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วสิยัทัศน์ ภารกิจหลัก กลยุทธ์ นโยบายคณุภาพ และค่านิยม

ประจ�ำปี 2561 นี ้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและทบทวนจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯแล้ว

วิสัยทัศน์

“เรำจะเป็นบรษิทัท่ีมีกำรเจรญิเตบิโต และสร้ำงผลก�ำไรอย่ำงยัง่ยนืโดยกำรให้บรกิำรและผลิตสนิค้ำทีใ่ห้ควำมพอใจระดบัห้ำดำวแก่ลกูค้ำ 
โดยใช้พนกังำนท่ีมทัีกษะสูงและสิง่อ�ำนวยกำรผลิตระดบัโลก”

ภารกิจหลัก

“เรำมุ่งมั่นในกำรท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ำมีคุณภำพที่เหนือกว่ำ ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอื่นๆ โดยผ่ำนทีมงำนที่มีทักษะกระบวนกำรผลิตที่ทันสมัยและสิ่งอ�ำนวยกำรผลิตระดับโลก” 
 
กลยุทธ์

1. ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มก�ำไรในสินค้ำ
2. เพิ่มยอดกำรสั่งซื้อของลูกค้ำปัจจุบัน เพื่อใช้ก�ำลังกำรผลิตให้ดีขึ้น
3. เพิ่มควำมหลำกหลำยของบริกำร, สินค้ำ และลูกค้ำของบริษัทฯ 

นโยบายคุณภาพ

เรำมีควำมมุ่งมั่นที่จะบรรลุควำมพึงพอใจของลูกค้ำอย่ำงสูงสุดโดย:
• กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
• กำรปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบบริหำรงำนคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
• กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมของกำรท�ำงำนเป็นทีม ทัศนคติทำงบวกและนวัตกรรมใหม่ๆ
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ค่านยิม

“DO IT RIGHT & DO IT NOW”
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งบกำรเงนิรวม ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

(หน่วย: พนับำท)

รำยได้รวม 1,811,311 1,901,459 3,598,366

รำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร 1,765,659 1,853,763 3,532,850

ก�ำไรขัน้ต้น 329,979 72,290 292,773

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำน 87,082 (527,451) 3,828

ก�ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยภำษ ีค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ�ำหน่ำย 387,402 (95,451) 415,606

ก�ำไร (ขำดทนุ) ส�ำหรบัปี 71,936 (546,947) 15,645

รวมสนิทรพัย์ 2,920,509 2,881,424 3,493,136

สินทรพัย์ถำวร-สทุธิ 2,207,614 2,257,912 2,354,218

รวมหนีส้นิ 1,618,556 1,657,004 1,722,919

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,301,953 1,224,420 1,770,217

(หน่วย: บำท)

รำคำตำมบญัชต่ีอหุน้  1.56  1.46  2.12 

เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้  -*  -  -

(หน่วย: เท่ำ)

อัตรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 1.24 1.35 0.97

(หน่วย: %)

ก�ำไรสทุธหิลงัหกัภำษต่ีอรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร 4.07% -29.50% 0.44%

ก�ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยภำษ ี ค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำตัดจ�ำหน่ำยต่อรำยได้ 

จำกกำรขำยและบริกำร

21.94% -5.15% 11.76%

อัตรำตอบแทนจำกสินทรัพย์ 2.48% -17.16% 0.45%

อัตรำตอบแทนผูถื้อหุน้ 5.59% -36.53% 0.74%

อัตรำเงนิปันผลจ่ำย (ไม่รวมรำยกำรยกเว้น)  -*  - -

(หน่วย: หุน้)  70,424 -545,889  12,953 

จ�ำนวนหุน้ (ณ สิน้ปี) 836,478,966 836,475,966 836,475,966

*  งดจ่ำยเงนิปันผลประจ�ำปี  โดยจะมีกำรน�ำเสนอเพ่ือขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2562  ในวนัที ่29 เมษำยน 2562

** ค�ำนวณจำกจ�ำนวนหุน้ ณ ส้ินปี

ข้อมลูทางการเงินทีส่�าคญั
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คณะกรรมการ
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

(CSR)
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เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้

ผมรู้สกึยนิดแีละเป็นเกยีรตอิย่ำงยิง่ท่ีได้มีโอกำสมำสวสัดแีละพูดคยุกบัท่ำนผูถ้อืหุน้ทกุท่ำน ในรำยงำนประจ�ำปีอกีครัง้หนึง่

ในรอบปี 2561 ทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ ได้มีพัฒนำกำรอย่ำงส�ำคญัย่ิง คอื สำมำรถท�ำก�ำไรสทุธไิด้ประมำณ 72 ล้ำนบำท (งบกำรเงนิรวม) หลงั
จำกประสบกับกำรขำดทุนอย่ำงมำกในปี 2560 เน่ืองมำจำกกำรตัง้ส�ำรอง นบัได้ว่า SMT ได้กลบัมาสูก่ารด�าเนนิงานทีแ่ขง็แกร่งโดยสมบรูณ์
และผมมัน่ใจว่าแนวโน้มจะเป็นเช่นน้ีต่อไปในอนาคต เพรำะผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ได้ขยำยธรุกจิและฐำนลกูค้ำให้กว้ำงขึน้เป็นกำรลดควำม
เส่ียงด้ำนรำยได้และมกีำรลดต้นทุนกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง ด้วยกำรบรหิำรทีม่ปีระสทิธิภำพ จะท�ำให้บรษิทัฯ สำมำรถก้ำวไปข้ำงหน้ำ
อย่ำงแขง็แกร่ง ยิง่ไปกว่ำนัน้เป็นท่ีน่ำยนิดว่ีำบรษิทัฯ ได้รบัคะแนนประเมนิกำรก�ำกบักจิกำรทีด่ ี(CG Score) ในระดบั “ดมีาก” ซึง่จดัท�ำโดย
สถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD)       ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อกีปีหนึง่ด้วย

ผมขอขอบพระคณุท่ำนผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่ำน ทีส่นใจและให้กำรสนบัสนนุ SMT ด้วยดเีสมอมำ ผมขอ
ขอบพระคณุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ทีไ่ด้ปฎบัิตหิน้ำทีอ่ย่ำงเข้มแขง็ เพือ่น�ำพำบริษทัฯ ไปในทศิทำงทีถ่กูต้องและผมขอขอบคณุผูบ้ริหำร ตลอด
จนพนกังำนทกุท่ำนทีไ่ด้ทุม่เท เสยีสละ และอทิุศตนในกำรปฏิบตัหิน้ำทีเ่พือ่ควำมเจรญิก้ำวหน้ำของบรษิทัฯ 

ในนำมของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผมม่ันใจว่ำจะบรหิำรงำนตลอดจน ควบคมุ ดแูล กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และ
เตม็ไปด้วยควำมโปร่งใสและปกป้องควำมเส่ียงทุกด้ำน ตำมหลกักำรก�ำกบักจิกำรท่ีด ีเพือ่ให้ได้รบัควำมเชือ่ถอืและไว้วำงใจจำกผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทัง้หลำยเป็นอย่ำงสงู และยงัประโยชน์และควำมม่ังคัง่ให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่ำงยัง่ยนืต่อไป

ขอแสดงควำมนบัถอื

(สมนึก ไชยกลุ)
ประธำนกรรมกำร

สารจากประธานกรรมการ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ผมรู้สกึเป็นเกยีรติอย่ำงยิง่ท่ีได้มีโอกำสมำสวสัด ีและเรยีนให้ท่ำนผูถ้อืหุน้ทกุท่ำนทรำบถงึ ผลกำรด�ำเนนิงำนและเหตกุำรณ์ส�ำคญัทีไ่ด้เกดิขึน้
ใน SMT ในรอบปีทีผ่่ำนมำ

ก่อนอ่ืนผมมคีวำมยนิดทีีจ่ะเรยีนให้ทรำบว่ำ SMT สำมำรถท�ำก�ำไรสทุธไิด้ประมำณ 72 ล้ำนบำท (งบกำรเงนิรวม) ในปี 2561 ซึง่เป็นกำร
พลกิกลบัมำจำกกำรขำดทนุอย่ำงมำก อนัเน่ืองมำจำกกำรตัง้ส�ำรองในปี 2560 ซึง่กำรท�ำก�ำไรนีม้สีำเหตจุำกหลำยปัจจยั ดงันี้

1. บริษทัฯ ได้มกีำรขยำยธรุกิจ และขยำยฐำนลกูค้ำท้ังแนวกว้ำงและแนวลกึ กล่ำวคอื มจี�ำนวนลกูค้ำใหม่มำกขึน้ และขยำยธรุกจิในหมูล่กูค้ำ
ปัจจบัุนให้มำกขึน้ เพือ่ป้องกนัควำมเส่ียงเรือ่งรำยได้และกำรกระจกุตวัของลกูค้ำ

2. บริษทัฯ ได้ใช้กลยทุธกำรลดต้นทุนอย่ำงต่อเน่ืองสำมำรถลดต้นทนุได้กว่ำ 100 ล้ำนบำทในปี 2561 ซึง่ส่งผลให้ก�ำไรเบือ้งต้นของบรษิทัฯ 
สูงข้ึน

3. บรษิทัฯ ได้พฒันำระบบกำรบรหิำรอย่ำงต่อเน่ืองท้ังในด้ำนกำรผลติ เทคโนโลย ีกำรพฒันำธรุกจิ กลยทุธ์องค์กร และกำรบรหิำรทรพัยำกร
บุคคล นอกจำกนัน้ยงัน�ำระบบคณุภำพ Six Sigma มำใช้อย่ำงเข้มแขง็และต่อเนือ่ง

ผมขอขอบพระคณุ ท่ำนผู้ถือหุน้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตลอดผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่ำน ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ ด้วยดี
เสมอมำ และขอขอบคณุท่ำนผูบ้รหิำร และพนักงำนท่ีได้เสยีสละและทุม่เทในกำรปฎบิตังิำน จนท�ำให้บรษิทัฯ กลบัมำมผีลประกอบกำรทีด่ี
ดงักล่ำว

ผมขอให้ค�ำมัน่ต่อทกุฝ่ำยว่ำจะบรหิำรงำนด้วยควำมมุ่งม่ัน อทิุศตนและเสยีสละอย่ำงเตม็ก�ำลงัควำมสำมำรถ เพือ่ประโยชน์อันย่ังยนืของท่ำน
ผู้ถือหุ้น

ขอแสดงควำมนบัถอื

(พรีะพล วไิลวงศ์เสถยีร)
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร

สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 9



คณะกรรมการบริษัทฯ

นายสมนกึ ไชยกลุ

นายประสาท ยนูพินัธุ์ นางพนูพรรณ ไชยกลุ 

นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ
ประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร

กรรมกำร และกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำร              
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR)

กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
และรองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร                    

(สำยงำนกำรจดักำรวตัถดิุบ)



รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกจิอนนัต์ 

นายยรรยงค์ สวสัดิ์      

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์  
กรรมกำรอสิระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
และประธำนคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน

เลขำนกุำรบรษิทัฯ กรรมกำรบรหิำร  
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

และรองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร  
(สำยงำนกำรเงนิและกำรบริหำร)

กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน

ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ  
กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ 

และประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง



คณะผู้บริหาร

นายพรีะพล วไิลวงศ์เสถยีร

• ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
• กรรมกำรบริหำร 

นายยรรยงค์ สวสัดิ์ 

• รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
(สำยงำนกำรเงินและกำรบริหำร)
• เลขำนกุำรบริษทัฯ 
• กรรมกำรบริหำร
• กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง

นายชยัณรงค์ นมิมานเทวนิทร์ 

• รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
(สำยงำนปฏบิติักำรและพฒันำ)
• กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง

นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ

• รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
(สำยงำนกำรจดักำรวตัถดิุบ) 
• กรรมกำรบรษิทัฯ 
• กรรมกำรบรหิำร 
• กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

ดร.ทดัธร์ี ขยิม่ 

• รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
(สำยงำนกำรพฒันำธรุกจิ)
• กรรมกำรบริหำร 
• กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง

นายปรชีา บตุรวชิา

• ผู้อ�ำนวยกำรอำวโุส 
ฝ่ำย IC Packaging

นายวจิะยะ กลิน่เกษร 

• ผูอ้�ำนวยกำรอำวุโส 
ฝ่ำยกำรเงนิและบญัชี
• กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง

นายทวชียั งามเลศิศริชิยั 

• ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยพฒันำธรุกจิ
• กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง

นายสมหมาย เนตรภู่ 

• ผูอ้�ำนวยกำร ฝ่ำยวศิวกรรม 
แผนกประกอบแผงวงจรรวม

ดร. พชิติ แสงผ่องแผ้ว 

• ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยวศิวอตุสำหกำร 
และสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนกำรผลิต
• กรรมกำรบริหำร
• กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง



นางสาวศริิพร ภกัดี 

• ผูอ้�ำนวยกำร ฝ่ำยซพัพลำยเชน
• กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

นายธนกร ปรยิายสทุธิ์

• ผูอ้�ำนวยกำร ฝ่ำยสำรสนเทศ

นายกรทกัษ์ วรีเดชะ

• ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน
• กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง

นายวริชั เจีย่ปิยะสกลุ 

• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยทดสอบ
ผลติภณัฑ์ วงจรไฟฟ้ำรวม

นางสาวภัสรา โอภาสนพิทัธ์ 

• ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชี

นางสาวสนัุนท์ วงศ์มทุธาวณชิย์
 
• ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำร 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
• กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
• เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

นายวชริะ เกดิพนิธุ์ 

• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยประกนั
และควบคมุคณุภำพ

นายขจร ธรรมจง 

• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยพฒันำ
ธรุกจิ
• กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

นายปัถย์ ศรปีระดษิฐ์ 

• ผูช่้วยอ�ำนวยกำร ฝ่ำยสำรสนเทศ

ดร. ชนาพร ฤกขะเมธ

• ผูช่้วยอ�ำนวยกำร ฝ่ำยทรัพยำกร
บคุคล และธรุกำร
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ลักษณะการด�าเนินธุรกิจและตัวอย่างผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำร กำรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) ให้กับลูกค้ำทั้ง

ในประเทศและต่ำงประเทศ กลุม่ลกูค้ำของบริษทัฯ ได้แก่ เจ้ำของผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์ (Original Equipment Manufacturer หรอื 

OEM) และผู้รับจ้ำงออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ (Fabless Company) บริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรผลิตและประกอบ      

ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ส�ำหรบัผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์ประเภทต่ำงๆ ได้อย่ำงครบวงจรโดยใช้เครือ่งจกัรทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิำพสงู 

ทั้งเครื่องจักรแบบมำตรฐำนที่สำมำรถซื้อได้โดยตรงจำกผู้ผลิตและแบบพิเศษที่เกิดจำกกำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้ผลิต

เพื่อให้ได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรผลิตท่ีดียิ่งข้ึนท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถรับจ้ำงผลิตและประกอบช้ินส่วน

อเิลก็ทรอนิกส์ทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ได้อย่ำงหลำกหลำย ท้ังชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ทีม่คีวำมซบัซ้อนและชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ทีต้่องกำร

ควำมละเอียดและควำมแม่นย�ำสูง เพื่อตอบสนองข้อก�ำหนดของผลิตภัณฑ์และควำมต้องกำรของลูกค้ำ

1. การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

บรษิทัฯ รบัจ้ำงผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิล็กทรอนกิส์ส�ำหรบั

ผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์ อำทิ 

• กำรรบัจ้ำงผลติและประกอบแผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ (Printed 

Circuit Board Assembly หรือ PCBA) โดยใช้เทคโนโลยี PTH, 

SMT, COB, FOB และ FCOF ส�ำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   

หลำยชนิด

• กำรรบัจ้ำงผลิตและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ส�ำหรับอปุกรณ์

เครือ่งมอืแพทย์ (Medical Devices) ประเภทเครือ่งมอืแพทย์ที่

มีก�ำลัง (Active Medical Devices) ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่

ท�ำงำนโดยใช้แหล่งพลังงำนไฟฟ้ำ น�ำไปใช้ส�ำหรับกระตุ้นและ

ผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อส่วนบุคคล โดยสำมำรถน�ำไปใช้ในสถำน

พยำบำล ที่พักอำศัยส่วนบุคคล หรือสำมำรถพกพำเพื่อใช้ผ่อน

คลำยกล้ำมเนื้อระหว่ำงกำรเดินทำงได้อีกด้วย

• กำรรับจ้ำงผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสื่อสำรระหว่ำง

อปุกรณ์และ/หรอืเครือ่งมอืด้วยกนั (Internet Of Things, IOT) 

ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปพร้อมจ�ำหน่ำย โดยอุปกรณ์และ/

หรือเครื่องมือดังกล่ำวจะใช้สัญญำณไร้สำยมำตรฐำนซิกบี 

(Zigbee) ซึง่เป็นมำตรฐำนกำรสือ่สำรทีใ่ช้ก�ำลงัไฟน้อย จงึท�ำให้

อุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือดังกล่ำวสำมำรถใช้งำนได้ยำวนำน

โดยไม่ต้องมีกำรชำร์จแบตเตอรี่เหมือนอุปกรณ์ไร้สำยทั่วไป

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ

• กำรรับจ้ำงผลิตอุปกรณ์วัดระยะระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อม

ปำกกำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดระยะที่มีควำมละเอียดสูงพร้อม

แสงเลเซอร์ที่ช่วยในกำรวัดค่ำ ใช้งำนได้บนพื้นผิวที่หลำกหลำย 

และเชือ่มต่อกบัโทรศพัท์มอืถอืผ่ำนสญัญำณไวไฟ (WIFI) ด้วย

แอพพลเิคชัน่ผ่ำนโทรศัพท์มอืถอืทัง้ระบบปฏบิตักิำรแอนดรอยด์ 

(Android) และไอโอเอส (IOS) พร้อมแบตเตอรี่ที่มีอำยุกำรใช้

งำนนำนกว่ำ 6 เดอืน โดยบรษิทัฯ รับจ้ำงผลติ ประกอบ ทดสอบ 

รวมถงึบรรจภุณัฑพ์ร้อมจดัส่งถงึลกูค้ำปลำยทำงแบบรำยบคุคล 

นอกจำกนี้ลูกค้ำยังสำมำรถสลักลำยเซ็นต์ลงบนด้ำมจับปำกกำ

ด้วยวิธีกำรเลเซอร์ได้อีกด้วย

• กำรรบัจ้ำงผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ส�ำหรบัอปุกรณ์

กำรแพทย์ (Medical devices) ประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ใช้

เลเซอร์แสงสีเขียว (Green laser) ในกำรวิเครำะห์ผลเลือดและ

สิง่ปนเป้ือนในกระแสเลอืด รวมถึงชนดิของโมเลกลุ โดยสำมำรถ

น�ำไปใช้ในสถำนพยำบำล ห้องทดลอง ซึง่รปูแบบของผลติภณัฑ์

มีทั้งแบบตั้งโต๊ะและขนำดสำมำรถพกพำได้
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2. การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม 

ในปัจจบุนับรษิทัฯ ให้บริกำรประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ำ 

รวม (IC Packaging) ได้หลำยชนิด

• Standard Packaging ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบทั่วๆ ไปที่

มีกำรผลิตกันมำนำนจนมีขนำดและรูปแบบเป็นมำตรฐำนใน

ตลำดโดยจะมขีนำดใหญ่และหนำ ได้แก่ SOIC, TSSOP, SC70, 

SOT23, SOT143 เป็นต้น และ Advanced Packaging ซึ่ง

เป็นกำรประกอบแผงวงจรในรูปแบบท่ีเพ่ิงเร่ิมมีกำรพัฒนำไม่

นำนโดยจะมีขนำดเล็กและบำงมำกกว่ำชนิด Standard 

Packaging ได้แก่ TDFN (Thin Dual Flat Non-Lead) UDFN 

(Ultra-Thin Dual Flat Non-Lead) ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์กำรให้

บริกำรประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ำรวม (IC Packaging) 

