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วิสยัทศัน ์ภารกิจหลกั
กลยุทธ ์นโยบายคุณภาพ

วิสยัทศัน ์
“เราจะเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตและสร้างผลกำาไรอย่างย่ั่งยืน โดย
การให้บริการและผลิตสินค้าที่ให้ความพอใจระดับห้าดาวแก่ลูกค้า โดยใช้
พนักงานที่มีทักษะสูงและสิ่งอำานวยการผลิตระดับโลก”

ภารกิจหลกั
“เรามุ่งมั่นในการทำาให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีคุณภาพที่เหนือกว่า ซึ่ง
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และ ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีอื่นๆโดยผ่านทีมงานท่ีมีทักษะกระบวนการผลิต ที่ทันสมัย และ
สิ่งอำานวยการผลิตระดับโลก”

นโยบายคุณภาพ 
เรามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุดโดย:
• การจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
• การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
• การสร้างสภาพแวดล้อมของการทางานเป็นทีม ทัศนคติทางบวกและ
นวัตกรรมใหม่ๆ 

กลยุทธ ์
• ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำาไรในสินค้าปัจจุบัน
• เพิ่มยอดการสั่งซื้อของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อใช้กำาลังการผลิตให้ดีขึ้น 
• เพิ่มความหลากหลายของบริการ, สินค้า และลูกค้าของบริษัทฯ 

ประจำาปี 2560 นี้ ได้ผ่านการพิจารณา
และทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
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งบการเงินรวม ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

(หน่วย: พนับาท)
รายได้รวม 1,901,459

 
3,598,366  7,669,885 

รายได้จากการขายและบรกิาร 1,853,763  3,532,850  7,616,769 

กำาไรขัน้ต้น 72,290  292,773  147,206 

กำาไรจากการดำาเนนิงาน (527,451)  3,828  (94,197)

กำาไรก่อนดอกเบีย้จ่ายภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจำาหน่าย (95,451)  415,622  295,614 

กำาไร (ขาดทนุ) สำาหรบัปี (546,947)  15,645  (62,906)

รวมสนิทรพัย์ 2,881,424  3,493,136  3,436,471 

สินทรพัย์ถาวร-สทุธิ 2,257,912  2,354,218  2,082,428 

รวมหนีส้นิ 1,657,004  1,722,919  1,690,692 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,224,420  1,770,217  1,745,778 

(หน่วย: บาท)

ราคาตามบญัชต่ีอหุน้ 1.46 2.12 4.17

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้  -*  -  -

(หน่วย: เท่า)

อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 1.35 0.97 0.97

(หน่วย: %)

กำาไรสทุธหิลงัหกัภาษต่ีอรายได้จากการขายและบรกิาร (29.50%) 0.44% (0.83%)

กำาไรก่อนดอกเบีย้จ่ายภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจำาหน่ายต่อราย
ได้จากการขายและบรกิาร

(5.15%) 11.76% 3.88%

อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ (17.16%) 0.45% (1.18%)

อัตราตอบแทนผูถื้อหุน้ (36.53%) (0.74%) (3.55%)

อัตราเงนิปันผลจ่าย (ไม่รวมรายการยกเว้น)  -* -  -

(หน่วย: หุน้)

จำานวนหุน้ (ณ สิน้ปี)** 836,475,966 836,475,966 418,237,983

*  งดจ่ายเงนิปันผลประจำาปี  โดยจะมีการนำาเสนอเพ่ือขออนุมตัจิากท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561  ในวนัที ่30 เมษายน 2561
** คำานวณจากจำานวนหุน้ ณ ส้ินปี

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส�าคญั



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 5

โครงสรา้งองคก์ร

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

สายงาน
การจัดการวัตถุดิบ

สายงาน
ปฏิบัติการ
และพัฒนา

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม
(CSR)

เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการ
บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สายงานการเงิน
และการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

สายงาน
การพัฒนาธุรกิจ



บรษิทัฯ ได้เร่งพฒันาธุรกจิและ
ขยายฐานของลกูค้าให้กว้างขึน้ 
เพ่ือสามารถดำาเนินธุรกิจให้
เตบิโตอย่างย่ังยนื เป็นการเพิม่
ความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับ
ท่านผู้ถือหุ้น
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สารจากประธานกรรมการ

เรยีน ท่านผูถื้อหุน้

ผมรูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ท่ีได้มโีอกาสมากล่าวสวสัด ี ทกัทาย และเรยีนให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบถงึผลการดำาเนนิงานและ
เหตกุารณ์สำาคญัท่ีเกดิข้ึนกบับรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมา

เป็นท่ีปรากฏในงบการเงนิประจำาปี 2560 แล้วว่าบรษิทัฯ ได้ตัง้สำารองเป็นจำานวนเงนิค่อนข้างสงูในส่วนของลกูหนีแ้ละ
สินค้าคงคลงัของลกูค้า 2 ราย ทำาให้บรษิทัฯ ประสบกบัสภาวะการขาดทุนค่อนข้างมาก แต่หากจะพจิารณาโดย
ละเอียด จะพบว่าผลการขาดทนุจากการดำาเนนิงานมไีม่มาก

ผมขอให้ความมัน่ใจแก่ท่านผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทกุท่านว่า ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ได้ดำาเนนิการทกุวถิทีางทีจ่ะตดิตาม
เงนิท่ีได้ตัง้สำารองไว้กลบัคนืมาโดยเร็ว เพือ่เป็นกำาไรของบรษิทัฯ ในอนาคต ขณะนีท้กุอย่างกำาลงัอยูใ่นกระบวนการ
ทางกฏหมาย และฝ่ายบริหารของบรษิทัฯ ได้ตดิตามอย่างใกล้ชดิ

ในด้านการดำาเนินงานผูบ้ริหารของบริษทัฯ กก็ำาลงัเร่งปรบัปรงุให้ดขีึน้อย่างรวดเรว็ ได้มกีารปรบัปรงุรปูแบบของธรุกจิ
โดยเปล่ียนจากการผลติสินค้าทีม่กีำาไรตำา่ไปผลติสนิค้าท่ีมกีำาไรสงู ซึง่จะส่งผลให้กำาไรสทุธขิองบรษิทัฯ สงูขึน้ในอนาคต 
นอกจากน้ันบรษิทัฯ ได้เร่งพัฒนาธุรกจิและขยายฐานของลกูค้าให้กว้างขึน้ เพือ่สามารถดำาเนนิธรุกจิให้เตบิโตอย่าง
ยัง่ยืน เป็นการเพิม่ความมัง่คัง่ในระยะยาวให้กบัท่านผู้ถือหุน้

ในนามของคณะกรรมการของบรษิทัฯ ผมขอขอบพระคณุท่านผูถ้อืหุ้นและนกัลงทนุทกุท่านทีไ่ด้สนบัสนนุและให้ความ
สนใจใน SMT ด้วยดเีสมอมา ผมขอขอบพระคณุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีไ่ด้มส่ีวนสนบัสนนุการดำาเนนิงานของ 
บรษิทัฯ อย่างเข้มแข็ง ผมขอขอบคณุคณะผู้บริหารของบรษิทัฯ ตลอดจนพนกังานทกุท่าน ทีไ่ด้ปฏบิตังิานอย่างหนกั
ด้วยความทุ่มเทและเสียสละอย่างสงู และขอขอบคณุผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่านทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุบรษิทัฯ มาโดยตลอด

คณะกรรมการของบริษทัฯ จะควบคมุดแูลการบริหารงานของบรษิทัฯ ให้ดำาเนนิไปในทศิทางทีถ่กูต้อง โปร่งใส
และปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความระมดัระวังเพ่ือยังประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ในระยะยาวอย่างเตม็ท่ี

ขอแสดงความนับถือ

(สมนึก ไชยกลุ)
ประธานกรรมการ
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ANNUAL REPORT 20178

ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้มีการ
พัฒนาการหลายประการ อาทิ 
การลดค่าใช้จ ่ายและต้นทุน 
การขยายฐานลูกค้า และการ
บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒน าบุ ค ล า ก ร  ซึ่ ง เ ป ็ น
ทรัพยากรสำาคัญของบริษัท
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เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ทกุท่าน

ผมรูสึ้กเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีไ่ด้มโีอกาสมาเรยีนให้ท่านผูถ้อืหุน้ทราบถงึผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 
ท่ีผ่านมา

จากงบการเงินปี 2560 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจตั้งสำารองหนี้และสินค้าคงเหลือของลูกค้า 2 ราย ค่อนข้างสูง 
ทัง้นีเ้พือ่ให้เป็นไปตามหลกัการบัญชีและเพือ่ความชดัเจนของสถานะทางการเงนิของบรษิทัฯ เพือ่เป็นประโยชน์
ต่อการตดัสนิใจของท่านผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุท้ังหลาย อย่างไรกด็ฝ่ีายกฏหมายของบรษิทัฯ กำาลงัดำาเนนิการ
อย่างดีที่สุดที่จะติดตามหนี้ที่ตั้งสำารองไว้กลับมาเป็นผลกำาไรของบริษัทฯ ในอนาคต

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีพัฒนาการหลายประการที่ผมอยากเรียนให้ท่านทราบ เช่น
1. บรษิทัฯ ได้มีแผนการลดค่าใช้จ่ายและต้นทนุอย่างต่อเนือ่งซึง่จะเป็นผลทำาให้กำาไรเบือ้งต้นของบริษทัฯ สงูข้ึน
2. บรษิทัฯ ได้พัฒนาธรุกจิและขยายฐานของลกูค้าให้มจีำานวนมากขึน้ในหลากหลายอตุสาหกรรมเพือ่เป็นการเพิม่
รายได้และลดความเสีย่งในด้านการพ่ึงพาลกูค้าน้อยราย
3. บรษิทัฯ ได้พัฒนาการบรหิารในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาบคุลากร ซึง่เป็นทรพัยากรทีส่ำาคญั 
ของบรษัิทฯ และบรษิทัฯ ได้จดัฝึกอบรมพนกังานทกุคน ทกุระดบั หลายโครงการ ทีส่ำาคญั คอื การนำาระบบคณุภาพ 
Six Sigma เข้ามาใช้ในการดำาเนนิงานทกุระดบั ซึง่จะก่อให้เกดิผลดต่ีอบรษิทัฯ อย่างมากในอนาคต 

การพัฒนาการบรหิารดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลดต่ีอการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ในอนาคต

ผมขอให้คำามัน่ต่อท่านผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิารและพนกังาน ทกุท่านทกุระดบั ตลอดจน
ผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่ายว่าจะบรหิารงานอย่างเตม็กำาลงัความสามารถ เพือ่เพิม่ความมัง่คัง่แก่ท่านผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 
และขอขอบพระคณุทุกฝ่ายทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุด้วยดตีลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

(พีระพล วิไลวงศ์เสถียร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร



คณะกรรมการบรษิทัฯ

นางพนูพรรณ ไชยกุล  
กรรมการ และประธานคณะกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นายสมนกึ ไชยกลุ 
ประธานกรรมการ และ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร

รองศาสตราจารย์  
ดร. ปรชีา จรงุกจิอนนัต์  
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน



นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 
กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และรองประธานเจ้า
หน้าท่ีบรหิาร (สายงานการจดัการวัตถดุบิ)

รองศาสตราจารย์  
ดร. เอกชยั นติยาเกษตรวัฒน์ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายชอง เควน็ ซัม 
กรรมการ

ศาสตราจารย์  
ดร. กำาพล ปัญญาโกเมศ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประสาท ยนูพินัธุ์  
กรรมการ และกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทน

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ 
เลขานุการบริษัทฯ  กรรมการบริหาร 
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
(สายงานการเงินและการบริหาร)



คณะผูบ้รหิาร

นายสมหมาย เนตรภู ่
• ผูอ้ำานวยการ ฝ่ายวิศวกรรม  
แผนกประกอบแผงวงจรรวม

นายพรีะพล วไิลวงศ์เสถียร                             
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
• กรรมการบริหาร

นายชยัณรงค์ นมิมานเทวนิทร์                                 
• รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  
(สายงานปฏบิติัการและพัฒนา)  
• กรรมการบริหารความเสีย่ง

นายทวชียั งามเลศิศริชิยั                   
• ผูอ้ำานวยการ ฝ่ายพัฒนาธรุกจิ 
• กรรมการบริหารความเสีย่ง

นายยรรยงค์ สวัสดิ์  
• รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  
(สายงานการเงนิและการบริหาร) 
• เลขานกุารบรษิทัฯ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเสีย่ง

นางสาวศริพิร ภกัดี 
• ผูอ้ำานวยการ ฝ่ายซัพพลายเชน  
• กรรมการบริหารความเสีย่ง

นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ  
• รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
(สายงานการจัดการวตัถดิุบ)  
• กรรมการบริษทัฯ 
• กรรมการบริหาร  
• กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ดร.ทดัธร์ี ขยิม่  
• รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  
(สายงานการพฒันาธุรกจิ) 
• กรรมการบริหาร  
• กรรมการบริหารความเสีย่ง

ดร. พิชติ แสงผ่องแผ้ว       
• ผูอ้ำานวยการ ฝ่ายวิศวอตุสาหการ  
และสนับสนนุการดำาเนนิงานการผลติ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเสีย่ง



นายกรทกัษ์ วรีเดชะ 
• ผูอ้ำานวยการ ฝ่ายการเงนิ

นายธนกร ปรยิายสทุธิ์ 
• ผูอ้ำานวยการ ฝ่ายสารสนเทศ

นายพภิพ  วัฒเวยีงคำา   
• ผูอ้ำานวยการ ฝ่ายขายและการตลาด 
ระบบพลงังานแสงอาทติย์

นายกนัตภณ จันทร์สว่าง 
• ผูอ้ำานวยการ ฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล และธรุการ

นายวริชั เจีย่ปิยะสกลุ            
• ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ ฝ่ายทดสอบ
ผลติภัณฑ์ วงจรไฟฟ้ารวม

นางสาวภสัรา โอภาสนพิทัธ์  
• ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ ฝ่ายบัญชี

นางสาวสนุนัท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ 
• ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
• กรรมการบริหารความเสีย่ง 
• เลขานกุารคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

นายวชิระ เกดิพินธุ์  
• ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ  
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

นายขจร ธรรมจง 
• ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ ฝ่ายพัฒนาธรุกจิ 
• กรรมการบริหารความเสีย่ง



ลกัษณะการประกอบธุรกิจ



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 15

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ

ลกัษณะการด�าเนินธุรกิจและตวัอย่างผลิตภณัฑ์

บริษทัฯ ประกอบธุรกจิให้บรกิาร การผลิตชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ 
(Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) ให้กบัลกูค้าทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ กลุม่ลกูค้าของบรษัิทฯ ได้แก่ เจ้าของ
ผลิตภณัฑ์อเิล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรอื 
OEM) และผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
(Fabless Company) บรษิทัฯ สามารถให้บรกิารผลติและประกอบ
ชิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกส์สำาหรบัผลติภัณฑ์อเิล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ 
ได้อย่างครบวงจรโดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีทันสมัยและมีประสทิธภิาพสงู 
ทัง้เครือ่งจักรแบบมาตรฐานท่ีสามารถซ้ือได้โดยตรงจากผูผ้ลติและ
แบบพเิศษทีเ่กดิจากการพฒันาร่วมกนัระหว่างบรษิทัฯ กบัผูผ้ลติ
เพือ่ให้ได้เครือ่งจกัรท่ีมีประสิทธภิาพและคณุภาพในการผลติทีด่ยีิง่
ขึ้น ทำาให้บริษัทฯ สามารถรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วน
อเิลก็ทรอนกิส์ท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ได้อย่างหลากหลาย ทัง้ชิน้ส่วน
อเิลก็ทรอนิกส์ทีมี่ความซับซ้อนและช้ินส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ท่ีต้องการ
ความละเอยีดและความแม่นยำาสงู เพือ่ตอบสนองข้อกำาหนดของ
ผลติภณัฑ์และความต้องการของลกูค้า

1. การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

บรษิทัฯ รบัจ้างผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิล็กทรอนกิส์สำาหรบั
ผลติภณัฑ์อเิล็กทรอนิกส์ อาทิ 
• การรบัจ้างผลติและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนกิส์ (Printed 
Circuit Board Assembly หรอื PCBA) โดยใช้เทคโนโลย ีPTH, SMT, 
COB, FOB และ FCOF สำาหรบัอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์หลายชนดิ
• การรบัจ้างผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์สำาหรบัอปุกรณ์
เครือ่งมอืแพทย์ (Medical Devices) ประเภทเครือ่งมอืแพทย์ทีม่ี
กำาลงั (Active Medical Devices) ซ่ึงเป็นเครือ่งมือแพทย์ทีท่ำางาน
โดยใช้แหล่งพลงังานไฟฟ้า นำาไปใช้สำาหรบักระตุน้และผ่อนคลาย
กล้ามเนือ้ส่วนบคุคล โดยสามารถนำาไปใช้ในสถานพยาบาล ทีพ่กั
อาศยัส่วนบคุคล หรอืสามารถพกพาเพ่ือใช้ผ่อนคลายกล้ามเนือ้
ระหว่างการเดินทางได้อกีด้วย
• การรบัจ้างผลติอุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่การสือ่สารระหว่าง
อปุกรณ์และ/หรอืเครือ่งมือด้วยกนั (Internet Of Things, IOT) ใน
รปูแบบผลติภณัฑ์สำาเรจ็รปู พร้อมจำาหน่าย โดยอปุกรณ์และ/หรอื
เคร่ืองมอืดงักล่าวจะใช้สัญญาณไร้สายมาตรฐานซิกบ ี(Zigbee) ซึง่
เป็นมาตรฐานการสือ่สารทีใ่ช้กำาลงัไฟน้อย จงึทำาให้อปุกรณ์และ/หรอื
เครือ่งมอืดังกล่าวสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องมกีารชาร์จ
แบตเตอรีเ่หมือนอปุกรณ์ไร้สายท่ัวไป
• การรับจ้างผลติอปุกรณ์วดัระยะระบบอเิลก็ทรอนิกส์พร้อมปากกา
เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือวดัระยะท่ีมีความละเอยีดสูง พร้อมแสงเลเซอร์
ท่ีช่วยในการวดัค่า ใช้งานได้บนพ้ืนผวิท่ีหลากหลาย และเชือ่มต่อกบั
โทรศพัท์มอืถอืผ่านสัญญาณไวไฟ (WIFI) ด้วยแอพพลเิคชัน่ผ่าน
โทรศัพท์มอืถอืทัง้ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ (Android) และ     

ไอโอเอส (IOS) พร้อมแบตเตอรีท่ีม่อีายกุารใช้งานนานกว่า 6 เดอืน 
โดยบรษิทัฯ รบัจ้างผลติ ประกอบ ทดสอบ รวมถงึบรรจภุณัฑ์พร้อม
จดัส่งถงึลกูค้าปลายทางแบบรายบคุคล นอกจากนีล้กูค้ายงัสามารถ
สลกัลายเซน็ต์ลงบนด้ามจบัปากกาด้วยวธิกีารเลเซอร์ได้อกีด้วย
• การรบัจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์สำาหรบัอปุกรณ์
การแพทย์ (Medical devices) ประเภทเครือ่งมอืแพทย์ทีใ่ช้เลเซอร์
แสงสเีขยีว (Green laser) ในการวเิคราะห์ผลเลอืดและสิง่ปนเป้ือน
ในกระแสเลือด รวมถงึชนดิของโมเลกลุ โดยสามารถนำาไปใช้ใน
สถานพยาบาล ห้องทดลอง ซึง่รปูแบบของผลติภณัฑ์มทีัง้แบบตัง้
โต๊ะและขนาดสามารถพกพาได้

2. การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม 

ในปัจจบุนั บรษิทัฯ ให้บรกิารประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า
รวม (IC Packaging) ได้หลายชนดิ
• Standard Packaging ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ท่ีมรีปูแบบทัว่ๆ ไปทีม่กีาร
ผลติกนัมานานจนมขีนาดและรปูแบบเป็นมาตรฐานในตลาดโดยจะ
มขีนาดใหญ่และหนา ได้แก่ SOIC, TSSOP, SC70, SOT23, 
SOT143 เป็นต้น และ Advanced Packaging ซึง่เป็นการประกอบ
แผงวงจรในรูปแบบทีเ่พิง่เริม่มกีารพฒันาไม่นานโดยจะมขีนาดเลก็
และบางมากกว่าชนดิ Standard Packaging ได้แก่ TDFN (Thin 
Dual Flat Non-Lead) UDFN (Ultra-Thin Dual Flat Non-Lead) 
ตวัอย่างผลติภณัฑ์การให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า
รวม (IC Packaging) อาท ิผลติภณัฑ์ IC Chip ต่างๆ
• บรษิทัฯ เป็นหนึง่ในผูน้ำาในการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า
รวมแบบระบบไฟฟ้าเครือ่งกลจลุภาค (Micro-Electro-Mechanical 
Systems หรอื MEMS) ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีก่ำาลงัเตบิโตมากใน
ปัจจบุนั โดยบรษิทัฯมปีระสบการณ์กว่า 10 ปี ในการร่วมพฒันา
เทคโนโลยี MEMS สำาหรับนำาไปใช้กับเครื่องวัดแรงดันลมยาง
รถยนต์ (Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) กบั
บรษิทัชัน้นำาของโลก ซึง่ได้เป็นข้อกำาหนดทางกฎหมายของบาง
ประเทศในการกำาหนดให้รถยนต์ใหม่ทกุคนัต้องมอีปุกรณ์ TPMS 
ได้แก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่เริม่บงัคบัทางกฎหมายในปี พ.ศ. 
2552 และกลุม่ประเทศยโุรปเริม่บงัคบัทางกฎหมายปี พ.ศ. 2555 
บรษิทัฯ ยงันำาเทคโนโลยกีารผลตินีไ้ปใช้ในการผลติผลติภณัฑ์อืน่ๆ 
เช่น ไมโครโฟนในโทรศพัท์มอืถอื เครือ่งวดัความดนัในอปุกรณ์การ
แพทย์ อปุกรณ์สำาหรบัอตุสาหกรรม และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์
สำาหรบัผูบ้รโิภคทัว่ไป
• การรบัจ้างตดัแผ่นลายวงจร (Wafer Dicing) เพ่ือนำาไปผลติแผง
วงจรไฟฟ้ารวมทีใ่ช้กบัอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ โดยแผ่นลายวงจรอาจ
มลีกัษณะและขนาดทีเ่หมอืนกนัหรือแตกต่างกนั ขึน้อยูกั่บความ
ต้องการและการนำาไปใช้งานของลกูค้า โดยเครือ่งจกัรทีใ่ช้มทีัง้แบบ
ใบมดีคู ่ (Mechanical Dicing) และแบบทีเ่ป็นเลเซอร์ (Stealth 
Dicing) ซึง่ยงัมบีรษัิทน้อยรายในประเทศไทยทีม่คีวามสามารถใน
การตดัแผ่นลายวงจรด้วยเลเซอร์
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3. อุปกรณส์�าหรบัการส่ือสารผ่านเสน้ใยแกว้
น�าแสง 

ในปัจจบุนั ระบบการสือ่สารผ่านใยแก้วนำาแสงได้เข้ามามีบทบาทใน
การสือ่สารคมนาคมเพิม่มากข้ึน เน่ืองจากเป็นระบบการส่ือสารทีม่ี
ประสทิธภิาพสงู สามารถรองรบัปริมาณข้อมลูข่าวสาร ได้เป็นจำานวน
มาก หวัใจของระบบการสือ่สารน้ีกค็อืใยแก้วนำาแสง (Fiber Optics) 
ซึง่เป็นตวักลางในการส่งผ่านข้อมูลในรปูของลำาแสงน่ันเอง บรษิทัฯ 
ได้เริ่มรับจ้างผลิตและประกอบอุปกรณ์สำาหรับการส่ือสารผ่าน
เส้นใยแก้วนำาแสงสำาหรบัการนำาไปใช้ในอตุสาหกรรมดงัต่อไปน้ี
• ศูนย์ข้อมลูอนิเทอร์เนต็ (Data Center) เป็นอตุสาหกรรมท่ีอตัรา
การเตบิโตค่อนข้างสงูเนือ่งจากมีความต้องการสำาหรับการเกบ็และ
เข้าถึงข้อมลูแบบออนไลน์ทีเ่พ่ิมมากขึน้หลายเท่าตวัในปัจจบุนัและ
อนาคต ปัจจุบนับรษิทัฯ ได้ทำาการรบัจ้างผลติ Active Optical Cable 
(AOC) ซึง่เป็นอปุกรณ์ทีม่าแทนทีส่ายส่งสญัญาณไฟฟ้าความเรว็สงู 
(Coaxial Line) สำาหรบัใช้ในการเชือ่มต่อระหว่างอุปกรณ์ Server 
และ Super Computer ท่ีมีอยู่มากมายในศนูย์ข้อมูลอนิเทอร์เนต็ 
โดย AOC จะสามารถแปลงสัญญาณจากไฟฟ้าเป็นแสง และจาก
แสงเป็นไฟฟ้า รวมถงึส่งสญัญาณแสงไปทีอ่ปุกรณ์ทีเ่ชือ่มต่อด้วย
ความเรว็มากกว่า 150 Gbps (พันล้านบติต่อวินาที)
• การสือ่สารโทรคมนาคม (Telecommunication) บรษิทัฯ ได้เริม่
รบัจ้างผลิตอุปกรณ์ส่งสญัญาณแสง (Optical Transmitter) ซ่ึง
สญัญาณแสงท่ีส่งออกไปสามารถเดินทางในเส้นใยแก้วนำาแสงได้ไกล
กว่า 100 กโิลเมตร โดยไม่ต้องมีการขยายสญัญาณใหม่
• การกระจายเสยีงและการแพร่ภาพออกอากาศ (Broadcast) 
บริษัทฯ รับจ้างผลิตอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณแสง (Optical 
Transceiver) สำาหรบัใช้ในการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต (VDO 
Streaming) ซึง่กำาลงัเป็นท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลาย

4. การผลิต ประกอบ และจ�าหน่ายแผงโซลาร ์

พลงังานจากแสงแดดเป็นพลงังานทดแทนชนดิหนึง่ทีเ่ป็นพลงังาน
หมนุเวยีนซึง่ใช้ไม่มวีนัหมด เป็นพลงังานท่ีได้มาโดยธรรมชาต ิไม่มี
ต้นทนุ และเป็นพลงังานทีส่ะอาด (Green Energy) เป็นมติรต่อสิง่
แวดล้อม จงึทำาให้ธรุกจิผลติและจำาหน่ายแผงโซลาร์นีไ้ด้รบัความ
สนใจอย่างมาก แม้ว่าทีผ่่านมาวตัถุดบิ/อปุกรณ์ทีต้่องใช้ร่วม ยังมี
ราคาแพงมาก แต่เทคโนโลย ีการพฒันาและวจิยัได้ก้าวหน้าขึน้มาก 
จนทำาให้วตัถดุบิ/อปุกรณ์ดงักล่าวมรีาคาถูกลงอย่างมนียัสำาคญัทำาให้
ผลตอบแทนของการผลติพลงังานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์มคีวามคุม้ค่า 
และน่าลงทนุเพิม่ขึน้มาก เมือ่เทยีบกบัการลงทนุผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานฟอสซิล และก๊าซธรรมชาตแิบบเดิม ซึง่ทางบรษิทัฯ มี
บคุลากรระดบัมืออาชพีท่ีมคีวามชำานาญ มเีครือ่งจกัรสนบัสนนุด้าน
อเิลก็ทรอนกิส์ทีท่นัสมยั บรษิทัฯ จงึได้รบัความไว้วางใจจากบรษิทั
ผลติแผงโซลาร์ระดบัโลก และเข้ารบัการถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร
ผลิตแผงโซลาร์นวัตกรรมใหม่ และเริ่มรับจ้างผลิตแผงโซลาร์
เรยีบร้อยแล้ว 

นอกจากนี ้ บรษิทัฯ ได้เลง็เหน็ถงึโอกาสในการเตบิโตของธุรกจิ
พลงังานทดแทน โดยใช้ระบบแผงโซลาร์ในประเทศไทย และภมิูภาค
เอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีจ่ะเพ่ิมมากข้ึน จากผลตอบแทนในการ
ลงทนุทีม่ากขึน้ อกีทัง้ ยงัได้รับการสนบัสนนุในส่วนของภาครัฐบาล
เป็นอย่างด ีทางบรษิทัฯ จงึได้ขยายและพฒันาธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งใน
เรือ่งการจำาหน่าย และตดิตัง้แผงโซลาร์ เพือ่ให้บรกิารแบบครบวงจร 
กบัลกูค้าอกีด้วย



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 17

การตลาดและการจดัจ�าหน่าย

บรษิทัฯ ผลติและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์เพือ่จำาหน่ายให้บรษิทัทีผ่ลติสนิค้าในหลากหลายประเภทอตุสาหกรรม ได้แก่ กลุม่คอมพวิเตอร์ 
กลุม่อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ กลุม่อปุกรณ์สือ่สาร กลุม่อปุกรณ์เพือ่ความปลอดภยั และอตุสาหกรรมเครือ่งบนัเทงิ 
และอืน่ๆ บรษิทัฯ มีรายได้และสัดส่วนการขายให้กลุม่ลกูค้าในประเทศต่างๆ ดงันี้

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กลุม่ตลาดในประเทศสหรัฐ 911 12.0 1,165 32.98 1,243 67.00

- IC Packaging 911 12.0 1,165 32.98 1,243 67.00

กลุม่ตลาดภายในประเทศ (เพือ่ส่งออก) 6,706 88.0 2,368 67.02 611 33.00

- MMA 6,623 87.0 2,028 57.40 296 16.00

- IC Packaging 83 1.0 340 9.62 315 17.00

รายได้จากการขายรวม 7,617 100.0 3,533 100.0 1,854 100.0

สดัส่วนการจำาหน่ายช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัฯจำาแนกตามลกัษณะการประกอบธุรกจิ

บรษิทัฯ ได้ทำาการตลาดในการตดิต่อลูกค้าและรบัจ้างผลติและประกอบผลิตภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การทำาการตลาด
โดยตรงจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯทางหน่ึง และผ่านทางบรษิทัร่วม พนัธมติร และตวัแทนการตลาดของบรษิทัฯ
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ตัวแทนการตลาดและพนัธมติรทางธรุกจิของบริษัทฯ มดัีงน้ี

STARS MICROELECTRONICS USA, INC.

เป็นบรษิทัสญัชาตสิหรฐัอเมรกิา มีสำานักงานอยูท่ีซิ่ลกิอนวลัเลย์ เมอืงซานโฮเซ่ มลรฐัแคลฟิอร์เนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทมีผูบ้ริหารมคีวาม
รูค้วามชำานาญในการจัดจำาหน่ายและร่วมพฒันาสนิค้ากบัลกูค้า รวมถงึการให้บรกิาร การรับจ้างผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์  
มีสถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 59 ของทนุจดทะเบยีนชำาระแล้ว

1. BESTRONICS, INC.

เป็นบรษัิททีด่ำาเนนิธรุกจิเกีย่วกบัการผลติอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ 
อุปกรณ์ทางการสื่อสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิามากว่า 20 ปี มีสถานะเป็นพันธมิตรทางธรุกิจซึง่ได้
มกีารแลกเปลีย่นแนะนำาข้อมลูเครอืข่ายลกูค้าและผูจ้ดัหา (Supplier) 
กบัทางบรษิทัฯ มุง่เน้นชิน้ส่วนท่ีเกีย่วกบัวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ อปุกรณ์การแพทย์ และอปุกรณ์ทางด้าน
ไฟฟ้ากำาลงั อกีทัง้ยงัขยายตลาดไปสูอุ่ปกรณ์การสือ่สารทางแสง 
(Optical Devices) ซึง่สอดรับกบัตลาดเป้าหมายของบรษัิทฯ

2. AIFOTEC AG

เป็นบรษิทัเยอรมนันทีีด่ำาเนินธรุกจิมากว่า 10 ปีทางด้านการผลติ
อุปกรณ์ทีต้่องการความแม่นยำาสูง (High Precision Product) อาทิ 
ช้ินส่วนทีเ่กีย่วกบัอปุกรณ์ทางด้านสือ่สารโทรคมนาคม การส่ือสาร
ทางแสง อปุกรณ์ยานยนต์ และอปุกรณ์ทางด้านการทหาร มีความ
เชีย่วชาญในการบรกิารทางด้านการผลติชิน้ส่วนตวัอย่าง (Prototype 
Build) แก่ลูกค้าก่อนทำาการผลติเป็นจำานวนมาก (Mass Production) 
ซึง่จะเป็นการส่งต่อเพือ่มาผลติกบัทางบรษิทัฯ ในประเทศไทยซ่ึงมี
ต้นทุนทางการผลติทีต่ำา่กว่าแต่ยงัคงไว้ซ่ึงคุณภาพของการผลติ ตรง
ตามข้อกำาหนดของผลติภณัฑ์และความต้องการของลกูค้า

3. SIIX CORPORATION

เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ในประเทศญีปุ่่นทีด่ำาเนนิ
ธรุกจิเกีย่วกบัการผลติและประกอบอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์มากว่า 
20 ปี มสีถานะเป็นพนัธมติรทางธรุกจิโดยการเป็นตวักลางเพือ่ขยาย
ฐานลกูค้าในประเทศญีปุ่น่ให้กบัทางบรษิทัฯ มุง่เน้นการผลติและ
ด้านการจดัหาชิน้ส่วนทีเ่กีย่วกบัแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) 
และแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครือ่งกลจุลภาค (Micro-
Electro-Mechanical Systems หรอื MEMS) ซึง่นำาไปใช้ในตลาด
ของเครือ่งใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์

4. PEARL STUDIOS, INC.

เป็นบรษิทัสญัชาตแิคนาดาซึง่ดำาเนนิธรุกจิเกีย่วกบัการออกแบบ
ผลติภณัฑ์อย่างมอือาชพีมาตัง้แต่ปีค.ศ.2008 อกีทัง้ยงัให้คำาปรกึษา
เกีย่วกบักลยทุธ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ เพือ่ให้เกดิ
ความแตกต่าง สร้างจดุขายและเพิม่มลูค่าให้กับผลติภณัฑ์ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ปัจจบุนัมลีกูค้าอยูท่ัว่โลก และยงัมพีนัธมติรทางธุรกจิ
ทัง้ในสหรฐัอเมรกิา ยโุรป และเอเชยี ซึง่ได้มีการแลกเปล่ียนแนะนำา
ข้อมลูเครอืข่ายลกูค้าซึง่กนัและกนักบัทางบรษิทัฯ มุง่เน้นตลาดใน
กลุม่อปุกรณ์การแพทย์และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์

เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิต

บริษทัฯ ได้ลงทนุในเครือ่งจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จงึสามารถ
ผสมผสานเทคโนโลยีการผลติทีห่ลากหลายและครบวงจรร่วมกบั
ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ของบริษทัฯ ในการร่วมพัฒนา
และออกแบบผลติภณัฑ์กบัลกูค้า เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของกระบวนการผลติใหม่ๆ ของลกูค้าชัน้นำาของโลก นอกจากนี ้การ
ทีบ่ริษทัฯ ให้บรกิารประกอบช้ินส่วนผลติภัณฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ และ
ประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อยูใ่น
โรงงานเดยีวกนั จงึสามารถนำาสายการผลติมาประยุกต์เข้าด้วยกนั 

ทำาให้บริษัทฯ มคีวามสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ลกูค้าได้แบบบรูณาการในแนวตัง้ (Vertical Integrated Solution)
ถงึแม้ผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์จะมกีารเปลีย่นแปลงโดยมผีลติภณัฑ์
รุน่ใหม่มาทดแทนรุน่เก่า แต่กระบวนการผลติ เทคโนโลยแีละ
เครือ่งจักรของบรษิทัฯทีใ่ช้สำาหรบัการผลติและประกอบผลติภณัฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถปรับเปล่ียนเพื่อรองรับการประกอบ
ผลติภณัฑ์รุน่ใหม่ๆ ได้
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โครงสรา้งรายได ้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย

MMA – Hard Disk 6,180,828 80.59 1,692,877 47.05 - -

MMA – Others 423,894 5.53 315,737 8.77 301,602 15.86

IC Packaging 981,226 12.79 1,434,401 39.86 1,521,141 80.00

รายได้จากการขายรวม 7,585,948 98.91 3,443,016 95.68 1,822,743 95.86

รายได้จากการบริการ (1) 30,821 0.40 89,834 2.50 31,020 1.63

รายได้อืน่ 53,117 0.69 65,516 1.82 47,695 2.51

รวมรายได้ 7,669,885 100.00 3,598,366 100.00 1,901,459 100.00

(1) รายได้จากการออกแบบผลติภัณฑ์
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โครงสรา้งรายไดต้ามมูลค่าเพ่ิม

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

มูลค่าเพิม่

   MMA – Hard Disk  275,016  25.98 61,758 4.94 - -

   MMA - Others  104,211  9.84 78,094 6.24 30,863 2.60

   IC Packaging  595,571  56.25 954,936 76.39 1,081,655 90.80

มูลค่าเพิม่รวม  974,798  92.07 1,094,789 87.57 1,112,517 93.39

รายได้จากการบรกิาร (1)  30,821  2.91 89,834 7.19 31,020 2.60

รายได้อืน่ ๆ  53,117  5.02 65,516 5.24 47,695 4.00

รวม  1,058,735 100.00 1,250,138 100.00 1,191,233 100.00

(1) รายได้จากการออกแบบผลติภัณฑ์
   มูลค่าเพิม่ = ราคาขาย ลบ ต้นทุนวตัถุดิบ

การประกอบและทดสอบ
แผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC)

2,519 ล้านชิน้

การผลติและประกอบ    
ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ (MMA)

51 ล้านชิน้

ก�าลงัการผลิตเต็มท่ีต่อปี

รวม
2,570 ล้านชิน้
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โครงสรา้งการถือหุน้

โครงสร้างผูถ้อืหุน้ของบริษัทฯ  

ผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรกของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สามารถสรปุได้ดงันี้    

ผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก

ผูถ้อืหุน้ จำานวน (หุน้) คดิเป็น (ร้อยละ)

1 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 75,226,674 8.993

2 นายเพชร ไวลขิิต 71,047,600 8.494

3 บรษิทั ซีกซ์ อเีอม็เอส (ประเทศไทย) จำากดั 41,495,962 4.961

4 นายนัทธพงศ์ ไชยกลุ 40,740,300 4.870

5 นางสาวอรนุช ไชยกลุ 30,430,000 3.638

6 นายสมนึก ไชยกลุ 29,602,344 3.539

7 นางสาวนันทิชา ไชยกลุ 27,000,000 3.228

8 นางสาวลกัษกิา ไชยกลุ 26,000,000 3.108

9 บรษิทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จำากดั 21,882,823 2.616

10 นายศรณัย์ ไชยกลุ 20,470,000 2.447

อืน่ๆ 383,895,703 45.894

รวม 836,475,966 100.000

หมายเหต ุ: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนชำาระแล้วจำานวน 836,475,966 บาท
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โครงสรา้งการถือหุน้บรษิทัในกลุ่ม

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) (SMT) มบีริษัทย่อย 3 บรษิทั ดงัต่อไปนี้

  
 

ชือ่
ทนุจดทะเบยีนและจำานวนหุน้ทีอ่อกจำาหน่าย การถอืครอง

ของ SMT
ร้อยละทนุจดทะเบยีน ทนุทีช่ำาระแล้ว จำานวนหุน้ทีอ่อก

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

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

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

STARS MICROELECTRONICS USA, INC.