อำทิ ผลิตภัณฑ์ IC Chip ต่ำงๆ

• บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้น�ำในกำรประกอบและทดสอบแผงวงจร

ไฟฟ้ำรวมแบบระบบไฟฟ้ำเคร่ืองกลจุลภำค (Micro-Electro-

Mechanical Systems หรือ MEMS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ก�ำลัง

เติบโตมำกในปัจจุบัน โดยบริษัทฯมีประสบกำรณ์กว่ำ 10 ปี    

ในกำรร่วมพัฒนำเทคโนโลยี MEMS ส�ำหรับน�ำไปใช้กับเครื่อง

วัดแรงดันลมยำงรถยนต์ (Tire Pressure Monitoring System 

หรือ TPMS) กับบริษัทชั้นน�ำของโลก ซึ่งได้เป็นข้อก�ำหนดทำง

กฎหมำยของบำงประเทศในกำรก�ำหนดให้รถยนต์ใหม่ทกุคนัต้อง

มีอุปกรณ์ TPMS ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกำซึ่งเริ่มบังคับทำง

กฎหมำยในปีพ.ศ.2552 และกลุ่มประเทศยุโรปเร่ิมบังคับทำง

กฎหมำยปีพ.ศ.2555 บริษัทฯ ยังน�ำเทคโนโลยีกำรผลิตนี้ไปใช้

ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไมโครโฟนในโทรศัพท์มือถือ 

เครื่องวัดควำมดันในอุปกรณ์กำรแพทย์ อุปกรณ์ส�ำหรับ

อุตสำหกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผู้บริโภคทั่วไป

• กำรรับจ้ำงตัดแผ่นลำยวงจร (Wafer Dicing) เพื่อน�ำไปผลิต

แผงวงจรไฟฟ้ำรวมที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแผ่นลำย

วงจรอำจมีลักษณะและขนำดที่เหมือนกันหรือแตกต่ำงกัน     

ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรและกำรน�ำไปใช้งำนของลูกค้ำ โดย

เครือ่งจกัรทีใ่ช้มทีัง้แบบใบมดีคู ่(Mechanical Dicing) และแบบ

ที่เป็นเลเซอร์ (Stealth Dicing) ซึ่งยังมีบริษัทน้อยรำยใน

ประเทศไทยที่มีควำมสำมำรถในกำรตัดแผ่นลำยวงจรด้วย

เลเซอร์

3. อุปกรณ์ส�าหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วน�าแสง 

ในปัจจบุนั ระบบกำรสือ่สำรผ่ำนใยแก้วน�ำแสงได้เข้ำมำมบีทบำท

ในกำรสื่อสำรคมนำคมเพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกเป็นระบบกำร

สือ่สำรท่ีมปีระสทิธภิำพสงู สำมำรถรองรบัปรมิำณข้อมลูข่ำวสำร 

ได้เป็นจ�ำนวนมำก หัวใจของระบบกำรสื่อสำรนี้ก็คือใยแก้วน�ำ

แสง (Fiber Optics) ซึ่งเป็นตัวกลำงในกำรส่งผ่ำนข้อมูลในรูป

ของล�ำแสงน่ันเอง บริษัทฯ ได้เริ่มรับจ้ำงผลิตและประกอบ

อุปกรณ์ส�ำหรับกำรสื่อสำรผ่ำนเส้นใยแก้วน�ำแสงส�ำหรับกำรน�ำ

ไปใช้ในอุตสำหกรรมดังต่อไปนี้

• ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Data Center) เป็นอุตสำหกรรมที่

อตัรำกำรเตบิโตค่อนข้ำงสงูเนือ่งจำกมคีวำมต้องกำรส�ำหรบักำร

เก็บและเข้ำถึงข้อมูลแบบออนไลน์ที่เพิ่มมำกขึ้นหลำยเท่ำตัวใน

ปัจจบัุนและอนำคต ปัจจบุนับรษิทัฯ ได้ท�ำกำรรบัจ้ำงผลิต Active 

Optical Cable (AOC) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีมำแทนที่สำยส่ง

สัญญำณไฟฟ้ำควำมเร็วสูง (Coaxial Line) ส�ำหรับใช้ในกำร

เชือ่มต่อระหว่ำงอปุกรณ์ Server และ Super Computer ทีม่อียู่

มำกมำยในศูนย์ข้อมูลอนิเทอร์เนต็ โดย AOC จะสำมำรถแปลง

สัญญำณจำกไฟฟ้ำเป็นแสง และจำกแสงเป็นไฟฟ้ำ รวมถึงส่ง

สัญญำณแสงไปที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยควำมเร็วมำกกว่ำ 150 

Gbps (พันล้ำนบิตต่อวินำที) 

• กำรสื่อสำรโทรคมนำคม (Telecommunication) บริษัทฯ ได้

เริ่มรับจ้ำงผลิตอุปกรณ์ส่งสัญญำณแสง (Optical Transmitter) 

ซึง่สัญญำณแสงทีส่่งออกไปสำมำรถเดนิทำงในเส้นใยแก้วน�ำแสง

ได้ไกลกว่ำ 100 กิโลเมตร โดยไม่ต้องมีกำรขยำยสัญญำณใหม่ 

• กำรกระจำยเสียงและกำรแพร่ภำพออกอำกำศ (Broadcast) 

บริษัทฯ รับจ้ำงผลิตอุปกรณ์รับและส่งสัญญำณแสง (Optical 

Transceiver) ส�ำหรับใช้ในกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนอินเตอร์เน็ต 

(VDO Streaming) ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมกันอย่ำงแพร่หลำย

4. อุปกรณ์อื่นที่ใช้พื้นฐานเทคโนโลยีในการผลิตเดียว
กับอุปกรณ์ส�าหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วน�าแสง 

• รถยนต์ขับข่ีอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีช่วยชีวิตที่จะสำมำรถลด

จ�ำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจำกควำมผิดพลำดของผู้ปฏิบัติงำนได้

อย่ำงเห็นได้ชัด ปัจจุบันรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติส่วนใหญ่อำศัย

เทคโนโลยีกำรตรวจจับแสงท่ีรู ้จักกันในชื่อ LiDAR (Light 

Detection And Ranging) ฟังก์ชัน LiDAR ท�ำหน้ำที่คล้ำยๆ 

กับกำรใช้งำนเรดำร์และโซนำร์โดยใช้เลเซอร์ แต่ LiDAR จะส่ง

คล่ืนแสงควำมถี่สูง และใช้กระจกแทนเสำอำกำศเพื่อสแกน

เลเซอร์ แสงนีส้ะท้อนกลบัไปยังเซน็เซอร์ซึง่แปลควำมหมำยของ

สัญญำณและค�ำนวณระยะทำงที่แสงเดินทำง ด้วยวิธีนี้ระบบ 

LiDAR ช่วยให้รถยนต์ขบัขีอ่ตัโนมตัสิำมำรถตรวจจบัสิง่กดีขวำง

หรือยำนพำหนะอื่นๆได้ ปัจจุบันบริษัทฯ รับจ้ำงผลิตอุปกรณ์ส่ง

สญัญำนเลเซอร์ และเซน็เซอร์ทีร่บัสญัญำนแสงทีส่ะท้อนกลบัมำ 

ส�ำหรับใช้ใน LiDAR
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การตลาดและการจดัจ�าหน่าย

บริษัทฯ ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ�ำหน่ำยให้บริษัทที่ผลิตสินค้ำในหลำกหลำยประเภทอุตสำหกรรม ได้แก่          

กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ กลุ่มอุปกรณ์สื่อสำร กลุ่มอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัย     
และอุตสำหกรรมเครื่องบันเทิง และอื่นๆ บริษัทฯ มีรำยได้และสัดส่วนกำรขำยให้กลุ่มธุรกิจต่ำงๆ ดังนี้

โครงสร้างรายได้

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

พันบำท ร้อยละ พนับำท ร้อยละ พนับำท ร้อยละ

รำยได้จำกกำรขำย

MMA – Hard Disk 1,692,877  47.05 -  - -  - 

MMA – Others 315,737  8.77 301,602  15.86 538,889  29.75 

IC Packaging 1,434,401  39.86 1,521,141  80.00 1,168,999  64.54 

รำยได้จำกกำรขำยรวม 3,443,016  95.68 1,822,743  95.86 1,707,888  94.29 

รำยได้จำกกำรบริกำร (1) 89,834  2.50 31,020  1.63 57,771  3.19 

รายได้อืน่ 65,516  1.82 47,695  2.51 45,652  2.52 

รวมรำยได้ 3,598,366  100.00 1,901,458  100.00 1,811,311  100.00 

(1) รำยได้จำกกำรออกแบบผลติภัณฑ์

สัดส่วนการจ�าหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ จ�าแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ท�ำกำรตลำดในกำรติดต่อลูกค้ำและรับจ้ำงผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ กำรท�ำกำร
ตลำดโดยตรงจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษัทฯ ทำงหนึ่งและผ่ำนทำงบริษัทร่วมพันธมิตร และตัวแทนกำรตลำดของ บริษัทฯ 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 17

1. BESTRONICS, INC.

เป็นบรษัิททีด่�ำเนนิธรุกจิเกีย่วกบักำรผลติอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ 
อุปกรณ์ทำงกำรสื่อสำรและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิำมำกว่ำ 20 ปี มีสถำนะเป็นพันธมิตรทำงธรุกิจซึง่ได้
มกีำรแลกเปลีย่นแนะน�ำข้อมลูเครือข่ำยลกูค้ำและผูจ้ดัหำ (Supplier) 
กบัทำงบรษิทัฯ มุ่งเน้นชิน้ส่วนท่ีเกีย่วกบัวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ทีใ่ช้ใน
อตุสำหกรรมยำนยนต์ อปุกรณ์กำรแพทย์ และอปุกรณ์ทำงด้ำน
ไฟฟ้ำก�ำลงั อกีทัง้ยงัขยำยตลำดไปสู่อุปกรณ์กำรสือ่สำรทำงแสง 
(Optical Devices) ซึง่สอดรับกบัตลำดเป้ำหมำยของบรษัิทฯ 

2. AIFOTEC AG

เป็นบรษิทัเยอรมันนีท่ีด�ำเนินธุรกจิมำกว่ำ 10 ปีทำงด้ำนกำรผลติ
อปุกรณ์ทีต้่องกำรควำมแม่นย�ำสงู (High Precision Product) อำทิ 
ชิน้ส่วนทีเ่กีย่วกบัอปุกรณ์ทำงด้ำนส่ือสำรโทรคมนำคม กำรสือ่สำร
ทำงแสง อปุกรณ์ยำนยนต์ และอปุกรณ์ทำงด้ำนกำรทหำร มคีวำม
เชีย่วชำญในกำรบรกิำรทำงด้ำนกำรผลติชิน้ส่วนตวัอย่ำง (Prototype 
Build) แก่ลูกค้ำก่อนท�ำกำรผลติเป็นจ�ำนวนมำก (Mass Production) 
ซึง่จะเป็นกำรส่งต่อเพ่ือมำผลติกบัทำงบรษิทัฯ ในประเทศไทยซึง่มี
ต้นทุนทำงกำรผลิตที่ต�่ำกว่ำแต่ยังคงไว้ซ่ึงคุณภำพของกำรผลิต   
ตรงตำมข้อก�ำหนดของผลิตภัณฑ์และควำมต้องกำรของลกูค้ำ

3. SIIX CORPORATION

เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ในประเทศญีปุ่น่ทีด่�ำเนนิ
ธรุกจิเกีย่วกบักำรผลติและประกอบอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์มำกว่ำ 
20 ปี มสีถำนะเป็นพนัธมติรทำงธรุกจิโดยกำรเป็นตวักลำงเพือ่ขยำย
ฐำนลกูค้ำในประเทศญีปุ่น่ให้กบัทำงบรษิทัฯ มุง่เน้นกำรผลติและ
ด้ำนกำรจดัหำชิน้ส่วนทีเ่กีย่วกบัแผงวงจรไฟฟ้ำรวม (IC Packaging) 
และแผงวงจรไฟฟ้ำรวมแบบระบบไฟฟ้ำเครือ่งกลจุลภำค (Micro-
Electro-Mechanical Systems หรอื MEMS) ซึง่น�ำไปใช้ในตลำด
ของเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ และอุตสำหกรรมยำนยนต์

4. PEARL STUDIOS, INC.

เป็นบรษิทัสญัชำตแิคนำดำซึง่ด�ำเนนิธรุกจิเกีย่วกบักำรออกแบบ
ผลติภณัฑ์อย่ำงมอือำชพีมำตัง้แต่ปีค.ศ.2008 อกีทัง้ยงัให้ค�ำปรกึษำ
เกีย่วกบักลยทุธ์ในกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ เพือ่ให้เกดิ
ควำมแตกต่ำง สร้ำงจดุขำยและเพิม่มลูค่ำให้กับผลติภณัฑ์ได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ ปัจจบุนัมลีกูค้ำอยูท่ัว่โลก และยงัมพีนัธมติรทำงธรุกจิ
ทัง้ในสหรฐัอเมรกิำ ยโุรป และเอเชยี ซึง่ได้มีกำรแลกเปล่ียนแนะน�ำ
ข้อมลูเครอืข่ำยลกูค้ำซึง่กนัและกนักบัทำงบรษิทัฯ มุง่เน้นตลำดใน
กลุม่อปุกรณ์กำรแพทย์และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์

ตัวแทนการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ    มีดังนี้

STARS MICROELECTRONICS USA, INC.

เป็นบรษิทัสญัชำตสิหรฐัอเมริกำ มีส�ำนักงำนอยู่ท่ีซลิกิอนวลัเลย์ เมอืงซำนโฮเซ่ มลรฐัแคลฟิอร์เนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ทมีผูบ้รหิำรมี
ควำมรูค้วำมช�ำนำญในกำรจดัจ�ำหน่ำยและร่วมพัฒนำสนิค้ำกบัลกูค้ำ รวมถงึกำรให้บรกิำรกำรรบัจ้ำงผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ 
มสีถำนะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 59 ของทนุจดทะเบยีนช�ำระแล้ว

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

บรษิทัฯ ได้ลงทนุในเครือ่งจกัรทีม่เีทคโนโลยีทีท่นัสมยัจงึสำมำรถผสมผสำนเทคโนโลยกีำรผลติทีห่ลำกหลำยและครบวงจรร่วมกบัควำม
เชีย่วชำญ และประสบกำรณ์ของบรษิทัฯ ในกำรร่วมพฒันำและออกแบบผลติภณัฑ์กบัลกูค้ำ เพือ่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกระบวนกำร
ผลติใหม่ๆ ของลกูค้ำชัน้น�ำของโลก นอกจำกน้ีกำรทีบ่รษิทัฯ ให้บรกิำรประกอบชิน้ส่วนผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์ และประกอบและทดสอบ
แผงวงจรไฟฟ้ำรวม (IC Packaging) อยูใ่นโรงงำนเดียวกนัจงึสำมำรถน�ำสำยกำรผลติมำประยกุต์เข้ำด้วยกนั ท�ำให้บริษทัฯ มคีวำมสำมำรถ
ในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร ของลกูค้ำได้แบบบรูณำกำรในแนวตัง้ (Vertical Integrated Solution)

ถงึแม้ผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนิกส์จะมีกำรเปลีย่นแปลงโดยมผีลติภณัฑ์รุน่ใหม่มำทดแทนรุน่เก่ำ แต่กระบวนกำรผลติเทคโนโลยแีละเครือ่งจกัร
ของบรษิทัฯ ทีใ่ช้ส�ำหรบักำรผลิตและประกอบผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์กส็ำมำรถปรบัเปลีย่นเพือ่รองรบักำรประกอบผลติภณัฑ์รุน่ใหม่ๆ ได้
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โครงสร้างรายได้ตามมลูค่าเพ่ิม

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

พันบำท ร้อยละ พนับำท ร้อยละ พนับำท ร้อยละ

มูลค่ำเพิม่

   MMA – Hard Disk 61,758  4.94 -  -  -  - 

   MMA - Others 78,094  6.25 30,863  2.59 226,487  19.44 

   IC Packaging 954,936  76.39 1,081,655  90.80 835,123  71.68 

มูลค่ำเพิม่รวม 1,094,789  87.57 1,112,517  93.39 1,061,611  91.12 

รำยได้จำกกำรบริกำร (1) 89,834  7.19 31,020  2.60 57,771  4.96 

รำยได้อืน่ ๆ 65,516  5.24 47,695  4.00 45,652  3.92 

รวม 1,250,138  100.00 1,191,233  100.00 1,165,034  100.00 

(1) รำยได้จำกกำรออกแบบผลติภัณฑ์

ก�าลงัการผลติเตม็ทีต่่อปี

ผลิตภัณฑ์ ล้านช้ิน

กำรประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ำรวม (IC) 2,125

กำรผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ (MMA) 51

รวม 2,176
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โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 รำยแรกของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 สำมำรถสรปุได้ดงันี้    

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ผูถ้อืหุน้ จ�านวน (หุน้) คดิเป็น (ร้อยละ)

1 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 75,226,674 8.993
2 นำยเพชร ไวลขิิต 71,047,600 8.494
3 นำยนัทธพงศ์ ไชยกลุ 46,430,000 5.551
4 บรษัิท ซีกซ์ อเีอม็เอส (ประเทศไทย) จ�ำกดั 41,495,962 4.961
5 นำยสมนึก ไชยกลุ 34,035,144 4.069
6 นำงสำวอรนุช ไชยกลุ 30,430,000 3.638
7 นำงสำวนันทิชำ ไชยกลุ 27,000,000 3.228
8 นำงสำวลกัษกิำ ไชยกลุ 26,000,000 3.108
9 นำยศรณัย์ ไชยกลุ 20,520,000 2.453
10 บรษัิท ไทยเอน็วดีอีำร์ จ�ำกดั 15,816,247 1.891

อืน่ๆ 448,477,339 53.615
รวม 836,478,966 100.000

หมำยเหต ุ: ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บรษัิทฯ มทุีนช�ำระแล้วจ�ำนวน 836,478,966 บำท
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โครงสร้างการถือหุ้นบรษิทัในกลุ่ม

ชือ่
ทนุจดทะเบยีนและจ�านวนหุ้นทีอ่อกจ�าหน่าย การถอืครองของ SMT

ร้อยละทนุจดทะเบยีน ทนุทีช่�าระแล้ว จ�านวนหุน้ทีอ่อก

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

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

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

บริษทั สตำร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) (SMT) มบีรษิทัย่อย 3 บรษิทั ดงัต่อไปนี ้ 

STARS MICROELECTRONICS USA, INC.

ทีต้ั่งส�านกังาน เลขที ่ 2157 O’Toole Avenue, Suite 10 เมอืง  

ซำนโฮเซ่ มลรฐัแคลฟิอร์เนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิำ

ลักษณะของธรุกจิ : เป ็นตัวแทนจ�ำหน ่ำยของบริษัทฯ ใน           

ต่ำงประเทศ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2548 โดยบรษิทัได้เข้ำไปร่วมลงทนุ    

ในสดัส่วนร้อยละ 19 ต่อมำได้ท�ำกำรซ้ือหุน้จำกผูถื้อหุน้เดมิบำงส่วน 

ท�ำให้สดัส่วนกำรถอืหุน้เพิม่เป็นร้อยละ 59 จดุเด่นคอืมีทีมผูบ้รหิำร

ของบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นผู้ที่มี

ประสบกำรณ์ยำวนำนในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมี    

ควำมรู้ควำมช�ำนำญในกำรจัดจ�ำหน่ำยและร่วมพัฒนำสินค้ำ        

กับลูกค้ำรวมถึงกำรให้บริกำรรับจ้ำงผลิตและประกอบช้ินส่วน

อเิลก็ทรอนกิส์ โดยมฐีำนลกูค้ำส่วนใหญ่อยูใ่นอตุสำหกรรมผลติ   

ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์หลำยประเภทในซลิกิอนวลัเลย์ ประเทศ

สหรฐัอเมรกิำ
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บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (SMT GE)

ทีต่ัง้ส�านกังาน เลขที ่ 605-606 หมูท่ี ่ 2 นคิมอตุสำหกรรม

บำงปะอนิ ต�ำบลคลองจกิ อ�ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

13160

ลกัษณะของธรุกจิ : เป็นบรษิทัสญัชำตไิทย ก่อตัง้ขึน้ในปี 2553 

มวีตัถปุระสงค์หลกัในกำรประกอบธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำก

พลงังำนทดแทนโดยเฉพำะพลงังำนแสงอำทติย์ รวมทัง้ธรุกิจด้ำน

ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วเน่ือง เช่น กำรผลติและจ�ำหน่ำยอปุกรณ์ทีใ่ช้ในกำร

ผลติพลงังำนแสงอำทิตย์และพลงังำนทดแทนทุกประเภท 

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด (SS RFID)

ทีต่ัง้ส�านกังาน เลขที ่ 605-606 หมูท่ี ่ 2 นคิมอตุสำหกรรม

บำงปะอิน ต�ำบลคลองจกิ อ�ำเภอบำงปะอิน จงัหวัดพระนครศรีอยธุยำ 

13160

ลกัษณะของธรุกจิ : เป็นบรษิทัสญัชำตไิทย ก่อตัง้ขึน้ในปี 2555 

มวีตัถุประสงค์หลกัในกำรประกอบธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยระบบ 

Radio Frequency Identification (RFID) Tags ซึง่สำมำรถน�ำไป

ใช้ในธรุกจิหลำยประเภท เช่น กำรบริหำรสนิค้ำคงคลงัในธรุกจิ 

Modern trade กำรตรวจสอบสมัภำระของผูโ้ดยสำรในสนำมบิน 

ชัน้น�ำ เป็นต้น ซึง่ฐำนลกูค้ำส่วนใหญ่จะอยู่ในทวปีอเมรกิำ ทวปียโุรป 

ทวปีเอเซยี รวมถงึในประเทศญีปุ่น่

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่�าคญั

ในปี 2561 บรษิทัฯ มีกำรเปลีย่นแปลงและพัฒนำกำรทีส่�ำคญั 

1. บรษิทัฯได้รบัรำงวลั Thailand energy award  ประจ�ำปี 2561 
รำงวลัดีเด่นด้ำนบคุลำกร ประเภทผูบ้รหิำรโรงงำนควบคมุ จำก
กระทรวงพลังงำน 

2. บรษิทัฯได้รบัรำงวลั Prime Minister’s Industrial award ประจ�ำ
ปี 2561 รำงวัลอตุสำหกรรมดเีด่นประเภทกำรจดักำรพลงังำน จำก
กระทรวงอตุสำหกรรม

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

 

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั  

1. บริษัทฯได้รับรางวลั Thailand energy award  ประจําปี 2561 รางวลัดีเด่นด้านบคุลากร 

ประเภทผู้บริหารโรงงานควบคมุ จากกระทรวงพลงังาน  

2. บริษัทฯได้รับรางวลั Prime Minister’s Industrial award ประจําปี 2561 รางวลัอตุสาหกรรม

ดีเดน่ ประเภทการจดัการพลงังาน จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

 

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั  

1. บริษัทฯได้รับรางวลั Thailand energy award  ประจําปี 2561 รางวลัดีเด่นด้านบคุลากร 

ประเภทผู้บริหารโรงงานควบคมุ จากกระทรวงพลงังาน  

2. บริษัทฯได้รับรางวลั Prime Minister’s Industrial award ประจําปี 2561 รางวลัอตุสาหกรรม

ดีเดน่ ประเภทการจดัการพลงังาน จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

 

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั  

1. บริษัทฯได้รับรางวลั Thailand energy award  ประจําปี 2561 รางวลัดีเด่นด้านบคุลากร 

ประเภทผู้บริหารโรงงานควบคมุ จากกระทรวงพลงังาน  

2. บริษัทฯได้รับรางวลั Prime Minister’s Industrial award ประจําปี 2561 รางวลัอตุสาหกรรม

ดีเดน่ ประเภทการจดัการพลงังาน จากกระทรวงอตุสาหกรรม 
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บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในการ
ประกอบธรุกจิต่างๆของบรษัิทฯ จ�านวน 5 ฉบบั โดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุภายใต้เงือ่นไขต่างๆทีก่�าหนด
ไว้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

วนัทีไ่ด้รบัการอนมุตักิารส่งเสรมิ
วนัที ่15 พฤศจกิำยน 2554

บตัรส่งเสรมิการลงทนุ
เลขที ่1167(1)2555 ลงวนัที ่15 กมุภำพนัธ์ 2555

ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ
เลขที ่อก 0907/004533 ลงวนัที ่4 มนีำคม 2557

ประเภทกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ
ผลติ WAFER GRINDING และ WAFER DICING

สรปุสาระส�าคญั สทิธ ิประโยชน์และเงือ่นไข
• ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำร
ประกอบกจิกำรทีไ่ด้รับกำรส่งเสรมิมกี�ำหนดเวลำ 8 ปี นับจำก 
วนัทีเ่ริม่มรีำยได้จำกกำรประกอบกจิกำรน้ัน
(สทิธปิระโยชน์ทีไ่ด้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลจะสิน้สุดในวนัที่ 
01 พฤษภำคม 2565) 
ในกรณีที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้น     
ดงักล่ำว สำมำรถน�ำผลขำดทนุประจ�ำปีทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงเวลำนัน้ไป
หักออกจำกก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำที่ได้รับยกเว้น  
ภำษเีงนิได้นติบิคุคลมกี�ำหนดเวลำไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพ้นก�ำหนด
เวลำนั้น โดยเลือกหักจำกก�ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลำยปี
ก็ได้
• ได้รบัลดหย่อนภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำร
ลงทุนในอัตรำร้อยละห้ำสิบของอัตรำปกติมีก�ำหนดเวลำ 5 ป ี     
นบัจำกวนัทีพ้่นก�ำหนด
• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกจิกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสริม     
ไปค�ำนวณเพือ่เสยีภำษเีงนิได้นติิบคุคล ตลอดระยะเวลำทีไ่ด้รับ
ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล
• ทนุจดทะเบยีนต้องไม่น้อยกว่ำ 830.42 ล้ำนบำท
• ก�ำลงักำรผลติ
RFID WAFER 157,680 ชิน้ต่อปี
(เวลำท�ำงำน 24 ชัว่โมง ต่อวนั 365 วนั ต่อปี)

สทิธิและประโยชน์จากบตัรส่งเสรมิการลงทนุ

บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ 

วนัทีไ่ด้รบัการอนมุตักิารส่งเสริม
วันท่ี 18 มนีำคม 2556

บตัรส่งเสรมิการลงทนุ
เลขท่ี 5195 (1)/2556 ลงวนัท่ี 19 พฤศจกิำยน 2556

ประเภทกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสริมการลงทนุ
ผลติช้ินส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ SEMICONDUCTORและ PCBA 
ส�ำหรับ HARD DISK DRIVE

สรปุสาระส�าคญั สทิธ ิประโยชน์ และเง่ือนไข
• ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรับก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมมีก�ำหนดเวลำ 8 ปี นับจำก 
วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น
(สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุด     
ใน วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565)

ในกรณีที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้น 
ดังกล่ำว สำมำรถน�ำผลขำดทุนประจ�ำปีท่ีเกิดข้ึนระหว่ำง     
เวลำนั้น ไปหักออกจำกก�ำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภำยหลังระยะเวลำ   
ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก�ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี 
นับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลำน้ัน โดยเลือกหักจำกก�ำไรสุทธิ  
ของปีใดปีหนึ่งหรือหลำยปีก็ได้
• ได้รบัลดหย่อนภำษเีงนิได้นิตบุิคคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธท่ีิได้จำกกำร
ลงทนุในอัตรำร้อยละห้ำสบิของอตัรำปกตมิกี�ำหนดเวลำห้ำปี นบั
จำกวันที่พ้นก�ำหนด
• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�ำเงนิปันผลจำกกจิกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิ   
ไปค�ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลำที่ได้รับ
ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล
• ทนุจดทะเบยีนต้องไม่น้อยกว่ำ 831.78 ล้ำนบำท
• ก�ำลงักำรผลติ
SEMICONDUCTOR 3,621,560,000 ชิน้ต่อปี
PCBA 60,000,000 ชิน้ต่อปี
(เวลำท�ำงำน 24 ชัว่โมง ต่อวนั 365 วนั ต่อปี)
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วนัทีไ่ด้รบัการอนุมตักิารส่งเสริม
วนัที ่30 มถุินำยน 2557

บตัรส่งเสรมิการลงทนุ
เลขที ่1500(2)2558 ลงวนัท่ี 21 เมษำยน 2558

ประเภทกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทนุ
ผลติ PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) , 
FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA) และ 
ผลิตภณัฑ์อเิลก็ทรอนิกส์และเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ เช่น TV SET TOP 
BOX , WI-FI BOX , TABLET และ SMART METER เป็นต้น

สรปุสาระส�าคญั สทิธ ิประโยชน์และเง่ือนไข
• ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรับก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำร
ประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 
ของเงนิลงทนุไม่รวมค่ำทีด่นิและทนุหมนุเวยีนมกี�ำหนดเวลำ 7 ปี 
นับจำกวันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรน้ันในกรณี     
ท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้นดังกล่ำว 
สำมำรถน�ำผลขำดทุนประจ�ำปีที่เกิดข้ึนระหว่ำงเวลำนั้นไป     
หักออกจำกก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำที่ได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก�ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี นับแต่วัน     
พ้นก�ำหนดเวลำน้ัน โดยเลือกหักจำกก�ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง
หรือหลำยปีก็ได้
• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกจิกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสริม 
ไปค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลำที่ได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
• ภำษเีงนิได้นติบิคุคลทีไ่ด้รบักำรยกเว้นตำมมำตรำ 31 วรรคหนึง่
และวรรคสำม มีมูลค่ำไม่เกิน 107,500,000 บำท ทั้งนี้  
จะปรับเปลี่ยนตำมจ�ำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่ำที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริมทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่ำ 839.16 ล้ำนบำท
• ก�ำลงักำรผลติ
- PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) 
 500,000 ชิน้ต่อปี
- FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA) 
 500,000 ชิน้ต่อปี
- TV SET TOP BOX, WI-FI BOX, TABLET และ SMART METER 
 เป็นต้น
ปีละ 5,000,000 ชิน้ต่อปี 
(เวลำท�ำงำน 24 ชัว่โมง ต่อวนั 365 วนั ต่อปี)

วนัทีไ่ด้รบัการอนมุตักิารส่งเสรมิ
วนัที ่2 มนีำคม 2558

บตัรส่งเสรมิการลงทนุ
เลขที ่58-2578-0-00-2-0 ลงวนัที ่3 ธนัวำคม 2558

ประเภทกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ
ผลติเครือ่งมอืแพทย์

สรปุสาระส�าคญั สทิธ ิประโยชน์และเงือ่นไข
• ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรับก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมมีก�ำหนดเวลำ 8 ปี นับจำก
วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น ในกรณีที่ประกอบ
กิจกำรขำดทุนระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้นเวลำที่ได้รับยกเว้น   
ดงักล่ำว สำมำรถน�ำผลขำดทนุประจ�ำปีทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงเวลำนัน้
ไปหักออกจำกก�ำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภำยหลังระยะเวลำที่ได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี นับแต่  
วันพ้นก�ำหนดเวลำนั้นโดยเลือกหักจำกก�ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง
หรือหลำยปีก็ได้
• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกจิกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสริม
ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลำ    
ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
• ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่ำ 836.40 ล้ำนบำท
• ก�ำลงักำรผลติ
เครือ่งมอืแพทย์ ปีละประมำณ 420,000 ชดุต่อปี
(เวลำท�ำงำน 24 ชัว่โมง ต่อวนั 365 วนั ต่อปี)



รายงานประจ�าปี 256124

วนัท่ีได้รบัการอนมุตักิารส่งเสริม
วนัที ่23 มกรำคม 2560

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

ประเภทกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสริมการลงทนุ
ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ 

สรปุสาระส�าคญั สทิธ ิประโยชน์และเง่ือนไข
• ได้รับยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำร
ประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100    
ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนด  
เวลำ 6 ปี นบัจำกวนัทีเ่ริม่มรีำยได้จำกกำรประกอบกจิกำรนัน้     
ในกรณีที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้น     
ดงักล่ำว สำมำรถน�ำผลขำดทนุประจ�ำปีทีเ่กิดขึน้ระหว่ำงเวลำนัน้   
ไปหกัออกจำกก�ำไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภำยหลงัระยะเวลำทีไ่ด้รบัยกเว้น
ภำษเีงนิได้นิติบุคคล มกี�ำหนดเวลำไม่เกนิ 5 ปี นับแต่วนัพ้นก�ำหนด
เวลำนัน้ โดยเลอืกหกัจำกก�ำไรสทุธขิองปีใดปีหน่ึงหรอืหลำยปีกไ็ด้
• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�ำเงนิปันผลจำกกจิกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิ     
ไปค�ำนวณเพือ่เสยีภำษเีงนิได้นติิบคุคล ตลอดระยะเวลำทีไ่ด้รับ
ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล

• ภำษีเงนิได้นิติบคุคลทีไ่ด้รบักำรยกเว้นตำมมำตรำ 31 วรรคหนึง่ 
และวรรคสำม มมีลูค่ำไม่เกนิ 94,000,000 บำท ทัง้นี ้จะปรบัเปลีย่น
ตำมจ�ำนวนเงนิลงทนุโดยไม่รวมค่ำทีด่นิและทนุหมนุเวยีนทีแ่ท้จรงิ 
ในวนัเปิดด�ำเนนิกำรตำมโครงกำรท่ีได้รับกำรส่งเสรมิ
• ทนุจดทะเบยีนต้องไม่น้อยกว่ำ 836.48 ล้ำนบำท
• ก�ำลงักำรผลติ
ผลติแผงเซลล์แสงอำทติย์ ประมำณ 100 เมกะวตัต์ต่อปี 
(เวลำท�ำงำน 24 ชัว่โมง ต่อวนั 365 วนั ต่อปี)

นอกจำกนี ้ บรษิทัฯ ได้รับสทิธกิำรส่งเสริมกำรลงทนุจำกกำรเข้ำ   
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมประกำศ    
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ 7/2552 เรื่องมำตรกำร         
ส่งเสริมกำรลงทุนให้บริษัทที่ได้รับกำรส่งเสริมจดทะเบียน            
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลำดหลักทรัพย์     
เอม็ เอ ไอ (MAI) ซึง่บรษิทัฯ จะได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล
โดยไม่จ�ำกดัวงเงนิ
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นโยบายการลงทุน

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรลงทุนในบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมโดยพจิำรณำลงทนุในธรุกจิทีเ่กือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ต่อกำรท�ำธรุกจิของ 
บรษิทัฯ หรอืเป็นธรุกจิซ่ึงอยูใ่นอตุสำหกรรมท่ีมีแนวโน้มกำรเจรญิเติบโต หรอืธรุกิจทีบ่รษิทัฯ มคีวำมถนดัและช�ำนำญ โดยจะค�ำนงึถงึอตัรำ
ผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจำกกำรลงทนุ เพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ เป็นส�ำคญั โดยบรษิทัฯจะควบคุมดแูลด้วยกำรส่งกรรมกำรหรอื
พนกังำนระดบัสงูเข้ำไปเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ และบรษิทัฯ มสีทิธคิดัค้ำน (Veto Right) ในเรือ่งทีส่�ำคญัๆ ทีจ่ะ
ด�ำเนนิกำรโดยบรษัิทย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมน้ันๆ โดยกำรลงทนุในบริษัทดงักล่ำวจะต้องผ่ำนกำรพจิำรณำอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรของ 
บรษิทัฯ และผูถื้อหุน้ และ/หรอื ในกรณท่ีีเป็นกำรเข้ำท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัจะต้องผ่ำนกำรพจิำรณำอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบอกี
ด้วย รวมทัง้ต้องน�ำกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องมำบังคับใช้

นโยบายการลงทนุ และโครงสร้างเงนิลงทุน 

โครงสร้างเงินลงทุน

หุ้นสามัญ

ทนุจดทะเบยีนและทุนทีอ่อกและเรยีกช�ำระแล้ว 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561
ทนุจดทะเบยีน : 1,229,890,150 บำท 
ประกอบด้วยหุน้สำมัญจ�ำนวน 1,229,890,150 หุน้
มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1.00 บำท 
ทนุช�าระแล้ว : 836,478,966 บำท 
ประกอบด้วยหุน้สำมัญจ�ำนวน 836,478,966 หุน้
มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1.00 บำท

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2

ท่ีประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2561 เม่ือวันท่ี 30 เมษำยน 2561 
มมีตอินุมตักิำรออกและเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้
สำมญัของบรษัิทฯ ครัง้ที ่2 (SMT-W2) จ�ำนวนไม่เกนิ 209,118,991 
หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิทัฯ ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดย   
ไม่คดิมลูค่ำในอตัรำส่วน 4 หุน้สำมัญเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคญั
แสดงสทิธ ิSMT-W2 ซ่ึงใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธิซือ้หุน้
สำมญัของบรษิทัฯ ได้ 1 หุน้ ในรำคำกำรใช้สิทธ ิ2.10 บำทต่อหุน้ 
เว้นแต่กรณมีกีำรปรบัอตัรำกำรใช้สทิธแิละรำคำกำรใช้สทิธติำม
เงือ่นไขกำรปรบัสทิธิ

ทัง้นี ้ วนัก�ำหนดกำรใช้สิทธซ้ืิอหุน้สำมัญ ผูถื้อใบส�ำคญัแสดงสทิธิ 
SMT-W2 สำมำรถใช้สทิธติำมใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ SMT-W2 ได้   
ในวนัท�ำกำรสดุท้ำยของเดอืนมนีำคม มถินุำยน กนัยำยน และ
ธนัวำคม ของแต่ละปีตลอดอำยุของใบส�ำคญัแสดงสทิธฯิ 2 ปี นบั
จำกวนัท่ีออกเสนอขำยใบส�ำคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 ซึง่ตรงกับ   
วนัที ่1 มถินุำยน 2561 จนถึงวนัก�ำหนดกำรใช้สิทธคิรัง้สดุท้ำยใน
วนัที ่29 พฤษภำคม 2563

โดย ณ วนัที ่1 มถินุำยน 2561 บรษิทัฯ ได้จดัสรรใบส�ำคัญแสดง
สทิธ ิ SMT-W2 ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตำมสดัส่วนกำร     
ถอืหุน้โดยไม่คดิมลูค่ำจ�ำนวน 209,118,803 หน่วย คงเหลอืทีไ่ม่ได้
ถกูจดัสรรจ�ำนวน 188 หน่วย ทำงบริษัทฯ จะด�ำเนนิกำรยกเลกิ  
ใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิSMT-W2 ในส่วนทีค่งเหลอืดงักล่ำวต่อไป 

นับจำกวันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 จนถึงวันที่ 31 
ธนัวำคม 2561 มผีูถ้อืใบส�ำคญัแสดงสทิธใิช้สทิธซิือ้หุน้สำมญัของ 
บรษิทัฯ ตำมใบส�ำคัญแสดงสทิธ ิSMT-W2 รวมเป็นจ�ำนวน 3,000 
หน่วย คดิเป็นหุน้สำมญัทีไ่ด้จำกกำรใช้สทิธจิ�ำนวนทัง้สิน้ 3,000 หุน้ 
โดยยงัคงเหลอืใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ SMT-W2 ทีย่งัไม่ได้ใช้สทิธอิกี 
จ�ำนวน 209,115,803 หน่วย และเหลอืหุน้ส�ำหรบัรองรบัใบส�ำคญั
แสดงสทิธ ิSMT-W1 จ�ำนวน 209,115,803 หุน้