ทีต้ั่งสำานกังาน เลขที่ 2157 O’Toole Avenue, Suite 10 เมือง
ซานโฮเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ลักษณะของธรุกจิ : เป็นตวัแทนจำาหน่ายของบริษัทฯในต่างประเทศ 
ก่อตัง้ขึน้ในปี 2548 โดยบรษิทัได้เข้าไปร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 
19 ต่อมา ได้ทำาการซือ้หุน้ จากผูถื้อหุน้เดิมบางส่วน ทำาให้สัดส่วน
การถอืหุน้เพิม่เป็นร้อยละ 59 จดุเด่นคอืมีทีมผูบ้รหิารของบริษทั 

Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ยาวนาน
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมีความรู ้ความชำานาญ          
ในการจัดจำาหน่ายและร่วมพัฒนาสินค้ากับลูกค้า รวมถึงการ        
ให้บรกิารรบัจ้างผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ โดยมี 
ฐานลกูค้าส่วนใหญ่อยูใ่นอตุสาหกรรมผลติช้ินส่วนอเิลก็ทรอนกิส์
หลายประเภท ในซลิกิอนวลัเลย์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

SMT

SMT GESTARS USA SS RFID



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 23

บริษทั  เอสเอ็มที  กรีน เ อ็นเนอร ์ย่ี  จ�ากดั 
(SMT GE)

ทีต่ัง้สำานกังาน เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ตำาบลคลองจิก อำา เภอบางปะอิน จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160
ลกัษณะของธรุกจิ : เป็นบรษิทัสญัชาตไิทย ก่อตัง้ขึน้ในปี 2553 
มวีตัถปุระสงค์หลกัในการประกอบธรุกจิผลติและจำาหน่ายไฟฟ้า 
จากพลงังานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทัง้ธรุกจิ
ด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวเนือ่ง เช่น การผลิตและจำาหน่ายอปุกรณ์ทีใ่ช้ 
ในการผลติพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานทดแทนทกุประเภท 

บรษิทั เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากดั (SS RFID)

ทีต่ัง้สำานกังาน เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ตำาบลคลองจิก อำา เภอบางปะอิน จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160
ลกัษณะของธรุกจิ : เป็นบรษิทัสญัชาตไิทย ก่อตัง้ขึน้ในปี 2555 
มวีตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธรุกจิผลติและจำาหน่ายระบบ 
Radio Frequency Identification (RFID) Tags ซึง่สามารถ 
นำาไปใช้ในธรุกจิหลายประเภท เช่น การบรหิารสนิค้าคงคลงัในธรุกิจ 
Modern trade การตรวจสอบสมัภาระของผูโ้ดยสารในสนามบิน 
ชัน้นำา เป็นต้น ซึง่ฐานลกูค้าส่วนใหญ่จะอยูใ่นทวปีอเมรกิา ทวปียโุรป 
ทวปีเอเซยี รวมถงึในประเทศญีปุ่น่

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส�าคญั

ในปี 2560 บรษิทัฯ ไม่มีการเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ำาคญั
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สิทธิและประโยชนจ์ากบตัรส่งเสรมิการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในการ
ประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัทฯ จำานวน 5 ฉบับ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่กำาหนดไว้ 
บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

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

สรุปสาระสำาคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข
• ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรับกำาไรสทุธทิีไ่ด้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำาหนดเวลา 8 ปี นับจาก
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(สทิธิประโยชน์ทีไ่ด้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลจะสิน้สดุในวนั
ที่ 01 พฤษภาคม 2565)
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้น
ดงักล่าว สามารถนำาผลขาดทนุประจำาปีทีเ่กดิขึน้ระหว่างเวลานัน้
ไปหักออกจากกำาไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่
วนัพ้นกำาหนดเวลานัน้ โดยเลือกหกัจากกำาไรสทุธขิองปีใดปีหนึง่
หรือหลายปีก็ได้

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จาก
การลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีกำาหนดเวลาห้า
ปี นับจากวันที่พ้นกำาหนด

• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องนำาเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ
ไปคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 830.42 ล้านบาท

• กำาลังการผลิต
RFID WAFER 157,680 ชิ้นต่อปี
(เวลาทำางาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

บตัรส่งเสรมิการลงทุนของบรษิทัฯ

วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
วันที่ 18 มีนาคม 2556

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

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SEMICONDUCTORและ 
PCBA สำาหรับ HARD DISK DRIVE

สรุปสาระสำาคัญ สิทธิ ประโยชน์ และเงื่อนไข
• ได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรบักำาไรสทุธทิีไ่ด้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำาหนดเวลา 8 ปี นับจาก     
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุด      
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้น
ดงักล่าว สามารถนำาผลขาดทุนประจำาปีทีเ่กดิขึน้ระหว่างเวลานัน้
ไปหักออกจากกำาไรสุทธิที่ เกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาที่ได ้        
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับ
แต่วันพ้นกำาหนดเวลาน้ัน โดยเลือกหักจากกำาไรสุทธิของปีใด    
ปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จาก
การลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ  มีกำาหนดเวลา
ห้าปี นับจากวันที่พ้นกำาหนด

• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องนำาเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ
ไปคำานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 831.78 ล้านบาท

• กำาลังการผลิต
SEMICONDUCTOR 3,621,560,000 ชิ้นต่อปี
PCBA 60,000,000 ชิ้นต่อปี
(เวลาทำางาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)
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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

สรุปสาระสำาคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข
• ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรับกำาไรสทุธทิีไ่ด้จากการ
ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำาหนดเวลา 7 
ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้น
ดงักล่าว สามารถนำาผลขาดทนุประจำาปีทีเ่กดิขึน้ระหว่างเวลานัน้
ไปหักออกจากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาท่ีได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่
วนัพ้นกำาหนดเวลานัน้ โดยเลอืกหกัจากกำาไรสทุธขิองปีใดปีหนึง่
หรือหลายปีก็ได้

• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องนำาเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ
ไปคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 839.16 ล้านบาท

• กำาลังการผลิต
- 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
(เวลาทำางาน 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

สรุปสาระสำาคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข
• ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรบักำาไรสทุธทิีไ่ด้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำาหนดเวลา 8 ปี นับจาก
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 
ในกรณทีีป่ระกอบกจิการขาดทนุระหว่างเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้นเวลา
ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำาผลขาดทุนประจำาปีที่เกิดขึ้น
ระหว่างเวลาน้ันไปหักออกจากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะ
เวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำาหนดเวลาไม่เกิน 5 
ปี นับแต่วันพ้นกำาหนดเวลานั้นโดยเลือกหักจากกำาไรสุทธิของปี
ใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องนำาเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ
ไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาท่ี
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 836.40 ล้านบาท

• กำาลังการผลิต
เครื่องมือแพทย์ ปีละประมาณ 420,000 ชุด ต่อปี
(เวลาทำางาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)



รายงานประจาํปี 256026

วนัท่ีได้รบัการอนมุตักิารส่งเสริม
วนัที ่23 มกราคม 2560

บัตรส่งเสรมิการลงทนุ
เลขที ่60-0458-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2560

ประเภทกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสริมการลงทนุ
ผลติแผงเซลล์แสงอาทติย์

สรปุสาระสำาคญั สทิธ ิประโยชน์และเง่ือนไข
• ได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรบักำาไรสทุธทิีไ่ด้จากการ
ประกอบกิจการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของ
เงินลงทนุไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีนมีกำาหนดเวลา 6 ปี นบั
จากวันทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการน้ัน
ในกรณท่ีีประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้นดัง
กล่าว สามารถนำาผลขาดทนุประจำาปีท่ีเกดิข้ึนระหว่างเวลาน้ันไปหกั
ออกจากกำาไรสทุธทิีเ่กิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษเีงนิ
ได้นติบิคุคล มกีำาหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นับแต่วนัพ้นกำาหนดเวลา
นัน้ โดยเลอืกหกัจากกำาไรสทุธขิองปีใดปีหน่ึงหรอืหลายปีกไ็ด้

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกจิการท่ีได้รบัการส่งเสริมไป
คำานวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้นิตบิคุคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รบัยกเว้น
ภาษเีงนิได้นติบิคุคล

ภาษเีงนิได้นติบิคุคลทีไ่ด้รบัการยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึง่และ
วรรคสาม มมีลูค่าไม่เกนิ 94,000,000 บาท ทัง้นี ้จะปรบัเปลีย่น
ตามจำานวนเงนิลงทนุโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทนุหมนุเวยีนทีแ่ท้จรงิ
ในวนัเปิดดำาเนนิการตามโครงการทีไ่ด้รบัการส่งเสริม

• ทนุจดทะเบยีนต้องไม่น้อยกว่า 836.48 ล้านบาท

• กำาลงัการผลติ
ผลติแผงเซลล์แสงอาทติย์ ประมาณ 100 เมกะวตัต์ ต่อปี
(เวลาทำางาน 24 ชัว่โมง ต่อวนั 365 วนั ต่อปี)

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้รบัสทิธกิารส่งเสรมิการลงทนุจากการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศคณะ
กรรมการส่งเสรมิการลงทนุที ่7/2552 เรือ่งมาตรการส่งเสริมการ
ลงทนุให้บรษิทัทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ (MAI) ซึง่บรษิทัฯ 
จะได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลโดยไม่จำากดัวงเงนิ
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นโยบายการลงทุน และโครงสรา้งเงินลงทุน 

นโยบายการลงทุน 

ธนัวาคม ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบสำาคญัแสดงสทิธฯิ 2 ปี 11 
เดือน 30 วัน นับจากวันที่ออกเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิ 
SMT-W1 ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 30 มถินุายน 2559 จนถงึวนักำาหนดการ
ใช้สทิธคิรัง้สดุท้ายในวนัที ่28 มถินุายน 2562

โดย ณ วนัที ่30 มถินุายน 2559 บรษิทัฯ ได้จดัสรรใบสำาคญัแสดง
สทิธ ิ SMT-W1 ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอื
หุน้โดยไม่คดิมลูค่า จำานวน 167,295,007 หน่วย คงเหลอืทีไ่ม่ได้
ถกูจดัสรรจำานวน 186 หน่วย ทางบรษิทัฯ จะดำาเนนิการยกเลกิใบ
สำาคญัแสดงสทิธ ิSMT-W1 ในส่วนทีค่งเหลอืดงักล่าวต่อไป

นับจากวันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 จนถึงวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 มผีูถ้อืใบสำาคญัแสดงสทิธใิช้สทิธซิือ้หุน้สามัญขอ
งบรษิทัฯ ตามใบสำาคญัแสดงสทิธ ิ SMT-W1 รวมเป็นจำานวน -0- 
หน่วย คดิเป็นหุน้สามญัทีไ่ด้จากการใช้สทิธ ิจำานวนทัง้สิน้ -0- หุน้ 
โดยยงัคงเหลอืใบสำาคญัแสดงสทิธ ิ SMT-W1 ท่ียงัไม่ได้ใช้สทิธิอกี 
จำานวน 167,295,007 หน่วย และเหลอืหุน้สำาหรบัรองรบัใบสำาคญั
แสดงสทิธ ิSMT-W1 จำานวน 167,295,007 หุน้

ใบสำาคญัแสดงสทิธ ิSMT-WB

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2559 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559 
มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือ
พนกังานของบรษิทัฯ จำานวนไม่เกนิ 17,000,000 หน่วย โดยไม่คดิ
มลูค่า โดยมอีตัราการใช้สทิธใิบสำาคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธิ
ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ได้ 1 หุน้ ท้ังนี ้ราคาการใช้สทิธแิละข้อ
จำากดัการใช้สทิธ ิมรีายละเอยีดดงันี้

ปีที ่1 (ครัง้ที ่1 และ 2)
 สามารถใช้สทิธไิด้ต่อเมือ่ราคาปิดของหุน้สามญัของบรษิทั 
ณ วนัใดวนัหนึง่ ในช่วง 30 วนัก่อนวนัแจ้งความจำานงการใช้สทิธใิน
แต่ละครัง้ ไม่ตำา่กว่า 9.00 บาท โดยกำาหนดราคาใช้สิทธเิท่ากบั 
7.20 บาท สามารถใช้สทิธไิด้ไม่เกนิร้อยละ 35 ของใบสำาคญัแสดง
สทิธ ิSMT-WB ทัง้หมดทีแ่ต่ละคนได้รบัการจดัสรรจากบรษิทัฯ 

ปีที ่2 (ครัง้ที ่3 และ 4)
 สามารถใช้สทิธไิด้ต่อเมือ่ราคาปิดของหุน้สามญัของบรษิทั 
ณ วนัใดวนัหนึง่ ในช่วง 30 วนัก่อนวนัแจ้งความจำานงการใช้สทิธใิน
แต่ละครัง้ ไม่ตำา่กว่า 10.70 บาท โดยกำาหนดราคาใช้สทิธเิท่ากบั 
8.00 บาท สามารถใช้สทิธไิด้ไม่เกนิร้อยละ 35 ของใบสำาคญัแสดง
สทิธ ิSMT-WB ทัง้หมดทีแ่ต่ละคนได้รบัการจดัสรรจากบริษทัฯ ทัง้นี้
สามารถใช้สทิธสิะสมรวมไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสำาคญัแสดงสทิธิ

บริษทัฯ มนีโยบายการลงทนุในบรษิทัย่อย และ/หรือ บรษิทัร่วมโดย
พจิารณาลงทนุในธรุกจิท่ีเกือ้หนุนและเอือ้ประโยชน์ต่อการทำาธรุกจิ
ของบรษิทัฯ หรอืเป็นธุรกจิซึง่อยูใ่นอตุสาหกรรมทีม่แีนวโน้มการ
เจรญิเตบิโต หรอืธรุกจิท่ีบรษัิทฯ มีความถนัดและชำานาญ โดยจะ
คำานงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีได้รบัจากการลงทุน เพ่ือประโยชน์ต่อผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นสำาคญั โดยบรษิทัฯ จะควบคมุดแูลด้วยการ
ส่งกรรมการหรือพนักงานระดบัสงูเข้าไปเป็นตัวแทนของบรษิทัฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ และบรษิทัฯ มีสทิธคิดัค้าน (Veto Right) 
ในเรือ่งทีส่ำาคญั ๆ  ท่ีจะดำาเนินการโดยบรษิทัย่อย และ/หรอื บริษัท
ร่วมนัน้ ๆ โดยการลงทุนในบรษิทัดงักล่าวจะต้องผ่านการพจิารณา
อนมุตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ และผูถื้อหุน้ และ/หรอื ใน
กรณทีีเ่ป็นการเข้าทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัจะต้องผ่านการพจิารณา
อนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย รวมทัง้ต้องนำากฎเกณฑ์
ทีเ่กีย่วข้องมาบงัคบัใช้

โครงสร้างเงนิลงทนุ 

หุน้สามญั

ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกชำาระแล้ว ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2560

ทนุจดทะเบยีน : 1,020,771,159 บาท ประกอบด้วยหุน้สามญั
จำานวน 1,020,771,159 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 1.00 บาท

ทนุชำาระแล้ว : 836,475,966 บาท ประกอบด้วยหุน้สามญัจำานวน 
836,475,966 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 1.00 บาท

ใบสำาคญัแสดงสทิธ ิSMT-W1

ท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2559 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559 
มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (SMT-W1) จำานวนไม่เกนิ 167,295,193 
หน่วยให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถอืหุน้โดยไม่
คดิมลูค่า ในอตัราส่วน 5 หุน้สามัญเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบสำาคญัแสดง
สทิธ ิSMT-W1 โดยมีอตัราการใช้สทิธใิบสำาคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย 
มสีทิธซิือ้หุน้สามัญของบรษิทัฯ ได้ 1 หุน้ และมีราคาการใช้สทิธิ 
8.00 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณมีีการปรบัอตัราการใช้สทิธแิละราคา
การใช้สทิธติามเงือ่นไขการปรบัสิทธิ

ทัง้นี ้ วนักำาหนดการใช้สิทธซ้ืิอหุน้สามัญ ผูถื้อใบสำาคญัแสดงสทิธิ 
SMT-W1 สามารถใช้สทิธติามใบสำาคญัแสดงสทิธ ิSMT-W1 ได้ใน
วันทำาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงนิปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกำาไรสทุธหิลงัจากหกัภาษแีละสำารองตามกฎหมาย 
ทัง้นี ้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มอีำานาจในการพจิารณายกเว้นไม่ดำาเนนิการตามนโยบายดงักล่าว หรอืเปลีย่นแปลงนโยบายดงักล่าวได้ 
เป็นครัง้คราว โดยอยูภ่ายใต้เงือ่นไขท่ีการดำาเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถื้อหุน้ เช่น ใช้เป็นทนุสำารองสำาหรบัการชำาระ
คืนเงินกู ้ใช้เป็นเงนิลงทนุเพ่ือขยายกำาลงัการผลติ หรอืกรณมีีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซึง่อาจมผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบริษทัฯ  
ในอนาคต

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลในปีท่ีผ่านมามีดังนี้
(บาท ต่อ หุน้)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลงวดคร่ึงปีแรก 0.20 0.20 - - - - - -

การจ่ายเงนิปันผลจากผลการดำาเนนิงานงวดครึง่ 
ปีหลงั

0.50 - - - - - - -*

การจ่ายเงนิปันผลประจำาปี 0.70 0.20 - - - - - -*

*รอการพจิารณาอนมุตัจิากท่ีประชมุสามัญผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ ประจำาปี 2561 ในวนัที ่30 เมษายน 2561

ปีท่ี 3 (ครัง้ที ่5 และ 6)
 สามารถใช้สทิธไิด้ต่อเมือ่ราคาปิดของหุน้สามญัของบรษิทั 
ณ วันใดวนัหนึง่ ในช่วง 30 วนัก่อนวนัแจ้งความจำานงการใช้สิทธใิน
แต่ละครัง้ ไม่ตำา่กว่า 12.50 บาท โดยกำาหนดราคาใช้สิทธเิท่ากบั 
8.70 บาท สามารถใช้สทิธใินส่วนท่ีเหลอืท้ังหมดได้ ท้ังน้ีสามารถใช้
สทิธสิะสมรวมได้ร้อยละ 100 ของใบสำาคญัแสดงสทิธ ิ SMT-WB 
ทัง้หมดทีแ่ต่ละคนได้รบัการจดัสรรจากบรษิทัฯ 

โดยกำาหนดการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษทัฯ ตามใบสำาคญัแสดง
สทิธ ิSMT-WB ในวนัทำาการสดุท้ายของเดอืนมถินุายน และธนัวาคม 
ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบสำาคญัแสดงสทิธฯิ 3 ปี นับจากวนัที่
ออกเสนอขายใบสำาคญัแสดงสทิธ ิ SMT-W1 ซึง่ตรงกบัวันที ่ 30 
มถินุายน 2559 จนถงึวนักำาหนดการใช้สิทธคิรัง้สุดท้ายในวนัท่ี 28 
มิถุนายน 2562

โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 บรษิทัฯ ได้จดัสรรใบสำาคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 2 (SMT-WB) ให้แก่
กรรมการและ/หรอืพนกังานของบรษิทัฯ จำานวน 17,000,000 หน่วย 
ครบทัง้จำานวน

นับจากวันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ SMT-WB จนถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม 2560 มผีูถ้อืใบสำาคญัแสดงสทิธใิช้สทิธิซือ้หุน้สามญัขอ
งบรษิทัฯ ตามใบสำาคญัแสดงสทิธ ิSMT-WB รวมเป็นจำานวน -0- 
หน่วย คดิเป็นหุน้สามญัทีไ่ด้จากการใช้สทิธ ิจำานวนทัง้สิน้ -0- หุน้ 
โดยยงัคงเหลอืใบสำาคัญแสดงสทิธ ิ SMT-WB ทีย่งัไม่ได้ใช้สทิธิอกี 
จำานวน 17,000,000 หน่วย และเหลอืหุน้สำาหรบัรองรบัใบสำาคญั
แสดงสทิธ ิSMT-WB จำานวน 17,000,000 หุน้
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โครงการในอนาคต

1. บรษิทัฯ ได้วางกลยุทธ์ในการขยายธุรกจิให้มีความหลากหลาย 
มากขึน้ เพือ่เพ่ิมรายได้และลดความเส่ียงในการดำาเนนิธรุกจิ เน้น
การขยายกำาลงัการผลติเพ่ือรองรบัลกูค้าในผลติภัณฑ์ทีม่มีลูค่าเพิม่
และมอีตัราการเตบิโตสูง ทีต้่องอาศยัการวจิยัและพฒันาร่วมกนั  
ระหว่างบรษิทัฯ และลกูค้า ซ่ึงคาดว่าจะเริม่เหน็ผลในปี พ.ศ.2558 
เป็นต้นไป โดยมุ่งเน้นใน 6 กลุม่ผลติภัณฑ์ ได้แก่ กลุม่อปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำาไฟฟ้า (Semiconductor),  
กลุม่อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์สำาหรับผูบ้ริโภคสมัยใหม่ (Advanced 
Consumer), กลุม่อุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์สำาหรบังานเฉพาะทาง 
(Niche & Specialty), กลุม่อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์เกีย่วกบัยานยนต์ 
(Automotive), กลุม่อปุกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices), 
กลุ่มอุปกรณ์สื่อสารทางแสงและเครือข่ายพื้นฐาน (Optical 
Components) 

2. บรษิทัฯ เน้นการขยายตลาดใหม่ๆ มากขึน้ในทกุทวปี เช่น 
สหรฐัอเมรกิา ยโุรป ญีปุ่่น และประเทศอืน่ๆในเอเชีย โดยมุง่เน้น
การสร้างพนัธมิตรทางธุรกจิในแต่ละทวปีมากข้ึน เพือ่ให้การขยาย
ฐานลกูค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. บรษิทัฯ ได้เตรยีมการเข้าสูก่ลุ่มประชาคมเศรษฐกจิ ASEAN     
ของการเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว โดยปรบัสภาพแวดล้อม 
ในการทำางานให้เป็นแบบ Global work place เพือ่รองรบัพนกังาน
ในอนาคตทีอ่าจมาจากหลากหลายประเทศ พร้อมทัง้ปลกูฝังค่า
นยิม Cross Functional Team Work เพือ่ส่งเสรมิการทำางานร่วม
กนัเป็นทมีภายในองค์กร

4. บรษิทัฯ อยูใ่นระหว่างการดำาเนนิการเพือ่ขอการรบัรองตาม
มาตรฐาน ISO13485 (Quality Management System for 
Medical Devices), ISO22301 (Business Continuity 
Management Systems), และ TL9000 (Quality Management 
System)  ซึง่คาดว่าจะได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO13485 
และ ISO22301 ในปีพ.ศ.2558 ส่วน TL 9000 คาดว่าจะได้รบั
การรับรองภายในปี พ.ศ.2559

การวิจยัและพฒันา

บริษทัฯยงัคงให้ความสำาคัญกบัการวจิยัและ พฒันาทางด้านขัน้ตอน
การผลติ รวมถึงตวัผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง โดยทมีนกัวจิยัและ
พฒันาของบรษิทัฯ ได้มกีารพฒันาผลติภณัท์ไปพร้อมๆ กบัลกูค้า
เพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพและเป็นทีพ่งึพอใจของลกูค้า
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม

บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองกับกรมโรงงาน 
กระทรวงอตุสาหกรรม สำาหรบัโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพ
โรงงานอุตสาหกรรมมุ ่งสู ่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม         
และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW 2560) 

สำาหรับนโยบายและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเบื้องต้น
ตามโครงการนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้ที่สนใจสามารถอ่าน    
และศึกษารายละเอียดซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้อย่างครบถ้วน 
ในเวบไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.starsmicro.com หัวข้อ CSR

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibilities Report) บริษัทฯ ได้แยกเล่มในการ           
เปิดเผยต่างหากจากรายงาน 56-1 และ 56-2 ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
และผู้ที่สนใจสามารถอ่านและศึกษารายละเอียดซึ่งบริษัทฯ       
ได้เผยแพร่ไว ้อย ่างครบถ้วน ในเวบไซต์ของบริษัทฯ ที่          
www.starsmicro.com หัวข้อ CSR

นโยบายภาพรวม

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
(มหาชน) ยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิภายใต้การกำากบักจิการทีด่ี
และยดึหลกัจรยิธรรมควบคูไ่ปกบัการใส่ใจดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม
และสังคม บริษัทฯ มีความสำานึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคม     
อย่างแท้จริง โดยคำานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู ้ถือหุ ้น 
พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำาไป
สู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน สำาหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วม    
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
นั้นบริษัทฯ มีความเชื่อว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนา       
ทีย่ั่งยนืนัน้ มคีวามสำาคญัยิง่ในฐานะเป็นปัจจยัเอือ้ต่อการดำาเนนิ
ธุรกิจ อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของบรษัิทฯ นัน้เปรยีบเสมอืนเป็นบ้านของบรษิทัฯ เพราะบรษิทัฯ 
เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมน้ี นอกจากน้ีบริษัทฯ 
มุ่งที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยังประโยชน์ทางธุรกิจ และต้อง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโลก และเป็นพลเมืองท่ีดีของโลก   
นั่นคือเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน บริษัทฯ จึง   
มีนโยบาย CSR ดังนี้

ดา้นชุมชนและสงัคม

1. บริษัทฯ จะสำารวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบ
ในพื้นที่ทั้งใกล้และไกล ว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการ
ดำาเนินธุรกิจหรือโครงการท่ีจะดำาเนินการในอนาคตมากน้อย
เพียงใด เพื่อนำามาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำาเนินการ มิให้
เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและ
สังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชนและสังคม
3. บริษัทฯ จะร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคม
ให้น่าอยู่
4. บรษิทัฯ จะสนบัสนนุให้ชุมชนและสงัคมมรีะบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานต่างๆ อย่างพอเพียง
5. บริษัทฯ จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำาเพ็ญประโยชน์
สาธารณะ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

1. บริษัทฯ จะสร้างสรรค์และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อโลก
2. บรษิทัฯ จะปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติตามความเหมาะสม
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมการนำาวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
4. บริษัทฯ จะแบ่งปันข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อสิ่ง
แวดล้อม
5. บริษัทฯ จะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง

บริษัทฯ จัดโครงการฝึกอบรมเป็นการภายใน inside training 
เพือ่ให้พนกังานทกุระดับรบัทราบนโยบายส่ิงแวดล้อมของบรษิทัฯ 
และจัดฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันของ 
บริษัทฯ และตระหนักถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี
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บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะทำางานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำาเนินการด้าน CSR เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและยัง่ยนื ท้ัง 8 ด้านดงัน้ี

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม บรษิทัฯ จะปฏบิตัอิย่าง
มจีรยิธรรมของกจิการต่อกจิการอืน่ และสร้างสมัพันธภาพระหว่าง
กจิการให้ด ีโดยยดึหลกัการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ส่งเสรมิความรับผดิ
ชอบต่อสงัคมในคูค้่า เคารพต่อสทิธใินทรพัย์สิน และจะหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมทีส่ามารถบ่ันทอนกระบวนการทางการเมอืงอย่างยัง่ยนื

2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน บรษิทัฯ จะสร้างความเช่ือมัน่ 
ในการเป็นแบบอย่างที่ดีของการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งมุ่งมั่น
สนบัสนนุการกำากบัดแูล ส่งเสรมิ อบรม ให้พนกังาน ตัวแทน       
คูส่ญัญารบัจ้าง คูค้่า ตระหนักถึงการทุจรติท่ีอาจเกดิขึน้ และสร้าง
และรกัษาระบบการต่อต้านการทุจรติท่ีมีประสิทธผิล นอกเหนอืไป
จากวธิกีารบรหิารความเสีย่งของกจิการอย่างยัง่ยืน

3. การเคารพสทิธมินุษยชน บรษิทัฯ จะส่งเสรมิให้มกีารเฝ้าระวัง
การปฏบิตัติามข้อกำาหนดด้านสทิธมินษุยชนภายในกิจการ และ
กระตุน้ให้มกีารปฏบิตัติามหลกัสากล ตัง้แต่ระดบัคณะกรรมการ   
ผูบ้รหิาร ลงไปถึงระดบัพนักงาน และให้คำาปรกึษา ตรวจสอบการ
เคารพในสทิธคิวามเป็นพลเมือง สิทธทิางการเมือง สทิธทิางสงัคม 
เศรษฐกจิ วฒันธรรม อย่างยัง่ยืน

4. การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม บรษิทัฯ เคารพสทิธใิน
การทำางานตามหลกัมนุษยชน โดยจะไม่เลอืกปฏิบตัไิม่แบ่งแยกถ่ิน
กำาเนดิ เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส และไม่กดีกนั 
ไม่สร้างอคตหิรอืความลำาเอยีงในการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานเดก็ที่
มอีายนุ้อยกว่า 15 ปี และให้ความคุม้ครองสภาพการทำางานของ
พนกังาน บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างแรงงาน และจดัสวสัดกิารให้ เพือ่
เป็นหลกัประกนัความม่ันคง โดยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกบัการจ่ายค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม
เดยีวกนั และจดัสถานท่ีทำางานให้เกดิความปลอดภยัในการทำางาน 
และมสีขุอนามัยท่ีดใีนการทำางาน

ในทกุปี บรษิทัฯ จะจดัให้มกีารอบรมให้กบัวศิวกรและช่างเทคนคิ
ตลอดจนพนกังานทีป่ฏบิตังิานเป็นทมีป้องกนัเหตฉุกุเฉนิของบรษิทัฯ 
เพือ่เป็นการเพ่ิมพนูความรู้ความชำานาญในการป้องกนัและเกดิความ
ปลอดภยัในชวีติ และทรพัย์สนิของตวัพนกังานเอง และของบรษิทัฯ 
ในปี 2560 นี ้บริษทัฯ มสีถติกิารเกดิอบุตัเิหตุจากการทำางานใน
สายการผลติจำานวน 3 ครัง้ โดยพนกังานได้รับบาดเจบ็เพยีงเลก็
น้อย
5. ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค บริษัทฯ จะให้คำาปรกึษา และให้
ข้อมลูต่อผูบ้รโิภค เพือ่ป้องกนัสขุภาพและความปลอดภยัของผู้
บริโภค โดยจัดหาสินค้าและพัฒนาสินค้าและการบริการที่มี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่ให้เกดิการบรโิภคอย่างยัง่ยนื 
นอกจากนีบ้รษิทัฯ จะให้ความรูแ้ละข้อมลูทีจ่ำาเป็นต่อการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้สนิค้าและบรกิารของบรษิทัฯ อย่างยัง่ยนื

6. การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ ตระหนกัว่า การประกอบ
ธรุกจิได้ก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดล้อมบ้าง บรษิทัฯ 
จะพยายามวางแผนและจดัการควบคุม ป้องกนักจิกรรมทางการผลติ
ของบรษิทัฯ ให้เกดิมลภาวะต่อสิง่แวดล้อมให้น้อยทีส่ดุ และควบคมุ
อัตราการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ให้น้อยที่สุด และฟื้นคืน
ทรพัยากรทีส่ญูเสยีไปอย่างยัง่ยืน

7. การร่วมพฒันาชมุชนหรอืสงัคม บรษิทัฯ จะร่วมกบัชมุชนใน
การสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชน โดยให้ข้อมลู และให้คำาปรกึษา 
และให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ ในการทำากจิกรรมร่วมกนั 
และให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการเสนอแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์กบัตวั
ชมุชนและสงัคมอย่างยัง่ยนื

8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการดำาเนนิ
งานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผูม้ส่ีวนได้เสยี 
บรษิทัฯ มแีนวทาง ลดการใช้พลงังาน หรอืวตัถดุบิในการผลติ และ
มุง่ผลติสนิค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และมุง่พฒันานวตักรรม
ใหม่ๆทีม่ปีระโยชน์กบับรษิทัฯ และสงัคมอย่างรบัผดิชอบ ทัง้ใน
ระดบับคุคล ระดบักจิการ และระดับประเทศ อย่างยัง่ยนื

7 
หลกัการ

ในการปฏิบติั



รายงานประจาํปี 256032

บทบาทหนา้ท่ีของคณะท�างานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ (CSR)

1. บทบาทหน้าทีข่องคณะทำางานด้านการกำากบัดูแลองค์กร

1. บริหารจดัการ และกำากบัดแูลองค์กร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้
ไว้โดยคำานงึถงึผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ และเกดิประโยชน์ต่อสงัคมท่ัวไป
2. ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดำาเนินการ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย
ตามท่ีกำาหนดไว้
3. ดำาเนนิการจัดทำาเอกสารของระบบ ตดิตาม และรายงานผลความ
คืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำา รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่
เกีย่วข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้
เกีย่วข้องภายในองค์กรทราบ

2. บทบาทหน้าทีข่องคณะทำางานด้านสทิธมินุษยชน

1. ให้คำาปรึกษา ตรวจสอบการเคารพในสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิ
ทางการเมอืง สทิธทิางด้านสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม กลุม่บคุคล
ทีต้่องได้รบัการดแูลเป็นพเิศษ รวมตลอดถงึสทิธพิืน้ฐานในการ
ทำางาน
2. ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดำาเนินการ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย
ทีก่ำาหนดไว้

3. ดำาเนนิการจัดทำาเอกสารของระบบ ตดิตาม และรายงานผลความ
คืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำา รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่
เกีย่วข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้
เกีย่วข้องภายในองค์กรทราบ

3. บทบาทหน้าทีข่องคณะทำางานด้านการปฏบิตัด้ิานแรงงาน

1. ให้คำาปรกึษา ตรวจสอบการจ้างงาน และความสมัพนัธ์ในการจ้าง
งาน เงือ่นไขในการทำางาน และคุม้ครองทาง สงัคม หรอื สขุภาพ 
และความปลอดภยัในการทำางาน รวมตลอดถงึการพฒันาทรพัยากร
บคุคล
2. ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดำาเนนิการ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย
ทีก่ำาหนดไว้
3. ดำาเนนิการจัดทำาเอกสารของระบบ ตดิตาม และรายงานผลความ
คืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำา รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่
เกีย่วข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้
เกีย่วข้องภายในองค์กรทราบ

คณะท�างานจดัท�าระบบ CSR บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

ประธาน
คณะกรรมการ

รองประธาน
คณะกรรมการ

คณะทำางานด้าน
การมีส่วนร่วมและ
การพัฒนาชุมชน

คณะทำางาน
ด้านการกำากับ
ดูแลองค์กร

คณะทำางาน
ด้านสิทธิ
มนุษยชน

คณะทำางาน
ด้านการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

คณะทำางาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

คณะทำางาน
ด้านการดำาเนินงาน

อย่างเป็นธรรม

เลขาณุการ
จัดทำาระบบ CSR

คณะทำางานด้าน
การปฏิบัติด้าน

ผู้บริโภค
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2. ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดำาเนนิการ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย
ทีก่ำาหนดไว้
3. ดำาเนนิการจดัทำาเอกสารของระบบ ตดิตาม และรายงานผลความ
คืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำา รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่
เกีย่วข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้
เกีย่วข้องภายในองค์กรทราบ

8. บทบาทหน้าทีเ่ลขานกุารการจดัทำาระบบ CSR

1. ดำาเนนิการจดัทำาประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะทำางาน
ด้านความรบัผดิชอบของบรษิทัต่อสงัคม (CSR) จากการพิจารณา
จากคณะกรรมการดำาเนนิงานระบบ (CSR)
2. ดำาเนนิการจดัประชมุติดตามความคบืหน้า ประสานงานหน่วย
งานทีเ่ก่ียวข้องในการจดัระบบ จดัทำาบนัทกึประชมุพร้อมทัง้จดัทำา
สรุปรายงานความคบืหน้ากจิกรรมแจ้งต่อคณะกรรมการและคณะ
ทำางานด้านความรบัผดิชอบของบรษิทัต่อสงัคม (CSR)
3. รวบรวมข้อมลูและการจดัทำารายงานข้อมลูของสถานประกอบการ
และชมุชนตามรปูแบบคูม่อืการรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม
4. ดำาเนนิการสือ่สารข้อมลูระบบ CSR ให้ผู้เกีย่วข้องภายในองค์กร
ทราบ

การด�าเนินงานและการจดัท�ารายงาน

บริษทัฯ ได้ทำาการกำาหนดแนวปฏิบตั ิและสือ่สารกบัพนกังานทกุคน
ให้รบัทราบ นอกจากนี ้ เพือ่ให้การดำาเนนิงานของบรษิทั สตาร์ส 
ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) เป็นไป ตาม
หลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคม
อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ (EICC)และตามมาตรฐานสากลด้าน
การต่อต้านการทจุริต บรษิทัฯ จงึกำาหนดนโยบายต่อต้านการทจุรติ 
และสนิบน และจะประกาศพร้อมเผยแพร่ เพือ่เป็นแนวทางให้ผู้
บรหิาร และพนกังานปฏบัิติ

กลไก/กระบวนการในการรับข้อเสนอแนะประเดน็
หรอืให้ข้อมลูแก่ฝ่ายบรหิารสงูสดุ และพนกังานใน
การปฏิบัตหิน้าที่

บรษัิทฯ เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสยีมส่ีวนร่วมในการเสนอแนะความ
คดิเหน็ ผ่านการสานเสวนาผูม้ส่ีวนได้เสยี ตูรั้บความคิดเหน็ E-Mail 
ผ่านฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธรุการ การประชมุคณะกรรมการ 
สวสัดกิารฯ และคณะกรรมการความปลอดภยั

การด�าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม

ในปี 2560 บริษัทฯ และบรษิทัย่อยไม่ได้ถกูตรวจสอบหรอืฝ่าฝืน
กฎหมาย ในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคม

4. บทบาทหน้าทีข่องคณะทำางานด้านสิง่แวดล้อม

1. ให้คำาปรกึษาหารอื ตรวจสอบเกีย่วกบัการบ่งชีแ้ละการจดัการ
ลกัษณะปัญหาสิง่แวดล้อมของกจิกรรม ผลติภัณฑ์ และการบรกิาร
2. ส่งเสรมิการบริโภคและการผลติ การใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื 
และการรณรงค์เพ่ือลดการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศรวมถงึการสร้าง
คณุค่าการบรกิารเชงินิเวศ
3. ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดำาเนินการ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย
ทีก่ำาหนดไว้
4. ดำาเนนิการจดัทำาเอกสารของระบบ ตดิตาม และรายงานผลความ
คืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจัดทำา รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่
เกีย่วข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด
5. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้
เกีย่วข้องภายในองค์กรทราบ

5. บทบาทหน้าทีข่องคณะทำางานด้านการดำาเนนิงานอย่างเป็น
ธรรม
1. ให้คำาปรกึษาหารอื ตรวจสอบการต่อต้านการคอรปัชัน่ และการ
ต่อต้านการรบัสนิบน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรบัผดิชอบ 
การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม การส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมใน
ขอบเขตของผลกระทบ รวมถึง การเคารพสทิธิในทรพัย์สนิ
2. ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดำาเนินการ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย
ทีก่ำาหนดไว้
3. ดำาเนนิการจดัทำาเอกสารของระบบ ตดิตาม และรายงานผลความ
คืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจัดทำา รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่
เกีย่วข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้
เกีย่วข้องภายในองค์กรทราบ

6. บทบาทหน้าทีข่องคณะทำางานด้านการปฏิบตัด้ิานผูบ้รโิภค

1. ให้คำาปรกึษาหารอื ตรวจสอบการให้ข้อมูลการทำาการตลาด และ
การปฎบัิติเพ่ือการปกป้องสุขภาพ และความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 
การจัดหา และการพฒันาสินค้าและการบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์ รวม
ตลอดถงึการบริโภคอย่างยัง่ยืน
2. ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดำาเนินการ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย
ทีก่ำาหนดไว้
3. ดำาเนนิการจดัทำาเอกสารของระบบ ตดิตาม และรายงานผลความ
คืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจัดทำา รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่
เกีย่วข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้
เกีย่วข้องภายในองค์กรทราบ

7. บทบาทหน้าทีข่องคณะทำางานด้านการมส่ีวนร่วม และการ
พฒันาชมุชน

1. ให้คำาปรกึษาหารอื ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการพฒันา สงัคม 
เศรษฐกจิ ชมุชน
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กิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
(after process)