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W1

ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2559 เมือ่วนัที ่26 เมษำยน 2559 
มมีติอนมัุตกิำรออกและเสนอขำยใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สำมัญของบรษัิทฯ ครัง้ที ่1 (SMT-W1) จ�ำนวนไม่เกนิ 167,295,193 
หน่วย ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดย   
ไม่คดิมลูค่ำในอตัรำส่วน 5 หุน้สำมญัเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคญั
แสดงสทิธ ิ SMT-W1 โดยมอีตัรำกำรใช้สทิธิใบส�ำคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สำมญัของบรษิทัฯ ได้ 1 หุน้ และมรีำคำกำรใช้
สทิธ ิ8.00 บำทต่อหุน้ เว้นแต่กรณมีกีำรปรบัอตัรำกำรใช้สทิธแิละ
รำคำกำรใช้สทิธติำมเงือ่นไขกำรปรับสทิธิ

ทัง้นี ้วนัก�ำหนดกำรใช้สทิธซิือ้หุน้สำมญั ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธ ิ
SMT-W1 สำมำรถใช้สทิธิตำมใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิSMT-W1 ได้ใน
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วันท�ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และ
ธนัวำคม ของแต่ละปีตลอดอำยขุองใบส�ำคญัแสดงสทิธฯิ 2 ปี 11 
เดือน 30 วัน นับจำกวันท่ีออกเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 
SMT-W1 ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 จนถึงวนัก�ำหนดกำร
ใช้สทิธคิรัง้สดุท้ำยในวนัท่ี 28 มถินุำยน 2562

โดย ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 บรษัิทฯ ได้จัดสรรใบส�ำคญั
แสดงสิทธ ิSMT-W1 ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตำมสดัส่วน
กำรถือหุน้โดยไม่คดิมลูค่ำจ�ำนวน 167,295,007 หน่วย คงเหลอื
ทีไ่ม่ได้ถกูจัดสรรจ�ำนวน 186 หน่วย ทำงบรษิทัฯจะด�ำเนินกำร
ยกเลกิใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิSMT-W1 ในส่วนทีค่งเหลอืดงักล่ำวต่อไป 

นับจำกวันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 จนถึงวันที่ 31 
ธนัวำคม 2560 มผีูถื้อใบส�ำคญัแสดงสทิธใิช้สทิธซิือ้หุน้สำมญั     
ของบรษิทัฯ ตำมใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ SMT-W1 รวมเป็นจ�ำนวน 
-0- หน่วย คดิเป็นหุน้สำมญัทีไ่ด้จำกกำรใช้สทิธ ิ จ�ำนวนทัง้สิน้ 
-0- หุน้ โดยยังคงเหลอืใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิSMT-W1 ทีย่งัไม่ได้ใช้
สทิธอิกีจ�ำนวน 167,295,007 หน่วย และเหลอืหุน้ส�ำหรบัรองรบั
ใบส�ำคัญแสดงสทิธิ SMT-W1 จ�ำนวน 167,295,007 หุน้

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-WB

ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2559 เมือ่วนัท่ี 26 เมษำยน 2559 
มมีตอินุมตักิำรออกและเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้
สำมัญของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมกำรและ/หรือ
พนกังำนของบรษิทัฯ จ�ำนวนไม่เกนิ 17,000,000 หน่วย โดยไม่คดิ
มูลค่ำ โดยมอีตัรำกำรใช้สทิธใิบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มีสทิธิ
ซือ้หุ้นสำมญัของบรษิทัฯ ได้ 1 หุน้ ทัง้น้ี รำคำกำรใช้สิทธแิละข้อ
จ�ำกดักำรใช้สทิธ ิมรีำยละเอยีดดงัน้ี

ปีท่ี 1 (ครัง้ที ่1 และ 2)
สำมำรถใช้สทิธิได้ต่อเมือ่รำคำปิดของหุน้สำมัญของบรษิทั ณ วันใด
วนัหนึง่ในช่วง 30 วันก่อนวนัแจ้งควำมจ�ำนงกำรใช้สทิธใินแต่ละครัง้ 
ไม่ต�ำ่กว่ำ 9.00 บำท โดยก�ำหนดรำคำใช้สิทธเิท่ำกบั 7.20 บำท 
สำมำรถใช้สทิธไิด้ไม่เกนิร้อยละ 35 ของใบส�ำคัญแสดงสทิธ ิSMT-
WB ทัง้หมดทีแ่ต่ละคนได้รบักำรจดัสรรจำกบรษิทัฯ

ปีท่ี 2 (ครัง้ที ่3 และ 4)
สำมำรถใช้สทิธิได้ต่อเมือ่รำคำปิดของหุน้สำมัญของบรษิทั ณ วันใด
วนัหนึง่ในช่วง 30 วันก่อนวนัแจ้งควำมจ�ำนงกำรใช้สทิธใินแต่ละครัง้ 
ไม่ต�ำ่กว่ำ 10.70 บำท โดยก�ำหนดรำคำใช้สิทธเิท่ำกบั 8.00 บำท 
สำมำรถใช้สทิธไิด้ไม่เกนิร้อยละ 35 ของใบส�ำคัญแสดงสทิธ ิSMT-
WB ทัง้หมดทีแ่ต่ละคนได้รบักำรจดัสรรจำกบรษิทัฯ ท้ังนีส้ำมำรถ
ใช้สทิธสิะสมรวมไม่เกนิร้อยละ 70 ของใบส�ำคญัแสดงสิทธิ

ปีที ่3 (ครัง้ที ่5 และ 6)
สำมำรถใช้สทิธิได้ต่อเมือ่รำคำปิดของหุน้สำมญัของบรษิทั ณ วันใด
วนัหนึง่ในช่วง 30 วันก่อนวนัแจ้งควำมจ�ำนงกำรใช้สทิธใินแต่ละครัง้ 
ไม่ต�ำ่กว่ำ 12.50 บำท โดยก�ำหนดรำคำใช้สทิธเิท่ำกบั 8.70 บำท 
สำมำรถใช้สทิธใินส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดได้ ทัง้นีส้ำมำรถใช้สทิธสิะสม
รวมได้ร้อยละ 100 ของใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ SMT-WB ทัง้หมดที่
แต่ละคนได้รบักำรจัดสรรจำกบรษิทัฯ

โดยก�ำหนดกำรใช้สทิธซิือ้หุน้สำมญัของบรษิทัฯ ตำมใบส�ำคญัแสดง
สทิธ ิSMT-WB ในวนัท�ำกำรสดุท้ำยของเดอืนมถินุำยน และธนัวำคม 
ของแต่ละปีตลอดอำยขุองใบส�ำคญัแสดงสทิธฯิ 3 ปี นบัจำกวนัที่
ออกเสนอขำยใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ SMT-W1 ซึง่ตรงกบัวนัที ่ 30 
มถินุำยน 2559 จนถงึวนัก�ำหนดกำรใช้สทิธคิรัง้สดุท้ำยในวนัที ่28 
มถินุำยน 2562

โดย ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2559 บรษิทัฯ ได้จดัสรรใบส�ำคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 2 (SMT-WB) ให้แก่
กรรมกำรและ/หรอืพนกังำนของบรษิทัฯ จ�ำนวน 17,000,000 หน่วย 
ครบทัง้จ�ำนวน

นับจำกวันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB จนถึงวันที่ 31 
ธนัวำคม 2560 มผีูถื้อใบส�ำคญัแสดงสทิธใิช้สทิธซิือ้หุน้สำมญั     
ของบรษิทัฯ ตำมใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ SMT-WB รวมเป็นจ�ำนวน 
-0- หน่วย คดิเป็นหุน้สำมญัทีไ่ด้จำกกำรใช้สทิธ ิจ�ำนวนทัง้สิน้ -0- 
หุน้ โดยยงัคงเหลอืใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิSMT-WB ท่ียงัไม่ได้ใช้สทิธิ
อกีจ�ำนวน 17,000,000 หน่วย และเหลอืหุ้นส�ำหรับรองรบัใบส�ำคญั
แสดงสทิธ ิSMT-WB จ�ำนวน 17,000,000 หุน้

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561

เมือ่วนัที ่29 มนีำคม 2561 บรษิทัฯได้ออกและเสนอขำยหุ้นกูค้รัง้
ที ่ 1/2561 จ�ำนวน 500,000 หน่วย มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1,000 
บำท โดยขำยได้จ�ำนวน 217,300 หน่วย รวมเป็นเงิน 217 ล้ำนบำท 
หุน้กูด้งักล่ำวเป็นหุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อืประเภทไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกั
ประกนัและไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ท้ังน้ี หุน้กูม้อีำย ุ 2 ปีนบัจำกวนั
ออกหุน้กู้และครบก�ำหนดไถ่ถอนทัง้จ�ำนวนในวนัที ่ 29 มนีำคม 
2563 หุน้กูม้อัีตรำดอกเบีย้ร้อยละ 6.20 ต่อปี (อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ท้
จรงิร้อยละ 7.15 ต่อปี) โดยจ่ำยช�ำระดอกเบ้ียทกุ 3 เดอืนตลอด
อำยหุุน้กู้



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 27

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัจากหกัภาษแีละส�ารองตามกฎหมาย 
ทัง้นี ้ คณะกรรมการของบริษัทฯมอี�านาจในการพจิารณายกเว้นไม่ด�าเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรอืเปลีย่นแปลงนโยบายดงักล่าว  
ได้เป็นคร้ังคราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขทีก่ารด�าเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ เช่น ใช้เป็นทนุส�ารองส�าหรับ
การช�าระคนืเงนิกู ้ใช้เป็นเงนิลงทุนเพือ่ขยายก�าลงัการผลติ หรอืกรณมีกีารเปลีย่นแปลงสภาวะตลาด ซึง่อาจมผีลกระทบต่อกระแสเงนิสด
ของบรษิทัฯในอนาคต

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผลในปีท่ีผ่ำนมำมีดังนี้
(บำทต่อหุน้)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล

งวดครึง่ปีแรก

0.20 0.20 - - - - - - -

กำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำร

ด�ำเนนิงำนงวดครึง่ปีหลงั
0.50 - - - - - - - -*

กำรจ่ำยเงนิปันผลประจ�ำปี 0.70 0.20 - - - - - - -*

*รอกำรพจิำรณำอนุมัตจิำกท่ีประชมุสำมัญผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯประจ�ำปี 2562 ในวนัที ่29 เมษำยน 2562
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1. บรษิทัฯ ได้วำงกลยทุธ์ในกำรขยำยธุรกจิให้มีควำมหลำกหลำย

มำกข้ึนเพื่อเพ่ิมรำยได้และลดควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินธุรกิจ       

เน้นกำรขยำยก�ำลงักำรผลติเพ่ือรองรบัลูกค้ำในผลติภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำ

เพิม่และมอีตัรำกำรเตบิโตสงู ท่ีต้องอำศยักำรวจัิยและพัฒนำร่วม

กนัระหว่ำงบรษิทัฯ และลกูค้ำ ซึง่คำดว่ำจะเริม่เหน็ผลในปีพ.ศ.2558 

เป็นต้นไป โดยมุง่เน้นใน 6 กลุม่ผลติภัณฑ์ ได้แก่ กลุม่อปุกรณ์

อิเลก็ทรอนกิส์เกีย่วกบัสำรกึง่ตวัน�ำไฟฟ้ำ (Semiconductor), กลุม่

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผู้บริโภคสมัยใหม่ (Advanced 

Consumer), กลุม่อุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ส�ำหรบังำนเฉพำะทำง 

(Niche & Specialty), กลุม่อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์เกีย่วกบัยำนยนต์ 

(Automotive), กลุม่อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ (Medical Devices), 

กลุ่มอุปกรณ์สื่อสำรทำงแสงและเครือข่ำยพื้นฐำน (Optical 

Components) 

2. บรษิทัฯ เน้นกำรขยำยตลำดใหม่ๆ มำกขึน้ในทกุทวปี เช่น 

สหรัฐอเมรกิำ ยโุรป ญีปุ่น่ และประเทศอืน่ๆในเอเชีย โดยมุ่งเน้น

กำรสร้ำงพนัธมติรทำงธุรกจิในแต่ละทวปีมำกข้ึน เพ่ือให้กำรขยำย

ฐำนลกูค้ำเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ

3. บรษิทัฯ ได้เตรยีมกำรเข้ำสูก่ลุม่ประชำคมเศรษฐกจิ ASEAN  

ของกำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลติเดยีว โดยปรบัสภำพแวดล้อมใน

กำรท�ำงำนให้เป็นแบบ Global work place เพือ่รองรับพนกังำนใน

อนำคตทีอ่ำจมำจำกหลำกหลำยประเทศ พร้อมทัง้ปลกูฝังค่ำนยิม 

Cross Functional Team Work เพือ่ส่งเสริมกำรท�ำงำนร่วมกนัเป็น

ทมีภำยในองค์กร

4. บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO13485 (Quality 

Management System for Medical Devices) และ ISO22301 

(Business Continuity Management Systems) ในปี 2560 และ 

2559 ตำมล�ำดบั ทัง้นี ้มำตรฐำน TL9000 (Quality Management 

System) อยูใ่นระหว่ำงกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ขอกำรรับรอง ซึง่คำดว่ำ

จะได้รบักำรรับรอง TL 9000 ภำยในปี พ.ศ.2562

โครงการในอนาคต

การวจิยัและพฒันา

บรษิทัฯยงัคงให้ควำมส�ำคญักบักำรวจิยัและ พัฒนำทำงด้ำนข้ันตอน

กำรผลิต รวมถึงตวัผลิตภณัฑ์อย่ำงต่อเนือ่ง โดยทมีนกัวจิยัและ

พฒันำของบรษิทัฯ ได้มกีำรพัฒนำผลติภัณท์ไปพร้อมๆ กบัลกูค้ำ

เพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภำพและเป็นท่ีพึงพอใจของลกูค้ำ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษทัฯ ได้ด�ำเนนิโครงกำรอย่ำงต่อเนือ่งกบักรมโรงงำน 
กระทรวงอุตสำหกรรม ส�ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพโรงงำนอุตสำหกรรมมุ่งสู ่กำรพัฒนำด้ำน     
สิง่แวดล้อม และรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงยัง่ยนื (CSR-
DIW 2560) 

ส�ำหรับนโยบำยและรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมเบื้องต้น
ตำมโครงกำรนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่ำน และผู้ที่สนใจสำมำรถอ่ำนและ
ศึกษำรำยละเอียดซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้อย่ำงครบถ้วน       
ในเวบไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.starsmicro.com หวัข้อ CSR 

รำยงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities 
Report) บรษิทัฯ ได้แยกเล่มในกำรเปิดเผยต่ำงหำกจำกรำยงำน 
56-1 และ 56-2 ผู้ถือหุ้นทุกท่ำน และผู้ที่สนใจสำมำรถอ่ำน 
และศึกษำรำยละเอียดซ่ึงบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้อย่ำงครบถ้วน 
ในเวบไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.starsmicro.com หวัข้อ CSR

นโยบายภาพรวม

บริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(มหำชน) ยดึมัน่ในกำรด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้กำรก�ำกบักจิกำรท่ีดี
และยดึหลกัจรยิธรรมควบคูไ่ปกบักำรใส่ใจดูแลรกัษำสิง่แวดล้อม
และสังคม บริษัทฯ มีควำมส�ำนึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำง
แท้จริง โดยค�ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)       
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ต้ังแต่ผู ้ถือหุ้น 
พนักงำน ลูกค้ำชุมชนตลอดจนสังคมในวงกว้ำง ทั้งนี้เพื่อน�ำไป
สู่กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ส�ำหรับกิจกรรมกำรมีส่วนร่วม    
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
นั้น บริษัทฯ มีควำมเชื่อว่ำชุมชนที่เข้มแข็งและมีกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนนั้นมีควำมส�ำคัญยิ่งในฐำนะเป็นปัจจัยเอื้อต่อกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ 
อ�ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 
บริษัทฯ นั้นเปรียบเสมือนเป็นบ้ำนของบริษัทฯ เพรำะบริษัทฯ 
เป็นสมำชิกส่วนหน่ึงของชุมชนและสังคมน้ี นอกจำกนี้บริษัทฯ 
มุง่ท่ีจะสร้ำงสรรค์ผลติภณัฑ์ทียั่งประโยชน์ทำงธรุกิจและต้องเป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อมของโลก และเป็นพลเมอืงทีด่ขีองโลก นัน่คอื      
เป็นธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมนีโยบำย 
CSR ดังนี้

ด้านชุมชนและสังคม

1. บริษัทฯ จะส�ำรวจตรวจสอบสภำพชุมชนและสังคมโดยรอบ 
ในพืน้ทีท่ัง้ใกล้และไกลว่ำได้รบัผลกระทบในทำงลบจำกกำรด�ำเนนิ
ธุรกิจหรือโครงกำรที่จะด�ำเนินกำรในอนำคตมำกน้อยเพียงใด 
เพื่อน�ำมำพิจำรณำแก้ไข/ปรับปรุงกำรด�ำเนินกำร มิให้เกิดผล 
กระทบในทำงลบ และสร้ำงควำมเสียหำยต่อชุมชนและสังคม 
ทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อม
2. บรษิทัฯ จะสนบัสนนุกำรด�ำเนินกจิกรรมอำสำท่ีเก่ียวข้องกบักำร
พฒันำชุมชนและสังคม
3. บรษัิทฯ จะร่วมกนัรักษำสภำพแวดล้อมในชมุชนและสงัคมให้น่ำอยู่
4. บรษิทัฯ จะสนบัสนนุให้ชมุชนและสงัคมมรีะบบสำธำรณปูโภค 
พืน้ฐำนต่ำงๆ อย่ำงพอเพยีง 
5. บริษัทฯ จะสนบัสนนุและมส่ีวนร่วมในกำรบ�ำเพญ็ประโยชน์สำธำรณะ 

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. บรษิทัฯ จะสร้ำงสรรค์และผลติผลติภณัฑ์ทีไ่ม่เป็นพษิต่อโลก
2. บรษิทัฯ จะปรบัเปลีย่นกระบวนกำรผลิตตำมควำมเหมำะสมเพือ่ 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
3. บรษิทัฯ จะส่งเสรมิกำรน�ำวสัดใุช้แล้วกลบัมำใช้ใหม่
4. บรษิทัฯ จะแบ่งปันข้อมลูด้ำนสิง่แวดล้อมและสนบัสนนุกจิกรรม
ต่ำงๆทั้งในและนอกประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
5. บริษัทฯ จะปรับปรุงระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจัง 
และต่อเนื่อง

บริษัทฯ จัดโครงกำรฝึกอบรมเป็นกำรภำยใน inside training 
เพือ่ให้พนกังำนทกุระดับรบัทรำบนโยบำยส่ิงแวดล้อมของบรษิทัฯ 
และจัดฝึกอบรมแก่พนักงำนเพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ัน      
ของบริษัทฯ และตระหนักถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดี

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรด้ำน CSR เป็นไป  
อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน ทั้ง 8 ด้ำนดังนี้
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ จะปฏิบัติ 
อย่ำงมจีรยิธรรมของกจิกำรต่อกจิกำรอืน่ และสร้ำงสมัพันธภำพ
ระหว่ำงกิจกำรให้ดี โดยยึดหลักกำรแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริม
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในคูค้่ำ เคำรพต่อสทิธใินทรพัย์สนิและ
จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สำมำรถบั่นทอนกระบวนกำรทำง 
กำรเมอืงอย่ำงยั่งยืน