ในปี 2560 บริษทัได้ทำากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ชมุชน และ
ส่ิงแวดล้อม (CSR-after process) ดงัน้ี

1. กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิประจำาปี 2560
วนัท่ี 12 มกราคม 2560
กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิประจำาปี 2560

เพื่อสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ ทั่ว
ประเทศไทยต่างเฝ้ารอคอย กบักจิกรรมแห่งความสขุ สนุกสนาน 
และอีกหนึง่สิง่ทีเ่ดก็ๆ ต่างเฝ้ารอคอยน้ันกค็อืของขวญั

บริษทัฯ จงึร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั เอกชน ในการส่งเสรมิการจดั
กจิกรรมวนัเด็กแห่งชาตในทกุปี ซึง่ในปีน้ีบรษิทัฯ ได้ร่วมออกบธูแจก
อาหาร ขนม นำา้ดืม่ และมอบของขวญัแก่เดก็ท่ีมาร่วมงานในหน่วย
งานต่างๆ ได้แก่ ศนูย์การศึกษาพิเศษประจำาจงัหวดัปทุมธานีและ
มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการจังหวัดปทุมธานี, เทศบาลบางปะอิน, 
เทศบาลคลองจกิ, โรงเรียนชมุชนวดักำาแพง เป็นต้น

2. โครงการมอบทนุการศกึษาแก่นกัเรยีนในเขตท้องถิน่
วนัที ่15 มถินุายน 2560
โครงการมอบทนุการศกึษาแก่นกัเรยีนในเขตท้องถ่ิน

บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความสำาคญัของเดก็ซึง่ถือว่าเป็นทรพัยากร
บคุคลทีส่ำาคญัยิง่ต่อประเทศชาต ิท่ีจะเป็นกำาลงัสำาคญัในการพฒันา
ชาติบ้านเมอืงให้เจรญิก้าวหน้า มัน่คงสบืไป และเพือ่เพิม่โอกาส
ทางการศกึษา บริษทัฯ จงึมอบทนุการศกึษาให้แก่เดก็นกัเรียนที่
ศกึษาอยูใ่นเขตพืน้ทีก่ารศกึษาของอำาเภอบางปะอนิ โดยในปีการ
ศกึษา พ.ศ.2560 บรษิทัฯ ได้มอบทนุการศกึษาให้แก่ นกัเรยีน
โรงเรยีนชมุชนวดักำาแพง โรงเรยีนวดัราษฎร์ศรทัธาธรรม ให้ได้รบั
ทนุการศกึษาอย่างทัว่ถงึกนั
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3. โครงการ “ห้องพยาบาลของหนู”
วนัที ่27 กรกฎาคม 2560
โครงการ “ห้องพยาบาลของหนู”

จากความมุง่มัน่ทีจ่ะร่วมดแูลรักษาสิง่แวดล้อม ควบคู่กบัการพฒันา
สงัคม นอกจากปัจจยัด้านทุนการศกึษาแล้วการดูแลรกัษาสขุภาพ
เบ้ืองต้นก็เป็นเร่ืองทีส่ำาคญัต่อคณุภาพชวิีตของเดก็นกัเรียน บรษิทัฯ 
จงึร่วมมอืกบัทางโรงเรยีนชุมชนวดักำาแพง อำาเภอบางปะอนิ ในการ
สร้างห้องพยาบาลประจำาโรงเรยีน ซ่ึงจากเดิมโรงเรยีนยงัขาดสถาน
ทีใ่นการรักษาหรอืปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแก่เดก็นกัเรยีนเวลาเจบ็
ปวด
ในการนี้บริษัทฯ ได้มีจิตอาสาจากพนักงานมาร่วมดำาเนินการ
ทำาความสะอาด ทาสี ตดิตัง้พัดลม ชดุเตยีงนอน โต๊ะเก้าอี ้ ตู้ยา 
รวมท้ังได้มอบชดุยาสามญัทัว่ไปไว้รกัษาแก่เดก็นกัเรยีนทีม่อีาการ
เจ็บป่วยหรอืปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแก่เดก็นกัเรยีนทีไ่ด้รบับาดเจบ็
ก่อนนำาตวัส่งไปรกัษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลใกล้เคยีง

4. กจิกรรมบรจิาคโลหติ
วนัที ่21 พฤศจกิายน 2560
“กจิกรรมบรจิาคโลหติ”

เพือ่ให้พนกังานได้ร่วมทำาประโยชน์แก่สงัคม และสนับสนนุการมี
ส่วนร่วมในการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ บรษิทัฯ จึงได้ร่วมกบั
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศนูย์รังสติ จดักจิกรรมรบับรจิาคโลหติ จาก
ผูบ้ริหารและพนกังาน ทีม่จีติอาสาในการบรจิาคโลหติเพือ่ช่วยเหลอื
แก่ผูท่ี้มคีวามจำาเป็นและขาดแคลน ซึง่กจิกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมประจำา
ของบรษิทัทีจ่ะจัดขึน้ทกุๆ 3 เดอืน
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3.สนับสนุนนำ้ าดื่มในกิจกรรมป ั ่นจักรยานเพื่ อสุขภาพ
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ของโรงพยาบาลเทพรตัน์นครราชสมีา
4. สนบัสนนุนำา้ดืม่กจิกรรมวนัเดก็ อบจ.ปราจนีบรุี
5. สนบัสนนุนำา้ดืม่แก่กระทรวงแรงงาน เน่ืองในกจิกรรมวนัแรงงาน
แห่งชาต ิประจำาปี 2560 ฯลฯ

สำาหรบัยอดรวมของนำา้ดืม่ทีบ่รษิทัฯ ร่วมสนบัสนนุในกจิกรรมต่างๆ 
เพือ่สงัคม เป็นจำานวนทัง้สิน้ 220,000 ขวด

5. โครงการ “ทำาดเีพือ่พ่อ” มอบนำา้ด่ืมแบ่งปันนำา้ใจ
โครงการ “ทำาดเีพือ่พ่อ” มอบนำา้ดืม่แบ่งปันนำา้ใจ

นอกเหนอืจากการช่วยเหลือสงัคมในเขตพ้ืนท่ีตัง้ของบริษทัฯ แล้ว
นัน้ ยังมอีกีหนึง่โครงการท่ีบรษัิทฯ ได้ทำามาตลอดปี 2560 นัน้กค็อื
การมอบนำา้ดืม่ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของภาครฐั เอกชน หรอืบรจิาค
แก่ประชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนจากภัยธรรม โดยในบางโอกาส
จะมพีนกังานจติอาสาบรษัิทฯ ร่วมกจิกรรมแจกนำา้ดืม่ให้แก่ผูท่ี้มา
ร่วมงานในโอกาสต่างๆ อาทิ
1. จติอาสาแจกนำา้ดืม่แก่ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง
2. ร่วมออกหน่วยแจกนำา้ดืม่กบัแพทยสภา จ.ปราจนีบรุ ี ในการ
บริการประชาชนทีม่ารบัการตรวจรกัษา
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6. โครงการจิตอาสานักแบ่งปัน
วนัที ่11 กนัยายน 2560
โครงการจติอาสานักแบ่งปัน

จากสองมือที่มุ่งมั่นของแหล่าจิตอาสาในการร่วมกันปรับปรุง
ทัศนยีภาพของสถานทีภ่ายในโรงเรยีนชมุชนวดักำาแพง เขตพืน้ท่ี
อำาเภอบางปะอนิ จากเดิมทีถู่กนำา้ท่วมขังเม่ือปี 2554 สร้างความ
เสียหายต่ออาคารและส่ิงปลูกสร้างของโรงเรียนเป็นอย่างมาก         
สูท่ศันยีภาพทีส่ดใสชวนมองแก่เดก็นักเรยีนและผูม้าตดิต่อ

ดงันัน้ เหล่าจติอาสาจงึร่วมกนัวาดภาพพร้อมระบายสนีำา้บนผนงัสระ
ว่ายนำา้ของโรงเรยีน

อกีทัง้ ยังทำาการสอนหนงัสอืหลกัสตูรภาษาองักฤษเบือ้งต้น แก่เดก็
นกัเรยีน ชัน้ ป.4 และเล้ียงอาหารกลางวนัแก่เดก็นกัเรยีนทกุคน
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การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัช ัน่

บริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบ
ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปชั่นอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อประเมิน ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) เป็นไป ตามหลกัการกำากบัดแูล
กิจการที่ดี ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนกิส์ (EICC) และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้าน
การทุจริต บริษัทฯ จึงกำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต       
และสินบน และจะประกาศพร้อมเผยแพร่ เพ่ือเป็นแนวทาง     
ให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ จะต่อต้านการทุจริต และไม่ยอมรับการให้ หรือการ
รับของขวัญ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่มีเจตนาจูงใจให้
เกิดการดำาเนินการ หรือเกิดการกระทำาการใดๆ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

2. บริษัทฯ ต้องมีจรรยาบรรณ และมีความมุ่งมั่นในการป้องกัน
มิให้เกิดการทุจริต รวมถึงมีหน้าท่ีในการกำาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งต้องมีการสอบทานตาม
แนวทางปฏิบัติที่บริษัทได้กำาหนดไว้อย่างสมำ่าเสมอ

3. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ป้องกันและดูแล
ไม่ให้เกิดการทุจริต และสินบน หากพบการทุจริตหรือพบ       
เหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีพฤติกรรม หรือเจตนาท่ีส่อไปในทาง
ทุจริต และสินบน ให้แจ้งต่อผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว โดยส่งจดหมายร้องเรียนที่กล่องรับเรื่องร้องเรียน 
บริเวณโรงอาหาร และบริเวณอื่นที่เหมาะสมของบริษัทฯ 

4. สำาหรับบุคคลภายนอก หากพบการทุจริต และสินบน หรือ
พบเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มี
พฤตกิรรม มเีจตนาทีส่่อไปในทางทจุรติ สามารถแจ้งเบาะแสไป
ยังอีเมล์ complainbox@starsmicro.com

5. บริษทัฯ ขอให้ผูแ้จ้งเบาะแส มัน่ใจได้ว่า จะได้รบัการคุม้ครอง 
และบรษิทัฯ จะแต่งตัง้เจ้าหน้าทีใ่ห้มหีน้าท่ีตรวจสอบทกุเบาะแส
ทีม่กีารแจ้งเข้ามา และบริษทัฯ จะเก็บรกัษาข้อมูลนีไ้ว้เป็นความ
ลับสูงสุด

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตาม
แนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการคอรร์ปัช ัน่

บริษัทฯ กำาหนดแนวทางดังนี้

1. กำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติของตนเอง ตามแนวทางจริยธรรมธุรกิจ
ของบรษิทัฯ และจรรยาบรรณ รวมทัง้ตามจรรยาบรรณแนวร่วม
ประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) ที่บริษัทฯ 
ประกาศ และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจริต

2. กำาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินความ
เส่ียงจากการทุจริตคอรัปช่ัน และรวบรวมประเด็นที่สำาคัญ      
นำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทฯ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ      
ตรวจสอบ และสั่งการดำาเนินการแก้ไข และมอบหมายให้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามผล และรายงานอย่างต่อ
เนื่อง

ในปี 2560 บรษิทัฯ ไม่มกีรณกีารทำาผดิด้านการทจุรติ (Fraud) 
หรือกระทำาผิดจริยธรรม (Penalty) ใด ไม่มีกรณีที่กรรมการ    
ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารลาออกอนัเนือ่งจากประเดน็เรือ่งการกำากบัดแูล
กิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด และไม่พบกรณีการปฏิบัติ       
ในทางลบอันมีผลต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความ
ล้มเหลวในการทำาหน้าทีส่อดส่องดแูลของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และชุมชน
ที่ใกล้เคียงบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงาน และ       
ผูบ้รหิารปฏบิตัติามหลกัสทิธมินษุยชนแบบสากล อย่างต่อเนือ่ง
ยั่งยืน
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การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

บริษทัฯ ให้ความสำาคญัต่อการบรหิารทรพัยากรบคุคลเป็นอย่าง
มากและมุ ่งเน้นที่จะพัฒนาทุน มนุษย์ (Human Capital 
Development) ของบรษิทัฯ ให้เข้มแขง็ ให้สอดคล้องไปกบัวสิยั
ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ตระหนัก
ว่า บุคคลากร คือ ทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งของบริษัทฯ 

1. แผนระยะส ัน้ของการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานด้วย
การ ฝึกอบรมให้พนักงานมีขีดความสามารถสูง ในการปฏิบัติ
งานและมีทักษะการปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย (Multi-Skilled) 
สามารถสร้างผลผลิตที่ดีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นที่
ยอมรับของ ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นอย่างสูง 

2. แผนระยะยาวของการบรหิารทรพัยากรบุคคล

บริษัทฯ จะดำาเนินโครงการสำาคัญต่างๆ ที่ได้เริ่มต้นไว้ ให้บรรลุ
ผล อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ 

• Competency Management System

โครงการนี้จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร 
อย่างเต็มที่ โดยจะนำาระบบนี้ไปใช้กับระบบต่างๆ ในการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล เช่น ระบบการสรรหาและว่าจ้าง ระบบการฝึก
อบรมและพัฒนา และระบบการประเมินผลการปฏิบัติของ
พนักงาน เป็นต้น 

• Diversity Management 

บริษัทฯ ได้เน้น การบริหารความหลากหลายเพื่อเตรียมตัวรับ
การ ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต
อนัใกล้ของประเทศไทย โดยส่งเสริมให้ พนกังานได้พฒันาทกัษะ
ด้านภาษาให้มากขึ้นและจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดีใกล้เคียงกับ Global Environment มากขึ้น 

• Employee Engagement 

บริษัทฯ ได้จัดทำาโครงการน้ีข้ึนเพื่อสร้างความผูกพันระหว่าง
พนกังานกับบรษิทัฯ ให้พนักงานทำางานด้วยความมุง่มัน่ อทุศิตน
เพือ่บริษทัฯ อย่างเตม็ความสามารถ โดยการส่งเสรมิให้พนกังาน
มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานของบริษัทฯ ในทกุระดับ สร้างความ
เข้าใจอนัดรีะหว่างพนกังาน กบัฝ่ายบรหิาร ตลอดจนส่งเสรมิให้
พนักงานได้พัฒนาตนเอง เพื่อที่จะเติบโตไปในสายงานต่อไปใน
อนาคต 

บรษัิทฯ มกีองทนุสำารองเลีย้งชพี โดยพนกังานจ่ายส่วนหนึง่และ
บรษิทัฯ จ่ายสมทบ ซึง่อตัราสมทบเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบผูกพันระยะยาว 
(Contractual Savings) สำาหรับลูกจ้าง เพื่อไว้ใช้จ่ายเมื่อยาม
เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือต้องออกจากงาน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะสร้างให้บริษัทฯ เป็นองค์กร
แห่งความสุข (Happy Workplace) โดยการจัดสภาพแวดล้อม
ในการทำางานที่จะทำาให้ พนักงานมีความสุขในการทำางาน ซึ่งจะ
ทำาให้ พนกังานร่วมกนัสร้างผลผลติทัง้เชงิปรมิาณและ คณุภาพ
ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่อีกด้วย 

• Talent Management 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถสูง (Talent) ว่าจะเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อน
บรษิทัฯ ไปข้างหน้าท่ามกลางสภาพการแข่งขนัทีร่นุแรง บรษิทัฯ 
จึ งดำ า เนินโครงการบริหารพนักงานดาวเด ่น (Ta lent 
Management)อย่างเป็นระบบ

• Succession Planning and Career Development 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการเตรียมพร้อมในการ
วางแผนสืบทอดตำาแหน่งงานในระดับผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถดำาเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาเส้นทาง
อาชีพของพนักงาน เพื่อเป็นการจูงใจและเตรียมพร้อมในการ
เจรญิเติบโตของพนกังาน บรษิทัฯ จงึดำาเนนิโครงการการสบืทอด
ตำาแหน่งงาน และการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงาน



การก�ากบัดูแลกิจการ
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การก�ากบัดูแลกิจการ

ในฐานะบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed Company) คณะกรรมการบรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ 
(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) จึงมุ่งม่ันในการพัฒนาระดบัการกำากบัดูแลกจิการอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรษิทัฯ มรีะบบการกำากบัดูแลกจิการ 
และแนวปฏบิตัท่ีิด ี(Best Practices) และมุ่งหวงัให้บริษทัฯ พฒันาระดบัการกำากบัดแูลกจิการให้ได้รบัการยอมรบัว่ามกีารกำากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีเพือ่สร้างความเชือ่ม่ันให้แก่ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนได้เสยี และสร้างมลูค่าเพิม่ให้เกดิประโยชน์โดยรวมต่อผูถ้อืหุน้

ในปี 2560 บรษิทัฯ ปฏิบตัติามการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัต่อไปนี้

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ และการประชุมผูถื้อหุน้

บรษิทัฯ จดัประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจำาปี 2560 ในวนัพฤหสับดี
ที ่27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. (ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษิทัฯ ) โดยใช้วธิกีำาหนดรายชือ่ผูถ้อื
หุน้ทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) และ
รวบรวมรายชือ่ผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญติัหลกั
ทรพัย์ และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำากดั (Thailand Securities Depository Co., 
Ltd.) ซึง่เป็นนายทะเบยีนของบริษัทฯ จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ
ทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ พร้อมรายงานประจำาปี ใน
รปูแบบ CD-Rom ให้กบัผูถ้อืหุน้ ล่วงหน้า 14 วนัก่อนวนัประชมุ 
และโฆษณาบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์ตดิต่อกนั 3 วนั
ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มเีวลาพจิารณา
ข้อมลูเพยีงพอ

หนงัสอืเชญิประชมุระบรุายละเอยีดของวาระการประชมุชัดเจนว่า
เป็นเรือ่งทีเ่สนอเพือ่รับทราบ เพือ่อนมุตั ิหรอืเพือ่พจิารณาแล้วแต่
กรณ ี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อม
เอกสารข้อมลูประกอบการประชมุทีม่รีายละเอยีดครบถ้วนเพยีง
พอ

นอกจากนีย้งัมกีารแจ้งรายละเอยีดให้ผูถ้อืหุน้นำาหลกัฐานทีจ่ำาเป็น 
เพือ่นำามาแสดงตนในวนัประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่รกัษาสทิธใินการเข้า
ร่วมประชมุ และให้สทิธผิูถ้อืหุน้ในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยแนบแบบหนงัสอืมอบ
ฉันทะ (ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กำาหนด)

ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ได้เปิดให้ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ
ได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง และใช้ระบบบาร์
โค้ด (barcode) ในการลงทะเบียนพร้อมจดัพิมพ์บัตรลงคะแนนใน
แต่ละวาระให้กบัผูถ้อืหุน้ และให้สทิธผู้ิทีเ่ข้าร่วมประชมุภายหลงั
จากท่ีเริม่ประชมุแล้ว สามารถลงคะแนนได้สำาหรบัวาระทีย่งัไม่มี
การลงมติ

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2560 นัน้ มกีรรมการของ 
บรษิทัฯ เข้าร่วมประชมุ 7 ท่านจากจำานวน 8 ท่าน รวมทัง้ผูบ้รหิาร
ของบรษิทัฯ และผู้ทีเ่กีย่วข้องในแต่ละวาระ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ท่ีปรกึษาทางการเงนิของบรษิทัฯ และทีป่รกึษากฎหมายอสิระขอ
งบรษิทัฯ ได้เข้าร่วมประชมุเพ่ือรบัฟังความคดิเหน็ และตอบข้อซกั
ถามของผูถ้อืหุน้ด้วย และตวัแทนจากบรษิทัศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จำากดั เป็นผูท้ำาการตรวจสอบการลงทะเบยีนของผู้
ถือหุ้น และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษา

กฎหมายอสิระของบรษิทัฯ การดำาเนนิการประชมุเป็นไปตามลำาดบั
วาระการประชมุโดยไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุ

บรษิทัฯ ได้แจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบัองค์ประชมุ สดัส่วนผูเ้ข้าร่วม
ประชมุทัง้ด้วยตนเอง และมอบฉนัทะ วธิกีารลงคะแนน วธินีบั
คะแนน ดังนี้

(1) ผูถื้อหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง ดงันัน้ผูถ้อื
หุน้แต่ละรายจะมเีสยีงตามจำานวนหุน้ทีถ่อือยู ่ หรอืรบัมอบฉนัทะ
มา

(2) ผูถ้อืหุน้ท่านใดมส่ีวนได้เสียเป็นพเิศษในวาระใด ไม่มสิีทธอิอก
เสยีงในวาระนัน้

(3) ผูด้ำาเนนิการประชมุจะถามในแต่ละวาระๆว่ามผีูคั้ดค้าน หรอื
งดออกเสยีงหรอืไม่ หากประสงค์จะคดัค้านหรอืงดออกเสยีง ให้ลง
คะแนนในบตัรลงคะแนน สำาหรบัท่านทีไ่ม่คดัค้านหรอืไม่งดออก
เสยีง จะถอืว่าอนมุตัติามวาระนัน้ บรษัิทฯ จะนำาคะแนนเสียงทีไ่ม่
เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากจำานวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ข้า
ร่วมประชมุ หรอืงดออกเสยีงลงคะแนน เพือ่สรุปผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ
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(4 )  เพื่ อ ให ้ สอดคล ้ อ งกั บหลั กธรรมาภิบาลที่ ดี ขอ ง
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ในวาระเร่ืองพจิารณาเลอืกตัง้
กรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำาหนดออกตามวาระ และ
บรษิทัฯ ได้เสนอชือ่กรรมการให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนทลีะคน ทัง้นี้
เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมการทีต้่องการได้อย่าง
แท้จริง ผู้ถือหุ้นทั้งประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมาเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งผู้ลงทุนสถาบันด้วย โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกสถานที่ใน
การจัดประชุมที่ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื่อให้ผู้
ถือหุ้น และผู้ลงทุนสถาบันสามารถเดินทางได้สะดวกในการเข้า
มาประชมุ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้กำาหนดเวลาในการประชมุให้ผู้
ถือหุ้นได้มีโอกาส และสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ
การดำาเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที ่บรษิทัฯ มช่ีองทางให้ผู้ถอื
หุน้ได้ส่งคำาถามทีต้่องการให้ตอบในทีป่ระชมุได้ล่วงหน้าทางอเีมล์
ไปยังนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบรษิทัฯ หรอืโดยทางโทรสารของบรษิทัฯ

บริษทัฯ ได้มกีารบนัทกึรายงานการประชมุ โดยบนัทกึวาระการ
ประชุม เนื้อหาการประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น คำาชี้แจงของ
กรรมการ และผู้บริหาร ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สำาหรับ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้

นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้
ถอืหุน้ยังได้รับสิทธิขัน้พ้ืนฐานอืน่ๆ ได้แก่ สทิธกิารได้รับส่วนแบ่ง
ในผลกำาไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการ
ปฏบิติัทีเ่ท่าเทียมในการรบัซือ้หุน้คนืโดยบรษิทัฯ เป็นต้น ซึง่สทิธิ
ขั้นพื้นฐานเหล่านี้มีกำาหนดเป็นกฎหมายอยู่แล้ว

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกๆ คน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และ
เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย หรือผู้ถือ
หุ้นชาวต่างชาติ โดยได้ดำาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ จะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าหากไม่จำาเป็น โดย
เฉพาะวาระสำาคัญท่ีต้องให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ

(2) เสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทาง
เลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และได้ชีแ้จงให้ผูถ้อืหุน้ทราบ
ว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น 
วาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตาม
วาระ เป็นต้น

(3) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ โดยจัด
ทำาบัตรลงคะแนนแยกแต่ละวาระเพื่อให้ผู ้ถือหุ้นสามารถลง
คะแนนได้ตามสมควร

(4) ประธานในทีป่ระชมุได้จดัสรรเวลาให้กบัผูถ้อืหุน้มโีอกาสใน
การแสดงความคิดเห็น ในการประชุมประจำาปี 2560 บริษัทฯ 
เปิดโอกาสในการแสดงความคดิเหน็ และตัง้คำาถามต่อทีป่ระชมุ
ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถาม
เพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆของบริษัทล่วง
หน้าผ่าน E-mail address : ir@starsmicro.com หรือทาง
โทรสาร 035-258-914 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313 อย่างไร
กต็ามในปี 2560 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดส่งเรือ่งใดมาเพือ่สอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ
บังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อกำาหนดเกีย่วกบัการ
เปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือ
จำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง
ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

(6) คณะกรรมการบรษิทัฯ จะให้ความสำาคญักบัรายการระหว่าง
กนั หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ หรือบรษิทัย่อยเกดิขึน้
กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งไม่อยู่ใน
เงือ่นไขทางธรุกจิปกต ิทัง้นี ้บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่าง
กันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

(7) กำาหนดมาตรการให้กรรมการ และผู้บริหารต้องเปิดเผย
ข้อมลูถงึการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทำาธรุกรรมใดๆอนัอาจ
กระทบกบับรษิทัฯ ผ่านแบบฟอร์มรายงานการมส่ีวนได้เสยี โดย
มีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยข้อมูลการมี
ส่วนได้เสยี และนำาส่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้ให้กรรมการ และผูบ้รหิาร
ทุกคนเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตน ซึ่งทั้งปีนี้ไม่มีการ 
กระทำาใดขัดต่อข้อกำาหนดในเรื่องการทำาธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน
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3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่าง
เท่าเทียม เป็นธรรม ให้ความสำาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่
กระทำาการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

2. พนกังาน : บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนอย่าง
เท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

3. คู่ค้า และเจ้าหนี้ : บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้า และ
เจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ 
ข้อตกลงในสญัญาทีท่ำาร่วมกนัอย่างเคร่งครดั หากเกดิกรณทีีไ่ม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้
เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4. ลูกค้า : บริษัทฯ มีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความสำาคัญด้านความ
ปลอดภัยควบคู่กันไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า 
และพิจารณาเครดิตลิมิตของลูกค้าสำาหรับลูกค้าเก่า และลูกค้า
ใหม่ ซึ่งต้องมีฐานะการเงิน และประวัติการชำาระหนี้ที่ดี

5. คู่แข่ง : บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี 
และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่ง

6. สังคมรวม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้การสนับสนุน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และส่งเสริมคุณภาพของสังคม และ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม

และบริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายความรับผิดชอบของสังคม 
เพือ่ให้มัน่ใจว่า การประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ได้คำานงึถงึปัจจยั
ด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นด้วยความเป็น
ธรรม คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้จดัให้มช่ีองทางในการร้องเรยีน
สำาหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่
อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยตรง

ตดิต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการอิสระ ผ่านทางเลขานกุาร 
บรษิทัฯ 
ทางอเีมล์ : yunyong-s@starsmicro.com
โทรสาร : 035-258-914
หรอืส่งจดหมายปิดผนกึมายงั
เลขานกุารบรษิทัฯ 
ทีอ่ยู ่: บรษิทั สตาร์สไมโคร อเิลก็ทรอนกิส์ ประเทศไทย จำากดั 
(มหาชน)
605-606 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก 
อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแล และส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกิจการ ทั้งข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน ให้
ตรง เวลาตามข ้อกำ าหนดเรื่ อ งการ เป ิด เผยข ้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำาเสนอทั้งในรูปภาษา
ไทย และภาษาองักฤษ เพือ่ให้นักลงทนุ ผูถ้อืหุน้ และผู้เกีย่วข้อง
ต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน นอกจาก
นี้ได้มีการเปิดเผยรายงานผู้สอบบัญชี ตัวเลขทางการเงิน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนด้วย

บรษิทัฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย จำานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม และ
เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบริษัทฯ ยังได้
จัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ทำาหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูล
ทีส่ำาคญัต่อนกัลงทนุ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้จดัทำาข้อมลูเผย
แพร่ข้อมลูต่างๆ ผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ
ไซต์ของบรษัิทฯ เพือ่ให้นักลงทนุ และผู้มส่ีวนได้เสยีสามารถอ่าน 
และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำาคัญของบริษัทฯ ข้อมูลทางการ
เงิน ข้อมูลผลการประกอบการได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง กำาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรายงาน
โดย ให้กรรมการทุกท่าน, ผู้ดำารงตำาแหน่งในระดับบริหารสี่ราย
แรก นบัต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารลงมา, ผูด้ำารงตำาแหน่งระดบั
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้น
ไป หรอืเทยีบเท่า ต้อง “รายงานการมส่ีวนได้เสยี” ตามแบบแจ้ง
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร โดย
รายงานทุกครั้งเมื่อมีการทำารายการท่ีอาจเข้าข่ายมีส่วนได้เสีย 
ให้รายงานต่อบริษัทฯ โดยไม่ชักช้า และเลขานุการบริษัทฯ จะ
เป็นผู้เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการ 
และผู้บริหารไว้



รายงานประจาํปี 256044

การแถลงผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทได้
จดักจิกรรมเพือ่พบปะนกัลงทนุ และนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ดงันี้

จัดงานพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) รวม 
2 ครั้ง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าชมกิจการของ 
บริษัทฯ (Company Visit) เสมอ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
จะได้พบปะพูดคุย และมีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กัน และกัน

ทั้งนี้ ปี 2560 นี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไป
ตามข ้อกำ าหนดของสำ านักงานกำ ากับหลักทรัพย ์  และ
ตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อย่างครบถ้วน และตรงตามกำาหนดเวลา

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ และความรับผิดตามที่กำาหนด
ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงการกำาหนดเป้าหมาย แนวทาง 
นโยบาย แผนการดำาเนินงานประจำาปี งบประมาณประจำาปีของ 
บริษัทฯ และควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการของฝ่าย
บริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินงานดัง
กล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบาย รวมท้ังแผนการ
ดำาเนินงานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

โครงสรา้งคณะกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการ จำานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการบริหาร 2 ท่าน กรรมการที่
ไม่เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

อนึง่ บรษัิทฯ ไม่มกีรรมการทีด่ำารงตำาแหน่งในบริษทัจดทะเบยีน
มากกว่า 5 บริษัท และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และบริษัทจด
ทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทใน
เครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ มีความจำาเป็น
ต้องเข้าไปกำากับดูแลการบริหารจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 
ท่านที่มีประสบการณ์การทำางานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ปัจจบุนับรษิทัฯ ได้จดัต้ังคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 5 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง ทัง้นี ้เพือ่แบ่งอำานาจหน้าทีใ่ห้ชดัเจน 
ซึ่งจะทำาให้การกำาหนดทิศทาง และการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา
กำาหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และกำาหนดบทบาท และมอบ
หมายอำานาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทัง้นี ้บรษิทัฯ กำาหนดนโยบายจำากดัจำานวนปีของกรรมการอสิระ
ไว้ไม่เกิน 9 ปี และการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

อิสระในปี 2560 ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
อิสระเกิน 9 ปี

นโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรม
การบรษิทัฯ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่จะ
เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ โดยพิจารณาทักษะที่จำาเป็นที่

ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการชุดปัจจุบันเพื่อเติมเต็มความรู้ความ
เชี่ยวชาญให้ครบทุกด้าน รวมทั้งวิชาชีพ เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำาหนดนโยบาย และการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษทัมอีงค์ประกอบ และโครงสร้างทีเ่หมาะสมกบัทศิทางในการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี

ในปี 2560 นี้บริษัทฯ ไม่มีกรรมการเข้ามาใหม่เพิ่มเติม 
เนือ่งจากกรรมการทัง้ 8 ท่านของบริษัทฯ มคีวามรู้ความสามารถ 
และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับโครงสร้าง และ
จำานวนกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ เหมาะสมกับทิศทางในการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว
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คณะอนุกรรมการ

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่ง
ตั้ง คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ไม่ได้มีความซับซ้อนมาก

การควบคุมภายใน

บริษทัฯ ได้ให้ความสำาคญักบัการจดัให้มรีะบบการควบคมุภายใน
ท่ีเป็นมาตรฐาน เพือ่ให้เป็นทีย่อมรบั และเชือ่ถอืต่อผูถ้อืหุน้ และ
นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดต้ังคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเพื่อดูแลระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานทางการเงินให้ตรงต่อ
ความเป็นจริง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มี
ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล และ
มีระบบการทำางานที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะ
เรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชมุร่วมกบั ผูส้อบ
บญัช ีฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ เพือ่พจิารณา และให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัจดัให้มฝ่ีายตรวจสอบภายใน ซึง่ฝ่ายตรวจ
สอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ระบบงานต่างๆให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏบิตัถิกูต้องตาม
กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการตรวจ
สอบภายในตามแผนท่ีได้กำาหนดไว้ล่วงหน้าประจำาปี ต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

สำาหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ประเมิน และทบทวน ระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ประเมนิระบบการควบคมุภายในจากรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร 
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

ปัจจบุนัหวัหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ คือ นางสาว
สนุนัท์ วงศ์มทุธาวณชิย์ ตำาแหน่ง ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ ฝ่ายตรวจ
สอบภายใน ในปี 2560 นี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบได้อย่างราบรื่นครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงานท่ีได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ชุดย่อย

คณะกรรมการ
บริหาร 6 ท่าน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน
(คณะกรรมการ
อิสระทั้งคณะ)

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 3 ท่าน
(กรรมการอิสระเป็น

ประธาน)

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 12 ท่าน 

(กรรมการอิสระเป็น
ประธาน)
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การใชข้อ้มูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการในการป้องกันการนำาข้อมูลของ 
บริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของผู้บริหาร และบุคลากรของ 
บริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษาความลับ และการ
ใช้ข้อมูลภายในไว้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัฯ จะต้อง
รักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัฯ จะต้อง
ไม่นำาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย 
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคล
อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผล
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัฯ จะต้อง
ไม่ทำาการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดย
ใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือ เข้าทำา
นิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของ 
บริษทัฯ อนัอาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ ไม่ว่าโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม ข้อกำาหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของ บริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าว
จะถือว่าได้กระทำาผิดอย่างร้ายแรง

4. กรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ 
ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักล่าวในระยะเวลา 1 เดอืนก่อน
เปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้
บริหารห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการเงินจะ
เปิดเผยสู่สาธารณะ

จรยิธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ และความ
จำาเป็นของการกำากับดูแลกิจการที่ดี และกำาหนดแนวนโยบาย
เกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ต้อง
ทราบถงึบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบว่า จะต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำาเนินธุรกิจ และมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ 
บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
และคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ   
ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ ที่     
www.starsmicro.com ดังนี้

1. ให้ความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่า
เทียมกัน

2. คำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และดูแลมิให้
เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
โดยนอกจากคณะกรรมการบริษทัฯ แล้ว อาจมีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการคณะอ่ืนได้ นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้กำาหนดบทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่าง
ชัดเจน

4. ดำาเนนิธุรกจิด้วยความโปร่งใส และจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลู
อย่างชัดเจน และเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม

5. ดำาเนนิธรุกจิด้วยความระมดัระวงั โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มกีาร
ประเมินความเสี่ยง วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และสมำ่าเสมอ

ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัทฯ 

สำาหรบัพนกังานทีเ่ข้าใหม่ในแต่ละปีนัน้ บรษิทัฯ ได้อบรมเพือ่ให้
พนักงานใหม่รับทราบจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในคราว
เดยีวกบัการรบัทราบการประกอบธรุกิจของบรษิทัฯ และระเบยีบ
ปฏิบัติของบริษัทฯ 
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ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนประจำาปี 2560 ไว้ตามที่
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ดังนี้

เงนิเดอืน (ต่อเดอืน) / ค่าเบีย้ประชมุ (ต่อคร้ัง)

1. ประธานกรรมการ 36,000 บาท/เดือน
2. กรรมการบรษิทัฯ 24,000 บาท/เดอืน
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 36,000 บาท/เดือน
4. กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดอืน
5. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิทัฯ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสีย่ง (เฉพาะ
ทีม่าจากกรรมการอสิระ)

5,000 บาท/ครัง้

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

แนวปฏิบติัการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา

บรษิทัฯ ได้กำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการใช้ซอฟท์แวร์ทีม่ลีขิสทิธิ์ 
และควบคุมการใช้เพ่ือให้พนักงานตระหนัก และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ
รับทราบ และฝ่ายไอทขีองบริษัทฯ ได้ทำาการตรวจสอบทกุปีอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์
การทำางานของพนกังาน เพือ่ป้องกนัไม่ให้มกีารละเมดิซอฟท์แวร์
ที่มีลิขสิทธิ์

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการรวมทัง้
สิ้น 5 ครั้ง (บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการประชุมคณะกรรม
การบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) โดยในแต่ละครั้งมี
กรรมการเกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ในการเรียกประชุมคณะ
กรรมการ เลขานกุารบรษิทัฯ ทำาหน้าทีจ่ดัการประชมุ ส่งหนงัสอื
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเว้น
แต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ 
บริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น เช่นทางโทรศัพท์ หรือ
ทางเมล์เพื่อกำาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ พร้อมทั้งจด
บันทึกการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ทุกครั้ง



รายงานประจาํปี 256048

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 
เท่ากับ 2,983,000 บาท และ 2,971,000 บาทตามลำาดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้

          (หน่วย : บาท)

 รายชือ่กรรมการ

 ปีบญัช ี2559
สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559

 ปีบญัช ี2560
สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560

ค่าตอบแทน
ประจำารายเดือน

(บาท/ปี)

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท/ปี)

ค่าตอบแทน
ประจำารายเดอืน

(บาท/ปี)

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท/ปี)

1. นายสมนกึ ไชยกลุ 432,000 25,000 432,000 20,000

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

3. นายชอง เควน็ ซมั 288,000 - 288,000 -

4. นายประสาท ยูนพินัธ์ุ 288,000 30,000 288,000 30,000

5. รศ.ดร. ปรีชา จรงุกจิอนันต์ 414,000 50,000 432,000 40,000

6. นางพนูพรรณ ไชยกลุ 288,000 20,000 288,000 20,000

7. รศ.ดร. เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์ 360,000 50,000 360,000 45,000

8. ศาสตราจารย์ ดร. กำาพล ปัญญาโกเมศ 360,000 65,000 360,000 65,000

รวม 2,718,000 265,000 2,736,000 235,000

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน
ปีบญัช ี2559

สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559
ปีบญัช ี2560

สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560

จำานวนราย ค่าตอบแทนรวม จำานวนราย ค่าตอบแทนรวม

เงนิเดอืนรวม 6 19,798,770 6 19,728,435

โบนสัรวม 6 1,619,134 6 1,542,880

กองทนุสำารองเลีย้งชพี 6 1,019,308 6 1,188,644

รวม 22,437,212 22,459,959

บุคลากรของบรษิทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จำานวนพนกังาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ของบรษิทัฯ แบ่งตามสายงานหลกั ดงันี้

(หน่วย : คน)

สายงานหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม
2559

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม
2560

สายงานปฏิบตักิาร และพัฒนา 1,127 971

สายงานการจดัการวตัถุดบิ 80 107

สายงานการเงนิ และธรุการ 78 72

สายงานการพัฒนาธรุกจิ 40 70

รวม 1,325 1,220

ทัง้นีบ้รษิทัฯ มนีโยบายกำาหนดค่าตอบแทนของพนกังานตามผล
ประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และมี
การทบทวนนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนของพนกังานเพือ่ให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริษัทท่ีประกอบ
อุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในบริเวณสถานประกอบใกล้กัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดสวัสดิการอันเป็นประโยชน์ให้กับ
พนักงาน เช่น กองทุนสำารองเล้ียงชีพ ตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจำาปี นอกจากนีย้งัสนบัสนนุให้พนักงานเล่นกฬีา และรกัการ
อ่าน เพื่อให้พนักงานได้ออกกำาลังกาย และผ่อนคลายจากการ
ทำางาน โดยจัดสร้างสนามแบดมินตันในอาคาร จัดเตรียมโต๊ะ
ปิงปอง และจัดสร้างห้องสมุดไว้ให้ค้นคว้าหาความรู้



รายงานประจาํปี 256050

นโยบายในการพฒันาพนกังานของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ มีกระบวนการดำาเนินงานในการพัฒนาบุคลากรหรือ
พนักงานให้มีความรู้ความชำานาญ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บริษทัฯ เพือ่เพิม่พนูประสทิธภิาพ และประสทิธผิลในการปฏบิตัิ
งานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต โดยมีเป้าหมายให้
พนักงานของบริษัทฯ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ กล่าวคือ

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

เนื่องจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
เป็นอย่างสงู บริษทัฯ จงึมนีโยบายในการพฒันาบคุลากรซึง่มข้ีอ
หลักๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร
2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ ในทุกระดับ โดยจัดให้
มีการฝึกอบรมทั้งภายใน และ ภายนอกอย่างสมำ่าเสมอ
3. จดัให้มกีารพฒันาบคุลากรร่วมกบัลกูค้าเพือ่พฒันาผลติภณัฑ์
ที่เป็น Joint Innovation
4. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

หลักสตูรอบรม ระดบัพนกังาน จำานวนชัว่โมงฝึกอบรม

Six Sigma ระดบัพนกังาน-ระดบับรหิาร 20 ชัว่โมง

Team Building ระดบัพนกังาน-ระดบับรหิาร 14 ชัว่โมง

Strategy Training ระดบัพนกังาน-ระดบับรหิาร 7 ชัว่โมง

5ส ปัจจยัพืน้ฐานในการเพ่ิมผลผลติ ระดบัพนกังาน-ระดบับรหิาร 7 ชัว่โมง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มพูน และพัฒนา
ความรูอ้นัเป็นการเพิม่ศกัยภาพของผูบ้รหิาร และพนกังานอย่าง
ยั่งยืน เนื่องจากตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถ

ในปี 2560 บริษทัฯ ได้ กำาหนดเป้าหมายในการพฒันาฝึกอบรม
ไว้ที่ 20 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเฉลี่ยแล้วได้รับการอบรม และพัฒนา 
20 ช่ัวโมงต่อคน โดยการอบรม และพัฒนาในหลากหลาย
หลักสูตรไม่ว่าจะเป็น Six Sigma, Team Building , Strategy 
Training, 5ส ปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต เป็นต้น ทั้งใน
ระดับปฏิบัติการ ระดับพนักงาน และระดับบริหาร

ในปี 2560 นี ้บรษิทั ได้จดัคอร์สฝึกอบรมในการพฒันาผูบ้รหิาร 
และพนักงาน โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอกบริษัท ผู้ทรง
คุณวุฒิจากหลากหลายสาขามาให้ความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนา
พนกังาน และผูบ้รหิารอย่างต่อเนือ่ง และยัง่ยนื โดยในปี 2560 
ได้จดัอบรมรวมทัง้สิน้ เฉลีย่ประมาณ 100 ชัว่โมง แบ่งเป็นระดบั
ผู้บริหาร 30 ชั่วโมง และระดับพนักงาน 70 ชั่วโมง ตัวอย่าง
หลักสูตรอบรม เช่น
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รายการระหว่างกนั

ในปี 2560 บรษัิทฯมกีารทำาธรุกรรมการค้าทีเ่ป็นรายการระหว่างกนักบับรษิทัย่อย บริษทัทีเ่กีย่วข้องอยูพ่อสมควร เนือ่งจาก
บริษทัทีเ่กีย่วข้องและบรษิทัร่วมดงักล่าวเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ในธรุกจิซือ้ขายชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่มส่ีวนช่วยเหลอื
และสนบัสนุนการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม รายการระหว่างกนักับบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เป็นธรุกรรมการค้าทีเ่กดิข้ึนเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าปกติเสมอืนคูค้่าธุรกิจโดยทัว่ไป 
ซึง่ต้องพึง่พาการซือ้ผลติภณัฑ์หรอืบริการต่อกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบั
รายการระหว่างกนั

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ ได้รบัการพจิารณา และให้ความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ว่าเป็นรายการทีบ่รษิทัฯ 
ดำาเนนิการตามธรุกจิปกต ิไม่มีเงือ่นไขพเิศษ และไม่มกีารถ่ายเทผล
ประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง 
และผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี นโยบายการกำาหนดราคาระหว่างบรษัิทฯ 
กับกิจการท่ีเกีย่วข้องกนักำาหนดตามราคาตลาด และเป็นไปตาม
ปกติธรุกิจการค้า (Fair and at arm’s length) เช่นเดยีวกบัทีก่ำาหนด
ให้กบับุคคล/กิจการอืน่ท่ีไม่เก่ียวข้องกนั และเป็นไปเพือ่ประโยชน์
ของบรษิทัฯ

มาตรการหรือข ัน้ตอนการอนุมติัการท�ารายการ
ระหว่างกนั

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) 
ธรุกรรมทีเ่กิดขึน้เป็นปกติและต่อเนือ่ง และ (2) ธรุกรรมพเิศษ โดย
มาตรการหรอืข้ันตอนการอนุมัตริายการระหว่างกนัสำาหรบัธรุกรรม
ในแต่ละประเภท มีรายละเอยีด ดงัน้ี

ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง

บรษิทัฯ ได้กำาหนดหลกัเกณฑ์ว่าในการเข้าทำาธรุกรรมทีเ่กดิขึน้เป็น
ปกตแิละต่อเนือ่ง โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ดแูลให้บรษิทัฯ 
ปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และข้อบงัคบั ประกาศ คำาส่ัง หรอืข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดถงึการปฏิบตัติามข้อกำาหนดเกีย่วกบั
การเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือ
จำาหน่ายทรพัย์สินทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ภายใต้กรอบ
จรยิธรรมทีด่ ีรวมท้ังปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี

ธุรกรรมพิเศษ

บรษิทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเหน็เกีย่ว
กบัความสมเหตสุมผลในการเข้าทำาธรุกรรมต่าง ๆ และเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีท่ีคณะ
กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดัให้มบีคุคลทีม่คีวามรูค้วาม
ชำานาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ี หรอืผูป้ระเมนิราคาอสิระ หรอื 
สำานกังานกฎหมาย เป็นต้น ทีเ่ป็นอสิระจากบรษิทัฯ และบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแย้งเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงั
กล่าว ความเหน็ของบคุคลทีม่คีวามรูค้วามชำานาญพเิศษจะถูกนำาไป
ใช้ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื 
คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณ ี ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ พร้อมทัง้
เปิดเผยในรายงานประจำาปี และแบบแสดงข้อมลูประจำาปีของบรษิทัฯ 
(แบบ 56-1)

นโยบายการเขา้ท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต

การทำารายการระหว่างกนัในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบรษิทัฯ ให้
คำามัน่ว่า จะดแูลให้บรษิทัฯ ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คำาสัง่ หรอื
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏบัิตติามข้อกำาหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการทำารายการเกีย่ว
โยง และการได้มาหรอืจำาหน่ายทรพัย์สนิทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ หรอื
บรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภา
วชิาชพีบญัชี

และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตสุมผลในการ
เข้าทำารายการ ราคาและเงือ่นไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตาม 
เงือ่นไขทางธรุกจิปกตหิรอืไม่ โดยห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ใดมส่ีวนในการอนุมัตริายการระหว่างกนัดงั
กล่าว



การบรหิารความเส่ียงขององคก์ร 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำากัด 
(มหาชน) ตระหนักถงึความสำาคญัของการบริหารความเสีย่งทีม่ี
ต่อการดำาเนินงานขององค์กร คณะกรรมการบริษทัจงึได้แต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งขึน้ ภายใต้หลกัธรรมาภบิาลทีด่ี 
เพือ่ทำาหน้าท่ีในการบริหารและควบคมุการบริหารความเสีย่ง ใน
แต่ละปีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะกำาหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงข้ึน แล้วมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไป
ปฏิบัตเิพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งเป็นไปอย่างเป็นระบบ และ
ดำาเนนิไปในทศิทางเดียวกนั พร้อมทัง้กำาหนดกฎระเบยีบ รวมถงึ
วธิกีารในการปฏบิตังิานบริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุกจิกรรม
ทัว่ทัง้องค์กร กำาหนดให้มกีารตรวจสอบ วดัผลการดำาเนนิงาน 
การรายงานผลการปฏบิตังิานให้คณะกรรมการบรษิทัและเปิดเผย
ข้อมลูทีส่ำาคญัให้แก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องทราบอย่างสมำา่เสมอ

บรษิทักำาหนดให้มีการดำาเนินการบริหารองค์กรอย่างต่อเนือ่ง และ
ปรบัปรงุการดำาเนินการบรหิารความเส่ียง อยู่อย่างสมำา่เสมอ เพือ่
ให้การดำาเนนิงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยคำานึงถึงปัจจยัเสีย่งทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรซ่ึงมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา

ในปี 2560 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจดัให้มกีารประชมุคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้ทัง้สิน้จำานวน 4 ครัง้ ทัง้นีไ้ด้รายงาน
ความคืบหน้าของผลการดำาเนนิงานพร้อมท้ังอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ให้แก่
ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัรับ
ทราบทกุครัง้ ในปี 2560 บริษทัทำาการวเิคราะห์ความเสีย่งตาม
กรอบของการบรหิารความเสีย่งซึง่กำาหนดโดยคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงและได้มีการกำาหนดประเด็นความเสี่ยงที่ต้องนำามา
พจิารณา ดงันี้

1. ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ (Operational Risk)
3. ความเสีย่งด้านเทคโนโลย ี(Technology Risk)
4. ความเสีย่งด้านการเงนิ (Financial Risk)
5. ความเสีย่งด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

การบรหิารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management)

CORPORATE
GOVERNANCE

STRATEGIC RISK
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

OPERATIONAL
 RISK

ความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจ

TECHNOLOGY
 RISK

ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยี

FINANCIAL
 RISK

ความเสี่ยง
ด้านการเงิน

COMPLIANCE
 RISK

ความเสี่ยง
ด้านกฎระเบียบ
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ปัจจยัเส่ียงท่ีส�าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการผลการ
ด�าเนินงานของบริษทั โดยสรุปมีการด�าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk 
Management)

บรษัิทกำาหนดให้มกีระบวนการบรหิารความเสีย่งในระดบักลยทุธ์ 
โดยให้มกีารประเมนิความเสีย่งและกำาหนดแผนบรหิารความเสีย่ง 
พร้อมทัง้มกีารตดิตามประเมนิผลอย่างใกล้ชดิ และ สมำา่เสมอ ว่า
สามารถดำาเนนิงานได้ตามเป้าหมายตามหลกัท่ีวางไว้หรอืไม่ ในการ
กำาหนดแผนกลยทุธ์ และ แผนงบประมาณประจำาปี บรษิทัได้นำาเอา
ปัจจยัเสีย่งต่างๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจของโลก และแนวโน้มของ
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง เป็นต้น มาพิจารณาเพ่ือให้เกดิความม่ันใจ
ได้ว่า แผนกลยทุธ์ทีจ่ดัทำาข้ึน สะท้อนให้เหน็ถึงการดำาเนินงานของ
บรษิทัในอนาคตอย่างถกูต้อง ใกล้เคยีงความเป็นจริง ปฎบัิตติาม
หลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2. ความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ (Operational 
Risk Management)

2.1 ความเสีย่งในการพึง่พาลกูค้า

บรษิทัมรีายได้จากการขายสินค้าและบรกิารจากลกูค้ารายหน่ึงเป็น
จำานวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ทัง้หมด แต่เมือ่พจิารณาถึงกำาไรข้ันต้นแล้ว บรษิทัมีสดัส่วนการกระ
จายตวัของกำาไรขัน้ต้นอย่างเหมาะสมในลกูค้าต่างๆกนั บรษิทัเร่งหา
ลกูค้ารายใหม่ๆ และ เข้าไปเปิดตลาดใหม่ๆ เพ่ือให้โครงสร้างรายได้
และกำาไรของบรษิทักระจายตวัอย่างสมดุลย์ ไม่พ่ึงพาลกูค้ารายใด
รายหนึง่เท่านัน้

2.2 ความไม่แน่นอนในความต้องการของสนิค้าและความหลาก
หลายของสนิค้า

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างรวดเร็วในสินค้าเกี่ยวกับ 
อเิลก็ทรอนกิส์ ทำาให้สนิค้าอเิลก็ทรอนิกส์บางประเภทมวีงจรชวีติสัน้ 
ความต้องการของสินค้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาข้ึนอยู่กับ
พฤตกิรรมของผูบ้ริโภค ทำาให้บรษิทัอาจประสบปัญหาในการบรหิาร
จดัการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเรว็ 
ในขณะเดยีวกันอาจก่อให้เกดิปัญหาการควบคมุต้นทนุการผลติให้
อยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้ ในเรือ่งดงักล่าวบรษิทัมีนโยบายในการ
ดำาเนนิธรุกจิโดยการ หาสนิค้าท่ีมีวงจรชวีติยาวข้ึน และ มีระดบั
ความต้องการสงูเพยีงพอทีจ่ะบรหิารการผลิตได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อให้มีการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยื่น ในกรณีดังกล่าวบริษัทได้
กำาหนดวธีิการในการป้องกนัความเส่ียงสำาหรบัสินค้าดงักล่าวเพือ่ลด
ความเสยีหายแก่กจิการให้น้อยท่ีสดุ

2.3 ความเสีย่งด้านแรงงาน

การขาดแคลนแรงงาน และการเปลีย่นแปลงของต้นทนุค่าแรงงาน 
เป็นปัจจยัสำาคญัทีบ่รษิทักต็ระหนกัถงึ และพยายามหาวธิกีารลด
ผลกระทบให้มากทีส่ดุ โดยการเน้นการลงทนุในเครือ่งจกัรอตัโนมตัิ
มากขึน้เพือ่ลดปัญหาแรงงานคนโดยมใิห้กระทบต่อกำาลงัการผลติที่
วางไว้ นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายในการปรับปรุงการบริหาร
แรงงานสมัพนัธ์ โดยมกีารปลกูฝังให้พนกังานมคีวามรักองค์กร เพือ่
ลดอตัราการเข้าออกของพนกังาน และพฒันาระบบการสรรหา
บคุลากร และฝึกอบรมเพือ่ให้ได้พนกังานทีม่คีณุภาพ และ ทนัต่อ
ความต้องการ ไม่กระทบต่อการดำาเนนิงาน

2.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและการเปลี่ยนแปลงราคา
วตัถดุบิ

ในการผลติสนิค้าของบรษิทั ต้นทุนด้านวตัถุดบิมสีดัส่วนสงูมากใน
ต้นทนุทัง้หมด ดงันัน้การบรหิารจดัการวตัถดิุบทีด่ ี รวมถงึการ
ควบคมุราคาวัตถดุบิจงึมคีวามจำาเป็นอย่างมากในการบรหิารการ
ดำาเนนิงานของบรษิทั วตัถดุบิบางชนดิมคีวามผนัผวนของราคามาก
ตามราคาของตลาดโลก หรอืในบางช่วงเวลาอาจเกดิการคลาดแคลน
วตัถดุบิ จนทำาให้บรษิทัไม่สามารถส่งสนิค้าได้ทนัเวลา บรษิทัจดัให้
มกีารควบคมุดแูลการใช้วตัถดุบิอย่างเข้มงวด โดยติดตามการจัดส่ง
สนิค้าจากผูข้าย หรอื จากลกูค้า(กรณ ีConsigned) อย่างใกล้ชดิ
เพ่ือมใิห้เกดิผลกระทบต่อสายการผลติ และแผนการจดัส่งสนิค้าให้
กบัลกูค้า

3. ความเสีย่งด้านเทคโนโลย ี (Technology Risk 
Management)

บรษิทัมกีารลงทนุในเครือ่งจกัรใหม่ทีส่ัง่ซือ้เข้ามาทดแทนเครือ่งจกัร
เก่าทีเ่สยีหายจากเหตกุารณ์นำา้ท่วมใหญ่เมือ่ 4 ปีทีผ่่านมา ทำาให้ได้
เครือ่งจกัรรุ่นใหม่ทีม่ปีระสทิธิภาพมากกว่าเดมิ อกีทัง้ยังมกีำาลงัการ
ผลิตสูงขึ้นกว่าเดิมมาก บริษัท มีการจัดสายการผลิตใหม่ให้มี
ประสทิธภิาพ และ มคีวามยดืหยุน่ สามารถรองรับการเปลีย่นแปลง
กระบวนการผลติตามความต้องการของลกูค้าได้ รวมถงึการสามารถ
นำาไปใช้ร่วมกนักับผลติภณัฑ์อืน่ๆ ได้อย่างหลากหลาย บรษิทัมุง่เน้น
การวจิยั และพฒันาเทคนคิการผลติและผลติภณัฑ์เพือ่ให้ทนัสมยั
ตามความต้องการของลกูค้าอยูเ่สมอนอกจากนัน้บริษทัยงัได้ร่วมการ
พฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าเพือ่ร่วมลงทนุในเครือ่งจกัรในการ
ผลติเฉพาะด้าน บรษิทัมกีารพฒันาการผลติให้เหมาะสมกบัความ
ต้องการของสินค้าในปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทมีความมั่นใจว่าจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้หลากหลายยิง่ขึน้
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4. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk 
Management)

4.1 ความเสีย่งจากการให้สนิเช่ือแก่คูค้่า

บรษิทัมคีวามเสีย่งจากการให้สนิเชือ่กบัลกูค้า โดยหากลกูค้าของ 
บรษิทัฯ มปัีญหาในการดำาเนินงาน กอ็าจจะส่งผลกระทบต่อระยะ
เวลาในการเรยีกรบัชำาระหน้ีจากลกูค้าได้ และอาจส่งผลกระทบต่อ
เนือ่งถงึผลกำาไรและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ 

บริษทัฯ ได้จัดให้มีการตดิตามคณุภาพลกูหน้ีแต่ละรายอย่างใกล้ชดิ 
และได้ให้ความสำาคญัในการพิจารณาการให้เครดติทางการค้ากบัลกู
หนีอ้ย่างเข้มงวด นอกจากน้ี บรษิทัฯ มีนโยบายการขยายฐานลูกค้า
กลุม่ใหม่ๆ เพือ่ให้มกีระจายตวัของรายได้และกลุม่ลกูหนีก้ารค้า ทัง้นี้
เพือ่ไม่ให้มกีารยดึตดิกบัฐานลกูค้ากลุ่มใดกลุม่หน่ึง

4.2 ความเสีย่งด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ

บรษิทัเป็นผูส่้งออกสนิค้าทีใ่ช้สกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา เป็น
สกลุเงนิหลกัในการขายสนิค้าและรบัเงนิค่าสนิค้า คดิเป็นสดัส่วน
เกอืบทัง้หมดของยอดขาย บรษิทัจดัหาวตัถดุบิ เครือ่งจกัรและ
อปุกรณ์โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา ทำาให้สถานะเงนิตรา
ต่างประเทศของบริษัทในด้านรับและจ่ายมีปริมาณใกล้เคียงกัน 
รายรบัและรายจ่ายส่วนใหญ่สามารถทำา Natural Hedges ได้ทำาให้
สามารถลดความเสีย่งเกีย่วกบัความไม่แน่นอนของอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก อกีทัง้บรษัิทยงัเปิดบญัชีกบั
ธนาคารเป็นเงนิสกลุต่างประเทศเพือ่ให้สามารถจ่ายค่าสนิค้าเป็นเงนิ
สกลุต่างประเทศได้ทันที ฝ่ายบรหิารการเงนิของบรษิทัมมีาตรการ
ในการป้องกนัผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นโดย
นำาเอาเครือ่งมอืทางการเงนิได้แก่ การทำาสัญญาซ้ือขายเงนิตราต่าง
ประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และ มกีารทำาอนพุนัธ์
ทางการเงนิ (Financial Derivative Instruments) มาใช้ในการ
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นในระยะส้ันเพิม่เตมิด้วย

4.3 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้

ปัจจบุนับรษิทัมกีารกูย้มืเงนิระยะสัน้อายไุม่เกนิ 1 ปีเพือ่ใช้เป็นเงนิ
ทนุหมนุเวยีน และกูย้มืเงนิระยะยาวอายุไม่เกิน 3 ปี เพือ่เป็นเงิน
ทนุสนบัสนนุการซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ โดยบางส่วนมอีตัรา
ดอกเบีย้ลอยตัวซึง่อาจจะสงูขึน้หรอืตำา่ลงตามภาวะดอกเบีย้ในตลาด
การเงนิ ซึง่ถอืว่าเป็นปัจจยัเสีย่งประการหนึง่ทีบ่รษิทัต้องพจิารณา
อย่างรอบคอบทกุครัง้ในการตดัสนิใจกูเ้งนิ และการหาแหล่งเงนิกูท้ี่
ถกูทีส่ดุเพือ่ให้เกดิต้นทนุทีต่ำา่สดุ และมกีารตดิตามนโยบายดอกเบีย้
ของทางการและของตลาดโลกอย่างใกล้ชดิเพือ่เป็นข้อมลูประกอบ
การบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ

4.4 ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง

บรษัิทให้ความสำาคญักบัการบรหิารเงนิทุนหมนุเวยีนเพือ่ให้มสีภาพ
คล่องอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการจดัหาวงเงนิกูเ้งนิทนุหมนุเวยีน
ให้พอเพยีงกบัความต้องการในการเตบิโตของบรษิทั นอกจากนัน้
บรษิทัยงัมกีารวางแผนการบรหิารกระแสเงนิสด (Cash flow Man-
agement) ล่วงหน้าเพือ่ให้มกีารใช้เงนิสดอย่างมปีระสิทธภิาพ ลด
ความเสีย่ง และมค่ีาใช้จ่ายทางการเงนิตำา่สดุ

5. ความความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 
(Compliance Risk Management)

บริษัทมีความตระหนักอย่างมากถึง ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 
เนือ่งจากความไม่ชดัเจน ความไม่ทนัสมยั หรอืความไม่ครอบคลมุ
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ รวมถงึข้อบังคบัเก่ียว
กบัสิง่แวดล้อม กฎและระเบยีบ ข้อบงัคบัเกีย่วกบัความปลอดภยั
และสขุภาพของพนกังาน และข้อบงัคบัอืน่ ๆ  ทีก่ำาหนดไว้เพือ่ปกป้อง
พนกังานจากผลกระทบของ การปฏบัิตงิานขององค์กร บรษิทัจงึจัด
ให้มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบต่างๆอย่างใกล้ชดิ เพือ่
ศกึษาถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อการดำาเนนิงานของบรษิทัทัง้ใน
ปัจจบุนั และอนาคต และ ลดความผดิพลาดและสญูเสียทีอ่าจเกดิ
ขึน้ต่อองค์กร



รายงานประจาํปี 256056

ประวติัคณะกรรมการบรษิทั
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นายสมนึก ไชยกุล

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร

อาย ุ66 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2560

ร้อยละ 3.53

ประวตักิารศึกษา

• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขาเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

ประวตักิารทำางาน

• ปัจจบุนั:

- ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บรษิทั ชวีาไรซ์ จำากดั

- ประธานท่ีปรกึษา บรษิทั คย์ีสตาร์ พรอ็พเพอร์ตี ้จำากดั

- ประธานกรรมการ บรษิทั ศรสุีโขทัยเรยีลเอสเตท จำากดั

- ประธานกรรมการ บรษิทั เอสเอม็ที ไบโอแมส จำากดั

ประวตักิารอบรม

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 

26/2547 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

• หลักสตูรการบรหิารการลงทนุเพือ่นกัธรุกจิระดบัทอ็บในประเทศ 

Ultra Wealth รุน่ที ่ 2 สมาคมเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

• หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพือ่สงัคม” (นมธ.) 

รุน่ที ่7 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงช้ันสูง รุ่นที่ 6  

(สวปอ. มส.6) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรม

ราชปูถมัภ์



รายงานประจาํปี 256058

นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล

กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และรอง

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (สายงาน การจัดการวัตถดิุบ)

อายุ 31 ปี

สัดส่วนการถอืหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ร้อยละ 1.62

ประวตักิารศกึษา

• ปรญิญาโท สาขาบริหารธรุกิจ สถาบนับัณฑติบรหิารธรุกจิศศิ

นทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ปริญญาตรีและโท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า

อิเลก็ทรอนกิส์ และบรหิาร มหาวทิยาลัยอมิพเีรียล คอลเลจ 

ลอนดอน ประเทศองักฤษ (เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง)

ประวตักิารทำางาน

• ปัจจบุนั :

- กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง และ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จำากดั 

(มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอด ีจำากดั

- กรรมการ บริษัท เอสเอม็ที กรนี เอน็เนอร์ย่ี จำากดั

• อดตี :

- ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการ ฝ่ายวางแผนและพฒันา บริษทั สตาร์ส ไมโคร

อิเลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)

- วศิวกรอาวโุส ฝ่าย Project & Development บรษิทั สตาร์ส 

ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)

- ผู้จดัการโครงการ บริษทั Borei Corp. (สหรฐัอเมรกิา)

ประวตักิารอบรม

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 

116/2558 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย

• หลกัสตูร EN ISO 13485:2012 Requirement and Internal 

Audit for Medical Device (TUV SUD PSB) Thailand

• หลกัสตูร Strategic Planning

• หลกัสตูร Change Management for Success

• หลกัสตูร จป.ระดบับรหิาร

• หลกัสตูร Coaching Skill, Bangkok Business Training

• หลกัสตูร Mini Master in HR Management, จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

• หลกัสตูร Cost Management, Management and Psychology 

Institute

• หลกัสตูรประกาศนียบัตร Business Analysis, Executive Fi-

nancial Management, Marketing Strategy, Risk Management 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• หลกัสตูร EICC Code of Conduct
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นายชอง เคว็น ซมั

กรรมการ

อาย ุ66 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

- ไม่ม ี-

ประวตักิารศกึษา

• Diploma in Business Management, Singapore Institute of 

Management, Singapore

• Postgraduate Diploma in Business Administration T.E.D. 

Management Studies School (Singapore)

ประวตักิารทำางาน

• ปัจจบุนั :

- กรรมการ บรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จำากดั (มหาชน)

- กรรมการบรษัิท Avon Holding Private Limited

- กรรมการบรษัิท Midas Trust Private Limited

ประวตักิารอบรม

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 

74/2551 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย

นายประสาท ยูนิพนัธุ ์

กรรมการ และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

อาย ุ70 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

ร้อยละ 0.91

ประวตักิารศกึษา

• ปรญิญาโท สาขาความสมัพนัธ์และกฎหมายระหว่างประเทศ 

มหาวทิยาลยัดทีรอยท์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

• ปรญิญาตร ีนติศิาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวตักิารทำางาน

• ปัจจบุนั:

- กรรมการ และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน บริษทั สตาร์ส 

ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)

- กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ ออฟฟิศ 

จำากดั

- กรรมการ บริษัท สยาม แคปปิตอล มลัตเิซอร์วสิเซส จำากดั

- กรรมการ บริษัท สยามเจรญิ แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จำากดั

ประวตักิารอบรม

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 

26/2547 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย



รายงานประจาํปี 256060

นางพูนพรรณ ไชยกุล

กรรมการ

อายุ 58 ปี

สัดส่วนการถอืหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ร้อยละ 0.81

ประวตักิารศกึษา

• ปริญญาตร ีคณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยักรงุเทพ

ประวตักิารทำางาน

• ปัจจบุนั :

- กรรมการบรษัิท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จำากดั (มหาชน)

- ประธานกรรมการบรษิทั คย์ี สตาร์ พรอ็พเพอร์ต้ี จำากดั

- ประธานกรรมการบรษิทั กลุภัสสรณ์ จำากดั

- รองประธานกรรมการบรษิทั ชวีา ไรซ์ จำากดั

- ผู้ร่วมก่อตัง้สมาคม ซอนต้า9

- คณะกรรมการสมาคมศษิย์เก่าเฉลมิฉลอง 150 ปีโรงเรยีนอรณุ

ประดษิฐ์ จังหวดัเพชรบรุี

ประวตักิารอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 

131/2553 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

• หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) 8/2553

   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลกัสตูรประกาศนยีบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำาหรับผู้

บรหิารระดบัสูง รุน่ที ่5 สถาบันพระปกเกล้า

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวชิาการตลาดทนุ วตท.รุน่ 20

• หลกัสตูรการบรหิารจัดการด้านความมัน่คงชัน้สงู รุน่ที ่ 7 (สว

ปอ.มส.7)

• หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส) รุน่ที ่3

• หลกัสตูร Mini – M.B.A. คณะพาณชิย์ศาสตร์และการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• โครงการ The Boss (รุ่น 7)

• หลักสูตร RECU รุ่นที่ 43 คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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รองศาสตราจารย ์ดร. ปรชีา จรุงกิจอนนัต์

กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

อาย ุ71 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ร้อยละ 0.01

ประวตักิารศกึษา

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัญฑิต สาขา Monetary  

Theory University of Missouri – Columbia, U.S.A.

• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบญัฑิต สาขา Public Finance 

California State University, Long Beach, U.S.A.

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การ

ธนาคาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวตักิารทำางาน

• ปัจจบุนั:

- กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทสตาร์ส ไมโคร

อเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั Thai German 

Product

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ลำา่สงู (ประเทศไทย) 

จำากดั (มหาชน)

• อดตี :

- อธกิารบด ีสถาบนับัฒฑติพฒันบรหิารศาสตร์

- รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

- คณะบดีคณะบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์

- ผู ้ เชี่ยวชาญประจำาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์

- กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการนโยบายและกำากบัหนี้

สาธารณะ

- กรรมการ สภาวจิยัแห่งชาต ิสาขาเศรษฐศาสตร์

ประวตักิารอบรม

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 

9/2547 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที่ 

89/2550 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย

• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที ่24/2551 

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย



รายงานประจาํปี 256062

รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจิารณา 

ค่าตอบแทน

อายุ 54 ปี

สัดส่วนการถอืหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

- ไม่ม ี-

ประวตักิารศกึษา

• ปริญญาเอก Ph.D. (Finance), University of Mississippi

• ปริญญาโท บธม. (การเงนิ) สถาบันบณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

• ปรญิญาตรี วทบ. (เคมีเทคนิค สาขาเคมีวศิวกรรม) จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

ประวตักิารทำางาน

• ปัจจบุนั:

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) 

จำากดั (มหาชน)

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำากัด 

(มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เจตาแบค จำากดั

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั จที ีเวลธ์ แมเนจเมนท์ จำากดั

- รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 คณะบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติ

พฒันบรหิารศาสตร์

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ยนูเิวอร์แซล แอบ็ซอร์

แบนท์ จำากดั (มหาชน)

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ 

จำากดั (มหาชน)

• อดตี :

- คณบด ีคณะบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์

- รองคณบดฝ่ีายวางแผนและพฒันา คณะบรหิารธรุกจิ สถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์

- นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์และวาณชิธนากร บรษัิทเงนิทนุหลกั

ทรพัย์ มติรไทยยูโรพาร์ทเนอร์ จำากดั

ประวตักิารอบรม

• Financial Risk Manager (FRM), Global Asset Risk Profes-

sionals (GARP)

• หลกัสตูรพืน้ฐานของกรรมการบริษทัจดทะเบยีน สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลกัสตูรวทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

• Executive Leadership Program (ELP), National Institute of 

Development Administration, Thailand and The Wharton 

School, University of Pennsylvania,

• หลกัสตูรกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย
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ศาสตราจารย ์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง

อาย ุ45 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

- ไม่ม ี-

ประวตักิารศึกษา

• ปรญิญาเอก Ph.D. (Finance) Schulich School of Business, 

York University, Canada

• ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

• ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์บณัฑติ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

ธนบรุี

ประวตักิารทำางาน

• ปัจจบุนั:

- กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

(ประเทศไทย) จำากดั(มหาชน)

- กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไฮโดรเทค็ จำากดั

(มหาชน)

- ผูท้รงคณุวฒุด้ิานการเงนิ คณะอนกุรรมการวนิจิฉยัการเข้าถอื

หลกัทรพัย์เพือ่ครอบงำากจิการ สำานกังานคณะกรรมการกำากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์

- รองศาสตราจารย์ประจำาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์

• อดตี :

- ผูอ้ำานวยการหลกัสตูร MSc in Financial Investment and Risk 

Management

- ทีป่รกึษาด้านการบริหารและพฒันาพอร์ตลงทนุ บลจ.ฟินนัซ่า

- 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 จำากดั

- คณะอนกุรรมการด้านการศึกษา สมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย 

(TFPA)

- Director of University Liaisons, CFA Society of Thailand

- ผูว้จิยั The Individual Finance and Insurance Decisions 

Centre, Canada

ประวตักิารอบรม

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 

90/2554 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

• Chartered Financial Analyst (CFA)

• Financial Risk Managers (FRM)

• Certified Financial Planners (CFP)

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program



โครงสรา้งการจดัการ
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โครงสรา้งการจดัการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ 

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำานวนทั้งสิ้น 8 ท่านประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็น        
ผู้บริหารดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ 
และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ มีความจำาเป็นต้องเข้าไปกำากับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่มีประสบการณ์การทำางานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ 

รายช่ือคณะกรรมการ ตำาแหน่ง

1 นายสมนึก ไชยกลุ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมการ กรรมการบรหิาร
และกรรมการบริหารความเสีย่ง

3 นายชอง เควน็ ซัม กรรมการ

4 นายประสาท ยูนิพันธุ์ กรรมการ และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

5 นางพูนพรรณ ไชยกุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR)

6 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรชีา จรงุกจิอนันต์ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

7 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

8 ศาสตราจารย์ ดร. กำาพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง

เลขานกุารบรษิทัฯ คอื นายยรรยงค์ สวสัดิ์

คณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้ 8 คน ไม่มคีณุสมบัติต้องห้าม 
ดงันี้
1. ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทาง        
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : กรรมการลำาดับที่ 6, 7 และ 8 เป็นกรรมการที่มี
คณุสมบัตเิป็นกรรมการอสิระตามข้อกำาหนดคณุสมบัตกิรรมการ
อิสระของ บริษัทฯ 

ขอบเขตอำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษัิทฯ 

1. บริหารจัดการและดำาเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ   
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท
2. มีอำานาจแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท บุคคลใดๆ 
และ/หรือบุคคลภายนอก จำานวนหนึ่งให้เป็น คณะกรรมการ
บริหาร เพือ่ดำาเนนิการอย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่างได้ เพือ่
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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ให้คณะกรรมการบรษัิทมอีำานาจแต่งตัง้คณะกรรมการอืน่ๆ เช่น 
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ฯลฯ 
ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอำานาจแต่งต้ังและมอบอำานาจให้
บุคคลอื่นใดดำาเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการได้ 
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ และมีอำานาจ
ยกเลิก เพิกถอน กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง แก้ไข หรือ 
เปลี่ยนแปลงอำานาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
นอกจากนีใ้ห้มอีำานาจว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง 
กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งกำาหนดอัตราค่าจ้าง และค่า
ตอบแทนสำาหรับบุคคลทีด่ำารงตำาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ตามท่ีเห็นสมควร หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะ
กรรมการสรรหาเสนอ

3. อนมุตัแิละกำาหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนการดำาเนินงานและ
งบประมาณประจำาปีของบรษัิท รวมถึง ควบคมุดแูลการบรหิารและ
การจดัการของฝ่ายบรหิาร หรอืของบุคคลใดๆ ท่ีได้รบัมอบหมายให้
ดำาเนนิงานดังกล่าว พร้อมทัง้ตดิตามให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบาย รวมทัง้แผนการดำาเนินงานท่ีคณะกรรมการบริษทัได้ให้ไว้

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง 
กลยุทธ์ แผนงานการดำาเนินธุรกิจ ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

5. ติดตามผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินงาน
และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

6. พจิารณาอนมุติัการลงทนุในการขยายธรุกจิ ตลอดจนเข้าร่วม
ทนุกบัผู้ประกอบกจิการอืน่ๆ หรอืลงทุนในบรษิทั หรอืกจิการต่างๆ

7. กำาหนดนโยบาย ควบคุม ดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทในเครือ

8. มีอำานาจพิจารณาเพื่อนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลิกใช้ 
และการจำาหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืน
สินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการเลิกใช้ และจำาหน่าย
สินทรัพย์หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มูลค่า
สุทธิทางบัญชีมากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป

9. พจิารณาและอนมุตักิจิการอืน่ๆ ท่ีสำาคญัอนัเกีย่วกบับรษิทั หรือ
ทีเ่ห็นสมควรจะดำาเนนิการนัน้ๆ เพ่ือให้เกดิประโยชน์แก่บรษัิท

เว้นแต่อำานาจในการดำาเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ได้แก่

(ก) เรือ่งใดๆ ทีก่ฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้
(ข) เรือ่งใดๆ ทีก่รรมการมส่ีวนได้เสยีและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรอื
ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รบั

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การดำาเนินการเกี่ยวกับ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ท่ีสำาคญั
ของบรษิทัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

เรื่องดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบรษิทัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของกรรมการทีเ่ข้าร่วม
ประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนท่ีสำาคญั
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชนมา
เป็นของบริษัท
(ค) การทำา แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการให้เช่ากจิการของ
บริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับคุคลอืน่โดย
มีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพ่ิมเตมิหนังสอืบรคิณห์สนธหิรือข้อบงัคบั
(จ) การเพิม่ทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู้
(ฉ) การควบกิจการ หรือเลกิบริษทั
(ช) การอืน่ใดทีก่ำาหนดไว้ภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และ/หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ
กรรมการบรษิทัและท่ีประชมุผูถื้อหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงดงักล่าว
ข้างต้น

ทัง้นี ้ เรือ่งใดทีก่รรมการ มส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผล
ประโยชน์กบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง กรรมการ
ซึง่มส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว ไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอีกสี่ชุด เพื่อช่วยในการบริหารงาน 
พิจารณากลั่นกรอง ตัดสินใจ และ เพื่อความโปร่งใส ตามหลัก
การกำากับกิจการที่ดี ดังนี้

 คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส การ
กำาหนดทิศทางและการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ
สงูสดุ คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณากำาหนดเป้าหมาย
ของบรษิทัฯ และกำาหนดบทบาท และมอบหมายอำานาจหน้าทีใ่ห้
แก่คณะกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดโครงสร้างของคณะ
กรรมการชุดย่อยทั้งสี่ชุด มีดังนี้
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คณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการบรหิารประกอบด้วยผูบ้ริหาร 6 ท่าน

รายช่ือ ตำาแหน่ง

1 นายสมนึก ไชยกลุ ประธานคณะกรรมการบรหิาร

2 นายพีระพล วไิลวงศ์เสถียร กรรมการบรหิาร

3 นายยรรยงค์ สวสัดิ์ กรรมการบรหิาร

4 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมการบรหิาร

5 ดร.ทัดธร์ี ขย่ิม กรรมการบรหิาร

6 ดร.พิชติ แสงผ่องแผ้ว กรรมการบรหิาร

อำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร

1. องค์ประกอบและการแต่งตัง้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
2. บุคคลที่จะเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร อาจคัดสรร
จากกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ/หรือบุคคล
ภายนอกเข้ามาดำารงตำาแหน่งก็ได้ แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความ
สามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
3. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน 
หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีประกอบธุรกิจเดียวกัน 
หรือคล้ายคลงึ และเป็นการแข่งขันกบักิจการของบรษัิท ไม่ว่าจะ
ทำาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบุคคลอ่ืน     
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้งกรรมการบริหารเข้าดำารงตำาแหน่ง

2. วาระการดำารงตำาแหน่ง

1. กรรมการบรหิารมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 2 ปีนับจากวนัทีไ่ด้รบั
การแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทั 
สามารถปรบัเปลีย่นวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบรหิาร ได้
ตามทีเ่หน็สมควร ท้ังน้ี กรรมการบริหารท่ีออกจากตำาแหน่งตาม
วาระ อาจถกูเลอืกให้กลบัเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ได้ สำาหรบัการแต่ง
ตัง้กรรมการบรหิารทดแทนในกรณีท่ีตำาแหน่งว่างลง คณะกรรมการ
บรษิทัจะเป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้ต่อไป
2. ลาออก

3. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

1. ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบรหิารและฝ่ายจดัการ จดัทำานโยบาย 
เป้าหมาย แผนการดำาเนนิงานงบประมาณประจำาปี และรวมทัง้
กลยทุธ์ทางธรุกจิของบรษิทั เพือ่นำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาอนมุติั
2. ควบคุม ดแูลการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัให้เป็นไปตามข้อบงัคบั
ของบริษัทตลอดถึงนโยบาย แผนการดำาเนินงาน งบประมาณ
ประจำาปี และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจาก         
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั
3. ประเมนิผลการดำาเนนิงานโดยรวมของบรษัิท ตลอดจนฝ่ายงาน
ต่างๆ ทกุไตรมาส
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำาหนดทิศทาง 
แนวทาง เพือ่กำาหนดภารกิจหลกั (Mission) สำาหรบัฝ่ายบรหิาร 
และฝ่ายจดัการ รวมทัง้ กำาหนดแผนการดำาเนนิงานหลกั และ     
เป้าหมายทางธรุกจิ ให้สอดคล้องกบัแนวนโยบาย แผนการดำาเนนิ
งานประจำาปีและงบประมาณประจำาปีที่ได้รับอนุมติจากคณะ
กรรมการ เพือ่ให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการนำาไปดำาเนนิการต่อไป
5. ควบคมุตรวจสอบ ตดิตามผลการดำาเนนิงานของฝ่ายบรหิาร 
และฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั
6. ออกคำาสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และข้อกำาหนด เพือ่ให้แน่ใจว่าการ
ดำาเนนิงานของบรษิทัเป็นไปตามนโยบายของบรษิทั และเพือ่ผล
ประโยชน์ของบรษิทั รวมถงึเพือ่รกัษาระเบยีบวินยัภายในองค์กร
7. พจิารณาเห็นชอบหรอืมีอำานาจ ในการว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลด
ออก เลกิจ้าง กำาหนดอตัราค่าจ้างและค่าตอบแทน บคุคลากรซึง่เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท ในตำาแหน่งตัง้แต่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
จนถึงผูอ้ำานวยการฝ่าย โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผูม้อีำานาจ
ในการดำาเนนิการดงักล่าวข้างต้น สำาหรบัตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร หากมกีารว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง กำาหนด
อตัราค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการบรหิารมหีน้าที่
เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาอนมุตัิ
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8. พจิารณาเหน็ชอบในโครงสร้างเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน
อืน่ๆของผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ี และลกูจ้างของบรษิทั รวมทัง้ทีเ่ก่ียวกบั
ผลประโยชน์และสวสัดิการ แล้วนำาเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมัติ
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างการบริหารงาน ระเบยีบ ปฏิบตั ิและข้ันตอนการทำางาน
ของแต่ละสายงาน แล้วนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั พจิารณา
อนมุติั
10. กลัน่กรองและเสนอ งบดลุ บัญชีกำาไรขาดทุน ประมาณการ 
กระแสเงนิสด แผนการลงทนุ เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัต ิ เพือ่นำาเสนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อ
หุน้ (ถ้าจำาเป็น) เพ่ือพิจารณาอนุมัตต่ิอไป
11. ให้ข้อเสนอแนะ และให้คำาปรกึษาต่อคณะกรรมการบรษัิท เพือ่
การตดัสนิใจด้านธรุกิจของบรษัิท
12. ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบรหิารและฝ่ายจดัการ จดัทำารายงานเกีย่ว
กบัผลการดำาเนนิงานของบริษทัตลอดถึงงบการเงิน งบการลงทนุ 
และปัญหาสำาคัญ หรือการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพจิารณารบัทราบ และ/หรอื อนุมัติ
13. กำาหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย ให้สอดคล้องกบั
แผนการดำาเนนิงานและงบประมาณประจำาปี
14. พจิารณาการเข้ายืน่หรอืร่วมในการประกวดราคา ในวงเงนิไม่เกิน 
100 ล้านบาท
15. อนุมตักิารซือ้เคร่ืองจกัร ในวงเงนิ (ไม่ว่าจะเกดิเพียงครัง้เดียว
หรอืต่อเนือ่ง) ไม่เกินธุรกรรมละ 30 ล้านบาท และปี ละไม่เกิน 100 
ล้านบาท หรือเทยีบเท่า ยกเว้นเป็นกรณทีีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะ
กรรมการของบรษัิท และ/หรอื ปรากฏในแผนการดำาเนนิงานหรอืงบ
ประมาณประจำาปีของบรษิทัแล้ว
16. มอีำานาจอนมุตักิารเลิกใช้ และการจำาหน่ายสินทรพัย์ หรอืการ
ขาย และเช่ากลบัคืนสนิทรัพย์ ตามระเบยีบปฏิบตัเิรือ่ง การเลกิใช้ 
และจำาหน่ายสนิทรพัย์ หรอืการขายและเช่ากลบัคนืสนิทรพัย์ ในกรณี
ทีม่ลูค่าสทุธิทางบัญชมีากกว่า 1 ล้าน บาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
17. พจิารณาการให้กู้ยมืหรอืการกูย้มื จดัหาเงนิทนุ ขอหรอืให้สนิเช่ือ 
คำา้ประกัน ลงทนุในตราสารทีก่ระทรวงการคลงัหรอืธนาคารพาณชิย์
รบัรองหรือคำา้ประกนั หรือตราสารอืน่ใดท่ีเหน็สมควร และให้นำา
เสนอคณะกรรมการบริษัทเพือ่พิจารณาอนุมัติ
18. นำาเสนอเรือ่งต่างๆทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สำาคญัและควรจะ
ได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษทั ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรษัิท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
19. ปฏบิตัหิน้าท่ีอืน่ ๆ  ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
รวมทัง้มอีำานาจดำาเนนิการใดๆ ทีจ่ำาเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว

4. การประชมุ

(ก) คณะกรรมการบรหิารจะต้องจดัให้มกีารประชุมอย่างน้อย 1 ครัง้
ต่อเดือน และกรรมการบรหิารจะต้องเข้าร่วมประชมุอย่างสมำา่เสมอ

(ข) ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร เพือ่พจิารณาดำาเนนิการ
ใดๆ ตามทีร่ะบใุนข้อกำาหนดนี ้จะต้องประกอบด้วย กรรมการบรหิาร
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการบรหิารท้ังหมด จงึจะถอืว่า
ครบเป็นองค์ประชมุ

(ค) ในการออกเสียงของกรรมการบริหารในการประชุมคณะ
กรรมการบรหิาร ให้กรรมการบรหิารแต่ละคนมีสทิธิออกเสยีงได้ท่าน
ละ 1 เสยีง

(ง) การลงมตใินเรือ่งใดของคณะกรรมการบรหิาร จะต้องได้รบั
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ ของจำานวนเสยีงทัง้หมดของคณะ
กรรมการบรหิารทีเ่ข้าร่วมประชมุ เว้นแต่ในการพจิารณาและลงมติ
ในเรือ่งทีก่ำาหนดไว้ในข้อ 1, 10, 12, 14 และ 15 ดงักล่าวข้างต้นจะ
ต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนคณะกรรมการ
บรหิารของบริษทัทัง้หมด

(จ) คณะกรรมการบรหิาร อาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ และ/หรอื 
คณะทำางาน และ/หรอื บคุคลใดๆ เพ่ือทำาหน้าท่ีกลัน่กรองงานทีจ่ะ
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรอืเพือ่ให้ดำาเนนิงานใดอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร หรอืเพือ่
ดำาเนนิการใดแทนตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
ภายในขอบเขตแห่งอำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารได้

อนึง่การอนมุตัริายการดงักล่าวข้างต้นจะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการ
อนุมัตริายการท่ีทำาให้กรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอำานาจจากคณะ
กรรมการบรหิาร สามารถอนุมัตริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมีความ
ขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบั
บริษทั หรอืบรษัิทย่อย หรอืบริษทัทีเ่กีย่วข้อง (ตามประกาศคณะ
กรรมการ กลต. และ/หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) โดย
คณะกรรมการบรหิารจะต้องนำาเสนอเรือ่งดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บรษิทั และ/หรอืท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้พจิารณาและอนมุตัริายการ
ดงักล่าว ภายใต้ข้อบงัคบัหรือประกาศ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามธรุกจิปกตทิีม่กีารกำาหนด
ขอบเขตทีชั่ดเจนไว้แล้ว

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

กรรมการบรหิารทีม่สีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบรษิทันัน้ จะต้องเป็น
กรรมการบรหิารทีไ่ด้รับการคดัสรรจากบคุคลภายนอกเท่านัน้ ทัง้นี้  
ค่าตอบแทนให้เป็นตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัได้กำาหนดไว้
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี และให้เป็นไปตาม คู่มือ “หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” คณะกรรม
การบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) เพื่อทำาหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลัก
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรม
การบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้อง
นำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ จำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายช่ือคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ตำาแหน่ง

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา จรงุกจิอนนัต์ ประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

2 นายประสาท ยูนิพันธุ์ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

*ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอสิระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
พจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ทีป่รกึษาคณะกรรมการบริษทัฯ และเลขานกุาร 
บรษิทัฯ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ จะมคีวามเป็นอสิระอย่างเตม็
ที่ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรฉบับนี้

1. องค์ประกอบและการแต่งตัง้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และจะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็น
ส่วนใหญ่
3. ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ
4. ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหน้าที่สนับสนุนให้การดำาเนินงานของคณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความราบรื่น

2. วาระการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราว
ละ 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง ท้ังน้ี
กรรมการทีพ้่นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตัง้ให้กลบัเข้า
ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ สำาหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณี
ที่ตำาแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัด
เลือกกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป   

3. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิด
ชอบที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนะเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะ
อนกุรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และทีป่รกึษาคณะกรรม
การบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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2. กำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี (Retainer fee) ค่าเบี้ยประชุม 
(Attendance fee) และค่าตอบแทนอืน่ตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาจากแนวปฏิบัติท่ีบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ 
ผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร หรือที่ปรึกษาที่บริษัทฯ ต้องการ

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอำานาจเรียกให้ฝ่าย
จัดการ หัวหน้างาน และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ชี้แจง ซักถาม และ/หรือ จัดส่งเอกสารข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน หรือมีอำานาจแต่งตั้ง
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามความเหมาะสมทัง้จากบคุลากรภายใน และ
ภายนอกบริษัทฯ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ภายใต้งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คำาปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำาหนดค่าตอบแทนได้

4. กำาหนดหลักเกณฑ์ และนำาเสนอรายงานการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่ริหาร และท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรษัิทฯ ต่อคณะกรรม
การบริษัทฯ 

5. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก
ครัง้ หลงัมกีารประชมุคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และ
รายงานรายชื่อ และขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) 
เป็นต้น

6. พจิารณาทบทวนและเสนอแนะหากมกีารเปลีย่นแปลงใดเกีย่ว
กบักฎบัตรของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรม
การบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้
เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณาและทำาหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบ
หมายแก่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคราวๆ ไป

4. การประชุม

1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจดัให้มกีารประชมุ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามความจำาเป็นและเหมาะสม

2. ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะกำาหนดวาระการ
ประชุมแต่ละครั้ง และเป็นประธานในการประชุม นอกจากนั้น
ต้องมีการจดและเก็บบันทึกการประชุมทุกครั้ง

3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุม

4. ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์
ประชุม

5. มติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะถือ
ตามเสยีงข้างมากของกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้กรรมการ
ทีม่ส่ีวนได้เสยีในเร่ืองใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพจิารณาหรอืลง
มติในเรื่องนั้น

5. การรายงาน

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏบิตัิ
หน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และรายงานการทำาหน้าทีใ่นรอบ
ปีท่ีผ่านมาต่อผู ้ถือหุ้นในรายงานประจำาปี โดยเปิดเผยราย
ละเอียดดังนี้

1. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. จำานวนครั้งในการประชุม
3. จำานวนครัง้ทีก่รรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วม
ประชุม
4. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำาหนดไว้
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบัญชี การเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

รายช่ือ ตำาแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรชีา จรงุกจิอนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ

3. ศาสตราจารย์ ดร. กำาพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ จำานวน 2 ใน 3 ท่านได้แก่ รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย์.ดร. กำาพล ปัญญาโกเมศ เป็น
กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุนันท์ วงศ์
มุทธาวณิชย์ : ซึ่งปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำานวยการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
มหีน้าทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ดงัต่อ
ไปนี้:-

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal 
control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าวตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวม
ทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
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6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำาปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ 

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเหน็เก่ียวกับรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

- จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน

 - ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้
รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

- รายการอ่ืนทีเ่หน็ว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความ
รับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

3. อำานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมอีำานาจทีจ่ะขอความเหน็ทีเ่ป็นอิสระ
จากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอืน่ใดเมือ่เห็นว่าจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของ 
บริษัทฯ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วย
งานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่อง        
ต่าง ๆ ได้

4. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การประชมุ ให้คณะกรรมการตรวจสอบจดัประชมุอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำาเป็นเร่งด่วน กรรมการตรวจสอบ
คนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ อาจขอ
ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้

2. การลงคะแนนเสียง กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใด 
ๆ ในเรือ่งท่ีพจิารณาห้ามมใิห้แสดงความเหน็และลงคะแนนเสยีง
ใดเรื่องน้ันๆ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

3. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จด
และจัดทำารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำาส่งคณะกรรมการตรวจ
สอบเพือ่การรบัรองและนำาส่งคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่ท่ีคณะ
กรรมการบริษัทฯ จะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

5. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือ    
มีข ้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมี      
ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำาเนิน
งานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ       
คณะกรรมการของบริษัทฯ เพือ่ดำาเนนิการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในเรื่องต่อไปนี้

1. รายการทีเ่กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปรกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญใน

ระบบการควบคมุภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอื

ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั
ธรุกจิของบริษทัฯ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
ถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียสำาคัญต่อฐานะการเงนิและผลการ
ดำาเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ 
และผูบ้รหิารแล้วว่าต้องดำาเนนิการปรบัปรงุแก้ไขเมือ่ครบกำาหนด
เวลาที่กำาหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี
การเพิกเฉยต่อการดำาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบ
ดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
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คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

เพ่ือเป็นการดำาเนนิการตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
ที่ดี จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้สูงยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานที่ศึกษา ติดตาม 
ประเมิน จัดลำาดับความสำาคัญ และให้คำาแนะนำาในการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก 
เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้ง
องค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงที่กำาหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องกำาหนดเป้าหมาย ดัชนีชี้
วดัความเสีย่ง มแีผนปรบัปรงุความเสีย่ง และรายงานผลการบรหิารความเสีย่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ 
รับทราบในการประชุมทุกครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ตำาแหน่ง

1 ศาตราจารย์ ดร. กำาพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

2 นายยรรยงค์ สวสัดิ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

3 นายชยัณรงค์ นิมมานเทวนิทร์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

4 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

5 ดร. ทัดธร์ี ขย่ิม กรรมการบรหิารความเสีย่ง

6 นายทวชียั งามเลศิศริชิยั กรรมการบรหิารความเสีย่ง

7 นายจริวฒัน์ จนัทร์อยู่ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

8 ดร. พิชติ แสงผ่องแผ้ว กรรมการบรหิารความเสีย่ง

9 นางสาวศริพิร ภักดี กรรมการบรหิารความเสีย่ง

10 นายเสกสรรค์ เลศิรัตนาพร กรรมการบรหิารความเสีย่ง

11 นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณชิย์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

12 นายขจร ธรรมจง กรรมการบรหิารความเสีย่ง

*ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ
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องค์ประกอบ

- คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง
- คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วย กรรมการอสิระ
และผูบ้รหิารระดบัสงูจากฝ่ายงานท่ีสำาคญัต่างๆ ของบรษิทั จำานวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน
- วาระการดำารงตำาแหน่ง แบ่งเป็น 2 กรณี

• กรรมการทีม่าจากกรรมการอิสระ ให้ดำารงตำาแหน่งวาระละ 3 
ปี ทัง้นี ้กรรมการทีอ่อกจากตำาแหน่งตามวาระอาจถูกเลอืกให้กลบั
เข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ได้ หากในกรณทีีก่รรมการออกหรอืว่างลง
ก่อนวาระไม่ว่าในกรณีใด ให้คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถแต่ง
ตัง้กรรมการอสิระท่านอืน่เข้ามาดำารงตำาแหน่งแทนได้ โดยมวีาระ
การดำารงตำาแหน่งเท่ากบัวาระท่ียังเหลอือยู่ของกรรมการท่ีตนแทน

• กรรมการทีม่าจากผู้บรหิารระดบัสูง ให้ดำารงตำาแหน่งได้ตลอด
อายกุารทำางานทีย่งัคงเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูในฝ่ายงานนัน้ๆ ใน
กรณทีีต่ำาแหน่งกรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหารระดบัสงูจากฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่ว่างลงไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้บุคคลทีม่คีณุสมบตัแิละมตีำาแหน่ง
หน้าท่ีเดียวกันหรอืเทียบเท่าเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลซึง่
เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้ตลอดไป
จนกว่าจะได้รบัการเลือ่นขัน้ ย้าย ลาออก หรอืไล่ออก หรอืเพราะ
เหตอ่ืุนใดอนัทำาให้ไม่สามารถทำางานในตำาแหน่งหน้าทีด่งักล่าวได้

อำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ

1. กำาหนดนโยบาย แผนงานการบรหิารความเสีย่ง และจดัทำา
รายงานการบริหารความเส่ียง (Risk Reporting) เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการ
กำาหนดแผนการจัดการความเสีย่งทีเ่หมาะสม และนำาไปปฏบิตัใิช้
ภายในบรษิทัฯ 
2. ศกึษา ประเมิน และตดิตามความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึน รวมถงึ
กำาหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 
(Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลมุความเส่ียง
หลกัท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกของธรุกิจ อาทเิช่น
2.1 ปัจจัยภายใน
- ความเสีย่งจากการบรหิารธรุกจิ (Business Risk)
- ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk)
- ความเสีย่งด้านการปฏิบัตกิาร (Operational Risk)
2.2 ปัจจัยภายนอก
- ความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิ (Economic Risk)
- ความเสีย่งจากข้อกฎหมายหรอืนโยบายภาครฐั (Regulatory/ 
Political Risk) เป็นต้น

3. ดแูลและตดิตามการปฏบิติัตามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง
อย ่างต ่อเนื่อง เพื่อให ้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สมำา่เสมอ เพือ่ตดิตามความเสีย่งทีม่สีาระสำาคญัและดำาเนนิการ
ให้มกีารจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึน้อย่างเพยีงพอ และเหมาะสม
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสมำ่าเสมอ เกี่ยวกับ
ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง รวม
ถงึสถานะความเสีย่งทีเ่กิดขึน้ต่อบรษิทัฯ รวมถึงส่ิงทีต้่องปรบัปรงุ
หรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่
กำาหนด
6. ให้มีอำานาจแต่งตั้งคณะทำางาน และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติม 
หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกได้ตามความจำาเป็น 
เพื่อศึกษา ประเมิน ติดตามและเสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
7. จัดทำารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำาหนดเป้าหมายและแผน
งานในการดำาเนนิการสำาหรบัปีต่อไป เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ 
8. พจิารณาทบทวนและเสนอแนะหากมกีารเปลีย่นแปลงใดเกีย่ว
กบักฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็น
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุม
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามความจำาเป็นและเหมาะสม 
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมี
กรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่จงึจะครบองค์ประชมุ 
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตาม
เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ 
4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจเชญิบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
กบัระเบยีบวาระการประชมุเพือ่เข้าร่วมการประชมุได้ตามความ
จำาเป็น 
5. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทุกท่านต้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 
และต้องจดัทำารายงานการประชมุส่งให้กบัคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งทกุท่านภายใน 14 วนัทำาการภายหลงัการประชมุเสรจ็
สิ้น 
6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิด
ชอบในการจดัเตรยีมความพร้อมสำาหรบัการประชมุ อนัประกอบ
ด้วย การจัดเตรียมสถานที่การประชุม วาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 75

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องรายงานผลการดำาเนนิการ
ในการบรหิารและจดัการความเสีย่ง รวมถงึสถานะความเสีย่งใน
แต่ละหัวข้อที่กำาหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความ
มัน่ใจว่า คณะกรรมการบรษิทัได้รบัทราบและตระหนกัถงึปัจจยั
ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อสถานะการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดูแล ปฏบิตังิานประจำาตามปกตธิรุกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั 
และบริหารจัดการ การดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนงานการดำาเนินธุรกิจ 
งบประมาณประจำาปีของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีกำาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

2. กำากบัดแูลการดำาเนนิการด้านการเงนิ การตลาด งานบรหิาร
บุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนการดำาเนนิงานของบรษิทั ทีก่ำาหนดไว้โดยคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

3. มีอำานาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำาหนด
อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บำาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน 
สำาหรับพนักงานบริษัทในตำาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
จนถึงผู้อำานวยการฝ่าย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. มีอำานาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำาหนด
อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บำาเน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน 
พนักงานของบริษัทในตำาแหน่งตำ่ากว่าผู้อำานวยการฝ่าย

5. อนุมัติการซื้อเครื่องจักรภายในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครั้ง
เดียวหรือต่อเนื่อง) ไม่เกินธุรกรรมละ 4 ล้านบาท และ ปีละไม่
เกิน 20 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบรหิารของบรษัิทไว้แล้ว และ/หรอืปรากฏใน แผนการ
ดำาเนินงาน หรืองบประมาณประจำาปีของบริษัทแล้ว

6. มีอำานาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจำาหน่ายสินทรัพย์ หรือ
การขาย และเช่ากลบัคนืสนิทรพัย์ ตามระเบยีบปฏบิตัเิรือ่ง การ
เลิกใช้ และจำาหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืน
สินทรัพย์ ในกรณีที่มูลค่าสุทธิทางบัญชีไม่เกิน 1 ล้านบาท

7. การทำาสญัญา และ/หรอืธรุกรรมใดๆ เพือ่ประโยชน์ของบริษทั 
ให้นำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารพจิารณา เพือ่นำาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

8. มีอำานาจอนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้าน
บาทหรือ เทียบเท่าต่อ 1 ธุรกรรม ต่อเดือน

9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท
และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร รวมท้ังมอีำานาจ ดำาเนินการใดๆ 
ที่จำาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำาเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
ผู้รับมอบอำานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคล ที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 
และ/หรือบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารไม่มอีำานาจ
ดำาเนินการ



รายงานประจาํปี 256076

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560

รายช่ือ ประชมุกรรม
การบรษิทัฯ 

ประชมุ
กรรมการ
ตรวจสอบ

ประชมุ
กรรมการ
พจิารณา

ค่าตอบแทน

ประชมุ
กรรมการ
บรหิาร

ความเสีย่ง

การประชมุ
ผูถ้อืหุน้
ประจำาปี 
2560

1 นายสมนกึ ไชยกลุ 5/5 - - - 1/1

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 4/5 - - 4/4 1/1

3 นายชอง เควน็ ซมั 0/5 - - - 0/1

4 นายประสาท ยนูพัินธุ์ 5/5 - 2/2 - 1/1

5 นางพนูพรรณ ไชยกุล 4/5 - - - 1/1

6 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา จรงุกจิอนันต์ 4/5 4/4 2/2 - 1/1

7 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 5/5 4/4 2/2 - 1/1

8 ศาสตราจารย์ ดร.กำาพล ปัญญาโกเมศ 5/5 4/4 - 4/4 1/1

**บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

การประชุมคณะกรรมการ

สำาหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบในปีหน้าคือปี 2561 นั้น บริษัทฯ ได้กำาหนดตาราง
การประชมุ วนั-เวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปีแล้ว และได้แจ้งให้กบั
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และบริษัทฯ กำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำานวน
อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปีทั้งนี้เลขานุการบริษัทฯ ทำาหน้าที่จัดส่ง
หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ วาระการประชมุ และ
เอกสารประกอบการประชุมไปให้กับกรรมการบริษัทฯ เป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีการศึกษาราย
ละเอียดการประชุมมาล่วงหน้า
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แนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้
บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาค ่าตอบแทน (Remunerat ion 
Committee) จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ในส่วนของค่า
ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทาง การกำาหนดค่า
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ดังนี้

1. แนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทัฯ จะกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมทัง้นีเ้พือ่
สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้
ทำางานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยสำาคัญที่ใช้ในการพิจารณากำาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ คือ
- ผลประกอบการบริษัทฯ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
- อัตราค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
โครงสร้างของค่าตอบแทน จะประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำา
ปี (Retainer Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)

2. แนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับ ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำาหรับผู้
บริหารระดับสูง ในระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน
ต่าง ๆ ผู้อำานวยการอาวุโส และผู้อำานวยการ สายงานต่าง ๆ 
ท้ังนี้ ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมที่จะสามารถดึงดูดและ
รักษาผู้บริหารระดับสูงให้ทำางานให้กับบริษัทฯ โดยปัจจัยสำาคัญ
ที่ใช้ในการพิจารณา กำาหนดค่าตอบแทน คือ
- ผลประกอบการของบริษัทฯ 
- การพจิารณาขึน้ค่าตอบแทนหรอืเงนิเดอืนประจำาปี จะพจิารณา
จากผลการปฏิบัติงานเทียบกับตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key 
Performance Indicator – KPI)
- บรษิทัฯ จะนำาอตัราค่าตอบแทนเฉลีย่ของอตุสาหกรรมและค่า
เฉลี่ยของตลาดมาประกอบการพิจารณา
นอกจากนัน้บรษิทัฯ อาจจะขอคำาปรึกษาจากผูเ้ชีย่วชาญด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมาประกอบการพิจารณา โดยคิดค่าใช้
จ่ายของบริษัทฯ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด (พระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจำากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์)
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อการดำาเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรมในการดำาเนิน
ธุรกิจ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่าย
จัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจ
ใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อการดำาเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรมในการดำาเนิน
ธุรกิจ
3. สามารถอทุศิเวลาให้แก่บรษิทัฯ ได้อย่างเพยีงพอและเอาใจใส่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 3 คน
2. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้
ตดัสนิใจในการดำาเนนิกจิการของบริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลำาดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้ง
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
หน่ึงคน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำา
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณุสมบัตขิองคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

1. เป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการ 
บริษัทฯ 
2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
3. เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมคีวาม
รู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระดำาเนนิงานตามภาระหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่สำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำาหนด คือมีจำานวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง
ในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน 
โดยแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อำานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม ของผู้ท่ีมีความ
สมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่
ทำ า เป ็นปกติ เพื่ อประกอบกิจการ การเช ่ าหรือให ้ เช ่ า 
อสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 
ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า ทั้งนี้ให้นับรวมหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษัิทย่อย บรษิทั
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของสำานกังานสอบบญัชี ซึง่
มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งสงักัดอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการเป็นทีป่รกึษา
กฎหมายหรือทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 
ล้านบาทต่อปี จากบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบุิคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาให้ไม่สามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
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วิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

แม้ว่าบรษิทัฯ จะไม่มคีณะกรรมการสรรหาเพือ่คดัเลอืกบคุคลที่
จะแต่งตัง้เป็นกรรมการ แต่บรษิทัฯ กม็นีโยบายทีจ่ะสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจาก
ปัจจัยหลายประการ โดยกรรมการท่านใหม่ท่ีจะสรรหามานั้น 
จะต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
เก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และอนาคต

โดยได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ 
ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 
5 คน และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และ
กรรมการของ บรษิทัฯ จะต้องเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติามทีก่ฎหมาย
กำาหนด ห้ามมใิห้กรรมการประกอบกจิการเข้าเป็นหุน้ส่วน หรอื
เข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
ดำาเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่
จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นราย
บุคคลไป
2.3 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ตำาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 
3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภาย
หลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุด
นั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้
รับเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

4. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ เห็นความสำาคัญในการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ 
ซึ่งเป็นเรื่องจำาเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรรมการใหม่
อย่างมาก เพราะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและ
การดำาเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้าประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้
กำาหนดเป็นนโยบายให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง 
โดยมอบหมายให้เลขานกุารบรษัิทฯ จดัเตรยีมเอกสารและนำาส่ง
ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานให้กบักรรมการใหม่ เช่น
ข้อบังคับบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการ
บรษิทัจดทะเบยีน อำานาจหน้าทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ จรยิธรรม
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน การเปิดเผยสารสนเทศ ค่า
ตอบแทนและสิทธิประโยชน์กรรมการ และกรรมการชุดย่อย 
และข้อมูลที่สำาคัญของบริษัทฯ และข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลผู้
บริหารของบริษัทฯ เป็นต้น รวมทั้งจะได้รับการเชิญเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศด้วย ซึ่งจะได้รับเชิญเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ 
และได้รับทราบข้อมูลที่สำาคัญของบริษัทฯ ท้ังน้ีกรรมการท่าน 
อื่นๆที่สนใจอาจเข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย

สำาหรับกรรมการใหม่ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
กรรมการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ จะส่งเข้าร่วมอบรม โดยบริษัทฯ 
จะเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การสรรหากรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่ตำ่ากว่า 
3 คน บริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการอิสระใน
ลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ ผู้ที่
จะได้รบัการคดัเลอืกเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการอสิระจะต้อง
มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำาหนด

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ จะต้องมกีรรมการอิสระอย่าง
น้อย 3 คน บริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการตรวจ
สอบในลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการอิสระ ทั้งนี้ผู้ที่ได้
รบัการคดัเลอืกเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ จะต้อง
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติตาม
ที่กฎหมายกำาหนด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบรหิาร เป็นผูม้อีำานาจ ในการว่าจ้าง แต่งตัง้ โยก
ย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำาหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน 
บุคคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในตำาแหน่งตั้งแต่
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร จนถึงผูอ้ำานวยการฝ่าย โดยให้ประธาน
กรรมการบริหารเป็นผู้มีอำานาจในการดำาเนินการ

สำาหรบัตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร หากมกีารว่าจ้าง แต่ง
ตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำาหนดอัตราค่าจ้างและค่า
ตอบแทน ให้ประธานกรรมการบรหิารมหีน้าทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการบริษัทฯ จำากัด จำานวนบริษัทในการดำารงตำาแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการมีเวลา
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมาย และต้องรายงานให้บรษิทัฯ ทราบ หากมกีารเปลีย่นแปลง
ในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ โดยรวมทั้งคณะไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
พิจารณาผลงานที่ผ่านมาว่ามีข้อดี และข้อบกพร่องประการใด
บ้าง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในอนาคต
ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของ
คณะกรรมการทุกท่าน

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บรษิทัฯ ทำาการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นประจำาทุกปี เพื่อก่อให้เกิดการพิจารณาค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมต่อทั้งบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้
หลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ จดทะเบยีนส่วนใหญ่นยิมใช้ และตกลงกนั
ล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม 
ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินนั้นต้องรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการ
เงิน ผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว 
เป็นต้น ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลทั้งในแง่การประเมินโดยใช้
ปัจจยัทางการเงนิ (Financial Metrics) และปัจจยัทีไ่ม่ใช่ทางการ
เงนิ (Non-Financial Metrics) เป็นเกณฑ์ในการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน

ปัจจยัทางการเงิน (Financial Metrics) ได้แก่ รายได้ กำาไรสทุธิ 
กำาไรสุทธิต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return 
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on Fixed Asset) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Return on Equity) และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value Added - EVA) ฯลฯ เป็นต้น

ปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) ได้แก่ วิสัย
ทัศน์ ภาวะความเป็นผู้นำา การบรรลุตามแผนกลยทุธ์ การบริหาร
ความเสี่ยง การมีความสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมการบริษัทฯ 
การตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางของคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ การตดิต่อสือ่สาร การบริหารงานทรพัยากรบุคคล การ
ขยายตลาด ฯลฯ เป็นต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บรษิทัฯ มนีโยบายในการพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
ในด้านการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีและในด้านการบรหิารอย่างต่อ
เนื่อง โดยกรรมการและผู้บริหารจะเข้าร่วมการสัมมนาและการ
ฝึกอบรมที่จัดขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สำานักงาน ก.ล.ต. หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) กรรมการทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร 
Director Certification Program (DCP) หรอื หลักสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

บรษิทัฯ มแีผนการสบืทอดตำาแหน่ง โดยกระบวนการสรรหาจาก
บุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีระบบการ
คดัสรรบคุคลากรทีม่คีวามเหมาะสมเข้ามารบัตำาแหน่งกรรมการ 
และฝ่ายบริหารที่สำาคัญ และสอดคล้องกับแผนการสืบทอด
ตำาแหน่ง ท้ังนีท้กุตำาแหน่งจะต้องผ่านระบบการคดัสรรทีโ่ปร่งใส 
และเป็นธรรม

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายยรรยงค์ สวัสดิ์ ให้ดำารง
ตำาแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 โดย
เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำาคัญ ได้แก่ ทำาหน้าที่
ดำาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือ
หุน้ให้เป็นไปอย่างราบรืน่ถกูต้องตามกฎหมาย จดัทำารายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ รวบรวมและเกบ็รกัษารายงานการประชมุ
ให้ง่ายแก่การค้นหา จดัเตรยีมและจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุรวม
ท้ังรายงานประจำาปีให้กับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำากับดูแล จัด
ทำาและจดัเกบ็รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และจดัส่งให้แก่หน่วย
งานกำากับดูแล รวมทั้งผู้ถือหุ้นกับเผยแพร่ใน Website ดูแลให้
บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ติดต่อประสานงานต่างๆ กับ
หน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้
บริหารของบริษัทฯ ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. 
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ให้คำาแนะนำาและคำา
ปรึกษาในการเข้ารับตำาแหน่งของกรรมการบริษัทฯ รายใหม่ 
ติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ทำาหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ระหว่างผูถื้อหุ้นกบัคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิาร ส่งเสรมิ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance และให้
ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการ
ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามข้อกำาหนดของหลกัการดงักล่าว ให้
ข้อมูลและคำาแนะนำาแก่กรรมการ และผู้บริหารในการจัดทำา
รายงานต่างๆตามทีก่ฎหมายหรอืกฎข้อบงัคบั ต่างๆทีก่ำาหนดให้
ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่น การรับ
ทราบภาระหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ฯ และ
ดูแลการดำาเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎ
ระเบียบของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำากับที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้
สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจ
สอบภายใน โดยทำาการทดสอบ การประเมินความเสี่ยง การ
ประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมี
ประสทิธภิาพ บรรลเุป้าหมาย และเป็นไปตามแผนงานการตรวจ
สอบที่วางไว้



รายงานประจาํปี 256082

รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน ดงัน้ี

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา จรงุกจิอนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ

3 ศาสตราจารย์ ดร.กำาพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ

ทัง้นี ้3 ท่าน เป็นผูท้รงคณุวฒิุในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบญัช ีการเงนิ ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบรหิารความเสีย่ง

ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวมท้ังสิน้ 4 ครัง้ เพือ่พจิารณาสอบทานความถกูต้องของงบการเงนิ รายงานผู้
สอบบัญช ีระบบการควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง การกำากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หรอืรายการเกีย่วโยง การพจิารณาคดัเลือกผูส้อบบญัช ี และการกำาหนดค่าตอบแทน การปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิทฯ และได้สอบทานเพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษัิทฯสามารถปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชี 
IFRS (International Financial Reporting Standards) และได้ประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการของบรษิทัฯเข้าร่วมประชมุด้วย 1 
คร้ัง
 รายงานทางการเงนิสำาหรบัปีส้ินสดุ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มคีวามเหน็ว่า งบการเงนิได้จดัทำาตามหลกั
การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิอย่างเหมาะสมตามสมควร ซึง่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตได้แสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิไว้แล้วในรายงานของผูส้อบบัญชี และได้สอบทานเพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯสามารถปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีIFRS 
(International Financial Reporting Standards)

รายงานผลการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ นำาเสนอให้กับคณะกรรมการบริษทัฯทราบ โดยบรรจุเป็นวาระการประชมุหนึง่ในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ทกุครัง้ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานของฝ่ายจดัการ ซึง่ฝ่ายจดัการได้ดำาเนนิ การปรบัปรงุ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและเป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

การประเมนิตนเอง พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบตัหิน้าทีค่รบถ้วนตามทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และมผีล
การปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัท่ีิด ีอนัมีส่วนช่วยเสรมิสร้างการกำากบัดแูลกจิการทีด่ไีด้อย่างมปีระสทิธิผล



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 83

รายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการเกีย่วโยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน รายการธรุกรรมระหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อย และบคุคลท่ีเกีย่วโยง เพือ่พจิารณาว่าการทำาธรุกรรมมี
รายการทีส่มเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ และเป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และมกีารเปิดเผย
ข้อมลูการทำารายการระหว่างกนัไว้อย่างครบถ้วน

การพจิารณาคดัเลือกผูส้อบบญัช ีและการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สำานกังาน 
อวีาย จำากัด เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจำาปี 2560 รวมทัง้พจิารณาค่าตอบแทนการสอบบญัช ีเพือ่นำาเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนมุตัต่ิอไป โดยมีรายชือ่ผู้สอบบญัช ีดงัน้ี

นายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4501 และ/หรอื
นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3853 และ/หรอื
นางสาวมณ ีรตันบรรณกิจ ผูส้อบบัญชรีบัอนุญาตเลขที ่5313

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สอบบัญชีที่ทำาหน้าที่รับรองงบการเงินของบริษัทฯ คือ นายเติมพงษ์ 
โอปนพันธุ์

การปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำาเนินงานของบริษทัฯ ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และการดำาเนนิ
ธรุกจิของบรษัิทฯไม่ขัดต่อกฎหมายธรุกจิท่ีเกีย่วข้องอืน่

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างมีความอสิระ รอบคอบ และแสดงความเหน็อย่างตรงไปตรงมา เพือ่กำากบัดแูล การปฏบิตัติาม
กฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบัท่ีเกีย่วข้องกบัการดำาเนินธรุกจิ เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่า การปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 
บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา จรงุกจิอนันต์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานประจาํปี 256084

รายงานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

เรียน ท่านผูถ้อืหุน้

บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความสำาคญัของการบรหิารความเสีย่งว่าเป็นเรือ่งทีส่ำาคญั
ในการดำาเนนิธรุกจิ คณะกรรมการของบรษิทัฯจึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้เพือ่เป็นคณะกรรมการชุดย่อย ทำาหน้าทีใ่นการ
ประเมนิ และวเิคราะห์ความเสีย่ง รวมถึงผลกระทบ พร้อมท้ังกำาหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีบ้รษัิทฯ 
เลง็เห็นว่าการวางระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ทีด่จีะเป็นส่วนช่วยเพิม่มลูค่าของกจิการให้แก่ผูถ้อืหุ้นส่งเสรมิให้บรษิทัฯ 
มีการเตบิโตทีม่ัน่คงและยัง่ยืน 

ในปี 2560 นี ้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของบรษิทัฯ ได้ทำาการประชมุทัง้สิน้รวม 4 ครัง้ และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบเป็นลำาดบั สาระสำาคญัของการปฏบิติังานเป็นดังนี้

ประเมนิความเสีย่ง และกำาหนดกรอบการบรหิารความเส่ียงของแต่ละฝ่ายงาน โดยให้ครอบคลมุความเสีย่งจากปัจจยัภายในและภายนอกของ 
บริษทัฯ 
ดแูล ตดิตามการปฏิบติัตามนโยบายการบรหิารความเส่ียงอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ทบทวน แนวคดิของการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ และแนวทางในการปฏบิตัอิย่างเป็นขัน้ตอน โดยพจิารณาปัจจยัด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
สังคม การเมอืง เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม เทคโนโลย ีคูแ่ข่ง เป็นต้น 
รายงานการบรหิารความเสีย่งเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่พจิารณาและให้ความเหน็ชอบในการกำาหนด
แผนการจดัการความเสีย่งท่ีเหมาะสมและนำาไปปฏิบตัใิช้ภายในบรษิทัฯ