2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รปัช่ัน บรษิทัฯ จะสร้ำงควำมเชือ่มัน่  
ในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของกำรต่อต้ำนกำรทุจริต อีกทั้งมุ่งมั่น
สนับสนุนกำรก�ำกับดูแล ส่งเสริม อบรม ให้พนักงำน ตัวแทน  
คูส่ญัญำรบัจ้ำง คู่ค้ำ ตระหนกัถงึกำรทจุรติทีอ่ำจเกดิขึน้ และสร้ำง
และรักษำระบบกำรต่อต้ำนกำรทจุรติทีม่ปีระสทิธผิล นอกเหนือ 
ไปจำกวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกิจกำรอย่ำงยั่งยืน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ำ
ระวงักำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดด้ำนสทิธมินษุยชนภำยในกจิกำร 
และกระตุ้นให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักสำกล ตั้งแต่ระดับคณะ
กรรมกำรผู้บริหำรลงไปถึงระดับพนักงำน และให้ค�ำปรึกษำ 
ตรวจสอบกำรเคำรพในสทิธคิวำมเป็นพลเมอืง สทิธทิำงกำรเมอืง 
สิทธิทำงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม อย่ำงยั่งยืน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ เคำรพสิทธ ิ
ในกำรท�ำงำนตำมหลกัมนษุยชน โดยจะไม่เลอืกปฏิบัตไิม่แบ่งแยก
ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ สถำนภำพกำรสมรส และ   
ไม่กีดกัน ไม่สร้ำงอคติหรือควำมล�ำเอียงในกำรจ้ำงงำน ไม่ใช้
แรงงำนเด็กที่มีอำยุน้อยกว่ำ 15 ปี และให้ควำมคุ้มครองสภำพ
กำรท�ำงำนของพนักงำน บริษัทฯ จะจ่ำยค่ำจ้ำงแรงงำน และจัด
สวัสดิกำรให้เพื่อเป็นหลักประกันควำมมั่นคง โดยกำรจ่ำย      
ค่ำตอบแทนเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรจ่ำย   
ค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรมเดียวกัน และจัดสถำนท่ีท�ำงำนให้
เกดิควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน และมีสขุอนำมัยท่ีดใีนกำรท�ำงำน

ในทกุปี บรษิทัฯ จะจดัให้มกีำรอบรมให้กบัวิศวกรและช่ำงเทคนคิ
ตลอดจนพนักงำนที่ปฏิบัติงำนเป็นทีมป้องกันเหตุฉุกเฉินของ 
บริษัทฯ เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ควำมช�ำนำญในกำรป้องกัน
และเกิดควำมปลอดภยัในชวีติ และทรพัย์สนิของตวัพนักงำนเอง 
และของบรษิทัฯ ในปี 2561 นี ้บรษิทัฯ มสีถติกิำรเกดิอบุตัเิหตุ
จำกกำรท�ำงำนในสำยกำรผลิตจ�ำนวน 3 คร้ัง โดยพนักงำน    
ได้รับบำดเจ็บเพียงเล็กน้อย 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ จะให้ค�ำปรึกษำ และ    
ให้ข้อมูลต่อผู้บริโภค เพ่ือป้องกันสุขภำพและควำมปลอดภัย  
ของผู้บริโภค โดยจัดหำสินค้ำและพัฒนำสินค้ำและกำรบริกำร 
ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดกำรบริโภค
อย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี้บริษัทฯ จะให้ควำมรู้และข้อมูลที่จ�ำเป็น
ต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้ำและบรกิำรของบรษิทัฯ อย่ำงยัง่ยนื

6. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ ตระหนกัว่ำ กำรประกอบ
ธุรกิจได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบต่อสิ่งแวดล้อมบ้ำง 
บรษิทัฯ จะพยำยำมวำงแผนและจดักำรควบคมุ ป้องกนักิจกรรม
ทำงกำรผลิตของบริษัทฯ ให้เกิดมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมให้   
น้อยท่ีสุด และควบคุมอัตรำกำรใช้ทรัพยำกรของบริษัทฯ       
ให้น้อยที่สุด และฟื้นคืนทรัพยำกรที่สูญเสียไปอย่ำงยั่งยืน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ จะร่วมกับชุมชน     
ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ข้อมูล และให้ค�ำ
ปรึกษำ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ในกำรท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนวคิด    
ที่เป็นประโยชน์กับตัวชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน

8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด�าเนนิ
งานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผูม้ส่ีวนได้
เสีย บริษัทฯ มีแนวทำงลดกำรใช้พลังงำน หรือวัตถุดิบใน     
กำรผลิต และมุ่งผลิตสินค้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่ง
พัฒนำนวตักรรมใหม่ๆทีม่ปีระโยชน์กบับรษิทัฯ และสงัคมอย่ำง
รบัผดิชอบ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกิจกำร และระดับประเทศ     
อย่ำงยั่งยืน
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บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ (CSR)

1. บทบาทหน้าทีข่องคณะท�างานด้านการก�ากบัดแูลองค์กร

1. บริหารจัดการ และก�ากับดูแลองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้โดยค�านึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเกิดประโยชน์ต่อ
สังคมทั่วไป
2. ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก�าหนดไว้
3. ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผล
ความคบืหน้ากจิกรรมทีต้่องจดัท�า รวมถงึประสานงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้
เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ 

2. บทบาทหน้าทีข่องคณะท�างานด้านสทิธมินษุยชน

1. ให้ค�าปรกึษา ตรวจสอบการเคารพในสทิธคิวามเป็นพลเมอืง สทิธิ
ทางการเมอืง สทิธทิางด้านสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม กลุม่บุคคล
ทีต้่องได้รบัการดแูลเป็นพเิศษ รวมตลอดถงึสทิธ ิพืน้ฐานในการท�างาน 
2. ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการด�าเนนิการ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้
3. ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผล
ความคบืหน้ากจิกรรมทีต้่องจดัท�า รวมถงึประสานงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้
เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ



รายงานประจ�าปี 256132

3. บทบาทหน้าทีข่องคณะท�างานด้านการปฏบิตัด้ิานแรงงาน

1. ให้ค�ำปรกึษำ ตรวจสอบกำรจ้ำงงำน และควำมสมัพนัธ์ในกำร
จ้ำงงำน เงื่อนไขในกำรท�ำงำน และคุ้มครองทำงสังคม หรือ 
สุขภำพ และควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน รวมตลอดถึงกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
2. ร่วมกนัเสนอแนะแนวทำงกำรด�ำเนินกำร เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ที่ก�ำหนดไว้
3. ด�ำเนินกำรจัดท�ำเอกสำรของระบบ ติดตำม และรำยงำนผล
ควำมคบืหน้ำกจิกรรมทีต้่องจดัท�ำ รวมถงึประสำนงำนหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด
4. ประกำศใช้เอกสำรตำมระบบ และสื่อสำรอบรมแนวทำงให้ผู้
เกีย่วข้องภำยในองค์กรทรำบ

4. บทบาทหน้าทีข่องคณะท�างานด้านสิง่แวดล้อม

1. ให้ค�ำปรกึษำหำรือ ตรวจสอบเกีย่วกบักำรบ่งช้ีและกำรจัดกำร
ลกัษณะปัญหำสิง่แวดล้อมของกจิกรรม ผลิตภัณฑ์ และกำรบรกิำร
2. ส่งเสรมิกำรบรโิภคและกำรผลิต กำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงยัง่ยนื 
และกำรรณรงค์เพื่อลดกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ รวมถึงกำร
สร้ำงคุณค่ำกำรบริกำรเชิงนิเวศ
3. ร่วมกนัเสนอแนะแนวทำงกำรด�ำเนินกำร เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ทีก่�ำหนดไว้
4. ด�ำเนินกำรจัดท�ำเอกสำรของระบบ ติดตำม และรำยงำนผล 
ควำมคืบหน้ำกิจกรรมทีต้่องจดัท�ำ รวมถงึประสำนงำนหน่วยงำน   
ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด
5. ประกำศใช้เอกสำรตำมระบบ และสื่อสำรอบรมแนวทำงให้ผู้
เกีย่วข้องภำยในองค์กรทรำบ

5. บทบาทหน้าทีข่องคณะท�างานด้านการด�าเนนิงานอย่าง
เป็นธรรม

1. ให้ค�ำปรกึษำหำรอื ตรวจสอบกำรต่อต้ำนกำรคอรัปชัน่ และกำร
ต่อต้ำนกำรรบัสนิบน กำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงอย่ำงรบัผดิชอบ 
กำรแข่งขันที่เป็นธรรม กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม    
ในขอบเขตของผลกระทบ รวมถงึกำรเคำรพสทิธใินทรัพย์สนิ
2. ร่วมกนัเสนอแนะแนวทำงกำรด�ำเนินกำร เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ทีก่�ำหนดไว้
3. ด�ำเนินกำรจัดท�ำเอกสำรของระบบ ติดตำม และรำยงำนผล 
ควำมคืบหน้ำกิจกรรมทีต้่องจดัท�ำ รวมถงึประสำนงำนหน่วยงำน   
ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด
4. ประกำศใช้เอกสำรตำมระบบ และสื่อสำรอบรมแนวทำงให้ผู้
เกีย่วข้องภำยในองค์กรทรำบ

6. บทบาทหน้าทีข่องคณะท�างานด้านการปฏบิตัด้ิานผูบ้รโิภค

1. ให้ค�ำปรึกษำหำรือ ตรวจสอบกำรให้ข้อมูลกำรท�ำกำรตลำด 
และกำรปฎิบัติเพื่อกำรปกป้องสุขภำพ และควำมปลอดภัย    
ของผู้บริโภค กำรจัดหำ และกำรพัฒนำสินค้ำและกำรบริกำร  
ที่เป็นประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทำงกำรด�ำเนนิกำร เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำย
ที่ก�ำหนดไว้
3. ด�ำเนินกำรจัดท�ำเอกสำรของระบบ ติดตำม และรำยงำนผล 
ควำมคืบหน้ำกิจกรรมท่ีต้องจดัท�ำ รวมถงึประสำนงำนหน่วยงำน   
ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด
4. ประกำศใช้เอกสำรตำมระบบ และสื่อสำรอบรมแนวทำงให้ผู้
เกีย่วข้องภำยในองค์กรทรำบ

7. บทบาทหน้าทีข่องคณะท�างานด้านการมส่ีวนร่วม และการ
พฒันาชมุชน
1. ให้ค�ำปรกึษำหำรอื ตรวจสอบกำรมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำ สงัคม 
เศรษฐกจิ ชมุชน
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทำงกำรด�ำเนนิกำร เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำย
ทีก่�ำหนดไว้
3. ด�ำเนินกำรจัดท�ำเอกสำรของระบบ ติดตำม และรำยงำนผล 
ควำมคืบหน้ำกิจกรรมท่ีต้องจดัท�ำ รวมถงึประสำนงำนหน่วยงำน          
ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด
4. ประกำศใช้เอกสำรตำมระบบ และสื่อสำรอบรมแนวทำงให้ผู้
เกีย่วข้องภำยในองค์กรทรำบ

8. บทบาทหน้าทีเ่ลขานกุารการจดัท�าระบบ CSR

1. ด�ำเนนิกำรจดัท�ำประกำศแต่งตัง้คณะกรรมกำรและคณะท�ำงำน
ด้ำนควำมรบัผดิชอบของบรษิทัต่อสงัคม (CSR) จำกกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรด�ำเนนิงำนระบบ (CSR) 
2. ด�ำเนินกำรจดัประชุมตดิตำมควำมคบืหน้ำ ประสำนงำนหน่วยงำน
ทีเ่กีย่วข้องในกำรจดัระบบ จดัท�ำบนัทกึประชมุพร้อมทัง้จดัท�ำสรปุ
รำยงำนควำมคบืหน้ำกจิกรรมแจ้งต่อคณะกรรมกำรและคณะท�ำงำน
ด้ำนควำมรบัผดิชอบของบรษิทัต่อสงัคม (CSR) 
3. รวบรวมข้อมลูและกำรจดัท�ำรำยงำนข้อมลูของสถำนประกอบกำร
และชมุชนตำมรปูแบบคูม่อืกำรรำยงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
4. ด�ำเนนิกำรสือ่สำรข้อมลูระบบ CSR ให้ผูเ้กีย่วข้องภำยในองค์กรทรำบ
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การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

บรษิทัฯ ได้ท�ำกำรก�ำหนดแนวปฏบิตั ิ และสือ่สำรกบัพนกังำนทกุ
คนให้รบัทรำบ นอกจำกน้ี เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนของบรษิทั สตำร์ส 
ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) เป็นไปตำม
หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีตำมจรรยำบรรณแห่งพนัธมติรธรุกจิ
ผูม้คีวำมรบัผิดชอบ (Responsible Business Alliance-RBA) และ
ตำมมำตรฐำนสำกล  ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ บริษทัฯ จงึก�ำหนด
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต และสินบน และจะประกำศพร้อม      
เผยแพร่ เพือ่เป็นแนวทำงให้ผูบ้รหิำร และพนักงำนปฏิบตัิ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
 ในปี 2561 บริษัทได้ท�ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนดังนี้

กลไก/กระบวนการในการรบัข้อเสนอแนะประเดน็หรอืให้
ข้อมลูแก่ฝ่ายบรหิารสงูสดุ และพนกังานในการปฏบิตัหิน้าที่

บรษัิทฯ เปิดโอกำสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีมส่ีวนร่วมในกำรเสนอแนะ 
ควำมคดิเหน็ ผ่ำนกำรสำนเสวนำผูม้ส่ีวนได้เสยี ตูร้บัควำมคดิเหน็ 
E-Mail ผ่ำนฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลและธรุกำร กำรประชมุคณะ  กรรม
กำรสวสัดกิำรฯ และคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั

การด�าเนนิธรุกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม ในปี 
2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่ได้ถกูตรวจสอบหรอืฝ่ำฝืนกฎหมำย 
ในเรือ่งควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

1. กจิกรรมบริจาคโลหติ

เพื่อให้พนักงำนได้ร่วมท�ำประโยชน์แก่สังคม และสนับสนุนกำร
มีส่วนร่วมในกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสำธำรณะ บริษัทฯ จึงได้
ร่วมกับ โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมรับ
บริจำคโลหติจำกผูบ้รหิำรและพนกังำน ทีม่จีติอำสำในกำรบรจิำค
โลหิตเพื่อช่วยเหลือแก่ผู ้ที่มีควำมจ�ำเป็นและขำดแคลน ซึ่ง
กจิกรรมนีเ้ป็นกจิกรรมประจ�ำของบรษิทัท่ีจะจดัข้ึนทกุๆ 3 เดือน
 
2. โครงการ “จิตอาสา” มอบน�า้ด่ืม 

อกีหนึง่โครงกำรท่ีบรษิทัฯ ได้ท�ำมำตลอดปี 2561 นัน้กค็อืกำรมอบ
น�ำ้ดืม่ร่วมกจิกรรมต่ำงๆ ของภำครฐั เอกชนโดยในบำงโอกำสจะมี
พนกังำนจิตอำสำบรษิทัฯ ร่วมกจิกรรมแจกน�ำ้ดืม่ให้แก่ผูท้มีมำ ร่วม
งำนในโอกำสต่ำงๆ อำทิ
1. ร่วมออกหน่วยแจกน�้ำดื่มกับแพทยสภำ จ.ลพบุรี รพ.อำนันท
มหดิล ในกำรบรกิำรประชำชนท่ีมำรบักำรตรวจรกัษำ
2. สนบัสนนุน�ำ้ดืม่โครงกำรวิง่เพ่ือกำรกศุล ณ สะพำนพระนัง่เกล้ำ 
จงัหวดันนทบรุี 
3. สนบัสนนุน�ำ้ดืม่โครงกำรวิง่เพ่ือกำรกศุล “ก้ำวด้วยธรรมเพือ่ 17 
โรงพยำบำล” ณ วดับวรนิเวศวหิำร
4. มอบน�ำ้ดืม่ให้แก่มูลนิธฉิอืจี ้จ�ำนวน 1,100 ขวด
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แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิติัตาม
แนวทางปฏิบัติ ในการป ้องกันการมีส ่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทำงดังนี้

1. ก�ำหนดให้ผู ้บริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบัติตำม และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติของตนเอง ตำมแนวทำงจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทฯ และจรรยำบรรณ รวมทั้งตำมจรรยำบรรณแห่ง
พันธมิตรธุรกิจผู้มีควำมรับผิดชอบ (Responsible Business 
Alliance - RBA) ที่บริษัทฯ ประกำศและตำมมำตรฐำนสำกล
ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

2. ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประเมินควำม
เส่ียงจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น และรวบรวมประเด็นท่ีส�ำคัญ      
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ      
ตรวจสอบ และสั่งกำรด�ำเนินกำรแก้ไข และมอบหมำยให้     
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงติดตำมผล และรำยงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง

ในปี 2561 บรษิทัฯ ไม่มกีรณกีำรท�ำผดิด้ำนกำรทุจรติ (Fraud) 
หรือกระท�ำผิดจริยธรรม (Penalty) ใด ไม่มีกรณีที่กรรมกำรที่    
ไม่เป็นผู้บริหำรลำออกอันเนื่องจำกประเด็นเรื่องกำรก�ำกับดูแล
กจิกำรของบรษิทัฯ แต่อย่ำงใด และไม่พบกรณกีำรปฏบิตัใินทำง
ลบอนัมผีลต่อชือ่เสยีงของบรษัิทฯ อันเนือ่งมำจำกควำมล้มเหลว
ในกำรท�ำหน้ำที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

นอกจำกนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับกำรร้องเรียนเรื่องกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่ำงใดจำกพนักงำน คู่ค้ำ และชุมชน
ที่ใกล้เคียงบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงำน และ        
ผูบ้รหิำรปฏบิตัติำมหลกัสทิธมินษุยชนแบบสำกล อย่ำงต่อเนือ่ง
ยั่งยืน

การป ้องกันการมีส ่ วนเกี่ ยวข ้องกับการ
คอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง รับผิดชอบ    
ในกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอรัปชั่นอย่ำงต่อเน่ือง   
เพื่อประเมิน ทบทวนและปรับปรุงมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชั่น และให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ

เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) เป็นไป ตำมหลกักำรก�ำกบัดแูล
กจิกำรท่ีดี ตำมจรรยำบรรณแห่งพันธมิตรธรุกจิผูมี้ควำมรบัผดิชอบ 
(Responsible Business Alliance - RBA) และตำมมำตรฐำน
สำกลด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต บริษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบำยต่อ
ต้ำนกำรทุจริต และสินบน และจะประกำศพร้อมเผยแพร่ เพื่อ
เป็นแนวทำงให้ผู้บริหำร และพนักงำนปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ จะต่อต้ำนกำรทุจริต และไม่ยอมรับกำรให้ หรือกำร
รับของขวัญ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่มีเจตนำจูงใจให้
เกิดกำรด�ำเนินกำร หรือเกิดกำรกระท�ำกำรใดๆ เพื่อแสวงหำ
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย 

2. บริษัทฯ ต้องมีจรรยำบรรณ และมีควำมมุ่งมั่นในกำรป้องกัน
มิให้เกิดกำรทุจริต รวมถึงมีหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริต อีกทั้งต้องมีกำรสอบทำนตำม
แนวทำงปฏิบัติที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้อย่ำงสม�่ำเสมอ 

3. ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ มีหน้ำท่ีป้องกันและดูแล
ไม่ให้เกิดกำรทุจริต และสินบน หำกพบกำรทุจริตหรือพบเหตุ
อันควร เชื่อได้ว่ำมีพฤติกรรม หรือเจตนำที่ส่อไปในทำงทุจริต 
และสินบน ให้แจ้งต่อผู้บริหำรหรือผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว 
โดยส่งจดหมำยร้องเรียนท่ีกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณโรง
อำหำร และบริเวณอื่นที่เหมำะสมของบริษัทฯ 

4. ส�ำหรบับคุคลภำยนอกหำกพบกำรทจุรติ และสนิบน หรอืพบ
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ำผู ้บริหำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ มี
พฤติกรรมมีเจตนำที่ส่อไปในทำงทุจริต สำมำรถแจ้งเบำะแสไป
ยังอีเมล์ complainbox@starsmicro.com

5. บริษัทฯ ขอให้ผู้แจ้งเบำะแสม่ันใจได้ว่ำจะได้รับกำรคุ้มครอง 
และบรษิทัฯ จะแต่งตัง้เจ้ำหน้ำทีใ่ห้มหีน้ำท่ีตรวจสอบทกุเบำะแส
ที่มีกำรแจ้งเข้ำมำ และบริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลนี้ไว้เป็น    
ควำมลับสูงสุด
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การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล 

บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลเป็นอย่ำงมำกและมุง่เน้นทีจ่ะพฒันำทนุมนษุย์ (Human Capital Development) 
ของบริษัทฯ ให้เข้มแข็ง ให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธของบริษัทฯ เพรำะบริษัทฯ ตระหนักว่ำบุคคลำกร คือ 
ทรัพย์สินที่มีค่ำยิ่งของบริษัทฯ 

1. แผนระยะสั้นของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษทัฯ มุ่งทีจ่ะพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำนด้วยกำร 
ฝึกอบรมให้พนกังำนมขีดีควำมสำมำรถสูง ในกำรปฏิบัตงิำนและ  
มทีกัษะกำรปฏิบตังิำนท่ีหลำกหลำย (Multi-Skilled) สำมำรถสร้ำง
ผลผลิตที่ดีทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพให้เป็นที่ยอมรับของ  
ลกูค้ำของบรษัิทฯ เป็นอย่ำงสงู 

2. แผนระยะยาวของการบรหิารทรพัยากรบุคคล

บรษิทัฯ จะด�ำเนินโครงกำรส�ำคญัต่ำงๆ ท่ีได้เร่ิมต้นไว้ให้บรรลผุล 
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ได้แก่ 

• Competency Management System
โครงกำรนี้จะเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่องค์กร    
อย่ำงเตม็ท่ี โดยจะน�ำระบบนีไ้ปใช้กบัระบบต่ำงๆ ในกำรบรหิำร
ทรพัยำกรบคุคล เช่น ระบบกำรสรรหำและว่ำจ้ำง ระบบกำรฝึก
อบรมและพฒันำ และระบบกำรประเมินผลกำรปฏบิตัขิองพนกังำน 
เป็นต้น 

• Diversity Management 
บรษิทัฯ ได้เน้นกำรบรหิำรควำมหลำกหลำยเพือ่เตรยีมตวัรบักำร
ก้ำวเข้ำสูป่ระชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (AEC) ในอนำคตอนัใกล้   
ของประเทศไทย โดยส่งเสรมิให้พนักงำนได้พัฒนำทกัษะด้ำนภำษำ
ให้มำกขึน้และจดัสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มสีภำพแวดล้อม  
ทีด่ใีกล้เคยีงกบั Global Environment มำกข้ึน 

• Employee Engagement 
บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงกำรน้ีข้ึนเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำง
พนกังำนกับบรษิทัฯ ให้พนกังำนท�ำงำนด้วยควำมมุง่มัน่ อทุศิตนเพ่ือ
บรษัิทฯ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยกำรส่งเสรมิให้พนกังำนมี   
ส่วนร่วมในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ในทกุระดับ สร้ำงควำมเข้ำใจ
อนัดรีะหว่ำงพนักงำนกบัฝ่ำยบรหิำร ตลอดจนส่งเสรมิให้พนกังำน
ได้พฒันำตนเอง เพ่ือท่ีจะเติบโตไปในสำยงำนต่อไปในอนำคต 

บรษิทัฯ มกีองทนุส�ำรองเลีย้งชพี โดยพนกังำนจ่ำยส่วนหนึง่และ
บรษิทัฯ จ่ำยสมทบ ซึง่อตัรำสมทบเป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด 
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อส่งเสริมกำรออมเงินแบบผูกพันระยะยำว 
(Contractual Savings) ส�ำหรบัลูกจ้ำง เพือ่ไว้ใช้จ่ำยเมือ่ยำมเกษยีณ
อำย ุทพุพลภำพ หรอืต้องออกจำกงำน

นอกจำกนัน้บรษิทัฯ ยงัมุง่เน้นทีจ่ะสร้ำงให้บรษิทัฯ เป็นองค์กรแห่ง
ควำมสุข (Happy Workplace) โดยกำรจัดสภำพแวดล้อม          
ในกำรท�ำงำนทีจ่ะท�ำให้พนกังำนมคีวำมสขุในกำรท�ำงำน ซึง่จะท�ำให้
พนักงำนร่วมกันสร้ำงผลผลิตทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพให้กับ
บรษิทัฯ อย่ำงเตม็ทีอ่กีด้วย 

• Talent Management 
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของบุคลำกรที่มีควำมรู ้           
ควำมสำมำรถสงู (Talent) ว่ำจะเป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่น
บรษัิทฯ ไปข้ำงหน้ำท่ำมกลำงสภำพกำรแข่งขนัท่ีรุนแรง บรษิทัฯ   
จงึด�ำเนนิโครงกำรบรหิำรพนกังำนดำวเด่น (Talent Management) 
อย่ำงเป็นระบบ

• Succession Planning and Career Development 
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรเตรยีมพร้อมในกำรวำงแผน
สบืทอดต�ำแหน่งงำนในระดบัผูบ้ริหำรเพือ่ให้บรษิทัฯ สำมำรถด�ำเนนิ
งำนไปอย่ำงต่อเนือ่ง และกำรพัฒนำเส้นทำงอำชพีของพนกังำน เพือ่
เป็นกำรจูงใจและเตรียมพร้อมในกำรเจริญเติบโตของพนักงำน 
บริษทัฯ จึงด�ำเนนิโครงกำรกำรสบืทอดต�ำแหน่งงำนและกำรพฒันำ
เส้นทำงอำชพีของพนกังำน
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การก�ากบัดแูลกิจการ 

ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed Company) คณะกรรมการบรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) จึงมุง่มัน่ในการพฒันาระดับการก�ากบัดแูลกจิการอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรษิทัฯ มรีะบบการก�ากบัดแูล
กจิการและแนวปฏบิตัท่ีิดี (Best Practices) และมุ่งหวงัให้บรษิทัฯ พฒันาระดบัการก�ากบัดแูลกจิการให้ได้รบัการยอมรบัว่ามกีารก�ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนได้เสยี และสร้างมลูค่าเพิม่ให้เกดิประโยชน์โดยรวมต่อผูถ้อืหุ้น 

ในปี 2561 บริษัทฯ ปฏบิตัติามการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดังต่อไปน้ี

ซกัถำมของผูถื้อหุน้ด้วย และตวัแทนจำกบรษิทัศูนย์รบัฝำกหลกั
ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั เป็นผูท้�ำกำรตรวจสอบกำรลงทะเบยีน
ของผูถ้อืหุน้ และตรวจนบัผลกำรลงคะแนนเสยีงร่วมกบัทีป่รกึษำ
กฎหมำยอสิระของบรษิทัฯ กำรด�ำเนนิกำรประชมุเป็นไปตำมล�ำดบั
วำระกำรประชมุโดยไม่มกีำรเพิม่วำระกำรประชมุ

บรษิทัฯ ได้แจ้งรำยละเอยีดเกีย่วกบัองค์ประชมุ สัดส่วนผูเ้ข้ำร่วม
ประชุมท้ังด้วยตนเองและมอบฉันทะ วิธีกำรลงคะแนน วิธีนับ
คะแนน ดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดังนั้น   
ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะมีเสียงตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบ
ฉันทะมำ 
(2) ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวำระใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวำระนั้น
(3) ผู้ด�ำเนนิกำรประชมุจะถำมในแต่ละวำระๆว่ำมผีูค้ดัค้ำน หรือ
งดออกเสียงหรือไม่ หำกประสงค์จะคัดค้ำนหรืองดออกเสียง     
ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ส�ำหรบัท่ำนทีไ่ม่คัดค้ำนหรอืไม่งด
ออกเสยีง จะถอืว่ำอนมุตัติำมวำระนัน้ บรษิทัฯ จะน�ำคะแนนเสยีง
ทีไ่ม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจำกจ�ำนวนเสยีงทัง้หมด 
ท่ีเข้ำร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผล       
กำรลงคะแนนในแต่ละวำระ
(4) เพือ่ให้สอดคล้องกับหลกัธรรมำภบิำลทีด่ขีองตลำดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย ในวำระเรื่องพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรซึง่ครบก�ำหนดออกตำมวำระ และบริษทัฯ ได้เสนอช่ือ
กรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกำสให้       
ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมกำรทีต้่องกำรได้อย่ำงแท้จรงิ ผูถ้อืหุน้    
ทัง้ประสงค์จะลงคะแนนเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง   
ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 
บรษิทัฯ มนีโยบำยสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ทกุคนมำเข้ำร่วมประชมุ    
รวมทัง้ผูล้งทนุสถำบนัด้วย โดยบรษิทัฯ ได้คดัเลอืกสถำนท่ีในกำร   
จดัประชุมท่ีระบบขนส่งมวลชนเข้ำถงึ และเพยีงพอเพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นและ   
ผู้ลงทุนสถำบันสำมำรถเดินทำงได้สะดวกในกำรเข้ำมำประชุม 
นอกจำกนีบ้รษัิทฯ ได้ก�ำหนดเวลำในกำรประชุมให้ผูถ้อืหุ้นได้มีโอกำส
และสทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน ของบรษัิทฯ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ จดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี 2560 ในวนัจันทร์ท่ี 30 
เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. (ภำยใน 4 เดอืนนับแต่วนัส้ินสดุ
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ) โดยใช้วธิกี�ำหนดรำยชือ่ผูถื้อหุน้ทีม่สิีทธิ
เข้ำร่วมประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้น (Record Date) และรวบรวม รำยชือ่
ผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ได้มอบหมำยให้ บริษทัศนูย์
รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (Thailand Securities 
Depository Co., Ltd.) ซึง่เป็นนำยทะเบียนของบรษัิทฯ จดัส่ง
หนงัสอืเชญิประชมุทัง้ฉบบัภำษำไทย และภำษำองักฤษ พร้อม
รำยงำนประจ�ำปี ในรปูแบบ CD-Rom ให้กบัผูถื้อหุน้ล่วงหน้ำ 14 วนั
ก่อนวนัประชมุ และโฆษณำบอกกล่ำวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์
ตดิต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่ำ 3 วนั เพ่ือให้ผูถื้อหุน้  
ได้มีเวลำพจิำรณำข้อมลูเพียงพอ 
หนงัสอืเชญิประชมุระบุรำยละเอียดของวำระกำรประชุมชดัเจนว่ำเป็น
เร่ืองทีเ่สนอเพ่ือรบัทรำบ เพือ่อนุมตั ิ หรอืเพือ่พจิำรณำแล้วแต่กรณี 
รวมทัง้ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระ พร้อมเอกสำรข้อมลู
ประกอบกำรประชุมทีม่รีำยละเอียดครบถ้วนเพยีงพอ

นอกจำกนีย้งัมกีำรแจ้งรำยละเอยีดให้ผูถ้อืหุน้น�ำหลกัฐำนทีจ่�ำเป็น 
เพือ่น�ำมำแสดงตนในวนัประชมุผู้ถอืหุน้เพือ่รกัษำสิทธใินกำรเข้ำร่วม
ประชมุ และให้สิทธิผูถ้อืหุน้ในกำรมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่มำประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนนแทนตน โดยแนบแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
(ตำมแบบทีก่รมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์ก�ำหนด) 

ในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชมุ
ได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชมุไม่น้อยกว่ำ 1 ชัว่โมง และใช้ระบบบำร์โค้ด 
(barcode) ในกำรลงทะเบยีนพร้อมจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละ
วำระให้กบัผูถื้อหุน้ และให้สทิธผิูท่ี้เข้ำร่วมประชมุภำยหลงัจำกท่ีเริม่
ประชมุแล้วสำมำรถลงคะแนนได้ส�ำหรบัวำระทียั่งไม่มกีำรลงมต ิ ใน
กำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ�ำปี 2561 นัน้ มกีรรมกำรของ 
บริษทัฯ เข้ำร่วมประชมุ 7 ท่ำนจำกจ�ำนวน 8 ท่ำน รวมท้ังผูบ้รหิำร
ของบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วข้องในแต่ละวำระ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ทีป่รกึษำทำงกำรเงินของบรษัิทฯ และท่ีปรกึษำกฎหมำยอสิระของ 
บรษิทัฯ ได้เข้ำร่วมประชมุเพือ่รบัฟังควำมคดิเหน็ และตอบข้อ     
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สอบถำม และแสดงควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่ำงๆได้อย่ำงเตม็ท่ี 
บรษัิทฯ มช่ีองทำงให้ผูถ้อืหุน้ได้ส่งค�ำถำมทีต้่องกำรให้ตอบในท่ีประชมุ
ได้ล่วงหน้ำทำงอเีมล์ไปยงันกัลงทนุสมัพนัธ์ของบรษิทัฯ หรอืโดยทำง
โทรสำรของบรษิทัฯ 

บรษัิทฯ ได้มกีำรบันทกึรำยงำนกำรประชมุ โดยบนัทกึวำระกำรประชมุ 
เนือ้หำกำรประชมุ ผลกำรลงคะแนนแต่ละวำระมตท่ีิประชมุผูถ้อืหุน้ 
ประเด็นข้อซกัถำม ควำมคิดเหน็ ค�ำช้ีแจง ของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ไว้อย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ส�ำหรบัรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุ้นนัน้ บรษัิทฯ 
ได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้แล้วเสรจ็ภำยใน 7 วนัหลงักำร
ประชมุผูถ้อืหุน้โดยได้จดัเกบ็รำยงำนกำรประชมุอย่ำงเป็นระเบยีบเพือ่ให้
ผูถ้อืหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 
นอกเหนอืจำกสทิธใินกำรลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้น ผูถ้อืหุ้น
ยังได้รับสทิธิขัน้พืน้ฐำนอืน่ๆ ได้แก่ สทิธกิำรได้รับส่วนแบ่งในผลก�ำไร/
เงนิปันผลอย่ำงเท่ำเทยีมกนั สทิธใินกำรได้รับกำรปฏบิตัท่ีิเท่ำเทียมใน
กำรรบัซือ้หุน้คนืโดยบริษทัฯ เป็นต้น ซึง่สทิธข้ัินพ้ืนฐำนเหล่ำนีม้กี�ำหนด
เป็นกฎหมำยอยู่แล้ว 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ให้ควำมส�ำคัญเกีย่วกบัสทิธิของผูถ้อืหุน้  
ทกุๆ คนและปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั และเป็นธรรม 
ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุน้รำยใหญ่ หรอืรำยย่อย หรอืผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ 
โดยได้ด�ำเนนิกำรต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี

(1) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบยีบวำระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุเสมอ จะไม่เพิม่วำระ
กำรประชมุทีไ่ม่ได้แจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำหำกไม่จ�ำเป็น โดยเฉพำะ 
วำระส�ำคัญท่ีต้องให้ผูถื้อหุน้ใช้เวลำในกำรศกึษำข้อมลูก่อนตดัสนิใจ
(2) เสนอรำยชือ่กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 คน เพือ่เป็นทำงเลอืก
ในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำ
กรรมกำรแต่ละคนมส่ีวนได้เสียในระเบยีบวำระใดบ้ำง เช่น วำระกำร
แต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดออกตำมวำระ เป็นต้น
(3) ส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงทกุวำระ โดยจดัท�ำบัตร  
ลงคะแนนแยกแต่ละวำระเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้ ตำม
สมควร 
(4) ประธำนในท่ีประชมุได้จดัสรรเวลำให้กบัผูถื้อหุ้นมโีอกำสในกำร
แสดงควำมคดิเหน็ ในกำรประชมุประจ�ำปี 2561 บรษิทัฯ เปิดโอกำส
ในกำรแสดงควำมคดิเหน็ และตัง้ค�ำถำมต่อทีป่ระชมุในเรือ่งท่ีเกีย่วข้อง
กบับรษิทัฯ ได้ รวมทัง้ให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�ำถำมเพือ่สอบถำมข้อมูลในแต่ละ
วำระหรอืข้อมลูอืน่ๆของบรษิทัล่วงหน้ำผ่ำน E-mail address: ir@
starsmicro.com หรอืทำงโทรสำร 035-258-914 และสอบถำม    
รำยละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ทีนั่กลงทนุสัมพันธ์ โทรศพัท์ 035-258-555 
ต่อ 313 อย่ำงไรกต็ำมในปี 2561 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดส่งเรือ่งใด   
มำเพือ่สอบถำมหรอืแสดงควำมคดิเหน็
(5) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะดแูลให้บรษิทัฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกำศค�ำสัง่ หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
รวมตลอดถงึกำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลู
กำรท�ำรำยกำรเกีย่วโยง และกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยทรัพย์สนิทีส่�ำคัญ
ของบรษัิทฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัชี      
ทีก่�ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชี
(6) คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะให้ควำมส�ำคญักบัรำยกำรระหว่ำงกนั  
หำกมรีำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยเกดิขึน้กบั
บคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มส่ีวนได้เสยี หรอือำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตซึ่งไม่อยู่ในเง่ือนไข      
ทำงธุรกิจปกติ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้       
ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิทีไ่ด้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ 
(7) ก�ำหนดมำตรกำรให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรต้องเปิดเผยข้อมลู 
ถงึกำรมผีลประโยชน์ส่วนตนต่อกำรท�ำธรุกรรมใดๆ อนัอำจกระทบ
กับบริษัทฯ ผ่ำนแบบฟอร์มรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย โดยมี
เลขำนกุำร บริษทัฯ เป็นผูร้บัรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมลูกำรมส่ีวนได้
เสยีและน�ำส่งประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
ซึง่ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้ให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรทกุคนเปิดเผย
ข้อมลูกำรมส่ีวนได้เสยีของตน ซึง่ทัง้ปีนีไ้ม่มกีำรกระท�ำใดขดัต่อข้อ
ก�ำหนดในเรือ่งกำรท�ำธรุกรรมท่ีเกีย่วโยงกนั

บรษิทัฯ ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรบรษัิทฯ รำยงำนกำรซือ้-ขำย
หุน้/ถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ทกุครัง้ (ซึง่รวมถงึกำรถอืของ
คูส่มรส และบุตรทียั่งไม่บรรลนุติภิำวะ) ภำยใน 7 วนัท�ำกำรนบัแต่
วนัทีซ่ือ้ขำยหลกัทรพัย์ โดยให้ส่งรำยงำนมำยงัเลขำนกุำรบรษิทัฯ 
เพือ่รำยงำนต่อไปยังทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต่อไป

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษัิทฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ทีเ่กีย่วข้อง 
ดงันี้

1. ผูถ้อืหุ้น : บรษัิทฯ มีนโยบำยปฏิบตัต่ิอผูถ้อืหุ้นทุกคนอย่ำงเท่ำเทยีม 
เป็นธรรม ให้ควำมส�ำคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ไม่กระท�ำกำรใดๆ  
อนัเป็นกำรละเมดิหรือริดรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้
2. พนกังำน : บรษิทัฯ มนีโยบำยปฏบิติัต่อพนกังำนทกุคนอย่ำง         
เท่ำเทยีม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเ่หมำะสม
3. คูค้่ำและเจ้ำหน้ี : บรษัิทฯ มีนโยบำยปฏิบัตต่ิอคูค้่ำและเจ้ำหนีอ้ย่ำง
เป็นธรรม เป็นไปตำมเงือ่นไขทำงกำรค้ำ และ/หรอื ข้อตกลงใน
สญัญำท่ีท�ำร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั หำกเกดิกรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏิบตัิ
ตำมเงือ่นไขทีต่กลงกนัไว้ได้ บรษิทัฯ จะแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบล่วงหน้ำ
เพือ่ร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
4. ลูกค้ำ : บรษิทัฯ มนีโยบำยให้บรกิำรทีม่คีณุภำพและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยให้ควำมส�ำคญัด้ำนควำมปลอดภยัควบคู่
กนัไป โดยมหีลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกลกูค้ำ และพจิำรณำเครดิต
ลมิติของลกูค้ำส�ำหรบัลกูค้ำเก่ำ และลกูค้ำใหม่ ซึง่ต้องมฐีำนะ    
กำรเงนิ และประวัติกำรช�ำระหนีท้ีด่ี 
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5. คู่แข่ง : บรษิทัฯ มนีโยบำยปฏิบัติตำมกตกิำกำรแข่งขันท่ีด ีและ
หลกีเลีย่งวธิกีำรไม่สจุรติเพือ่ท�ำลำยคูแ่ข่ง 
6. สังคมรวมและสิง่แวดล้อม : บรษิทัฯ ให้กำรสนับสนุนกจิกรรม
อันเป็นประโยชน์ และส่งเสรมิคุณภำพของสงัคม และส่ิงแวดล้อม
โดยรวม และบรษัิทฯ มกีำรก�ำหนดนโยบำยควำมรับผดิชอบของ
สงัคม เพือ่ให้มัน่ใจว่ำกำรประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ได้ค�ำนงึถงึ
ปัจจยัด้ำนสิง่แวดล้อมและสังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ          
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียข้ำงต้นด้วยควำม      
เป็นธรรม คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้จดัให้มีช่องทำงในกำรร้องเรยีน
ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่   
อำจเป็นปัญหำกบัคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้โดยตรง 