จากการดำาเนนิงานข้างต้น คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงได้พิจารณาประเมินความเสีย่งอย่างรอบคอบ พร้อมทัง้ประเมนิเพือ่ให้ทราบระดับ
ของความเสีย่ง และกำาหนดมาตรการในการป้องกัน และบรหิารความเสีย่ง จดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 

ทัง้นี ้ได้นำาเสนอรายงานการบรหิารความเส่ียง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพือ่กำาหนดระบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ และ
ได้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯทกุครัง้ ทัง้นีเ้นือ้หาโดยละเอยีดของการบรหิารความเสีย่งของ บรษิทัฯ 
อยูใ่นรายงานประจำาปีฉบบัน้ีแล้ว 

ขอแสดงความนบัถอื

(ศาสตราจารย์ ดร.กำาพล ปัญญาโกเมศ)
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิล็กทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) 
มวีาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ทกุท่านไม่ได้เป็นผู้บรหิารของบรษิทัฯ และประธานคณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ ดงัน้ี

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา จรงุกจิอนนัต์ ประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

2 นายประสาท ยนูพินัธุ์ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบตัหิน้าที ่และความรบัผดิชอบอย่างอสิระ ตามทีไ่ด้กำาหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณารปูแบบ และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ ซึง่จะนำาเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็น
ผูอ้นมุตัเิป็นประจำาทุกปี และกำาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูอ้นมุตัิ

ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มกีารประชมุรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ (กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วมประชมุ
ครบถ้วน) เพือ่พิจารณา กำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี และค่าเบีย้ประชมุกรรมการ นอกจากนีใ้นปี 2560 นี ้ ได้ปรบัปรุงแบบประเมนิผล
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เพ่ือพิจารณาเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษัิทฯ และได้นำาเสนอคณะ
กรรมการบรษิทัฯเป็นผูพิ้จารณาอนุมัต ิ ท้ังน้ีได้ขอให้ท่ีปรกึษาทางการเงนิอสิระช่วยหาข้อมลูเพือ่ใช้ประกอบการพิจารณา ทัง้นีก้รรมการทีม่ี
ส่วนได้เสยีในเรือ่งใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรอืลงมตใินเรือ่งนัน้

สำาหรบัค่าตอบแทน และค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิทัฯ ประจำาปี 2560 นัน้ คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาอย่างรอบคอบ 
ซึง่เปรียบเทยีบข้อมูลอ้างองิจากบรษิทัจดทะเบยีนในกลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถงึพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ระดบั
ความรบัผดิชอบ และประสบการณ์ จงึเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุตัอิตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยให้คง
อตัราเดมิตามทีท่ี่ประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจำาปี 2559 ได้มมีตอินมุติัไว้แล้ว สำาหรบัรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ และกรรมการ
ชดุย่อยอืน่ได้แสดงไว้ในหวัข้อค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯของรายงานประจำาปีฉบบันีแ้ล้ว 

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา จรงุกจิอนันต์)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงินรวมของบรษิทัฯ และ
บริษทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ของบรษิทัฯ รวมถึงสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฎในรายงานประจำาปีงบการเงนิดงักล่าวจดัทำาขึน้
ตามมาตร ฐานการบัญชีทีร่บัรองโดยท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายการบัญชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏิบตัอิย่างสมำา่เสมอ ใช้ดลุยพนิจิ
อย่างระมดัระวงั และ การประมาณการทีเ่หมาะสมในการจดัทำารวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูสำาคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการ
เงิน

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ให้จดัทำาและดำารงไว้ซ่ึงระบบควบคมุภายใน ทีม่ปีระสทิธภิาพและ ประสทิธผิล เพือ่ให้มคีวามมัน่ใจอย่างมเีหตผุล
ว่า การบนัทกึข้อมลูทางบญัชมีีความถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทนัเวลา และป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุรติหรือการดำาเนนิการทีผ่ดิปกติ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระเป็นผูก้ำากบัดแูลเกีย่วกบัคณุภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบการควบคมุภายใน ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้
แสดงไว้ในรายงานประจำาปีน้ีแล้ว

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพยีงพอและเหมาะสม มคีวามเชือ่มัน่
อย่างมเีหตผุลว่างบการเงนิรวมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยสำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มคีวามถูกต้อง เช่ือถือได้ โดยปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยท่ัวไป 

(นายสมนกึ ไชยกลุ)
ประธานกรรมการ
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บรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) สรปุผลการดำาเนนิงานและสถานะทางการเงนิ สำาหรบั ปี 
2560 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เทียบกบั ผลการดำาเนนิงานและสถานะทางการเงนิ สำาหรบัปี 2559 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ดงัมี
สาระสำาคญัสรปุได้ดงัต่อไปน้ี

ผลการดำาเนนิงานสำาหรบัปี 2560 เทียบกับปี 2559

2560 2559 เพิม่ขึน้ (ลดลง)

พนับาท % พนับาท  % พนับาท %

รายได้จากการขายและบรกิาร

  - รายได้จากการขายสนิค้ากลุม่ MMA (HD)  -  -  1,692,878  47.92  (1,692,878)  (100.00)

  - รายได้จากการขายสนิค้ากลุม่ MMA (Other)  301,602  16.27  315,737  8.94  (14,135)  (4.48)

  - รายได้จากการขายสนิค้ากลุม่ IC  1,521,141  82.06  1,434,401  40.60  86,740  6.05 

  - รายได้จากการบรกิาร  31,020  1.67  89,834  2.54  (58,814)  (65.47)

รวมรายได้จากการขายและบรกิาร  1,853,763  100.00  3,532,850  100.00  (1,679,087)  (47.53)

ต้นทนุขายและบรกิาร  1,781,473  96.10  3,240,077  91.71  (1,458,604)  (45.02)

กำาไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น  72,290  3.90  292,773  8.29  (220,483)  (75.31)

ค่าใช้จ่ายในการขาย  66,531  3.59  62,865  1.78  3,666  5.83 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร  516,088  27.84  226,080  6.40  290,008  128.28 

กำาไร (ขาดทนุ) จากการดำาเนนิงาน  (510,329)  (27.53)  3,828  0.11  (514,157)  (13,431.92)

รายได้อืน่

   เงนิชดเชยความเสยีหายจากเหตุการณ์อทุกภยั  -  -  -  -  - 

   กำาไรจากอตัราแลกเปลีย่น  -  -  41,182  1.17  (41,182)  (100.00)

   รายได้จากการจำาหน่ายเศษซาก  22,069  1.19  15,957  0.45  6,112  38.31 

   อืน่ๆ  25,626  1.38  8,377  0.24  17,249  205.92 

ค่าใช้จ่ายอืน่

   ขาดทนุจากการด้อยค่าของอปุกรณ์  17,122  0.92  -  -  17,122  - 

ขาดทนุก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  (479,756)  (25.88)  69,344  1.96  (549,100)  (791.85)

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  (59,246)  (3.20)  (45,086)  (1.28)  (14,160)  31.41 

ขาดทนุก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  (539,001)  (29.08)  24,258  0.69  (563,260)  (2,321.91)

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้  (7,946)  (0.43)  (8,614)  (0.24)  668  (7.75)

ขาดทนุสำาหรบัปี  (546,947)  (29.50)  15,645  0.44  (562,592)  (3,596.10)

ค่าเสือ่มราคาและรายการตดัจำาหน่าย  384,304  20.73  346,278  9.80  38,026  10.98 

กำาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่มราคาและรายการตดัจำาหน่าย  (95,451)  (5.15)  415,622  11.76  (511,073)  (122.97)

ผลการการดำาเนินงานข้างต้นเปรยีบเทียบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ทีส่ำาคญัดงัต่อไปนี้

ค�าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจดัการ



รายงานประจาํปี 256088

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบรกิาร

บรษิทัฯ มีรายได้จากการขายสนิค้าและบรกิารจำานวน 1,853.76 
ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกันของปีก่อน 1,679.09 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 47.53 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของยอดขาย
ในสินค้ากลุม่ MMA (Hard Disk Drive) ทัง้น้ี เพ่ือให้เป็นไปตาม
กลยทุธ์ของบริษทัฯ ทีก่ำาหนด Product Mix ให้มีการกระจายตวั 
อย่างไรกต็าม สนิค้าในกลุม่ Fiber Optics มียอดขายเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนือ่ง ทัง้ในกลุม่ลกูค้าเดมิ และ ลกูค้าใหม่

ตน้ทุนขายและก�าไรข ัน้ตน้

บริษทัฯ มต้ีนทนุขายและบรกิารในปี 2560 จำานวน 1,781.47 ล้าน
บาท ลดลงเป็นจำานวน 1,458.60 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า หรอื
คดิเป็นการลดลงร้อยละ 45.02 ซ่ึงเป็นการลดลงตามยอดขายท่ีลด
ลง ส่งผลให้อัตรากำาไรขัน้ต้นลดลงจากร้อยละ 8.3 ในปี 2559 เป็น 
ร้อยละ 3.9 ในปี2560 อนัเป็นผลมาจากการตัง้สำารองสนิค้าคงคลงั
สำาหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศจำานวน 182.07 ล้านบาท 
ไตรมาสที1่ จำานวน 6.40 ล้านบาท ไตรมาสท่ี2 จำานวน 52.97 
ล้านบาท ไตรมาสท่ี3 จำานวน 2.46 ล้านบาท และไตรมาสที4่ 
จำานวน 120.24 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั 
(Prudence concept) และการควบคมุภายใน (Internal Control) 
ทีด่ ี โดยคำานงึถึงความไม่แน่นอนทีอ่าจจะเกดิขึน้กับรายการหรอื
เหตุการณ์ต่างๆเช่น การประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์ 
เป็นต้น ซึง่เป็นเหตใุห้บรษัิทฯ ทำาการตัง้สำารองดงักล่าว ท้ังน้ีการตัง้
สำารองของบริษัทฯ มิได้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

กำาไรขัน้ต้น 72.29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 75.31 จากช่วงเวลา
เดยีวกนัในปีก่อนหน้า สอดคล้องกบัยอดขายและต้นทุนขายทีล่ดลง

กำาไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 
(EBITDA)

ในปี 2560 บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมีขาดทุนก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี 
ค่าเส่ือมราคา และ รายการตดัจำาหน่าย(EBITDA) จำานวน 95.45 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำานวน 511.07 ล้านบาท หรอืลดลง
ร้อยละ122.97 ซึง่เป็นผลมาจากการตัง้สำารองหน้ีสงสยัจะสูญในส่วน
ของสนิค้าคงคลงั ลกูหนีก้ารค้า และการด้อยค่าของอปุกรณ์ในบรษัิท
ย่อยจำานวน 509 ล้านบาท

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประจำาปี 2560 ของบรษิทัฯ มี
จำานวนรวม 599.74 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 เป็นจำานวน 
310.79 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 51.82 ซึง่สาเหตหุลกัมาจาก (1) 
ลกูหนีก้ารค้าจำานวน 2 รายซึง่มหีนีค้้างชำาระเป็นระยะเวลานานกบั
ทางบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ตัง้สำารองลกูหนีร้ายดงักล่าวในปี 2560 
จำานวน 310 ล้านบาท จำาแนกเป็นไตรมาสที ่2 จำานวน 177 ล้าน
บาท และในไตรมาสที ่4 ตัง้สำารองลกูหนีก้ารค้าจำานวน 133 ล้าน
บาท อย่างไรกต็ามลกูหนีก้ารค้าดงักล่าวมยีอดคงค้างนานเกนิกว่า 
12 เดอืน บรษิทัฯ จงึพจิารณาดำาเนนิคดคีวามเพือ่เรยีกร้องสทิธิตา
มกฏหมาย และได้ต้ังสำารองสำาหรบัลกูหนีด้งักล่าว ท้ังนี ้บรษิทัฯ ได้
หยุดทำาธุรกรรมการค้าทุกรูปแบบกับลูกหนี้รายดังกล่าวและได้
กำาหนดแนวทางเพิม่เตมิ เพือ่ป้องกนัเหตกุารณ์ในลกัษณะเดยีวกนั
นี ้ โดยได้จดัให้มกีารทำาประกันภัยเครดติการค้า (Trade Credit 
Insurance) เพือ่ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ รวมถงึคุม้ครองและ
ลดความเสีย่งจากการผดินดัชำาระหนีข้องลกูค้า (2) ตัง้สำารอง
ขาดทนุจากการด้อยค่าของอปุกรณ์ในบรษิทัย่อย จำานวน 17.12 ล้าน
บาท เนือ่งจากผลการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อยไม่เป็นไปตามเป้า
หมายทีก่ำาหนดไว้ ทัง้นี ้ การตัง้สำารองดงักล่าวมไิด้ส่งผลกระทบ     
ต่อกระแสเงนิสดของบริษทัฯ 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน

บรษิทัฯ มรีายได้อ่ืนจำานวน 47.70 ล้านบาท ลดลง 17.82 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 27.20 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 
สาเหตหุลกัจากค่าเงนิบาททีม่ทีศิทางแขง็ค่าขึน้อย่างต่อเนือ่ง ทำาให้
รายได้ทีเ่คยได้รบัจากผลของอตัราแลกเปลีย่นลดลง

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิประจำา ปี 2560 จำานวน 59.25 ล้านบาท เพิม่
ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเป็นจำานวน 14.16 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 31.41 ซึง่สาเหตหุลกัเกดิจากการทีบ่รษัิทฯ มี
การออกหุน้กูแ้ละมกีารกูเ้งนิระยะยาวเพิม่ขึน้ระหว่างปี ทัง้นี ้ เพือ่
เสรมิสร้างสภาพคล่องทางการเงนิของบริษทัฯ 
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ฐานะการเงินของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายการสนิทรัพย์ หนีส้นิ และส่วนของผูถ้อืหุน้ทีส่ำาคญั เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 ดงัต่อไปน้ี

2560 2559 เพิม่ขึน้ (ลดลง)

พนับาท % พนับาท % พนับาท %

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 75,038 2.60 10,894 0.31  64,144  588.77 

ลกูหน้ีการค้าและลกูหนีอ้ืน่ 243,088 8.44 638,978 18.29  (395,890)  (61.96)

สินค้าคงเหลอื 246,178 8.54 418,426 11.98  (172,248)  (41.17)

รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 585,922 20.33 1,094,617 31.34  (508,695)  (46.47)

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 2,257,912 78.36 2,354,218 67.40  (96,306)  (4.09)

รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน 2,295,502 79.67 2,398,519 68.66  (103,016)  (4.30)

รวมสนิทรพัย์ 2,881,424 100.00 3,493,136 100.00  (611,711)  (17.51)

เงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 167,449 5.81 184,337 5.28  (16,888)  (9.16)

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 201,495 6.99 467,148 13.37  (265,653)  (56.87)

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหนึง่ปี 299,080 10.38 301,600 8.63  (2,520)  (0.84)

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหนึง่ปี 499,225 17.33  -   0.00  499,225  N/A 

ส่วนของเจ้าหนีผ่้อนชำาระค่าซ้ือเครือ่งจักรทีถึ่งกำาหนดชำาระ
ภายในหน่ึงปี

21,067 0.73  -   0.00  21,067  N/A 

ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงนิทีถึ่งกำาหนดชำาระ
ภายในหน่ึงปี

84,472 2.93 4,754 0.14  79,718  1,676.78 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,287,411 44.68 964,037 27.60  323,374  33.54 

เงนิกู้ยมืระยะยาว - สทุธจิากส่วนทีถ่งึกำาหนดชำาระภายใน
หน่ึงปี

174,900 6.07 199,000 5.70  (24,100)  (12.11)

หุน้กู้  -    -   497,596 14.24  (497,596)  N/A 

รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน 369,593 12.83 758,881 21.72  (389,288)  (51.3)

รวมหนีส้นิ 1,657,004 57.51 1,722,919 49.32  (65,914)  (3.83)

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,224,420 42.49 1,770,217 50.68  (545,797)  (30.83)

หนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมหีนีส้นิรวม 
เท่ากบั 1,657 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2559 เป็นจำานวน 65.91 
ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 3.83 โดยเป็นการลดลงของหนีส้นิไม่
หมนุเวยีนจำานวน 389.29 ล้านบาท เนือ่งจากหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครบ
กำาหนดไถ่ถอนทัง้จำานวน 499.23 ล้านบาท ในปี 2561 ทัง้นี้  
เจ้าหนีก้ารค้าลดลงจาก 467.15 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 201.49 
ล้านบาท ในปี 2560 จากการลดลงของยอดขายและระยะเวลาการ
ชำาระหนีท้ีเ่รว็ขึน้ของวตัถดุบิทีน่ำาใช้ในผลติภณัฑ์

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบริษัทย่อยมส่ีวนของ 
ผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 1,224.42 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2559 เป็น
จำานวน 545.80 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 30.83 โดยเป็นการลด
ลงจากผลขาดทนุสำาหรบัปี 2560 เป็นจำานวน 545.89 ล้านบาท 
และขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจำานวน 3.24 ล้านบาท

สินทรพัย์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีสนิทรัพย์
รวม เท่ากับ 2,881.42 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2559 เป็นจำานวน 
661.71 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 17.51 โดยเป็นการลดลงของ
สนิทรพัย์หมนุเวยีนจำานวน 508.69 ล้านบาท และเป็นการลดลง
ในสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน จำานวน 103.02 ล้านบาท ในส่วนของ
สนิทรพัย์หมนุเวยีน สินค้าคงเหลอืและลกูหน้ีการค้ามจีำานวนลดลง 
ซึง่เป็นการลดลงตามยอดขายและการตัง้สำารองจากสนิค้าคงเหลอื
และลกูหนีก้ารค้า สำาหรบัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน เป็นการลดลงจาก
ค่าเสือ่มราคาเป็นหลกั



รายงานประจ�าปี 256090

แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน (Source and Use of Fund)

2559 2560 เพิม่ขึน้ (ลดลง)

พนับาท พนับาท พนับาท %

เงนิสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด�าเนนิงาน  404,732  406,505  1,773  0.44 

เงนิสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ  (449,549)  (469,833)  (20,285)  4.51 

เงนิสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ  40,717  127,472  86,755  213.07 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ  (4,100)  64,144  68,244  1,664.49

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี  14,994  10,894  (4,100)  (27.34)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี  10,894  75,038  64,144  588.80

บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสุทธจิากกิจกรรมด�าเนินงานในปี 2560 จ�านวน 406.51 ล้านบาท เกดิจากเงนิสดจากการด�าเนนิงาน
เป็น นอกจากนี ้บริษทัฯ มีกระแสเงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมการลงทนุในปี 2560 จ�านวน 469.83 ล้านบาท เป็นการน�าไปซือ้เครือ่งจกัร 
อุปกรณ์และสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนจ�านวน 366.45 ล้านบาท เป็นการจ่ายเจ้าหนีค่้าซือ้เครือ่งจักรและอปุกรณ์จ�านวน 193.48 ล้านบาท แต่ได้
รับคืนจากการจ�าหน่ายเครือ่งจกัรและอปุกรณ์จ�านวน 90.09 ล้านบาท
จากกระแสเงนิสดสทุธทิีติ่ดลบในกจิกรรมด�าเนินงานและกจิกรรมการลงทนุในปี 2560 บรษิทัฯ จงึมกีารกูย้มืเงนิกูย้มืระยะยาวในระหว่างปี
เป็นจ�านวน 300 ล้านบาท เพ่ือรักษาโครงสร้างทางการเงนิท่ีดขีองบรษิทัฯ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส�าคญั ( Financial Ratio)

อัตราส่วนทางการเงิน 2560 2559 Unit

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง  0.46  1.14 เท่า

2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็  0.25  0.67 เท่า

3. ระยะเวลาในการเกบ็หนีเ้ฉล่ีย  86.84  70.91 วนั

4. ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลีย่  68.08  52.20 วนั

5. ระยะเวลาในการช�าระหนีเ้ฉลีย่  68.50  53.73 วนั

6. วงจรเงนิสด  86.42  69.39 วนั

7. อตัราก�าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น  3.90  8.29 %

8. อตัราก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสือ่มราคา ภาษ ีและดอกเบีย้  (5.15)  11.76 %

9. อตัราก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (29.50)  0.44 %

10. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  1.35  0.97 เท่า

11. อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์  (17.16) 0.45 %

12. อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้(1)  (36.53)  0.74 %

13. ก�าไรสุทธต่ิอหุน้(2)  (0.65)  0.02 บาท

14. มูลค่าหุน้ตามบญัชต่ีอหุน้  1.46  2.12 บาท

ข้อสงัเกต : 
(1) อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถ้อืหุ้น = การแบ่งปันก�าไร (ขาดทนุ) ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุ้นของบริษทัฯ / ค่าเฉล่ียส่วนของผูถ้อืหุ้น 
ของบรษิทัฯ
(2) ก�าไรสทุธต่ิอหุน้ = การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษัทฯ / จ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ�าหน่ายและช�าระเตม็มลูค่า
แล้ว
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่อง
เหล่านีด้้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวิธกีารตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน 
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สำาหรับเร่ืองเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธิกีารตรวจสอบสำาหรบัแต่ละ
เรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายและบรกิารถอืเป็นรายการทีม่สีาระสำาคญัต่อ
งบการเงิน และจำานวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มี
ลูกค้าเป็นจำานวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน
และสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม การผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่า
และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่
เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความ
เข้าใจและเลอืกตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏบิติัตามการควบคมุ
ที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ 

• สุม่ตวัอย่างรายการขายและบรกิารเพือ่ตรวจสอบความถูกต้อง
และเหมาะสมของการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลง
กันระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายการรับ
รู้รายได้ของบริษัทฯ 

• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเ่กดิข้ึนในระหว่าง
ปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

• สอบทานใบลดหนีท้ีบ่รษิทัฯ ออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลา
บัญชี 

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย 
(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วัน
ท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกำาไรขาดทุนรวม งบกำาไรขาดทุน
เบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและ
งบกระแสเงนิสดรวม สำาหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชี
ที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท     
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 ผลการดำาเนนิงานและกระแสเงนิสด สำาหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
(มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรบัผดิชอบ
ของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระ จากกลุ่มบรษิทัตามข้อกำาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพี
บัญช ีในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อ
กำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุตาม
ดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงนิสำาหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นำาเรือ่งเหล่านีม้าพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 
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วิ เคราะห ์ เปรียบเทียบข ้อมูลบัญชีรายได ้แบบแยกย ่อย 
(Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของ
การรับรู ้รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะ
รายการบัญชีที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป 

ลูกหนี้การค้า

ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระมากกว่า 
12 เดือนเป็นจำานวน 299 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของ
ยอดรวมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ได้บนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญไว้เป็นจำานวน 357 ล้านบาท การ
ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าต้องอาศัย
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในการพิจารณาข้อสมมติ
ทีใ่ช้ใน การประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้สำาหรบัลูก
หนีท้ีค้่างชำาระเป็นระยะเวลานาน ซึง่พจิารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี้ สภาพเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเส่ียงในการรับรู้ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบ
ริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูก
หนี้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และทำาความเข้าใจระบบการ
ควบคุมทีอ่อกแบบไว้ นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ประเมนิความเหมาะ
สมของข้อสมมตทิีฝ่่ายบรหิารใช้ในการพจิารณาค่าเผือ่หนีส้งสยั
จะสูญดังนี้

• ทำาความเข้าใจเกณฑ์ทีใ่ช้ในการพจิารณาค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู
ของลกูหน้ีการค้า และสอบทานความสมำา่เสมอของการใช้เกณฑ์
ดังกล่าว และเหตุผลสำาหรับการรับรู้ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้การค้าแบบเฉพาะเจาะจง 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาค้างชำาระและการ
เคลื่อนไหวของลูกหนี้การค้าเพื่อระบุถึงกลุ่มลูกหนี้ที่มีข้อบ่งชี้ว่า
มีการเก็บเงินได้ช้ากว่าปกติ 

• สอบทานรายการการรบัชำาระหนีจ้ากลกูหนีภ้ายหลังวนัท่ีในงบ
การเงิน

สินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 9 ต้องอาศยั
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำาหรับ
สินค้าท่ีล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในราย
ละเอียดเก่ียวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด 

สภาพเศรฐกจิและอตุสาหกรรม ซึง่อาจทำาให้เกดิความเสีย่งเกีย่ว
กับมูลค่าของค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ อย่างไร
ก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อ 
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจำานวน 247 ล้านบาท เพื่อ
สะท้อนถึงมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบ
ริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และทำาความเข้าใจ
ระบบการควบคุมที่ออกแบบไว้นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมิน
ความเหมาะสมของข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่า
เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้ 

• ทำาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสมำ่าเสมอของการใช้
เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำาหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการ
เคลือ่นไหวของสนิค้าคงเหลอืเพือ่ระบถุงึกลุม่สนิค้าทีม่ข้ีอบ่งชีว่้า
มีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการ
ขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคง
เหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ข้อมูลอื่น 

บรหิารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อข้อมลูอ่ืน ซึง่รวมถงึข้อมลูทีร่วมอยูใ่น
รายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะ
ถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีนี้

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่และ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ความเชือ่มัน่ในรปูแบบ
ใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการ
เงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจ
สอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จรงิอนัเป็นสาระสำาคญั ข้าพเจ้าจะสือ่สารเร่ืองดงักล่าวให้ผูม้หีน้า
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ที่ในการกำากับดูแลทราบเพ่ือให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะ
สมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล
ต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู ้บริหาร
พิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา งบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัไม่ว่าจะเกดิ
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิ ผูบ้ริหารรบัผดิชอบในการประเมนิความ
สามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว 
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการท่ีดำาเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนิน
งานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู ้มีหน ้าที่ ในการกำากับดูแลมีหน ้าที่ ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระสำาคญัทีม่ี
อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสม
เหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้
ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทจุรติหรือข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจ

สอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการ
สอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความ
เสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรอืการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารใช้และ 
• ความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับ
กิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยว
กบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่าง
มนียัสำาคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัในการดำาเนนิงานต่อ
เนือ่งหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระ
สำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือ
หากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้

ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดย
รวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้โดยถกูต้องตาม
ที่ควรหรือไม่ 

รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอ
เกีย่วกับข้อมลูทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิ
ภายในกลุม่บริษทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบตังิานตรวจสอบกลุม่บรษัิท ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีง 
ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกับผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูลในเร่ืองต่างๆ ซึง่
รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ



รายงานประจาํปี 256094

บกพร่องทีม่นียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็น
อสิระและได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูลเกีย่วกบัความ
สัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ื่อสารกบัผู้มหีน้าทีใ่นการกำากบัดแูล ข้าพเจ้า
ได้พิจารณาเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัสำาคัญทีส่ดุในการตรวจสอบงบการ
เงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้น
แต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อ
สาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสม
ผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู้่มส่ีวนได้
เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงาน
ฉบับนี้

เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2561
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บรษิทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สนิทรพัย์

สนิทรพัย์หมนุเวยีน  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 7  75,038,271  10,894,490  64,205,946  1,098,887 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหน้ีอืน่ 8  243,087,809  638,977,986  239,472,181  629,027,108 

สนิค้าคงเหลอื 9  246,178,287  418,426,425  246,178,287  417,005,400 

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่  21,617,668  26,318,106  21,533,146  26,184,050 

รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน  585,922,035  1,094,617,007  571,389,560  1,073,315,445 

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 10  -  -  924,238  40,205,488 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 11  2,257,911,932  2,354,218,344  2,257,911,932  2,330,379,038 

สนิทรพัย์ไม่มีตวัตน 12  31,750,117  33,946,760  31,750,117  33,920,726 

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 23  32,515  3,922,468  -  - 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่  5,807,742  6,431,188  5,800,396  6,423,881 

รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน  2,295,502,306  2,398,518,760  2,296,386,683  2,410,929,133 

รวมสนิทรพัย์  2,881,424,341  3,493,135,767  2,867,776,243  3,484,244,578 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้
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บรษิทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุน้

หน้ีสินหมนุเวยีน

เงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 13  167,449,048  184,337,392  167,449,048  184,337,392 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 14  201,494,947  467,147,961  197,660,863  438,960,847 

ส่วนของเจ้าหนีผ่้อนช�าระค่าซ้ือ
เคร่ืองจกัรทีถ่งึก�าหนด

   ช�าระภายในหนึง่ปี 15  21,066,551  -  21,066,551  - 

ส่วนของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิท่ี
ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึง่ปี 16  84,472,487  4,754,240  84,472,487  4,754,240 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึง่ปี 17  299,080,000  301,600,000  299,080,000  301,600,000 

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก�าหนดช�าระภายใน
หนึง่ปี

18  499,224,732  -  499,224,732  - 

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย  3,852,597  -  -  - 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่  10,770,894  6,197,886  10,324,706  4,730,607 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน  1,287,411,256  964,037,479  1,279,278,387  934,383,086 

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

เจ้าหนีผ่้อนช�าระค่าซือ้เครือ่งจกัร 
- สทุธจิาก

   ส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 15  6,282,164  -  6,282,164  - 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธิ
จาก

   ส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 16  132,368,296  15,390,420  132,368,296  15,390,420 

เงินกูย้มืระยะยาว - สทุธจิากส่วนทีถึ่ง
ก�าหนด

   ช�าระภายในหนึง่ปี 17  174,900,000  199,000,000  174,900,000  199,000,000 

หุ้นกู ้- สทุธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระ
ภายในหนึง่ปี

18  -  497,596,052  -  497,596,052 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน

19  48,357,845  39,543,203  47,984,129  39,274,953 

หนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 23  7,143,033  7,143,033  7,143,033  7,143,033 

หนีส้นิไม่หมนุเวยีนอืน่  541,648  208,468  541,648  208,468 

รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน  369,592,986  758,881,176  369,219,270  758,612,926 

รวมหนีส้นิ  1,657,004,242  1,722,918,655  1,648,497,657  1,692,996,012 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 97

บรษิทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามญั 1,020,771,159 หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

 1,020,771,159  1,020,771,159  1,020,771,159  1,020,771,159 

ทนุออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่า
แล้ว

   หุน้สามญั 836,475,966 หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

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

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามัญ  927,953,033  927,953,033  927,953,033  927,953,033 

ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้
เป็นเกณฑ์

20  13,187,243  8,794,425  13,187,243  8,794,425 

ก�าไรสะสม

   จดัสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 21  79,300,000  79,300,000  79,300,000  79,300,000 

   ยงัไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)  (664,302,716)  (115,174,528)  (666,209,789)  (89,846,991)

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุน้

   ก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่  28,572,133  28,572,133  28,572,133  28,572,133 

   ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลง
สดัส่วนการถอืหุน้

      ในบรษิทัย่อย  671,619  671,619  -  - 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  1,221,857,278  1,766,592,648  1,219,278,586  1,791,248,566 

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจ
ควบคมุของบรษัิทย่อย

 2,562,821  3,624,464  -  - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้  1,224,420,099  1,770,217,112  1,219,278,586  1,791,248,566 

รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้  2,881,424,341  3,493,135,767  2,867,776,243  3,484,244,578 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้



รายงานประจาํปี 256098

บรษิทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

รายได้

รายได้จากการขายและบรกิาร  1,853,763,037  3,532,849,603  1,790,489,387  3,468,019,381 

ก�าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  -  41,182,360  -  30,806,453 

รายได้จากการจ�าหน่ายเศษซาก  22,069,214  15,956,825  22,069,214  15,956,825 

รายได้อืน่  25,626,353  8,376,924  25,543,925  9,513,244 

รวมรายได้  1,901,458,604  3,598,365,712  1,838,102,526  3,524,295,903 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบรกิาร  1,781,473,120  3,240,076,535  1,780,768,306  3,220,519,458 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  66,531,096  62,865,076  32,493,569  33,317,119 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร  213,693,269  170,396,536  197,054,826  157,077,763 

หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู  302,394,706  55,683,583  302,394,706  55,683,583 

ขาดทนุจากการด้อยค่าของอปุกรณ์  17,121,973  -  -  - 

ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงนิลงทุน  -  -  39,281,250  5,718,750 

รวมค่าใช้จ่าย  2,381,214,164  3,529,021,730  2,351,992,657  3,472,316,673 

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

 (479,755,560)  69,343,982  (513,890,131)  51,979,230 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  (59,245,519)  (45,085,543)  (59,245,519)  (45,085,543)

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้  (539,001,079)  24,258,439  (573,135,650)  6,893,687 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  (7,945,955)  (8,613,931)  -  - 

ก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบัปี  (546,947,034)  15,644,508  (573,135,650)  6,893,687 

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทนุ) 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (545,889,304)  12,952,564  (573,135,650)  6,893,687 

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุ

   ของบรษิทัย่อย  (1,057,730)  2,691,944 

 (546,947,034)  15,644,508 

ก�าไรต่อหุน้

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน

  ก�าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ

(0.653) 0.015 (0.685) 0.008 

ก�าไรต่อหุน้ปรบัลด

   ก�าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ

(0.653) 0.015 (0.685) 0.008 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 99

บรษิทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรับปี  (546,947,034)  15,644,508  (573,135,650)  6,893,687 

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก�าไรหรอื
ขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณติศาสตร์ประกันภัย

 (3,242,797)  -  (3,227,148)  - 

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส�าหรับปี  (3,242,797)  -  (3,227,148)  - 

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี  (550,189,831)  15,644,508  (576,362,798)  6,893,687 

การแบ่งปันก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ  (549,128,188)  12,952,564  (576,362,798)  6,893,687 

ส่วนทีเ่ป็นของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุ
ของบรษิทัย่อย 

 (1,061,643)  2,691,944 

(550,189,831)  15,644,508 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้



รายงานประจาํปี 2560100

บรษิทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

งบกระแสเงินสด
ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี  (539,001,079)  24,258,439  (573,135,650)  6,893,687 

รายการปรบักระทบก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงนิสดรับ 

(จ่าย)

  จากกจิกรรมด�าเนนิงาน

 ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย  384,304,324  346,278,379  380,221,028  341,864,468 

 หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู  302,394,706  55,683,583  302,394,706  55,683,583 

  ตดัจ�าหน่ายภาษเีงนิได้หกั ณ ทีจ่่าย  501,494  436,813  501,494  436,813 

ขาดทนุ (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ  9,546,233  (1,344,294)  9,763,526  (2,862)

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเครือ่งจกัรและอปุกรณ์  (2,517,253)  (673,996)  (2,517,253)  (673,996)

 ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงนิลงทนุ  -  -  39,281,250  5,718,750 

   การปรบัลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั  184,022,968  56,871,010  182,832,526  56,421,618 

   ขาดทนุจากการด้อยค่าของอปุกรณ์  17,121,973  -  -  - 

   ตดัจ�าหน่ายเครือ่งจกัรและอปุกรณ์  38,037  30,478  38,037  30,478 

   ค่าเสยีหายของสนิทรพัย์ส่วนทีเ่กนิกว่าเงนิชดเชยจากการ

ประกนัภยั

 1,903,117  -  1,903,117  - 

   ขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าของสนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่  8,256,631  -  8,256,631  - 

   ตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์หมนุเวยีน  1,319,555  -  1,319,555  - 

  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  8,380,512  7,656,668  8,290,695  7,572,602 

  ส�ารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์  4,392,818  8,794,425  4,392,818  8,794,425 

 ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้กู้  1,628,680  851,455  1,628,680  851,455 

   ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  55,066,839  44,234,088  55,066,839  44,234,088 

ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสนิทรพัย์

   และหนีส้นิด�าเนนิงาน  437,359,555  543,077,048  420,237,999  527,825,109 

สนิทรพัย์ด�าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  85,276,381  44,550,825  78,864,960  56,501,059 

   สนิค้าคงเหลอื  (29,578,704)  33,010,799  (29,809,287)  33,176,115 

   สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่  (4,875,747)  22,699,419  (4,925,282)  22,761,804 

   สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่  250,634  (3,392,499)  250,634  (3,392,499)

หนีส้นิด�าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่  (38,395,941)  (188,585,705)  (14,184,032)  (179,823,262)

   หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่  4,321,296  1,511,440  5,342,388  104,451 

   หนีส้นิไม่หมนุเวยีนอืน่  333,180  -  333,180  - 

 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  (2,808,667)  (4,556,184)  (2,808,667)  (4,556,184)

เงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงาน  451,881,987  448,315,143  453,301,893  452,596,593 

เงินสดรับค่าชดเชยความเสียหายของสินทรัพย์จากการ

ประกนัภยั

 9,861,159  -  9,861,159  - 

   จ่ายดอกเบีย้  (54,905,772)  (43,430,872)  (54,905,772)  (43,430,872)

   จ่ายภาษเีงนิได้  (332,086)  (152,331)  (128,643)  (152,035)

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด�าเนนิงาน  406,505,288  404,731,940  408,128,637  409,013,686 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 101

บรษิทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเจ้าหนีค่้าซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์  (193,477,519)  (77,955,622)  (193,477,519)  (77,955,622)

ซือ้เครือ่งจกัร อปุกรณ์และสินทรพัย์ไม่มตีวัตน  (366,448,339)  (374,295,155)  (369,108,410)  (374,219,570)

เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  90,092,738  2,702,231  90,092,738  2,702,231 

เงนิสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ  (469,833,120)  (449,548,546)  (472,493,191)  (449,472,961)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง  (16,888,344)  (425,102,084)  (16,888,344)  (425,102,084)

เงนิสดรบัสุทธจิากหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ  246,273,507  -  246,273,507  - 

ช�าระคนืหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ  (49,577,384)  (4,325,766)  (49,577,384)  (4,325,766)

ช�าระคนืเจ้าหนีผ่้อนช�าระค่าซือ้เคร่ืองจกัร  (25,716,166)  -  (25,716,166)  - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว  300,000,000  200,000,000  300,000,000  200,000,000 

ช�าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว  (326,620,000)  (226,600,000)  (326,620,000)  (226,600,000)

เงนิสดรบัสุทธจิากการออกหุน้กู้  -  496,744,597  -  496,744,597 

เงนิสดสทุธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ  127,471,613  40,716,747  127,471,613  40,716,747 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึน (ลดลง) 

สทุธิ

 64,143,781  (4,099,859)  63,107,059  257,472 

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี  75,038,271  10,894,490  64,205,946  1,098,887 

 -  -  -  - 

ข้อมลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

 รายการซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ทีย่งัไม่ได้จ่ายช�าระ  33,764,487  242,719,531  33,764,487  242,719,531 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทีไ่ด้มาภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ  -  4,951,301  -  4,951,301 

 รายการโอนสนิค้าคงเหลอืเป็นอปุกรณ์  7,961,204  -  7,961,204  - 

 รายการโอนเจ้าหนีค่้าซือ้เครือ่งจักรเป็น

  เจ้าหนีผ่้อนช�าระค่าซือ้เครือ่งจกัร  55,691,997  -  55,691,997  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้
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บรษิทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

1. ขอ้มูลท ัว่ไป

1.1 ข้อมลูทัว่ไปของบรษิทัฯ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) (“บรษิทัฯ ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจดัตัง้และมีภูมิล�าเนา
ในประเทศไทย โดยมกีลุ่มครอบครวัไชยกลุเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจ�าหน่ายแผงวงจร
อิเลก็ทรอนกิส์ ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯ อยู่ท่ี 586 หมูท่ี่ 
2 ต�าบลคลองจกิ อ�าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

1.2 การด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มีหน้ีสนิหมุนเวยีนสงูกว่า
สนิทรัพย์หมนุเวยีนเป็นจ�านวน 701 ล้านบาท (เฉพาะกจิการ: 708 
ล้านบาท) และขาดทุนสะสมจ�านวน 664 ล้านบาท (เฉพาะกจิการ: 
ขาดทนุสะสม 666 ล้านบาท) อย่างไรกต็ามเนือ่งจากบรษิทัฯ มี
แผนธรุกจิในอนาคตอย่างชดัเจนม่ันใจว่าจะสามารถสร้างผลก�าไรที่
ดใีนอนาคตได้ในระยะอนัส้ัน และมีวงเงนิสินเชือ่ท่ียงัไม่ได้ใช้เหลอื
อยูจ่�านวนมากเพียงพอส�าหรบัการน�ามาใช้ช�าระหนีส้นิหมนุเวยีน 
ประกอบกับกิจการยังมีกระแสเงนิสดรบัจากการด�าเนินงานอย่างต่อ
เนือ่ง ดงันัน้ งบการเงนิน้ีจงึยังคงจดัท�าข้ึนภายใต้หลกัการด�าเนนิ
งานต่อเนือ่งของกจิการ

2. เกณฑใ์นการจดัท�างบการเงิน

2.1 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
ก�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการ
ค้าลงวนัที ่11 ตลุาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตักิาร
บญัช ีพ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็น
ทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาอังกฤษแปลจากงบการ
เงนิฉบบัภาษาไทยนี้

งบการเงนินีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแต่จะได้เปิดเผย
เป็นอย่างอืน่ในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงนิรวม

ก) งบการเงนิรวมนีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั สตาร์ส 
ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนี้
เรยีกว่า “บรษิทัฯ ”) และบรษิทัย่อย (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่า “บรษิทั
ย่อย”) ดงัต่อไปนี้

ชือ่บรษิทั ลกัษณะธรุกจิ
จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ

อตัราร้อยละ
ของการถอืหุน้

2560
ร้อยละ

2559
ร้อยละ
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บริษทั เอสเอม็ท ีกรนี เอ็นเนอร์ย่ี 
จ�ากดั

ผลติและจ�าหน่ายอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลติไฟฟ้าด้วย
พลงังานแสงอาทิตย์หรอืพลงังานทดแทนอืน่รวมทัง้
ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสง
อาทิตย์หรอืพลงังานทดแทนอืน่

ไทย 99 99

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

ไทย 75 75

ข) บรษัิทฯ จะถอืว่ามกีารควบคุมกจิการท่ีเข้าไปลงทนุหรอืบรษัิท
ย่อยได้ หากบรษัิทฯ มสีทิธไิด้รบัหรอืมีส่วนได้เสยีในผลตอบแทน
ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการ
กจิกรรมทีส่่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคญัต่อจ�านวนเงนิผลตอบแทน
นัน้ได้

ค) บรษิทัฯ น�างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัท�างบการ
เงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ มอี�านาจในการควบคมุบรษิทัย่อยจนถงึ
วนัทีบ่รษิทัฯ สิน้สดุการควบคมุบรษิทัย่อยนัน้
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ง) งบการเงนิของบรษิทัย่อยได้จดัท�าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชทีี่
ส�าคญัเช่นเดยีวกนักบัของบริษทัฯ

จ) บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ก�าหนดให้สกลุเงนิบาทเป็นสกลุเงนิที่
ใช้ในการด�าเนนิงาน ซึง่รวมทัง้บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ในต่างประเทศ 
เนือ่งจากธรุกรรมของบรษิทัย่อยดงักล่าวเป็นส่วนขยายของบริษทัฯ 
มากกว่าทีจ่ะเป็นการด�าเนินงานท่ีเป็นเอกเทศอย่างมนัียส�าคญั

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการค้าระหว่าง
กนัทีม่สีาระส�าคญัได้ถูกตดัออกจากงบการเงนิรวมนีแ้ล้ว

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี�านาจควบคุม คอื จ�านวนก�าไรหรอื
ขาดทุนและสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิทัย่อยส่วนทีไ่ม่ได้เป็นของบรษิทัฯ 
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุรวม
และส่วนของผู้ถือหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม

2.3 บรษิทัฯ จดัท�างบการเงนิเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงนิลงทนุใน
บรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเริม่มีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั

ในระหว่างปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐาน การรายงานทางการเงนิฉบบั
ปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชฉีบบัใหม่ 
ซึง่มผีลบังคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 มาถอืปฏิบตั ิมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิดังกล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มีข้ึนเพือ่ให้มเีนือ้หา
เท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตคีวามและการ
ให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถือปฏบัิตน้ีิไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2560) จ�านวนหลายฉบบั ซึง่มผีล
บงัคบัใช้ส�าหรับงบการเงนิท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริม่ในหรอืหลงั
วนัที ่1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรงุและอธบิายให้ชดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ฝ่ายบริหารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบับปรบัปรุงจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ
งบการเงนิเมือ่น�ามาถอืปฏบิตัิ

4. นโยบายการบญัชีท่ีส�าคญั

4.1 การรบัรูร้ายได้

ขายสนิค้า
รายได้จากการขายสนิค้ารับรูเ้มือ่บรษิทัฯ ได้โอนความเสีย่งและผล
ตอบแทนทีเ่ป็นนยัส�าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าให้กบัผูซ้ือ้แล้ว 
รายได้จากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบก�ากบัสินค้าโดยไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ส�าหรบัสนิค้าทีไ่ด้ส่งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแล้ว 

รายได้ค่าบรกิาร
รายได้ค่าบรกิารรบัรู้เมือ่ได้ให้บริการแล้วโดยพจิารณาถงึขัน้ความ
ส�าเรจ็ของงาน

ดอกเบีย้รบั
ดอกเบีย้รบัถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านงึถงึอตัราผล
ตอบแทนทีแ่ท้จรงิ

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงินฝาก
ธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีมี่สภาพคล่องสงู ซึง่ถงึก�าหนดจ่าย
คนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจากวันทีไ่ด้มา และไม่มข้ีอ
จ�ากดัในการเบกิใช้

4.3 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่แสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้
รบั บรษัิทฯ บนัทกึค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูส�าหรับผลขาดทุนโดย
ประมาณทีอ่าจเกดิข้ึนจากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไป
พจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะห์อายุหนี้

4.4 สนิค้าคงเหลอื

สนิค้าส�าเรจ็รปูและสนิค้าระหว่างผลติแสดงมลูค่าตามราคาทุนหรอื
มลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า ราคาทุนดงักล่าววดั
มูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และ
ประกอบด้วยต้นทนุวตัถดุบิ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลติ วตัถดุบิ 
อะไหล่และวสัดสุิน้เปลอืงแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (ตามวธิถัีวเฉลีย่) 
หรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า และจะถอืเป็นส่วน
หนึง่ของต้นทนุการผลติเมือ่มกีารเบกิใช้
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4.5 เงนิลงทนุ

เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวธิรีาคาทนุสทุธจิาก ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทุน
บริษทัฯ ใช้วธีิถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักในการค�านวณต้นทนุของเงินลงทนุ
เมือ่มกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบั
กบัมูลค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุน จะถูกบนัทึกในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทนุ

4.6 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสือ่มราคา

ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาท่ีตใีหม่ อาคารและอปุกรณ์แสดงมูลค่า
ตามราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผือ่การด้อยค่าของ
สินทรัพย์

บริษทัฯ บนัทึกมลูค่าเริม่แรกของทีด่นิในราคาทนุ ณ วนัทีไ่ด้มา หลงั
จากนัน้บรษิทัฯ จดัให้มกีารประเมนิราคาทีดิ่นโดยผูป้ระเมนิราคา
อิสระและบนัทกึท่ีดนิดังกล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ท้ังน้ีบรษิทัฯ จดัให้มี
การประเมนิราคาทีด่นิดงักล่าวเป็นครัง้คราวเพ่ือมิให้ราคาตามบญัชี 
ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายตุธิรรมอย่างมี
สาระส�าคญั

บริษทัฯ บนัทกึส่วนต่างซึง่เกดิจากการตรีาคาทีดิ่นดงัต่อไปน้ี
- บรษิทัฯ บนัทกึราคาตามบัญชขีองท่ีดนิท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตรีาคา
ใหม่ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่และรบัรู้จ�านวนสะสมในบญัช ี“ส่วน
เกนิทุนจากการตรีาคาทีดิ่น” ในส่วนของผูถ้อืหุน้ อย่างไรกต็าม หาก
สนิทรัพย์นัน้เคยมกีารตรีาคาลดลงและบรษัิทฯ ได้รบัรูร้าคาท่ีลดลง
ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนแล้ว ส่วนท่ีเพ่ิมจากการตรีาคาใหม่นีจ้ะ
ถกูรบัรู้เป็นรายได้ไม่เกินจ�านวนทีเ่คยลดลงซึง่รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายปี
ก่อนแล้ว

- บรษิทัฯ รบัรูร้าคาตามบัญชขีองท่ีดนิท่ีลดลงจากการตรีาคาใหม่ใน
ส่วนของก�าไรหรอืขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสนิทรพัย์น้ันเคยมีการ
ตรีาคาเพิม่ขึน้และยงัมยีอดคงค้างของบญัช ี“ส่วนเกนิทุนจากการตี
ราคาทีด่นิ” อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงจากการตรีาคาใหม่
จะถกูรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ในจ�านวนทีไ่ม่เกนิยอดคงเหลอื
ของบัญช ี“ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาท่ีดนิ”

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของ
สนิทรัพย์โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร 20 ปี

ส่วนปรบัปรงุอาคาร 10 ปี

เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 5 และ 10 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

ค่าเสือ่มราคารวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนนิงาน ไม่มกีารคดิ
ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัทีด่นิและสนิทรพัย์ระหว่างก่อสร้างและตดิตัง้
บรษิทัฯ ตดัรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่
จ�าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกจิใน
อนาคตจากการใช้หรอืการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทนุเมือ่บรษิทัฯ ตดัรายการสนิทรพัย์นัน้ออกจากบญัชี

4.7 ต้นทนุการกูย้มื

ต้นทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรอืการผลติ
สนิทรพัย์ทีต้่องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือ
ขาย ได้ถกูน�าไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์จนกว่าสนิทรพัย์นัน้
จะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตามทีมุ่ง่ประสงค์ ส่วนต้นทนุการกูยื้ม
อืน่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ต้นทนุการกูย้มืประกอบ
ด้วยดอกเบีย้และต้นทุนอืน่ท่ีเกดิข้ึนจากการกูย้มืนัน้

4.8 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ�าหน่ายสะสม
และค่าเผือ่การด้อยค่าสะสมของสนิทรพัย์นัน้

บรษิทัฯ ตดัจ�าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์
จ�ากดัอย่างมรีะบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์นัน้ และ
จะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรัพย์ดังกล่าวเมือ่มีข้อบ่งชีว่้าสนิทรพัย์
นัน้เกดิการด้อยค่า บรษิทัฯ จะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่าย
และวธิกีารตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็น
อย่างน้อย ค่าตดัจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอื
ขาดทนุ

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จ�ากดัของบรษิทัฯ คอื 
ซอฟท์แวร์คอมพวิเตอร์ ซึง่มอีายกุารให้ประโยชน์ 10 ปี

4.9 รายการธรุกจิกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บคุคลหรอื
กจิการทีม่อี�านาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯ ควบคมุไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยูภ่ายใต้การควบคมุเดยีวกนักบั 
บรษิทัฯ

นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถึงบรษิทัร่วม 
และบุคคลหรอืกจิการทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อมซึง่
ท�าให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบรษิทัฯ ผู้บรหิารส�าคญั 
กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่อี�านาจในการวางแผนและ
ควบคมุการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ
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4.10 สญัญาเช่าระยะยาว

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทน
ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่ผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่า
การเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่า
ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจบัุนสทุธิของจ�านวนเงนิที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผกูพนัตาม
สญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว 
ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุตลอดอายขุอง
สญัญาเช่า สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคิดค่าเสือ่ม
ราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรพัย์ท่ีเช่า

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทน
ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้แก่ผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญา
เช่าด�าเนนิงาน จ�านวนเงนิท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนนิงานรบัรูเ้ป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนตามวธิเีส้นตรงตลอดอายขุอง
สญัญาเช่า

4.11 เงนิตราต่างประเทศ

บรษิทัฯ แสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นสกลุ
เงนิบาท ซึง่เป็นสกลุเงนิท่ีใช้ในการด�าเนินงานของบรษิทัฯ รายการ
ต่างๆของแต่ละกจิการทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิรวมวดัมลูค่าด้วยสกลุ
เงนิทีใ่ช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกจิการน้ัน

รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกดิรายการ สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตัวเงนิ
ซึง่อยู่ในสกุลเงนิตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลีย่น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นได้
รวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสนิทรัพย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท�าการ
ประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์หรอืสนิทรพัย์ทีไ่ม่มี
ตวัตนอืน่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยหากมข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงั
กล่าวอาจด้อยค่า บรษิทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูข้าดทนุจากการด้อย
ค่าเมือ่มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่าต�า่กว่ามลูค่า
ตามบญัชขีองสินทรพัย์น้ัน ท้ังน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึ
มลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทุนในการขายของสนิทรพัย์หรอืมลูค่าจากการ
ใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการด้อยค่าในส่วน
ของก�าไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีท่ีท่ีดนิซ่ึงใช้วธิกีารตีราคาใหม่
และได้บนัทกึส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาใหม่ไว้ในส่วนของ ผูถ้อืหุน้ 
ขาดทนุจากการด้อยค่าจะรบัรูใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกนิไปกว่าส่วน

เกนิทนุจากการตรีาคาทีเ่คยบนัทกึไว้ หากในการประเมนิการด้อย
ค่าของสนิทรพัย์ มข้ีอบ่งชีท้ีแ่สดงให้เหน็ว่าผลขาดทนุจากการด้อย
ค่าของสนิทรพัย์ทีร่บัรูใ้นงวดก่อนได้หมดไปหรอืลดลง บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์นัน้ 
และจะกลับรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าทีร่บัรู้ในงวดก่อนกต่็อ
เมือ่มกีารเปล่ียนแปลงประมาณการทีใ่ช้ก�าหนดมลูค่าทีค่าดว่าจะได้
รบัคนืภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ล่าสดุ โดย
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผล
ขาดทนุจากการด้อยค่าต้องไม่สงูกว่ามลูค่าตามบัญชทีีค่วรจะเป็น

หากกจิการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ในงวด
ก่อนๆ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจาก
การด้อยค่าของสนิทรพัย์โดยรบัรูไ้ปยงัส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุทนัที 
เว้นแต่สนิทรพัย์นัน้แสดงด้วยราคาทีต่ใีหม่ การกลบัรายการส่วนที่
เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชีทีค่วรจะเป็นถอืเป็นการตรีาคาสนิทรพัย์เพิม่

4.13 ผลประโยชน์ของพนกังาน

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูเ้งนิเดอืน ค่าจ้าง โบนสั และเงนิสมทบ
กองทนุประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือ่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน

โครงการสมทบเงนิ
บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และพนกังานได้ร่วมกนัจัดตัง้กองทนุส�ารองเล้ียง
ชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสม และเงนิทีบ่ริษทัฯ และ
บรษิทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารอง
เลีย้งชพีได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เงิน
ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีบนัทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในปีทีเ่กดิรายการ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยมภีาระส�าหรบัเงนิชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่
พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึง่บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานส�าหรบัพนกังาน

บรษิทัฯ และบริษทัย่อยค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญ
อสิระได้ท�าการประเมนิภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณติศาสตร์
ประกนัภยั

ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์
ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนกังานจะรบัรูท้นัทใีนก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่
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4.14 ประมาณการหนีส้นิ

บรษิทัฯ และบริษทัย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสนิไว้ในบัญชเีมือ่
ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิข้ึนแล้ว และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสีย
ทรัพยากรเชงิเศรษฐกิจไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนัน้ัน และบรษัิทฯ 
และบรษิทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพันน้ันได้อย่างน่าเช่ือ
ถือ

4.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณท์ทีช่�าระด้วยตราสารทนุ

บรษิทัฯ รบัรูโ้ครงการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์เมือ่ได้รับบรกิารจาก
พนกังานตามมลูค่ายตุธิรรมของสทิธซ้ืิอหุน้ ณ วนัให้สทิธิ โดยบนัทกึ
เป็นค่าใช้จ่ายตามเงือ่นไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานท่ี
ก�าหนดไว้ในโครงการพร้อมกบัรบัรู ้ “ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ใน ส่วนของผูถื้อหุน้

ในการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ดงั
กล่าว ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพินิจในการวดัมูลค่า รวมท้ังสมมตฐิาน
ต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม เช่น อายุของสิทธซืิอ้หุน้ ความผนัผวนของราคา
หุ้น อัตราเงนิปันผล และอัตราดอกเบีย้ปลอดความเสีย่ง เป็นต้น

4.16 ภาษเีงนิได้

ภาษเีงนิได้ประกอบด้วยภาษเีงนิได้ปัจจบุนัและภาษเีงนิได้รอการตดั
บัญชี

ภาษีเงนิได้ปัจจบุนั
บริษทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทึกภาษเีงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนท่ีคาดว่า
จะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรฐั โดยค�านวณจากก�าไรทาง
ภาษตีามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในกฎหมายภาษอีากร

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี
บริษทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทึกภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตก
ต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสินทรพัย์และหน้ีสนิ ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษขีองสินทรพัย์และหน้ีสินทีเ่กีย่วข้อง
นัน้ โดยใช้อตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

บริษทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูห้น้ีสินภาษีเงนิได้รอการตดับญัชขีองผล
แตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทุีกรายการ แต่รับรูสิ้นทรพัย์ภาษเีงนิ
ได้รอการตดับัญชีส�าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผล
ขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ทีบ่ริษทัฯ และบรษิทัย่อยจะมีก�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษแีละผลขาดทนุทาง
ภาษท่ีียงัไม่ได้ใช้นัน้

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษี
เงนิได้รอการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับ
ลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยจะไม่มกี�าไรทางภาษเีพียงพอต่อการน�าสนิทรัพย์ภาษี
เงนิได้รอการตดับญัชีท้ังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรง
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บนัทกึโดยตรงไปยังส่วนของผูถื้อหุน้

4.17 สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีต้ามสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูก
แปลงค่าตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ก�าไร
ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวจะ
ถกูบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ ส่วนเกนิหรอืส่วนลดทีเ่กดิขึน้
จากการท�าสญัญาจะถกูตดัจ�าหน่ายด้วยวธิเีส้นตรงตามอายขุองสญัญา

4.18 การวดัมลูค่ายตุธิรรม

มลูค่ายติุธรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะได้รบัจากการขายสนิทรัพย์
หรือเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพือ่โอนหนีส้นิให้ผูอ้ืน่โดยรายการดงักล่าว
เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใช้ราคาเสนอซือ้ขาย
ในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้
สนิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้องก�าหนดให้ต้องวดั
มลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่อง
ส�าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีม่ลีกัษณะเดียวกนัหรอืไม่สามารถหา
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีมี่สภาพคล่องได้ บรษัิทฯ และบรษิทัย่อย
จะประมาณมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้เทคนคิการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะ
สมกบั แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้ที่
เกีย่วข้องกบัสนิทรพัย์หรอืหน้ีสินทีจ่ะวัดมลูค่ายตุธิรรมนัน้ให้มากทีส่ดุ

ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมทีใ่ช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรม
ของสนิทรัพย์และหนีส้นิใน งบการเงนิแบ่งออกเป็นสามระดบัตาม
ประเภทของข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการวดัมลูค่ายตุธิรรม ดงันี้

ระดบั 1 ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัย์หรือหนีส้นิอย่าง
เดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง
ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอืน่ทีส่ามารถสงัเกตได้ของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิ ไม่
ว่าจะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม
ระดบั 3 ใช้ข้อมลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกับกระแส
เงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิ
ความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม
ส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทีถ่อือยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน
ทีม่กีารวดัมลูค่ายตุธิรรมแบบเกดิขึน้ประจ�า
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5. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส�าคญั

ในการจัดท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการในเรือ่งทีม่คีวามไม่
แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี ้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตุ
ประกอบ งบการเงนิ ผลท่ีเกดิข้ึนจรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการทีส่�าคญั มดีงันี้

การด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและ
อปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาด
ว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ 
ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิทีเ่กีย่วข้องกบัการคาด
การณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเนือ่งกบัสนิทรพัย์นัน้

ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุ
บรษิทัฯ จะตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในบริษทัย่อย เมือ่
มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญัและ
เป็นระยะเวลานานหรอืเมือ่มข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า การทีจ่ะสรปุว่า
เงินลงทนุดังกล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญัหรอืเป็นระยะเวลานาน
หรอืไม่นัน้จ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิของฝ่ายบรหิาร

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหน้ี
ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญูของลกูหน้ี ฝ่ายบรหิารจ�าเป็น
ต้องใช้ดุลยพนิจิในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดตี 
อายขุองหนีท้ีค่งค้างและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นต้น

มลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รับของสนิค้าคงเหลอื
ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัของ
สนิค้าคงเหลอื โดยจ�านวนเงนิทีค่าดว่าจะได้รบัจากสนิค้าคงเหลอื
พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรอืต้นทนุทีเ่กีย่วข้อง
โดยตรงกับเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
และค�านงึถงึการเคลือ่นไหวของสินค้าคงเหลอื และสภาพเศรษฐกจิ
และอตุสาหกรรมท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ัน

6. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ในระหว่างปี บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายการธุรกจิทีส่�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบรษิทัฯ และบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถสรปุ
ได้ดงันี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2560 2559 2560 2559

รายการธรุกิจกบับริษทัย่อย
(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)

ขายสนิค้าและบรกิาร - - 1,180 1,100 ราคาทนุบวกก�าไรส่วนเพิม่

ขายอปุกรณ์ - - 3 - ราคาทีต่กลงร่วมกนั

ซือ้สนิค้าและบรกิาร - - - 2 ราคาทนุบวกก�าไรส่วนเพิม่

รายได้อืน่ - - 17 1 ราคาทีต่กลงร่วมกนั

ค่านายหน้า - - 11 13 ราคาทีต่กลงร่วมกนั

รายการธรุกิจกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั

ขายสนิค้าและบรกิาร 15 9 15 9 ราคาทนุบวกก�าไรส่วนเพิม่



รายงานประจาํปี 2560110

ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ และกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มรีายละเอยีดดงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหต ุ8)

บริษทัย่อย - - 143,682 227,489

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั (มผู้ีถือหุน้ร่วมกนั) 2,115 1,014 2,115 1,014

รวมลกูหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 2,115 1,014 145,797 228,503

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหต ุ8)

บริษทัย่อย - - 693 2,005

รวมลกูหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - - 693 2,005

สินทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัย่อย - - - 400

รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - - - 400

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหต ุ14)

บริษทัย่อย - - 800 1,156

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 800 1,156

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยมค่ีาใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานให้แก่กรรมการและผูบ้รหิาร
ดงัต่อไปนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 31 32 23 23

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2 2 2 2

ผลประโยชน์เมือ่ถูกเลกิจ้างงาน 1 1 1 1

ผลประโยชน์ทีจ่่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ (หมายเหต ุ20) 3 5 3 5

รวม 37 40 29 31
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

เงนิสด 97 132 75 110

เงนิฝากธนาคาร 74,941 10,762 64,131 989

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 75,038 10,894 64,206 1,099

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เงนิฝากออมทรพัย์มีอตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.050 ถงึ 0.375 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.050 ถงึ 0.375 
ต่อปี)

8. ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ลกูหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั

อายหุนีค้งค้างนับจากวนัท่ีถึงก�าหนดช�าระ  

ยงัไม่ถงึก�าหนดช�าระ 2,115 1,014 131,041 207,253

ค้างช�าระ

ไม่เกนิ 3 เดอืน - - 14,756 20,581

3 - 6 เดอืน - - - 314

6 - 12 เดอืน - - - 355

รวมลกูหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 2,115 1,014 145,797 228,503

ลกูหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั

อายหุนีค้งค้างนับจากวนัท่ีถึงก�าหนดช�าระ

ยงัไม่ถงึก�าหนดช�าระ 202,862 245,177 69,005 124,789

ค้างช�าระ

ไม่เกนิ 3 เดอืน 30,558 132,421 17,089 15,940

3 - 6 เดอืน 5,081 81,644 5,075 80,960

6 - 12 เดอืน 59,213 10,413 59,195 10,413

มากกว่า 12 เดอืน 298,654 222,734 298,616 222,734

รวมลกูหนีก้ารค้ากจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 596,368 692,389 448,980 454,836

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (357,442) (56,908) (357,442) (56,908)

รวมลกูหนีก้ารค้ากจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั - สทุธิ 238,926 635,481 91,538 397,928

รวมลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 241,041 636,495 237,335 626,431

ลกูหนีอ้ืน่

ลกูหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - - 693 2,005

ลกูหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 2,047 2,483 1,444 591

รวมลกูหนีอ้ืน่ 2,047 2,483 2,137 2,596

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหน้ีอืน่ - สทุธิ 243,088 638,978 239,472 629,027
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9. สินคา้คงเหลือ
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ราคาทนุ
รายการปรบัลดราคาทุนให้
เป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั

สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินค้าส�าเรจ็รปู 122,862 112,704 (90,491) (58,752) 32,371 53,952

สินค้าระหว่างผลติ 112,322 80,670 (41,946) (2,313) 70,376 78,357

วตัถุดบิ 235,055 251,172 (116,697) (3,325) 118,358 247,847

อะไหล่และวสัดสุิน้เปลอืง 25,544 39,462 (471) (1,192) 25,073 38,270

รวม 495,783 484,008 (249,605) (65,582) 246,178 418,426

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ราคาทนุ
รายการปรบัลดราคาทุนให้
เป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั

สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินค้าส�าเรจ็รปู 122,346 112,188 (89,975) (58,467) 32,371 53,721

สินค้าระหว่างผลติ 111,127 79,310 (40,751) (1,558) 70,376 77,752

วตัถุดบิ 234,471 250,536 (116,113) (3,260) 118,358 247,276

อะไหล่และวสัดสุิน้เปลอืง 25,544 39,448 (471) (1,192) 25,073 38,256

รวม 493,488 481,482 (247,310) (64,477) 246,178 417,005

ในระหว่างปีปัจจบัุน บรษิทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลอืให้เป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัเป็นจ�านวน 184 ล้านบาท 
(เฉพาะกจิการ: 183 ล้านบาท) (2559 : 57 ล้านบาท เฉพาะกจิการ: 56 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุขาย
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10. เงินลงทุนในบรษิทัย่อย

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

บริษทั

ทนุเรยีกช�าระแล้ว สดัส่วนเงนิลงทนุ
มลูค่าตามบญัชี 
ตามวธิรีาคาทนุ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท)

Stars Microelectronics USA, Inc. 20,000 20,000 59 59 429 429
(เหรยีญสหรฐัฯ)

บรษิทั เอสเอ็มที กรนี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากดั 500,000 500,000 99 99 495 495
(บาท)

บรษิทั เอสเอส อาร์เอฟไอด ีจ�ากดั 100,000,000 100,000,000 75 75 75,000 75,000
(บาท)

รวม 75,924 75,924
หกั: ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทนุ (75,000) (35,719)
เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - สุทธิ 924 40,205

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัเกีย่วกบัเงนิ
ลงทนุในบรษัิท เอสเอม็ที กรนี เอน็เนอร์ย่ี จ�ากดั ทีย่งัไม่ได้เรยีก
ช�าระเป็นจ�านวนเงนิประมาณ 0.5 ล้านบาท (2559: 0.5 ล้านบาท)

สญัญาร่วมลงทุนในบรษิทั เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากดั ระหว่างบ
รษิทัฯ กบับรษิทัผู้ร่วมลงทนุ และสัญญาร่วมธรุกจิท่ีเกีย่วข้องได้ระบุ
ข้อจ�ากัดบางประการในการผลติ จ�าหน่าย และอาณาเขตในการ
จ�าหน่าย อาร์เอฟไอด ีแท็ค การผลติ ซ้ือและจ�าหน่ายเครือ่งจกัรที่
เกีย่วข้อง และการน�าหุน้ทีบ่ริษทัฯ ถือในบรษิทั เอสเอส อาร์เอฟไอ
ด ีจ�ากดั ไปจ�าหน่าย จ�าน�าหรอืก่อภาระผกูพัน

นอกจากนี ้ภายใต้สญัญาดงักล่าว บรษิทั เอสเอส อาร์เอฟไอด ีจ�ากดั 
ได้รบัความช่วยเหลอืทางเทคนิคเกีย่วกบัการผลติอาร์เอฟไอด ีแทค็ 
และการพฒันาและจดัหาเครือ่งจักรทีเ่กีย่วข้องจากบรษิทัผู้ร่วมลงทนุ
ดงักล่าว โดยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามอตัราทีร่ะบใุนสญัญาซึง่
ค�านวณจากรายได้จากการขายสินค้าของบรษิทัย่อยดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 5 ปี (ส้ินสดุในปี 2561)

บรษิทั เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากดั มผีลขาดทนุจากการด�าเนนิงาน
ต่อเนือ่งหลายปีซึง่ไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ของฝ่ายบรหิารของบ
รษิทัฯ ดงันัน้ เพือ่ให้มลูค่าสทุธขิองเงนิลงทนุดงักล่าวสะท้อนถงึ
มลูค่าทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะได้รับคนืจากการลงทนุ บรษิทัฯ จงึได้ตัง้
ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยดงักล่าวจนเตม็มลูค่า
เงนิลงทนุ
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

สนิทรพัย์ซึง่
แสดงมลูค่าตาม
ราคาทีต่ใีหม่

สินทรัพย์ซึง่แสดงมลูค่าตามราคาทนุ

ทีด่นิ
อาคารและ ส่วน
ปรบัปรงุอาคาร

เคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์

ยานพาหนะ
สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง
และตดิตัง้

รวม

ราคาทนุ / ราคาทีตี่ใหม่

1 มกราคม 2559 91,013 876,080 2,380,399 15,993 188,939 3,552,424

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

จ�าหน่าย - - (5,336) - - (5,336)

ตดัจ�าหน่าย - - (5,488) - - (5,488)

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

31 ธนัวาคม 2559 91,013 911,205 2,889,573 23,646 241,689 4,157,126

ซือ้เพิม่ - 3,108 71,857 75 332,455 407,495

จ�าหน่าย - - (109,806) (4,655) - (114,461)

ตดัจ�าหน่าย - (202) (419) - (16,625) (17,246)

โอนระหว่างบญัชี - 25,657 290,909 - (316,566) -

31 ธนัวาคม 2560 91,013 939,768 3,142,114 19,066 240,953 4,432,914

ค่าเสือ่มราคาสะสม

1 มกราคม 2559 - 390,031 1,056,620 12,961 - 1,459,612

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - 73,100 266,926 1,652 - 341,678

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัส่วนทีจ่�าหน่าย - - (3,308) - - (3,308)

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัส่วนทีต่ดั
จ�าหน่าย

- - (5,458) - - (5,458)

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

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - 73,833 302,510 2,360 - 378,703

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัส่วนทีจ่�าหน่าย - - (18,312) (4,655) - (22,967)

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัส่วนทีต่ดั
จ�าหน่าย

- (165) (381) - - (546)

31 ธนัวาคม 2560 - 536,799 1,598,597 12,318 - 2,147,714

ค่าเผือ่การด้อยค่า

1 มกราคม 2559 - - 10,384 - - 10,384

31 ธนัวาคม 2559 - - 10,384 - - 10,384

กลบัรายการ - - (203) - - (203)

เพิม่ขึน้ระหว่างปี - - 17,107 - -  17,107

31 ธนัวาคม 2560 - - 27,288 - - 27,288

มลูค่าสทุธิตามบญัชี

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

31 ธนัวาคม 2560 91,013 402,969 1,516,229 6,748 240,953 2,257,912

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี

2559 (336 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 341,678

2560 (368 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 378,703
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สนิทรัพย์ซึง่
แสดงมลูค่า
ตามราคาทีต่ี

ใหม่

สนิทรพัย์ซึง่แสดงมลูค่าตามราคาทนุ

ทีด่นิ
อาคารและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร

เครือ่งจกัรและ
อปุกรณ์

ยานพาหนะ
สนิทรพัย์

ระหว่างก่อสร้าง
และตดิตัง้

รวม

ราคาทนุ / ราคาท่ีตใีหม่

1 มกราคม 2559 91,013 876,080 2,325,779 15,993 188,939 3,497,804

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

จ�าหน่าย - - (5,336) - - (5,336)

ตดัจ�าหน่าย - - (5,488) - - (5,488)

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

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

ซือ้เพิม่ - 3,108 71,777 75 332,455 407,415

จ�าหน่าย - - (104,250) (4,655) - (108,905)

ตดัจ�าหน่าย - (202) (419) - (16,625) (17,246)

โอนระหว่างบญัชี - 25,657 290,909 - (316,566) -

31 ธนัวาคม 2560 91,013 939,768 3,092,894 19,066 240,953 4,383,694

ค่าเสือ่มราคาสะสม

1 มกราคม 2559 - 390,031 1,040,551 12,961 - 1,443,543

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - 73,100 262,522 1,652 - 337,274

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบั ส่วนท่ี
จ�าหน่าย

- -
(3,308)

- - (3,308)

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบั ส่วนท่ีตดั
จ�าหน่าย

- -
(5,458)

- - (5,458)

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

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - 73,833 298,438 2,360 - 374,631

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบั ส่วนท่ี
จ�าหน่าย

- -
(15,699) (4,655)

-
(20,354)

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบั ส่วนท่ีตดั
จ�าหน่าย

-
(165) (381)

- -
(546)

31 ธนัวาคม 2560 - 536,799 1,576,665 12,318 - 2,125,782

มลูค่าสทุธติามบญัชี

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

31 ธนัวาคม 2560 91,013 402,969 1,516,229 6,748 240,953 2,257,912

ค่าเสือ่มราคาส�าหรับปี

2559 (331 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่หลอืรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร) 337,274

2560 (368 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร) 374,631
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บริษทัฯ ได้จดัให้มกีารประเมินราคาท่ีดินเพ่ือแสดงมูลค่าท่ีดนิตาม
ราคาทีต่ใีหม่ ท�าให้มส่ีวนเกนิทุนจากการตรีาคาท่ีดนิซ่ึงได้บนัทึกไว้
ในส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้
จดัให้มกีารประเมนิราคาทีด่นิโดยผูป้ระเมินราคาอสิระ โดยใช้วธิี
เปรียบเทยีบราคาตลาด (Market Approach)

หากบรษิทัฯ แสดงมลูค่าของทีด่นิดงักล่าวด้วยวธิรีาคาทนุ มลูค่า
สุทธิตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จะเท่ากับ 
55 ล้านบาท

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มียอดคงเหลอืของเครือ่งจกัร
ซึง่อยูร่ะหว่างการผ่อนช�าระ โดยมีมูลค่าสทุธติามบญัชีเป็นจ�านวน 
82 ล้านบาท (2559: ไม่มี)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มยีอดคงเหลอืของเครือ่งจกัร
และยานพาหนะซึง่ได้มาภายใต้ สญัญาเช่าการเงนิ โดยมมีลูค่าสทุธิ
ตามบญัชเีป็นจ�านวน 303 ล้านบาท (2559: 24 ล้านบาท)

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มเีครือ่งจกัรและอุปกรณ์
จ�านวนหนึง่ซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู ่มลูค่าตาม
บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวน
ประมาณ 499 ล้านบาท (2559: 337 ล้านบาท)

สญัญาวงเงินสนิเชือ่ทีบ่รษิทัฯ ท�ากบัสถาบนัการเงนิได้ระบเุงือ่นไข
บางประการ คอื บริษทัฯ จะไม่กระท�าการใด ๆ  อนัจะท�าให้สถาบนั
การเงนิได้รบัสทิธด้ิอยกว่าเจ้าหนีอ่ื้นของบรษิทัฯ (Pari-Passu) และ
บรษิทัฯ จะไม่น�าทีด่นิ อาคาร และเครือ่งจกัรไปก่อภาระผกูพนัใดๆ

12. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
 (หน่วย: พนับาท)

ซอฟท์แวร์คอมพวิเตอร์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ราคาทนุ

1 มกราคม 2559 49,748 49,693

ซือ้เพิม่ 6,440 6,440

31 ธันวาคม 2559 56,188 56,133

ซือ้เพิม่ 3,419 3,419

31 ธันวาคม 2560 59,607 59,552

การตดัจ�าหน่าย

1 มกราคม 2559 17,640 17,622

ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรบัปี 4,601 4,590

31 ธันวาคม 2559 22,241 22,212

ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรบัปี 5,601 5,590

31 ธันวาคม 2560 27,842 27,802

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

1 มกราคม 2560 - -

เพิม่ขึน้ระหว่างปี 15 -

31 ธันวาคม 2560 15 -

มูลค่าสทุธติามบญัชี

31 ธันวาคม 2559 33,947 33,921

31 ธันวาคม 2560 31,750 31,750
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13. เงินกูยื้มระยะส ัน้จากสถาบนัการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 เงนิกูย้มืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิเป็นทรสัต์รซีที ซึง่มอีตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 2.10 - 2.52 ต่อปี (2559: 
ระหว่างร้อยละ 2.10 - 2.75 ต่อปี)

สญัญาวงเงนิสินเชือ่ข้างต้นได้ระบเุงือ่นไขบางประการ คอื บริษทัฯ จะไม่กระท�าการใด ๆ  อนัจะท�าให้สถาบนัการเงนิได้รับสทิธด้ิอยกว่าเจ้าหนี้
อืน่ของบรษิทัฯ (Pari-Passu) และบรษิทัฯ จะไม่น�าทีด่นิ อาคารและเครือ่งจกัรไปก่อภาระผกูพนัใด ๆ

14. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 100,153 168,647 100,119 139,575

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - - 800 1,156

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 51,112 39,809 46,863 39,796

เจ้าหนีค่้าซือ้เครือ่งจกัร 28,942 246,025 28,942 246,025

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 21,288 12,667 20,937 12,409

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 201,495 467,148 197,661 438,961

15. เจา้หนีผ่้อนช�าระค่าซือ้เครือ่งจกัร
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวมและ งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559

เจ้าหนีผ่้อนช�าระค่าซ้ือเครือ่งจกัร 28,048 -

หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ�าหน่าย (699) -

รวม 27,349 -

หกั: ส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี (21,067) -

เจ้าหนีผ่้อนช�าระค่าซ้ือเครือ่งจกัร - สทุธิจากส่วนทีถึ่งก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 6,282 -

ในระหว่างปี 2560 บรษิทัฯ ได้ซือ้เครือ่งจกัรกบับรษิทั 3 แห่ง โดยการผ่อนช�าระเป็นรายเดอืน ในระยะเวลา 4 - 24 เดอืน เจ้าหนีผ่้อนช�าระ
ค่าซือ้เครือ่งจกัรดงักล่าวมีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จรงิระหว่างร้อยละ 3 ถงึ 4 ต่อปี

บรษิทัฯ มภีาระผกูพันท่ีจะต้องจ่ายช�าระเจ้าหน้ีผ่อนช�าระค่าซือ้เครือ่งจกัร ดงันี้

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 2 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงนิข้ันต�า่ท่ีต้องจ่ายท้ังส้ิน 21,711 6,337 28,048

ดอกเบีย้รอการตดับญัชี (644) (55) (699)

มลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิข้ันต�า่ท่ีต้องจ่ายท้ังส้ิน 21,067 6,282 27,349
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16. หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวมและ งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ 232,471 22,954

หัก : ดอกเบีย้รอการตดัจ�าหน่าย (15,631) (2,810)

รวม 216,840 20,144

หัก : ส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี (84,472) (4,754)

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธจิากส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 132,368 15,390