ตดิต่อคณะกรรมกำรบรษัิทฯ กรรมกำรอสิระ ผ่ำนทำงเลขำนุกำร 
บริษทัฯ 

ทางอเีมล์ : yunyong-s@starsmicro.com 
โทรสาร : 035-258-914 
หรอืส่งจดหมายปิดผนกึมายงัเลขานุการบริษทัฯ 
ทีอ่ยู่ : บรษิทั สตำร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(มหำชน) 605-606 นคิมอตุสำหกรรมบำงปะอนิ หมูท่ี ่2 ต.คลองจิก 
อ.บำงปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยำ 13160

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ดูแลและส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูล         
ทีเ่กีย่วข้องกบักจิกำร ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงนิ รำยงำนกำรเงนิ ให้ตรง
เวลำตำมข้อก�ำหนดเรือ่งกำรเปิดเผยข้อมลูของตลำดหลกัทรพัย์  
แห่งประเทศไทย โดยน�ำเสนอท้ังในรปูภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
เพือ่ให้นกัลงทนุ ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วข้องต่ำงๆ ได้รับทรำบข้อมลู  
ได้อย่ำงโปร่งใส เท่ำเทียมกนั นอกจำกนีไ้ด้มกีำรเปิดเผยรำยงำน   
ผู้สอบบญัช ีตวัเลขทำงกำรเงนิ และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ
อย่ำงครบถ้วนด้วย
บริษทัฯ ได้เปิดเผยบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ
คณะกรรมกำรชดุย่อย จ�ำนวนครัง้ของกำรเข้ำร่วมประชมุ และ   
เปิดเผยข้อมลูค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้ด้วย และบรษิทัฯ ยังได้จัดให้
มส่ีวนนกัลงทนุสมัพันธ์ ท�ำหน้ำท่ีรับผดิชอบดแูลให้ข้อมูลท่ีส�ำคญั
ต่อนกัลงทนุ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง พร้อมท้ังจดัท�ำข้อมูลเผยแพร่ข้อมลู
ต่ำงๆ ผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบไซต์ของ 
บริษทัฯ เพือ่ให้นกัลงทนุ และผูม้ส่ีวนได้เสยีสำมำรถอ่ำน และ     

รบัทรำบข้อมลูข่ำวสำรทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ ข้อมลูทำงกำรเงนิ ข้อมลู
ผลกำรประกอบกำรได้ตลอดเวลำ 

นอกจำกนี ้ บรษิทัฯ ยงัก�ำหนดหลักเกณฑ์และวธิกีำรรำยงำนโดย 
ให้กรรมกำรทุกท่ำน,ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับบริหำรสี่รำยแรก     
นบัต่อประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรลงมำ ,ผูด้�ำรงต�ำแหน่งระดบับรหิำร
ในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไป หรือ
เทยีบเท่ำ ต้อง“รำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยี”ตำมแบบแจ้งรำยงำนกำร
มส่ีวนได้เสยีของกรรมกำรและผูบ้รหิำร โดยรำยงำนทกุครัง้เมือ่     
มกีำรท�ำรำยกำรท่ีอำจเข้ำข่ำยมส่ีวนได้เสยี ให้รำยงำนต่อบรษิทัฯ 
โดยไม่ชกัช้ำ และเลขำนุกำรบรษิทัฯ จะเป็นผูเ้กบ็รักษำรำยงำนกำร
มส่ีวนได้เสยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำรไว้

กำรแถลงผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษทัฯ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดั
กจิกรรมเพือ่พบปะนกัลงทนุ และนกัวเิครำะห์หลกัทรพัย์ดงันี้
- แถลงผลกำรด�ำเนนิงำนและมกีำรเข้ำร่วมโครงกำร Opportunity 
Day ซึง่จดัโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 1 ครัง้
- จดังำนพบปะนักวิเครำะห์หลักทรพัย์ (Analyst Meeting) รวม 3 ครัง้ 
นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกำสให้ผู้ที่สนใจเข้ำชมกิจกำรของ 
บรษัิทฯ (Company Visit) เสมอ ซึง่ผูถ้อืหุ้นท่ีเข้ำร่วมกจิกรรมจะได้
พบปะพดูคุย และมีโอกำสร่วมแลกเปล่ียนควำมคดิเห็นซึง่กนัและกนั

ทัง้นี ้ปี 2561 นีบ้รษิทัฯ ได้ปฏบิติัโดยกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่ำงครบถ้วน และ
ตรงตำมก�ำหนดเวลำ

5. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดตำมทีก่�ำหนดใน
กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึกำรก�ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย 
แผนกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปี งบประมำณประจ�ำปีของบรษิทัฯ และ
ควบคมุดูแลกำรบรหิำรและกำรจดักำรของฝ่ำยบรหิำร หรือของ
บคุคลใดๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมำยให้ด�ำเนนิงำนดงักล่ำวให้เป็นไปตำมเป้ำ
หมำยและนโยบำย รวมทัง้แผนกำรด�ำเนนิงำนทีค่ณะกรรมกำรได้
ให้ไว้
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โครงสร้างคณะกรรมการ 

ปัจจบุนับรษิทัฯ มีคณะกรรมกำร จ�ำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย
- กรรมกำรอสิระ 3 ท่ำน
- กรรมกำรบรหิำร 2 ท่ำน 
- กรรมกำรท่ีไม่เป็นกรรมกำรอสิระและไม่เป็นผูบ้รหิำร 2 ท่ำน 
อนึง่ บรษิทัฯ ไม่มกีรรมกำรทีด่�ำรงต�ำแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีน
มำกกว่ำ 5 บริษทั และบริษทัฯ ไม่มีนโยบำยให้กรรมกำรทีเ่ป็น     
ผู้บริหำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทอ่ืน และบริษัท       
จดทะเบยีนมำกกว่ำ 2 บรษิทั ท้ังน้ีไม่นับรวมบรษิทัย่อย บริษทั   
ในเครอื และบรษิทัร่วมทุนของบรษิทั ซ่ึงบรษิทัฯ มีควำมจ�ำเป็นต้อง
เข้ำไปก�ำกับดแูลกำรบรหิำรจดักำรเพือ่รักษำผลประโยชน์ของบรษิทั 
ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำรมำกกว่ำ 1 ท่ำนที่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนเกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัฯ  

ปัจจบุนับรษิทัฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมกำรรวมทัง้ส้ิน 5 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจ
สอบ คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง ท้ังน้ี เพ่ือแบ่งอ�ำนำจหน้ำทีใ่ห้ชดัเจน ซึง่จะท�ำให้
กำรก�ำหนดทศิทำงและกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษัิทฯ มีประสทิธิภำพ
สงูสดุ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะเป็นผูพิ้จำรณำก�ำหนดเป้ำหมำย
ของบรษิทัฯ และก�ำหนดบทบำทและมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำทีใ่ห้แก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร และประธำนเจ้ำ
หน้ำทีบ่รหิำร 

ทัง้นี ้ บรษิทัฯ ก�ำหนดนโยบำยจ�ำกดัจ�ำนวนปีของกรรมกำรอสิระ  
ไว้ไม่เกนิ 9 ปี และกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอสิระในปี 2561 
ไม่มกีรรมกำรอสิระทีด่�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบรษัิทฯ 
(Board Diversity)

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่จะ    
เข้ำมำเป็นกรรมกำรใหม่ โดยพจิำรณำทกัษะทีจ่�ำเป็นทีย่งัขำดอยูใ่น
คณะกรรมกำรชดุปัจจบัุนเพ่ือเตมิเตม็ควำมรูค้วำมเช่ียวชำญให้ครบ
ทกุด้ำน รวมทัง้วชิำชพี เป็นต้น 
ทัง้นีเ้พือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรก�ำหนดนโยบำย และกำร
ตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และเพือ่ให้คณะกรรมกำรบรษิทั
มอีงค์ประกอบและโครงสร้ำงทีเ่หมำะสมกบัทิศทำงในกำรด�ำเนนิ
ธรุกจิของบรษิทั และมกีรรมกำรท่ีมคีณุสมบตัเิหมำะสมตำมหลกั
ของบรรษทัภบิำลท่ีดี 

ในปี 2561 น้ีบริษัทฯ ไม่มกีรรมการเข้ามาใหม่เพ่ิมเตมิเนือ่งจาก
กรรมการทัง้ 7 ท่านของบรษัิทฯ มคีวามรูค้วามสามารถ และ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้เป็นอย่างด ี ประกอบกบัโครงสร้าง และจ�านวน
กรรมการบรษิทัฯ ทีม่อียู ่เหมาะสมกบัทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิ
ของบรษิทัฯ แล้ว 
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การควบคุมภายใน 

บรษิทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรจดัให้มรีะบบกำรควบคมุภำยใน  
ทีเ่ป็นมำตรฐำน เพ่ือให้เป็นทีย่อมรบัและเชือ่ถือต่อผูถ้อืหุน้ และ  
นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดต้ังคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระเพื่อดูแลระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ และรำยงำนทำงกำรเงินให้ตรงต่อ   
ควำมเป็นจรงิ ครบถ้วนเชือ่ถือได้ ตลอดจนดแูลให้บรษิทัฯ มีระบบ
กำรควบคมุภำยในทีม่ปีระสิทธภิำพ และประสิทธผิล และมีระบบ
กำรท�ำงำนทีถ่กูต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพำะเรือ่งของควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้จัดให้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ำยจัดกำร     
ของบรษิทัฯ เพือ่พจิำรณำและให้ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรงุระบบ
กำรควบคมุภำยในของบรษัิทฯ 

นอกจำกนีบ้รษิทัฯ ยงัจัดให้มฝ่ีำยตรวจสอบภำยใน ซึง่ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในของบรษัิทฯ มคีวำมเป็นอสิระ และรำยงำนตรงต่อคณะ
กรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำทีต่รวจสอบกำรปฏิบตังิำนของระบบงำน
ต่ำงๆ ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และปฏิบตัถูิกต้องตำมกฎระเบยีบ 
และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง และรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน   
ตำมแผนท่ีได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำประจ�ำปีต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้รับทรำบ 

ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ได้ประเมินและทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในของ 
บรษิทัฯ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่
วนัที ่21 กมุภำพนัธ์ 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ประเมนิระบบ
กำรควบคมุภำยในจำกรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วสรปุ
ได้ว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอท้ัง 5          
องค์ประกอบ ได้แก่ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมิน     
ควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและ     
กำรสือ่สำรข้อมลู และระบบกำรตดิตำม 

ปัจจบุนัหวัหน้ำทมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ คอื นำงสำว
สนุนัท์ วงศ์มทุธำวณชิย์ ต�ำแหน่ง ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำร ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน ในปี 2561 นีฝ่้ำยตรวจสอบภำยในได้ปฏบิตังิำนตรวจสอบ
ได้อย่ำงรำบรืน่ครบถ้วนตำมแผนกำรปฏิบติังำนทีไ่ด้รับอนมุตัจิำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ 

นอกจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ แล้ว บรษิทัฯ ยงัมีคณะกรรมกำรชดุย่อย 4 ชดุ ได้แก่ 

ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้มกีำรก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ ไว้อย่ำงชดัเจน อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ยงัไม่ได้มกีำรพจิำรณำแต่งตัง้คณะ
กรรมกำรสรรหำ เน่ืองจำกโครงสร้ำงองค์กรของบรษิทัฯ ไม่ได้มีควำมซบัซ้อนมำก
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การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ได้ก�ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกนักำรน�ำข้อมลูของบริษทัฯ 
ไปใช้เพือ่ประโยชน์ของผูบ้รหิำร และบุคลำกรของบรษิทัฯ และแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวกับกำรรักษำควำมลับ และกำรใช้ข้อมูลภำยในไว้     
ซึง่สำมำรถสรปุได้ ดงัน้ี

1. กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบรษิทัฯ จะต้อง
รกัษำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบรษิทัฯ  

2. กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลกูจ้ำงของบรษิทัฯ จะต้อง     
ไม่น�ำควำมลับ และ/หรอื ข้อมูลภำยในของบรษัิทฯ ไปเปิดเผย หรือ
แสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอืน่ใดไม่
ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รบัผลตอบแทนหรอืไม่
ก็ตำม

3. กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบรษิทัฯ จะต้อง
ไม่ท�ำกำรซือ้ขำย โอนหรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยใช้    
ควำมลบั และ/หรอื ข้อมูลภำยในบรษิทัฯ และ/หรอื เข้ำท�ำนติกิรรม
อืน่ใด  โดยใช้ควำมลบั และ/หรอื ข้อมูลภำยในของบรษิทัฯ อนัอำจ
ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยต่อบริษทัฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม        
ข้อก�ำหนดนีใ้ห้รวมควำมถงึคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะ
ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจ้ำงของ บรษัิทฯ ด้วยผูใ้ด
ท่ีฝ่ำฝืนระเบยีบข้อบงัคบัดงักล่ำวจะถอืว่ำได้กระท�ำผดิอย่ำงร้ำยแรง

4. กรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ   
ต้องไม่ใช้ประโยชน์จำกข้อมลูดงักล่ำวในระยะเวลำ 1 เดอืนก่อน   
เปิดเผยสูส่ำธำรณชนโดยบรษิทัฯ ได้แจ้งให้กรรมกำรและผูบ้รหิำร
ห้ำมซ้ือขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ก่อนท่ีงบกำรเงนิจะเปิดเผยสู่
สำธำรณะ

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ได้ตระหนักถงึควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นของ
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ี และก�ำหนดแนวนโยบำยเกีย่วกบักำรก�ำกบั
ดแูลกิจกำรโดยคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ต้องทรำบถงึบทบำทหน้ำทีแ่ละ
ควำมรับผดิชอบว่ำจะต้องใช้ควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธรุกจิและมีจรยิธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิ 
ต้องปฏิบัตหิน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถปุระสงค์ และข้อบงัคบั   
ของบรษัิทฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ และ
ค�ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษัิทฯ และผู้ถอืหุ้นเป็นส�ำคญั ซึง่บรษิทัฯ ได้
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภำยในของบริษัทฯ ที ่www.starsmicro.com ดงันี้

1. ให้ควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุ้นและปฏิบตัต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน

2. ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำงๆ และดูแลมิให้        
เกดิปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

3. จดัโครงสร้ำงคณะกรรมกำรแบ่งตำมหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ โดย
นอกจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ แล้วอำจมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร
คณะอ่ืนได้ นอกจำกน้ีบรษัิทฯ ได้ก�ำหนดบทบำทหน้ำที ่และควำมรบั
ผดิชอบของคณะกรรมกำรแต่ละคณะอย่ำงชัดเจน

4. ด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมโปร่งใส และจดัให้มกีำรเปิดเผยข้อมลู      
อย่ำงชดัเจนและเพยีงพอในเวลำทีเ่หมำะสม

5. ด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมระมดัระวัง โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มกีำรประเมนิ
ควำมเสี่ยง วำงกลยุทธ์แก้ไขและติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง       
อย่ำงเหมำะสมและสม�ำ่เสมอ

6. ปลกูฝังจรยิธรรมทำงธรุกจิให้แก่ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบริษทัฯ 

ส�ำหรบัพนกังำนทีเ่ข้ำใหม่ในแต่ละปีนัน้ บรษัิทฯ ได้อบรมเพือ่ให้พนกังำน
ใหม่รบัทรำบจรยิธรรมทำงธรุกิจของบรษิทัฯ ในครำวเดียวกับกำร     
รบัทรำบกำรประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ และระเบยีบปฏบิติัของ 
บรษิทัฯ 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2561 ได้มมีตอินมุตัใิห้คงอตัรำค่ำตอบแทนประจ�ำปี 2561 ไว้ตำมทีท่ีป่ระชมุ
สำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ�ำปี 2560 ได้เคยมีมตอินุมัติไว้ดังนี้

เงนิเดอืน (ต่อเดอืน) / 
ค่ำเบีย้ประชมุ (ต่อคร้ัง)

1 ประธำนกรรมกำร 36,000 บำท/เดือน

2 กรรมกำรบรษัิทฯ 24,000 บำท/เดอืน

3 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 36,000 บำท/เดือน

4 กรรมกำรตรวจสอบ 30,000 บำท/เดอืน

5 ค่ำเบ้ียประชมุกรรมกำรบริษทัฯ , กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน และ
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง (เฉพำะท่ีมำจำกกรรมกำรอสิระ)

5,000 บำท/ครัง้

*สทิธิประโยชน์อืน่ๆ -ไม่ม-ี

แนวปฏิบัติการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรใช้ซอฟท์แวร์ทีม่ลีขิสทิธิ์ 
และควบคุมกำรใช้เพื่อให้พนักงำนตระหนักและไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำใดๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้พนักงำนทุกระดับ
รบัทรำบ และฝ่ำยไอทีของบริษัทฯ ได้ท�ำกำรตรวจสอบทกุปีอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ตรวจสอบกำรใช้ระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์
กำรท�ำงำนของพนกังำน เพ่ือป้องกนัไม่ให้มกีำรละเมดิซอฟท์แวร์
ที่มีลิขสิทธิ์

การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำรรวมทัง้สิน้ 
5 ครัง้ (บริษทัฯ มนีโยบำยในกำรจดักำรประชมุคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ อย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อครัง้) โดยในแต่ละครัง้มกีรรมกำร
เกือบทั้งหมดเข้ำร่วมประชุมในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร  
เลขำนกุำรบรษิทัฯ ท�ำหน้ำทีจ่ดักำรประชมุ ส่งหนงัสอืนดัประชมุไป
ยงักรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุเว้นแต่ในกรณจี�ำเป็นรบี
ด่วนเพือ่รักษำสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ จะแจ้งกำรนดัประชุม
โดยวธิอีืน่ เช่น ทำงโทรศพัท์ หรอืทำงเมล์เพือ่ก�ำหนดวนัประชุมให้
เรว็กว่ำนัน้กไ็ด้ พร้อมทัง้จดบนัทกึกำรประชมุ และจดัเกบ็รำยงำน
กำรประชมุทีผ่่ำนกำรรบัรองของคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไว้ทกุครัง้     
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ค่ำตอบแทนกรรมกำรรวม เท่ำกบั 
2,971,000 บำท และ 2,783,000 บำทตำมล�ำดบั โดยเป็นค่ำตอบแทนในรปูของค่ำตอบแทนรำยเดอืนและเบีย้ประชุมตำมรำยละเอียดดงัต่อไปนี้ 

 (หน่วย: บำท)

รายช่ือกรรมการ

 ปีบญัช ี2560 ปีบญัช ี2561

สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560 สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561

ค่าตอบแทน
ประจ�ารายเดอืน 

(บาท/ปี)

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท/ปี)

ค่าตอบแทน
ประจ�ารายเดอืน 

(บาท/ปี)

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท/ปี)

1. นำยสมนกึ ไชยกลุ 432,000 20,000 432,000 15,000

2. นำยพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 288,000 15,000 288,000 20,000

3. นำยชอง เควน็ ซัม*** 288,000 - 120,000 -

4. นำยประสำท ยูนพัินธ์ุ 288,000 30,000 288,000 25,000

5. รศ.ดร. ปรีชำ จรงุกจิอนันต์ 432,000 40,000 432,000 40,000

6. นำงพนูพรรณ ไชยกุล 288,000 20,000 288,000 10,000

7. รศ.ดร. เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ 360,000 45,000 360,000 45,000