บริษทัฯ ได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกบับรษิทัลสีซ่ิงและบรษัิทแห่งหนึง่เพือ่เช่าเครือ่งจักร ยานพาหนะและอปุกรณ์ใช้ในการด�าเนนิงานของกิจการ
โดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดอืน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 2 ถงึ 6 ปี และสญัญาเช่าการเงนิมอีตัราดอกเบีย้
ทีแ่ท้จรงิระหว่างร้อยละ 4.89 ถึง 9.45 ต่อปี (2559: ร้อยละ 4.89 ถงึ 9.45 ต่อปี)

บริษทัฯ มภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายค่าเช่าข้ันต�า่ตามสัญญาเช่าการเงนิดังนี้

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ท่ีต้องจ่ายท้ังส้ินตามสัญญาเช่า 94,194 138,277 232,471

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงนิรอการตดับญัชี (9,722) (5,909) (15,631)

มูลค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิข้ันต�า่ท่ีต้องจ่ายท้ังส้ินตามสัญญาเช่า 84,472 132,368 216,840

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ท่ีต้องจ่ายท้ังส้ินตามสัญญาเช่า 5,807 17,147 22,954

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงนิรอการตดับญัชี (1,053) (1,757) (2,810)

มูลค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิข้ันต�า่ท่ีต้องจ่ายท้ังส้ินตามสัญญาเช่า 4,754 15,390 20,144

17. เงินกูยื้มระยะยาว

(หน่วย: พนับาท)

เงินกู้ อตัราดอกเบีย้ การช�าระคนื

งบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559

1 THBFIX 1M(1) + 2.5% ต่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดือนเริม่ตัง้แต่เดอืน
กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

64,000 198,400

2 THBFIX 1M(1) + 2.5% ต่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดือนเริม่ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 
2558 เป็นต้นไป

60,000 127,200
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(หน่วย: พนับาท)

เงนิกู้ อัตราดอกเบีย้ การช�าระคนื

งบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559

3 THBFIX 1M(1) + 2.5% ต่อปี ช�าระคนืเป็นรายไตรมาสเริม่ตัง้แต่เดอืน
ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป

75,000 175,000

4 MLR(2) - 2.0% ต่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดือนเริม่ตัง้แต่เดอืนตลุาคม 
2560 เป็นต้นไป

274,980 -

รวม 473,980 500,600

หกั: ส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี (299,080) (301,600)

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 174,900 199,000

(1) THBFIX 1M หมายถึง Thai Baht Interest Rate Fixing ส�าหรบัช่วงระยะเวลา 1 เดอืน

(2) MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี

ในเดอืนกรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ได้ท�าสัญญาเงนิกูย้มืระยะยาว
กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงในวงเงนิ 200 ล้านบาท (เบิกใช้แล้ว
ทัง้จ�านวน) เพือ่ใช้ในการซ้ือเครือ่งจักรและอปุกรณ์ เงนิกูย้มืดงักล่าว
คดิดอกเบีย้ในอัตรา THBFIX 1M บวกร้อยละ 2.5 ต่อปี และมี
ก�าหนดช�าระคนืเป็นรายไตรมาสเป็นระยะเวลา 24 เดอืน (สิน้สดุ
ในเดอืนกรกฎาคม 2561)

ในเดอืนกนัยายน 2560 บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวกับ
ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงในวงเงนิ 300 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทัง้
จ�านวน) เงนิกู้ยืมดงักล่าวคิดดอกเบีย้ในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2.0 
ต่อปี และมกี�าหนดช�าระคนืเป็นรายเดอืนเป็นระยะเวลา 36 เดือน 
(สิน้สดุในเดอืนกนัยายน 2563)

ภายใต้สญัญาเงนิกูยื้มบรษิทัฯ จะไม่กระท�าการใด ๆ อันจะท�าให้
ธนาคารได้รบัสทิธด้ิอยกว่าเจ้าหนีอ้ืน่ของบรษิทัฯ (Pari-Passu) และ
บรษิทัฯ จะต้องไม่น�าทีดิ่น อาคาร และเครือ่งจกัรไปก่อภาระผกูพนั
ใด ๆ นอกจากนีบ้ริษทัฯ ต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบาง
ประการ เช่น การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อตัราส่วนสภาพคล่อง และอตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ 
ข้อจ�ากดัในการโอนสนิทรพัย์ การก่อภาระหนีส้นิ การเปลีย่นแปลง
โครงสร้างผูถ้อืหุน้ใหญ่หรอืโครงสร้างผูบ้รหิาร เป็นต้น

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไม่สามารถด�ารงอัตราส่วน
ทางการเงนิตามท่ีระบไุว้ในสญัญาได้ ซึง่ภายใต้สญัญาเงนิกูย้มืดงั
กล่าว ผูใ้ห้กูม้สีทิธเิรยีกเงนิกูย้มืดงักล่าวคนืทนัท ีแต่อย่างไรกต็าม
บรษัิทฯ ได้รับจดหมายแจ้งจากธนาคารผูใ้ห้กูใ้ห้การผ่อนปรนเงือ่นไข
การด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิดงักล่าว บรษิทัฯ จงึได้จัดประเภท
เงนิกูย้มืจ�านวนดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เป็นไปตาม
ก�าหนดการช�าระคนืตามปกติ
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18. หุน้กู ้

เม่ือวนัที ่26 เมษายน 2559 ท่ีประชมุสามัญผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ 
ได้มีมตอินมุตัใิห้ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ล้าน
บาท และมอีายไุม่เกนิ 10 ปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2559 
บรษิทัฯ ได้ออกและเสนอขายหุน้กูค้ร้ังที ่1/2559 จ�านวน 500,000 
หน่วย มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงนิ 500 ล้านบาท 
โดยเป็นหุ้นกู้ชนดิระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลกัประกนั
และไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทัง้น้ี หุน้กูมี้อาย ุ2 ปีนับจากวนัออกหุน้กู้

และครบก�าหนดไถ่ถอนทัง้จ�านวนในวนัที ่16 มถุินายน 2561 หุน้
กูม้อัีตราดอกเบีย้ร้อยละ 5.10 ต่อปี (อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิร้อยละ 
5.44 ต่อปี) โดยจ่ายช�าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดอืนตลอดอายหุุน้กู้

ภายใต้ข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้อืหุน้
กู ้บรษิทัฯ มข้ีอจ�ากดัทีต้่องปฏบิตั ิตามเงือ่นไขบางประการ เช่น  
ข้อจ�ากดัในการใช้สนิทรพัย์ การด�ารงอตัราส่วนของหนีส้นิต่อส่วน
ของ ผูถ้อืหุน้ เป็นต้น

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 หุน้กูมี้รายละเอยีดดงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559

หุ้นกู้ 500,000 500,000

หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้กูร้อตดับัญชี (775) (2,404)

รวม 499,225 497,596

หัก: ส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี (499,225) -

หุ้นกู ้- สทุธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี - 497,596

19. ส�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน

จ�านวนเงนิส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

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

ส่วนทีร่บัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทุน:

ต้นทุนบรกิารในปัจจบุนั 7,044 6,560 6,963 6,482

ต้นทุนดอกเบีย้ 1,337 1,096 1,328 1,091

ส่วนทีร่บัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่:

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภัย

ส่วนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 1,002 - 995 -

ส่วนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติทางการเงนิ 2,241 - 2,232 -

ผลประโยชน์ทีจ่่ายในระหว่างปี (2,809) (4,556) (2,809) (4,556)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 48,358 39,543 47,984 39,275
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ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรบัรูใ้นรายการต่อไปน้ีในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ต้นทนุขายและบรกิาร 3,603 3,208 3,603 3,208

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิาร 4,778 4,448 4,688 4,365

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุ 8,381 7,656 8,291 7,573

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคาดว่าจะไม่มี
การจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า 
(2559: จ�านวน 0.2 ล้านบาท เฉพาะกจิการ: จ�านวน 0.2 ล้าน
บาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน�า้หนกัในการจ่าย
ช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ประมาณ 16 ปี (เฉพาะกจิการ: 16 ปี) (2559: 17 ปี เฉพาะ
กจิการ: 17 ปี)

สมมตฐิานทีส่�าคญัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรปุได้ดงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

อตัราคดิลด 2.9 3.2 2.9 3.2

อตัราการขึน้เงนิเดอืน 3.5 - 10.0 3.5 - 10.0 3.5 - 10.0 3.5 - 10.0

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนักงาน 0.0 - 25.0 0.0 - 25.0 0.0 - 25.0 0.0 - 25.0

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานท่ีส�าคญัต่อมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559 สรปุได้ดงันี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เพิม่ขึน้ 1% ลดลง 1% เพิม่ขึน้ 1% ลดลง 1%

อตัราคดิลด (6) 7 (6) 7

อตัราการขึน้เงนิเดอืน 7 (6) 7 (6)

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนักงาน (7) 3 (7) 3

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เพิม่ขึน้ 1% ลดลง 1% เพิม่ขึน้ 1% ลดลง 1%

อตัราคดิลด (5) 6 (5) 6

อตัราการขึน้เงนิเดอืน 6 (5) 6 (5)

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนักงาน (6) 2 (6) 2



รายงานประจาํปี 2560122

20. ใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั

เม่ือวนัที ่26 เมษายน 2559 ท่ีประชมุสามัญผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ได้มมีตอินมุตัใินเรือ่งดงัต่อไปนี้

ก) ออกใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุน้สามัญของบรษิทัฯ ครัง้ท่ี 1 (SMT-W1) จ�านวน 167,295,193 หน่วยให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น โดยไม่คดิมลูค่า ในอตัราส่วน 5 หุน้สามัญเดมิต่อ 1 ใบส�าคญัแสดงสทิธิ

รายละเอยีดของใบส�าคญัแสดงสิทธ ิ(SMT-W1) มีดงัน้ี

อายุของใบส�าคญัแสดงสิทธิ - 3 ปีนับจากวนัทีอ่อกเสนอขาย

อัตราการใช้สทิธิ - ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได้ 1 หุน้ เว้นแต่มกีารปรบัสทิธติามเงือ่นไข
การปรบัสิทธิ

ราคาการใช้สทิธิ - 8 บาทต่อหุน้ เว้นแต่มกีารปรบัสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธิ

ระยะเวลาการใช้สทิธิ - วนัท�าการสดุท้ายของเดอืนมนีาคม มถินุายน กนัยายน และธนัวาคมของแต่ละปีตลอดอายุ
ของใบส�าคญัแสดงสทิธ ิส�าหรบัการใช้สทิธคิรัง้สดุท้ายคือ วนัครบก�าหนดอายขุองใบส�าคญั
แสดงสทิธิ

เม่ือวนัที ่ 30 มถินุายน 2559 บริษทัฯ ได้จดัสรรใบส�าคญัแสดง
สทิธ ิSMT-W1 จ�านวน 167,295,007 หน่วย โดยก�าหนดวนัใช้สทิธิ
คร้ังแรกคอืวนัที ่ 30 กนัยายน 2559 และก�าหนดวนัใช้สทิธิครัง้
สุดท้ายคอืวนัที ่28 มถินุายน 2562 และบรษิทัฯ จะด�าเนินการ
ยกเลกิใบส�าคญัแสดงสทิธ ิSMT-W1 ท่ีคงเหลอืจ�านวน 186 หน่วย

ในระหว่างปี 2560 และ 2559 ไม่มีการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดง
สิทธิ SMT-W1

ข)ออกใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 2 
(SMT-WB) จ�านวน 17,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรอื
พนกังานของบรษิทัฯ ซึง่จดัสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน
ของบรษิทัฯ โดยไม่ผ่านผูร้บัช่วงซ้ือหลกัทรพัย์ โดยผูท่ี้จะได้รบัการ
จดัสรรจะต้องมสีถานะเป็นกรรมการและ/หรอืพนักงานของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ีมกีารจดัสรร ทัง้นี ้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็น
ผูจ้ดัสรรใบส�าคญัแสดงสิทธใิห้แก่กรรมการและ/หรอืพนกังานของ 
บรษิทัฯ แต่ละราย และคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนมุตั ิโดย
การจดัสรรพจิารณาจากอายงุาน ต�าแหน่งงาน ประสบการณ์ และ
ความส�าคญัต่อองค์กร รวมถงึประสทิธภิาพและความสามารถในการ
ท�างานตามความเหมาะสม

ใบส�าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวเป็นชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและไม่สามารถ
เปลีย่นมอืได้ ยกเว้นเป็นการโอนทางมรดก มอีายุ 3 ปีนบัจากวนัที่
ออกเสนอขาย (วนัที ่30 มถินุายน 2559) และสามารถใช้สทิธไิด้ 
ปีละ 2 ครัง้ ทกุวนัท�าการสดุท้ายของเดอืนมถินุายนและธันวาคม
ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบส�าคญัแสดงสทิธ ิส�าหรบัการใช้สทิธคิรัง้
สดุท้ายคอื วนัครบก�าหนดอายุของใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ (วนัที ่ 28 
มถินุายน 2562)
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ใบส�าคญัแสดงสิทธ ิ(SMT-WB) มีอตัราการใช้สิทธ ิราคาการใช้สทิธ ิข้อจ�ากดัการใช้สทิธ ิและมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณ ณ วนัทีใ่ห้สทิธิ
ดงันี้

อตัราการใช้สทิธ*ิ

ระยะเวลาการใช้สทิธิ

ปีที ่1 (คร้ังที ่1 และ 2) ปีที ่2 (ครัง้ที ่3 และ 4) ปีที ่3 (ครัง้ที ่5 และ 6)

ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ซือ้
หุน้สามญัได้ 1 หุน้

ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ซือ้
หุน้สามญัได้ 1 หุน้

ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ซือ้
หุน้สามญัได้ 1 หุน้

ราคาการใช้สทิธ*ิ 7.20 บาท โดยสามารถใช้สทิธไิด้
ต่อเมือ่ราคาปิดของหุน้สามญัของ 
บรษิทัฯ ณ วนัใดวนัหนึง่ในช่วง 30 
วันก่อนวันแจ้งความจ�านงการใช้
สทิธใินแต่ละครัง้ไม่ต�า่กว่า 9 บาท

8 บาท โดยสามารถใช้สทิธไิด้ต่อ
เม่ือราคาปิดของหุ้นสามัญของ 
บรษิทัฯ ณ วนัใดวนัหนึง่ในช่วง 30 
วันก่อนวันแจ้งความจ�านงการใช้
สทิธใินแต่ละครัง้ไม่ต�า่กว่า 10.70 
บาท

8.70 บาท โดยสามารถใช้สทิธไิด้
ต่อเมือ่ราคาปิดของหุน้สามัญของ 
บรษัิทฯ ณ วนัใดวนัหนึง่ในช่วง 30 
วันก่อนวันแจ้งความจ�านงการใช้
สทิธใินแต่ละครัง้ไม่ ต�า่กว่า 12.50 
บาท

ข้อจ�ากดัการใช้สิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 
35 ของใบส�าคญัแสดงสทิธท้ัิงหมด
ท่ีแต่ละคนได้รับการจัดสรรจาก 
บรษิทัฯ 

สามารถใช้สทิธไิด้ไม่เกนิ ร้อยละ 
35 ของใบส�าคญัแสดงสทิธท้ัิงหมด
ที่แต่ละคนได้รับการจัดสรรจาก 
บรษิทัฯ (สามารถใช้สทิธสิะสมรวม 
ไม่เกนิร้อยละ 70 ของใบส�าคญั
แสดงสทิธทิัง้หมด)

สามารถใช้สิทธิในส่วนที่เหลือ
ทัง้หมดได้ (สามารถใช้สทิธสิะสม
รวมได้ร้อยละ 100 ของใบส�าคญั
แสดงสทิธทิัง้หมด)

มลูค่ายุตธิรรมโดยประมาณ 
ณ วนัทีใ่ห้สทิธขิองสทิธซ้ืิอ 
หุน้แต่ละสทิธิ

0.971 บาท 0.809 บาท 0.809 บาท

* อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามเงือ่นไขการปรบัสิทธิ

มลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณ ณ วนัท่ีให้สทิธิของสิทธซ้ืิอหุน้แต่ละ
สทิธคิ�านวณโดยใช้แบบจ�าลองการก�าหนดราคาสทิธติามสตูรของ 
Black Scholes ข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลอง ได้แก่ ราคาหุ้นสามญัของ 
บรษิทัฯ ณ วนัท่ีให้สทิธ ิซ่ึงเท่ากบั 6.75 บาท ราคาใช้สทิธ ิ7.20 
- 8.70 บาท ราคาของหุน้สามัญของบรษิทัฯ ตามเงือ่นไขการใช้สทิธิ 
(Knock-in price) 9.00 - 12.50 บาท ความผนัผวนของราคาหุน้ที่
คาดหวงัร้อยละ 42.90 ต่อปี อตัราผลตอบแทนเงนิปันผลทีค่าดหวงั
ร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ อายขุองสิทธซ้ืิอหุน้ 3 ปี 2 เดอืน และ
อตัราดอกเบีย้ปลอดความเสีย่งร้อยละ 1.37 - 1.42 ต่อปี

ในระหว่างปี 2560 บรษิทัฯ บนัทกึค่าใช้จ่ายส�าหรบัโครงการใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท 

(2559: 9 ล้านบาท) ซึง่แสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนกังานพร้อม
กบัรบัรู ้ “ส�ารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์” ในส่วน
ของผูถ้อืหุน้ด้วยจ�านวนเดยีวกนั

ในระหว่างปี 2560 และ 2559 ไม่มกีารใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดง
สทิธ ิSMT-WB

ค)จดัสรรใบส�าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 
(SMT-WB) ให้แก่กรรมการ และ/หรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีไ่ด้รบั
การจดัสรรเกนิกว่าร้อยละ 5 ของใบส�าคญัแสดงสทิธทิัง้หมด ท่ีออก
ในครัง้นี้

21. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชน
จ�ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่
ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธปิระจ�าปี หกั

ด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ ทนุจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดงั
กล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงนิปันผลได้
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22. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีส่�าคัญดงัต่อไปนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

เงินเดอืน ค่าแรงและผลประโยชน์อืน่ของพนักงาน 582,448 525,868 526,144 473,633

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย 384,304 346,279 380,221 341,864

วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืงใช้ไป 698,651 2,254,447 698,326 2,253,315

การเปลีย่นแปลงในสนิค้าส�าเรจ็รปูและ งานระหว่างท�า (41,810) 44,130 (41,975) 44,294

23. ภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงนิได้ปัจจบุนั:

ภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัปี 4,056 28 - -

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี: 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีจากการเกดิผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,890 8,586 - -

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุ 7,946 8,614 - -

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบญัชกีบัค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้มดีงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ก�าไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีก่อนภาษเีงนิได้ นิตบิคุคล (539,001) 24,258 (573,136) 6,894

อัตราภาษเีงนิได้นติบิคุคล ร้อยละ 8.84, 
20, 34

ร้อยละ 8.84, 
20, 34

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

ก�าไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีก่อนภาษเีงนิได้ นิตบิคุคลคณูอตัรา
ภาษี

(111,878) 8,100 (114,627) 1,379

สินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชท่ีีไม่ได้บันทึกในระหว่างปี 
เนือ่งจากอาจไม่มกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอ 113,574 35,582 108,399 33,791

ผลกระทบทางภาษสี�าหรบั:

การส่งเสรมิการลงทนุ (หมายเหต ุ24) 3,901 (35,191) 3,901 (35,191)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 2,331 42 2,327 40

ค่าใช้จ่ายทีม่สีทิธหิกัได้เพ่ิมข้ึน - (19) - (19)

อ่ืน ๆ 18 100 - -

รวม 6,250 (35,068) 6,228 (35,170)

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน งบก�าไรขาดทุน 7,946 8,614 - -
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ส่วนประกอบของสินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

สนิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับญัชี

ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ได้ใช้* 33 3,922 - -

รวม 33 3,922 - -

หนีส้นิภาษเีงินได้รอการตดับญัชี

ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาท่ีดนิ 7,143 7,143 7,143 7,143

รวม 7,143 7,143 7,143 7,143

*ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ได้ใช้ของปี 2559 รวมผลกระทบต่อภาษเีงนิได้รอการตดับัญชจีากขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
จ�านวน 29,095 บาท จากการแปลงค่าสินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายการผล
แตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษีและขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ได้ใช้จ�านวน 
1,340 ล้านบาท (เฉพาะกจิการ: 1,241 ล้านบาท) (2559: 1,255 
ล้านบาท เฉพาะกิจการ: 1,183 ล้านบาท) ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ไม่ได้บนัทึกสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี เนือ่งจากบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยพิจารณาแล้วเหน็ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอาจไม่มี

ก�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะน�าผลแตกต่างชัว่คราวและ
ขาดทนุทางภาษมีาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้มจี�านวนเงนิ 582 ล้านบาท ซึง่จะ
ทยอยสิน้สดุระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2570
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รายได้ของบรษิทัฯ ส�าหรบัปีจ�าแนกตามกจิการท่ีได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุและไม่ได้รบัการส่งเสริมการลงทนุสามารถสรปุได้ดงัต่อไปนี้

(หน่วย: พนับาท)

กจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ กจิการทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสรมิ รวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายในประเทศ 269,242 1,970,725 731 1,913 269,973 1,972,638

รายได้จากการส่งออกทางตรง 1,497,143 1,230,646 23,373 264,735 1,520,516 1,495,381

รวมรายได้จากการขาย 1,766,385 3,201,371 24,104 266,648 1,790,489 3,468,019

รายได้ของบรษิทัย่อย (บรษิทั เอสเอส อาร์เอฟไอด ีจ�ากดั) ส�าหรบัปีจ�าแนกตามกจิการส่งเสริม การลงทนุและไม่ได้รบัการส่งเสริมการลงทนุ
สามารถสรปุได้ดงัต่อไปนี้

(หน่วย: พนับาท)

กจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ กจิการทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสรมิ รวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายในประเทศ - - 254 1,547 254 1,547

รายได้จากการส่งออกทางตรง - - - - - -

รวมรายได้จากการขาย - - 254 1,547 254 1,547
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25. ก�าไรต่อหุน้

ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐานค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) 
ส�าหรับปีท่ีเป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
อื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ใน
ระหว่างปี

ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรับลดค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทนุ) 
ส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อืน่) ด้วยผลรวมของจ�านวนหุน้สามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั 
ทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปีกับจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัที่
บรษิทัฯ อาจต้องออกเพือ่แปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทัง้สิน้ให้
เป็นหุน้สามญั โดยสมมตว่ิาได้มกีารแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัต้น
งวด หรอื ณ วนัออกหุน้สามญัเทยีบเท่า

ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน แสดงการค�านวณได้ดงัน้ี

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบัปี (พันบาท) (545,889) 12,953 (573,136) 6,894

จ�านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนัก (พันหุน้) 836,476 836,476 836,476 836,476

ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) (0.653) 0.015 (0.685) 0.008

ไม่มีการแสดงการค�านวณก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลดในงบการเงนิส�าหรบัปี 2560 และ 2559 เนือ่งจาก

- ไม่มผีลกระทบของหุน้สามัญเทียบเท่าปรบัลดท่ีเกดิจากใบส�าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ 
(SMT-W1) เนือ่งจากราคาใช้สทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุน้
สามัญสงูกว่ามลูค่ายตุธิรรมถัวเฉลีย่ของหุน้สามัญของบริษทัฯ

- ไม่มผีลกระทบของหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทีเ่กดิจากใบส�าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบรษิทัฯ จดัสรรให้แก่กรรมการและ/
หรอืพนกังานของบรษิทัฯ (SMT-WB) เนือ่งจากราคาปิดของหุน้
สามญัของบรษิทัฯ ไม่เป็นไปตามเงือ่นไขการใช้สทิธทิีก่�าหนดไว้

26. ขอ้มูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายใน
ของบริษทัฯ ทีผู้่มอี�านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รบัและ
สอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรพัยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน

เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบรหิารงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดั
โครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกจิตามประเภทของผลติภัณฑ์ 2 ส่วน
งาน คอื ธรุกจิการผลติและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (Micro-
electronics Module Assembly: MMA) และธรุกจิการประกอบ
และทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit Packaging: 
IC Packaging) และตามท่ีตัง้ของส่วนงาน คอื ส่วนงานทีต่ัง้อยูใ่น
ประเทศไทย และส่วนงานท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมรกิา (บรษิทั 
เอสเอ็มท ีกรนี เอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั ยังไม่เริม่ด�าเนินกิจการค้า)

บรษิทัฯ และบริษทัย่อยไม่มกีารรวมส่วนงานด�าเนนิงานเป็นส่วนงาน
ทีร่ายงานข้างต้น

ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสุดสอบทานผลการด�าเนนิงานของแต่ละหน่วย
ธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ 
ประเมนิผลการปฏบิติังานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอื
ขาดทนุจากการด�าเนนิงาน และสนิทรพัย์รวมซึง่วดัมลูค่าโดยใช้
เกณฑ์เดียวกบัทีใ่ช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานและ
สนิทรพัย์รวมในงบการเงนิ

การบนัทกึบญัชีส�าหรบัรายการระหว่างส่วนงานทีร่ายงานเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคล
ภายนอก
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(หน่วย: ล้านบาท)

2560 2559

รายได้จากลกูค้าภายนอก 

ประเทศไทย 270,227 1,972,639

สหรัฐอเมรกิา 1,500,750 1,490,665

ประเทศอืน่ ๆ 82,786 69,546

รวม (ตามงบการเงนิรวม) 1,853,763 3,532,850

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน (ไม่รวมเครือ่งมือทางการเงนิและสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัช)ี เป็นของกจิการทีต่ัง้อยูใ่นประเทศไทย

27. กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ

บริษทัฯ บรษิทัย่อย และพนักงานได้ร่วมกนัจัดตัง้กองทนุส�ารองเล้ียง
ชีพข้ึนตามพระราชบัญญตักิองทุนส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดย
บริษทัฯ บรษิทัย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นราย
เดอืนในอตัราร้อยละ 3 ถงึร้อยละ 10 ของเงนิเดอืน กองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย 

จ�ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตาม
ระเบยีบว่าด้วยกองทนุของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในระหว่างปี 
2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูเ้งนิสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
จ�านวน 11 ล้านบาท (เฉพาะกจิการ: 11 ล้านบาท) (2559: 10 
ล้านบาท เฉพาะกจิการ: 10 ล้านบาท)

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้

28.1 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าด�าเนินงานและบริการ

บริษทัฯ ได้เข้าท�าสญัญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่ายานพาหนะ ทีด่นิและพืน้ทีใ่นอาคาร อายขุองสญัญามรีะยะ
เวลาตัง้แต่ 1 - 3 ปี

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ มีจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาดงักล่าวดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2560 2559

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 6 6

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 5 11

ในปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายได้จากลกูค้ารายใหญ่
จ�านวนสามรายเป็นจ�านวนเงนิประมาณ 809 ล้านบาท 389 ล้าน
บาท และ 230 ล้านบาท ซึง่มาจากส่วนงานธรุกจิการผลติและ
ประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ และธรุกจิการประกอบและทดสอบ

แผงวงจรไฟฟ้ารวม (2559: มรีายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ�านวนสอง
รายเป็นจ�านวนเงนิประมาณ 1,693 ล้านบาท และ 826 ล้านบาท 
ซึง่มาจากส่วนงานธรุกจิการผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ 
และธรุกจิการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม)



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 131

28.2 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาให้บริการระยะยาว

28.2.1 บรษิทัฯ ได้ท�าสัญญารบับริการจากท่ีปรกึษาทางการเงินราย
หนึง่ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่เดือนมนีาคม 2560 ถึงเดอืนกมุภาพนัธ์ 
2561 ภายใต้เงือ่นไขของสญัญาบรษิทัฯ ต้องช�าระค่าธรรมเนยีมท่ี
ปรกึษาทางการเงนิเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบใุนสญัญา และค่า
ใช้จ่ายอืน่เพ่ือให้การบรกิารดงักล่าวส�าเรจ็ลลุ่วงได้ตามจ่ายจรงิ ซึง่ใน
ระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มค่ีาบรกิารภาย
ใต้สญัญาดงักล่าวเป็นจ�านวนเงนิประมาณ 0.8 ล้านบาท (2559: 
0.8 ล้านบาท)

28.2.2 บริษทัฯ ได้ท�าสญัญาการรับความช่วยเหลอืทางเทคนคิและ
การขายกบัทีป่รึกษา ภายใต้เงือ่นไขของสญัญาบรษิทัฯ ต้องช�าระ
ค่าท่ีปรึกษาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ต้องจ่ายค่านายหน้าเป็นรายเดอืนตามท่ีระบุในสญัญาด้วย 
ซึง่ในระหว่างปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มค่ีาใช้จ่าย
ภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 7.7 ล้านบาท 
(2559: 4.9 ล้านบาท)

28.2.3 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพันเกีย่วกบัสญัญารับความ
ช่วยเหลอืทางเทคนิคในการผลติอาร์เอฟไอด ีแท็ค และการพฒันา
และจดัหาเครือ่งจกัรท่ีเกีย่วข้องตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงนิข้อ 10

28.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มีภาระผกูพันรายจ่ายฝ่ายทุน 
2 ล้านบาท และ 64 ล้านเยน (2559: 7 ล้านบาท 2 ล้านเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิา และ 87 ล้านเยน) ซ่ึงเกีย่วข้องกบัการซือ้เครือ่งจกัร 
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ และระบบสาธารณปูโภคในอาคาร

28.4 สญัญาซือ้ไฟฟ้า

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาซ้ือกระแสไฟฟ้ากบับริษทัแห่งหนึง่ตามจ�านวน
และราคาทีก่�าหนดไว้ในสญัญา สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 15 ปี 
และจะสิน้สดุสัญญาในเดอืนกนัยายน 2572

28.5 การค�า้ประกนั

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มีหนังสือค�า้ประกันซึง่ออก
โดยธนาคารในนามบรษิทัฯ เหลืออยูเ่ป็นจ�านวนเงนิ 3 ล้านบาท 
(2559: 2 ล้านบาท) ซ่ึงประกอบด้วย หนังสอืค�า้ประกนัเพือ่ค�า้
ประกนัการใช้ไฟฟ้าเป็นจ�านวนเงิน 2 ล้านบาท (2559: 2 ล้าน
บาท) และเพือ่ค�า้ประกนัการปฏิบตังิานตามสญัญาเป็นจ�านวนเงนิ 
1 ล้านบาท

29. ล�าดบัช ัน้ของมูลค่ายุติธรรม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ มทีีด่นิทีแ่สดง
มลูค่าตามราคาทีตี่ใหม่ ซึง่มมีลูค่าเท่ากบั 91 ล้านบาท และมลี�าดบั
ชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมอยู่ในระดบั 2

ในระหว่างปีปัจจบุนั ไม่มกีารโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมลูค่า
ยตุธิรรม

30. เครือ่งมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง

เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามที่
นยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ เจ้า
หนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ เจ้าหนีผ่้อนช�าระ ค่าซือ้เครือ่งจกัร หนีส้นิ
ตามสญัญาเช่าการเงนิ หุน้กู ้ เงนิกูย้มืระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะ
ยาว บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอื
ทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายการบริหารความเสีย่งดงันี้

ความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่ง
กบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดย
การก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม 
ดงันัน้บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายที่
เป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่

อย่างไรกต็าม เนือ่งจากบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมลีกูค้ารายใหญ่
จ�านวนน้อยรายและอยู่ในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนั ท�าให้บริษทัฯ 
และบริษทัย่อยมคีวามเสีย่งจากการกระจกุตวัของลกูหนี ้จ�านวนเงนิ
สงูสดุทีบ่ริษทัฯ และบรษิทัย่อยอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเชือ่คอื
มลูค่าตามบญัชขีองลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดง
ฐานะการเงนิ

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้

บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนั
เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อ
เครือ่งจกัร หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ หุน้กู ้ เงนิกูย้มืระยะสัน้
และเงนิกูย้มืระยะยาวท่ีมดีอกเบีย้ สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิ
ส่วนใหญ่ไม่มดีอกเบ้ีย หรอืมอัีตราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอัตรา
ตลาด หรือมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึ่งใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั
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สินทรัพย์และหนีส้นิทางการเงนิท่ีส�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก�าหนด หรอื วนัท่ีมีการก�าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ได้ดงันี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

งบการเงนิรวม

อัตราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบีย้

รวม
อตัราดอกเบืย้
(ร้อยละต่อปี)ภายใน

1 ปี
มากกว่า 
1 ถงึ 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

สินทรพัย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 75 - 75 0.050 - 0.375

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ - - - - 243 243 -

- - - 75 243 318

หน้ีสนิทางการเงนิ

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 167 - - - - 167 2.10 - 2.52

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - - - - 201 201 -

เจ้าหนีผ่้อนช�าระค่าซือ้เครือ่งจกัร 21 6 - - - 27 3 - 4 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ 84 132 - - - 216 4.89 - 9.45

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 474 - 474 THB FIX 
1M+2.5 และ 

MLR-2

หุ้นกู้ 499 - - - - 499 5.44

771 138 - 474 201 1,584

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

งบการเงนิรวม

อัตราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มี
ดอกเบีย้

รวม
อตัราดอกเบืย้
(ร้อยละต่อปี)ภายใน

1 ปี
มากกว่า 
1 ถงึ 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

สินทรพัย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด - - - 11 - 11 0.050 - 0.375

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ - - - - 639 639 -

- - - 11 639 650

หน้ีสนิทางการเงนิ

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 184 - - - - 184 2.10 - 2.75

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - - - - 467 467 -

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ 5 15 - - - 20 4.89 - 9.45

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 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 วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

อัตราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้

รวม
อตัรา

ดอกเบืย้
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 
1 ถงึ 5 

ปี

มากกว่า
5 ปี

ปรบัขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มี
ดอกเบีย้

สนิทรพัย์ทางการเงิน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด - - - 64 - 64 0.050 - 0.375

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหน้ีอืน่ - - - - 239 239 -

- - - 64 239 303

หนีส้นิทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 167 - - - - 167 2.10 - 2.52

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหน้ีอืน่ - - - - 198 198 -

เจ้าหนีผ่้อนช�าระค่าซ้ือเครือ่งจกัร 21 6 - - - 27 3 - 4 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ 84 132 - - - 216 4.89 - 9.45

เงนิกูย้มืระยะยาว - - - 474 - 474 THB FIX 1M+2.5 
และ MLR-2

หุน้กู้ 499 - - - - 499 5.44

771 138 - 474 198 1,581

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

อัตราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้

รวม
อตัรา

ดอกเบืย้
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 
1 ถงึ 5 

ปี

มากกว่า
5 ปี

ปรบัขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มี
ดอกเบีย้

สนิทรพัย์ทางการเงิน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด - - - 1 - 1 0.050 - 0.375

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหน้ีอืน่ - - - - 629 629 -

- - - 1 629 630

หนีส้นิทางการเงิน

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 184 - - - - 184 2.10 - 2.75

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหน้ีอืน่ - - - - 439 439 -

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ 5 15 - - - 20 4.89 - 9.45

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

หุน้กู้ - 498 - - - 498 5.44

189 513 - 501 439 1,642
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ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

บริษทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปล่ียนทีส่�าคญัอันเกีย่วเนือ่งจากการซือ้หรอืขายสนิค้า และการซือ้เครือ่งจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศ 
บริษทัฯ ได้ตกลงท�าสญัญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ส่วนใหญ่มอีายสุญัญาไม่เกนิหนึง่ปีเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความ
เส่ียง

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ มียอดคงเหลอืของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีเ่ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศ ดงันี้

สกลุเงนิ

สนิทรัพย์ทางการเงิน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

หนีส้นิทางการเงนิ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรฐัอเมริกา 10.5 12.7 3.4 9.2 32.6809 35.8307

เยน - - 6.9 23.4 28.9806
(ต่อ 100 เยน)

30.7951
(ต่อ 100 เยน)

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ มีสัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลอืดงันี้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

สกลุเงนิ

จ�านวนที่
ซือ้

จ�านวนที่
ขาย

อัตราแลกเปลีย่นตามสญัญาของ วนัครบก�าหนดตามสญัญา

(ล้าน) (ล้าน) จ�านวนทีซ่ือ้ จ�านวนทีข่าย จ�านวนทีซ่ือ้ จ�านวนทีข่าย

(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)

เหรียญ
สหรัฐอเมรกิา 0.5 0.8

32.5800 
- 32.8980

32.5280 
- 32.7250

เมษายน - พฤษภาคม 
2561

กมุภาพนัธ์ 
- มนีาคม 2561

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

สกลุเงนิ

จ�านวนที่
ซือ้

จ�านวนที่
ขาย

อัตราแลกเปลีย่นตามสญัญาของ วนัครบก�าหนดตามสญัญา

(ล้าน) (ล้าน) จ�านวนทีซ่ือ้ จ�านวนทีข่าย จ�านวนทีซ่ือ้ จ�านวนทีข่าย

(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)

เหรียญ
สหรัฐอเมรกิา 0.3 1.7

34.9500 
- 35.6951

34.9722 
- 35.8890

มกราคม - กมุภาพนัธ์ 
2560

มกราคม 
- มนีาคม 2560

30.2 มลูค่ายตุธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงิน

เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ และเงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีงกบัอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึประมาณมูลค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิใกล้เคยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดง
ฐานะการเงนิ
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31. การบรหิารจดัการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ    
ของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เท่ากับ 1.35:1 (2559: 0.98:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.35:1 (2559: 0.95:1)

บริษัทฯ บริหารจัดการโครงสร้างของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับตามที่ระบุในสัญญา

32. การอนุมติังบการเงิน

งบการเงนินีไ้ด้รบัอนุมัตใิห้ออกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2561



รายงานประจาํปี 2560136

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 ได้อนุมัตแิต่งตัง้ ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส�านกังานอวีาย จ�ากดั ได้แก่ นางสาววสิสตุา จรยิธนากร 
(ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3853) และ/หรอื นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธ์ุ (ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี 4501) และ/หรอื นางสาวมณี  
รัตนบรรณกิจ (ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขท่ี 5313) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยอนมุตัค่ิาตอบแทนการสอบบญัชปีระจ�า
ปี 2560 รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน 2,280,000 บาท 

แสดงค่าตอบแทนการสอบบญัชย้ีอนหลงั 3 ปี (ปี 2558-2560) ดงัต่อไปนี้
            หน่วย: บาท

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 1,840,000 1,880,000 2,280,000

ผู้สอบบญัชี 
บริษทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั
ช้ัน 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0789-90
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ขอ้มูลท ัว่ไปของบรษิทัฯ และบุคคลอา้งอิง

ข้อมลูทัว่ไปของบริษัทฯ

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

ทะเบยีนเลขที ่: 0107545000098

ประเภทธรุกิจ :
ประกอบธุรกจิรบัจ้างผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์
ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่ : เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจกิ 
อ�าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160
ทีอ่ยูปั่จจบุนั : เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจกิ อ�าเภอ
บางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13160
โทรศพัท์ (035) 258 555
โทรสาร  (035) 258 914
Website www.starsmicro.com

บรษิทัย่อย : 
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

บรษิทั เอสเอ็มท ีกรีน เอ็นเนอร์ยี ่จ�ากดั
605 – 606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจกิ อ�าเภอบางปะอนิ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา

บรษิทั เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากดั
605 – 606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจกิ อ�าเภอบางปะอนิ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา

บคุคลอ้างองิ

นายทะเบยีนหลกัทรพัย์
บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั
93 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : 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
บรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
(มหาชน)
605-606 หมูท่ี ่2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอนิ
พระนครศรอียธุยา 13160
Email : ir@starsmicro.com
โทรศพัท์ 035-258-555 ต่อ 313
โทรสาร 035-258-914

ผูล้งทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบรษิทัฯเพิม่เติมได้จากแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบรษิทัฯทีแ่สดงไว้ใน www.
sec.or.th หรอื www.set.or.th หรอืเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.
starsmicro.com
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