8. ศำสตรำจำรย์ ดร. ก�ำพล ปัญญำโกเมศ 360,000 65,000 360,000 60,000

รวม 2,736,000 235,000 2,568,000 215,000

นำยชอง เคว็น ซัม*** ได้ลำออกจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ โดยมผีลต้ังแต่วนัที ่1 มถินุำยน 2561 เป็นต้นไป 

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน - ไม่มี
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

(หน่วย: บำท)

ค่ำตอบแทน

 ปีบญัช ี2560 ปีบญัช ี2561

สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560 สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561

จ�านวนราย ค่าตอบแทนรวม จ�านวนราย ค่าตอบแทนรวม

เงินเดอืนรวม 6 19,728,435 5 18,514,560

โบนสัรวม 6 1,542,880 5 1,542,880

กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี 6 1,188,644 5 1,366,716

รวม 22,459,959 21,424,156

บุคลากรของบริษัทฯ 

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ�ำนวนพนกังำน (ไม่รวมผูบ้รหิำร) ของบรษิทัฯ แบ่งตำมสำยงำนหลกั ดงันี้

(หน่วย: คน)

สำยงำนหลกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561

สำยงำนปฏบิตักิำรและพัฒนำ 971 1,004

สำยงำนกำรจดักำรวตัถุดิบ 107 86

สำยงำนกำรเงนิและธรุกำร 72 68

สำยงำนกำรพฒันำธรุกจิ 70 64

รวม 1,220 1,222

ทัง้นีบ้รษิทัฯ มนีโยบำยก�ำหนดค่ำตอบแทนของพนกังำนตำมผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว และมกีำรทบทวน
นโยบำยกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของพนักงำนเพ่ือให้อยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม และสอดคล้องกบับรษิทัทีป่ระกอบอตุสำหกรรมเดยีวกนั และอยู่
ในบริเวณสถำนประกอบใกล้กนั
บริษทัฯ มนีโยบำยในกำรจัดสวสัดกิำรอนัเป็นประโยชน์ให้กบัพนกังำน เช่น กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี ตรวจสขุภำพพนกังำนประจ�ำปี นอกจำก
นียั้งสนบัสนนุให้พนกังำนเล่นกฬีำและรกักำรอ่ำน เพือ่ให้พนกังำนได้ออกก�ำลงักำย และผ่อนคลำยจำกกำรท�ำงำน โดยจดัสร้ำงสนำมแบดมนิตนั
ในอำคำร จดัเตรยีมโต๊ะปิงปอง และจดัสร้ำงห้องสมุดไว้ให้ค้นคว้ำหำควำมรู้
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นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีกระบวนกำรด�ำเนินงำนในกำรพัฒนำบุคลำกรหรือ
พนกังำนให้มีควำมรู้ควำมช�ำนำญ ตลอดจนมีทศันคตทิีดี่ต่อบริษทัฯ 
เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของ 
บรษิทัฯ ทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต โดยมีเป้ำหมำยให้พนักงำนของ 
บรษิทัฯ เป็นบคุลำกรท่ีมคุีณภำพ กล่ำวคอื

1. เรยีนรูง้ำนหลำยประเภท
2. ปฏบิตังิำนได้หลำยหน้ำท่ี
3. มทีกัษะในกำรปฏิบตังิำนอย่ำงกว้ำงขวำง
4. สำมำรถสบัเปลีย่นหน้ำท่ีกบัเพือ่นร่วมงำนได้

เนือ่งจำกกำรท่ีบรษัิทฯ ให้ควำมส�ำคญักบักำรพัฒนำบุคลำกรเป็น
อย่ำงสงู บรษัิทฯ จงึมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรซึง่มข้ีอหลกั ๆ  
ดงัต่อไปนี้

1. จดัสรรงบประมำณเพ่ือพัฒนำบคุลำกรในองค์กร
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนอื่น ๆ ในทุกระดับโดยจัดให้
มีกำรฝึกอบรมท้ังภำยในและภำยนอกอย่ำงสม�ำ่เสมอ
3. จัดให้มกีำรพฒันำบคุลำกรร่วมกบัลกูค้ำเพือ่พฒันำผลติภณัฑ์    
ทีเ่ป็น Joint Innovation
4. ส่งบุคลำกรไปฝึกอบรมในต่ำงประเทศ

คณะกรรมกำรบรษัิทฯ มนีโยบำยในกำรเพิม่พนู และพฒันำควำมรู้
อนัเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพของผูบ้รหิำร และพนกังำนอย่ำงยัง่ยนื 
เนือ่งจำกตระหนกัถงึคณุค่ำของกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ

ในปี 2561 บริษทัฯ ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรพฒันำฝึกอบรม    
ไว้ที ่20 ชัว่โมงต่อคน ซึง่เฉลีย่แล้วได้รบักำรอบรมและพัฒนำ 20 
ชัว่โมงต่อคน โดยกำรอบรมและพฒันำในหลำกหลำยหลกัสตูรไม่ว่ำ
จะเป็น Six Sigma , ISO 14001:2015 &OHSAS, 18001:2007, 
ISO 13485:2016 เก่ง Presentation ขัน้เทพ , เทคนคิกำรฟังและ
จบัประเดน็อย่ำงมปีระสิทธภิำพ เป็นต้น ทัง้ในระดับปฏบัิตกิำร 
ระดบัพนกังำน และระดบับรหิำร 

ในปี 2561 นี ้บรษิทัฯ ได้จดัคอร์สฝึกอบรมในกำรพฒันำผูบ้รหิำร 
และพนกังำน โดยได้เชญิวทิยำกรจำกภำยนอกบรษิทัฯ ผูท้รงคณุวฒุิ
จำกหลำกหลำยสำขำมำให้ควำมรู้ เพือ่เป็นกำรพฒันำพนกังำน และ
ผูบ้รหิำรอย่ำงต่อเนือ่งและยัง่ยืน โดยในปี 2561 ได้จดัอบรมรวม 
ทัง้สิน้ เฉล่ียประมำณ 100 ชัว่โมง แบ่งเป็นระดบัผูบ้รหิำร 30 ชัว่โมง 
และระดบัพนกังำน 70 ชัว่โมง ตวัอย่ำงหลกัสตูรอบรม เช่น

หลกัสูตรอบรม ระดบัพนกังำน จ�ำนวนชัว่โมงฝึกอบรม

Six Sigma ระดบัพนกังำน-ระดบับรหิำร 21 ชัว่โมง

ISO 14001:2015 &OHSAS ระดบัพนกังำน-ระดบับรหิำร 7 ชัว่โมง

18001:2007, ISO 13485:2016 ระดบัพนกังำน-ระดบับรหิำร 7 ชัว่โมง

2016 เก่ง Presentation ข้ันเทพ ระดบัพนกังำน-ระดบับรหิำร 7 ชัว่โมง

เทคนคิกำรฟังและจบัประเดน็อย่ำงมีประสิทธภิำพ ระดบัพนกังำน-ระดบับรหิำร 7 ชัว่โมง
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รายการระหว่างกนั 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารท�าธรุกรรมการค้าทีเ่ป็นรายการระหว่างกนักบับรษิทัย่อย บรษิทัทีเ่กีย่วข้องอยูพ่อสมควร เนือ่งจากบรษิทั       
ทีเ่กีย่วข้องและบรษิทัร่วมดงักล่าวเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ในธรุกจิซือ้ขายชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่มส่ีวนช่วยเหลอืและสนบัสนนุ 
การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม รายการระหว่างกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นธรุกรรมการค้าทีเ่กดิ
ขึน้เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกตเิสมอืนคูค้่าธรุกจิโดยทัว่ไป ซึง่ต้องพึง่พาการซือ้ผลิตภณัฑ์หรอื
บรกิารต่อกนั 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกัน 

รำยกำรระหว่ำงกันของบรษิทัฯ ได้รบักำรพจิำรณำ และให้ควำมเห็น
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ว่ำเป็นรำยกำรท่ีบรษิทัฯ 
ด�ำเนนิกำรตำมธุรกิจปกตไิม่มเีงือ่นไขพเิศษ และไม่มกีำรถ่ำยเท   
ผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่
เกีย่วข้อง และผูถ้อืหุน้ นอกจำกนี ้นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำระหว่ำง 
บริษทัฯ กบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัก�ำหนดตำมรำคำตลำด และเป็น
ไปตำมปกตธิรุกจิกำรค้ำ (Fair and at arm’s length) เช่นเดยีวกบั
ทีก่�ำหนดให้กบับคุคล/กิจกำรอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกัน และเป็นไปเพือ่
ประโยชน์ของบรษิทัฯ 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการ
ระหว่างกัน 

รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
(1) ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และ (2) ธุรกรรม
พิเศษ โดยมำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน
ส�ำหรับธุรกรรมในแต่ละประเภท มีรำยละเอียด ดังนี้

1. ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ว่ำในกำรเข้ำท�ำธุรกรรมที่เกิดขึ้น
เป็นปกติและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ดูแลให้
บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมตลอด    
ถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำ
รำยกำรเก่ียวโยง และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สินที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดี รวมทั้ง
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี

2. ธุรกรรมพิเศษ

บรษิทัฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ควำมเหน็เกีย่ว
กบัควำมสมเหตสุมผลในกำรเข้ำท�ำธรุกรรมต่ำง ๆ และเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติ ในกรณีที่คณะ
กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีควำมรู้    
ควำมช�ำนำญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอืผูป้ระเมนิรำคำอสิระ หรอื 
ส�ำนกังำนกฎหมำย เป็นต้น ทีเ่ป็นอสิระจำกบรษิทัฯ และบคุคล
ทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง  เป็นผูใ้ห้ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำง
กนัดังกล่ำว ควำมเหน็ของบคุคลทีม่คีวำมรูค้วำมช�ำนำญพิเศษจะ
ถูกน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และ/หรอื คณะกรรมกำร บรษิทัฯ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณี 
ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงนิทีไ่ด้รบักำร  ตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ พร้อม
ทัง้เปิดเผยในรำยงำนประจ�ำปี และแบบแสดงข้อมลูประจ�ำปีของบ
รษิทัฯ (แบบ 56-1)

นโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต

กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ    
ให้ค�ำมัน่ว่ำ จะดแูลให้บรษิทัฯ ปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรพัย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรอื
ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึกำร
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำร 
เกีย่วโยง และกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยทรัพย์สนิทีส่�ำคญัของบรษัิทฯ 
หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัชท่ีีก�ำหนดโดยสภำ
วชิำชพีบญัชแีละคณะกรรมกำรตรวจสอบจะตรวจสอบควำมสมเหตุ
สมผลในกำรเข้ำท�ำรำยกำร รำคำและเงือ่นไขต่ำงๆ ของรำยกำรว่ำ
เป็นไปตำม เงื่อนไขทำงธุรกิจปกติหรือไม่ โดยห้ำมกรรมกำร        
ผูบ้รหิำร พนกังำน และผูม้ส่ีวนได้เสียอืน่ใดมส่ีวนในกำรอนมุตัิ
รำยกำรระหว่ำงกนัดังกล่ำว
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บริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส�ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่งท่ีมี
ต่อกำรด�ำเนนิงำนขององค์กร คณะกรรมกำรบรษัิทจงึได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งขึน้ ภำยใต้หลกัธรรมำภบิำลทีด่ี 
เพือ่ท�ำหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรและควบคมุกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ใน
แต่ละปีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะก�ำหนดนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยงขึ้น แล้วมอบให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องน�ำไป
ปฏิบัติเพ่ือให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ และ
ด�ำเนนิไปในทิศทำงเดยีวกนั พร้อมท้ังก�ำหนดกฎระเบยีบ รวมถงึ
วธิกีำรในกำรปฏบัิตงิำนบรหิำรควำมเสีย่งให้ครอบคลมุกจิกรรม
ทั่วทั้งองค์กร ก�ำหนดให้มีกำรตรวจสอบ วัดผลกำรด�ำเนินงำน 
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตังิำนให้คณะกรรมกำรบรษิทัและเปิดเผย
ข้อมลูทีส่�ำคญัให้แก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องทรำบอย่ำงสม�ำ่เสมอ

บรษิทัก�ำหนดให้มกีำรด�ำเนนิกำรบรหิำรองค์กรอย่ำงต่อเนือ่ง และ
ปรบัปรุงกำรด�ำเนนิกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อยูอ่ย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่
ให้กำรด�ำเนนิงำนมปีระสทิธภิำพมำกขึน้โดยค�ำนงึถงึปัจจยัเสีย่ง
ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรซึง่มกีำรเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ

การบรหิารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management)

ในปี 2560 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจดัให้มกีำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งขึน้ทัง้สิน้จ�ำนวน 4 คร้ัง ท้ังนีไ้ด้
รำยงำนควำมคืบหน้ำของผลกำรด�ำเนินงำนพร้อมทั้งอุปสรรคที่
เกิดขึ้นให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะ
กรรมกำรบริษัทรับทรำบทุกครั้ง ในปี 2560 บริษัทท�ำกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมกรอบของกำรบริหำรควำมเส่ียงซ่ึง
ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและได้มกีำรก�ำหนด
ประเดน็ควำมเสีย่งทีต้่องน�ำมำพจิำรณำ ดังนี้

1. ควำมเสีย่งด้ำนกลยทุธ์ (Strategic Risk)
2. ควำมเสีย่งในกำรประกอบธรุกจิ (Operational Risk)
3. ควำมเสีย่งด้ำนเทคโนโลย ี(Technology Risk)
4. ควำมเสีย่งด้ำนกำรเงนิ (Financial Risk) 
5. ควำมเสีย่งด้ำนกฎระเบยีบ (Compliance Risk)
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ปัจจยัเสีย่งทีส่�าคญัท่ีมผีลกระทบต่อการผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท โดยสรุปมีการด�าเนินการ
ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk Management)

บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับ
กลยทุธ์ โดยให้มกีำรประเมนิควำมเสีย่งและก�ำหนดแผนบรหิำร
ควำมเสีย่ง พร้อมทัง้มกีำรตดิตำมประเมนิผลอย่ำงใกล้ชดิ และ
สม�ำ่เสมอว่ำสำมำรถด�ำเนนิงำนได้ตำมเป้ำหมำยตำมหลกัทีว่ำงไว้
หรอืไม่  ในกำรก�ำหนดแผนกลยทุธ์ และแผนงบประมำณประจ�ำ
ปี บรษิทัฯ ได้น�ำเอำปัจจยัเสีย่งต่ำงๆ ได้แก่ สภำพเศรษฐกจิของ
โลกและแนวโน้มของอตุสำหกรรมท่ีเกีย่วข้อง เป็นต้น มำพิจำรณำ
เพือ่ให้เกิดควำมมัน่ใจได้ว่ำ แผนกลยทุธ์ทีจ่ดัท�ำขึน้สะท้อนให้เหน็
ถงึกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ ในอนำคตอย่ำงถูกต้อง ใกล้เคียง
ควำมเป็นจริง ปฎิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี โปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได้

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
(Operational Risk Management)

2.1 ความเสีย่งในการพึง่พาลกูค้า
บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและบรกิำรจำกลกูค้ำรำยหนึง่
เป็นจ�ำนวนมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและ
บริกำรทั้งหมด แต่เมื่อพิจำรณำถึงก�ำไรขั้นต้นแล้ว บริษัทฯ       
มสีดัส่วนกำรกระจำยตวัของก�ำไรขัน้ต้นอย่ำงเหมำะสมในลกูค้ำ
ต่ำงๆกนั บรษิทัฯ เร่งหำลกูค้ำรำยใหม่ๆ และเข้ำไปเปิดตลำด
ใหม่ๆ เพื่อให้โครงสร้ำงรำยได้และก�ำไรของบริษัทฯ กระจำย
ตวัอย่ำงสมดลุย์ไม่พึง่พำลกูค้ำรำยใดรำยหนึง่เท่ำนัน้

2.2 ความไม่แน่นอนในความต้องการของสนิค้าและความหลาก
หลายของสนิค้า
กำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำอย่ำงรวดเร็วในสินค้ำเกี่ยวกับ 
อเิลก็ทรอนกิส์ ท�ำให้สนิค้ำอเิลก็ทรอนกิส์บำงประเภทมวีงจรชวีติ
สัน้ ควำมต้องกำรของสนิค้ำเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำขึน้อยู่กบั
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ท�ำให้บริษทัฯ อำจประสบปัญหำในกำร
บริหำรจัดกำรให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อย่ำงรวดเร็ว ในขณะเดียวกันอำจก่อให้เกิดปัญหำกำรควบคุม
ต้นทนุกำรผลติให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ ในเรือ่งดงักล่ำวบริษทัฯ
มีนโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจโดยกำรหำสินค้ำที่มีวงจรชีวิตยำว
ข้ึน และมรีะดับควำมต้องกำรสงูเพยีงพอทีจ่ะบริหำรกำรผลติได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพือ่ให้มกีำรด�ำเนินธรุกจิอย่ำงย่ังยืน่ ในกรณี
ดงักล่ำวบรษิทัฯ ได้ก�ำหนดวธิกีำรในกำรป้องกันควำมเสีย่งส�ำหรบั
สนิค้ำดงักล่ำวเพือ่ลดควำมเสยีหำยแก่กจิกำรให้น้อยทีส่ดุ

2.3 ความเสีย่งด้านแรงงาน
กำรขำดแคลนแรงงำน และกำรเปลีย่นแปลงของต้นทนุค่ำแรงงำน 
เป็นปัจจยัส�ำคญัท่ีบรษิทัฯ กต็ระหนกัถงึ และพยำยำมหำวธีิกำร
ลดผลกระทบให้มำกที่สุด โดยกำรเน้นกำรลงทุนในเครื่องจักร
อตัโนมตัมิำกขึน้เพือ่ลดปัญหำแรงงำนคนโดยมใิห้กระทบต่อก�ำลงั
กำรผลติทีว่ำงไว้ นอกจำกนัน้บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรปรบัปรงุ
กำรบรหิำรแรงงำนสมัพนัธ์ โดยมกีำรปลูกฝังให้พนกังำนมคีวำม
รักองค์กร เพื่อลดอัตรำกำรเข้ำออกของพนักงำน และพัฒนำ
ระบบกำรสรรหำบุคลำกร และฝึกอบรมเพื่อให้ได้พนักงำนที่มี
คณุภำพ และทนัต่อควำมต้องกำรไม่กระทบต่อกำรด�ำเนนิงำน

2.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและการเปลี่ยนแปลงราคา
วตัถดุบิ
ในกำรผลติสินค้ำของบรษิทัฯ ต้นทนุด้ำนวตัถดุบิมสีดัส่วนสูงมำก
ในต้นทนุทัง้หมด ดงันัน้กำรบริหำรจัดกำรวตัถดุบิทีดี่ รวมถงึกำร
ควบคมุรำคำวัตถดุบิจงึมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงมำกในกำรบรหิำรกำร
ด�ำเนนิงำนของบรษิทั วตัถดุบิบำงชนดิมคีวำมผนัผวนของรำคำ
มำกตำมรำคำของตลำดโลก หรือในบำงช่วงเวลำอำจเกิดกำร
คลำดแคลนวตัถดุบิจนท�ำให้บริษทัไม่สำมำรถส่งสนิค้ำได้ทนัเวลำ 
บรษิทัฯ จดัให้มกีำรควบคมุดแูลกำรใช้วตัถดิุบอย่ำงเข้มงวด โดย
ติดตำมกำรจัดส ่งสินค ้ำจำกผู ้ขำยหรือจำกลูกค ้ำ(กรณี 
Consigned) อย่ำงใกล้ชดิเพ่ือมใิห้เกดิผลกระทบต่อสำยกำรผลติ 
และแผนกำรจดัส่งสนิค้ำให้กบัลกูค้ำ

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
(Technology Risk Management)

บริษัทฯ มีกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่สั่งซื้อเข้ำมำทดแทน
เครือ่งจกัรเก่ำทีเ่สยีหำยจำกเหตุกำรณ์น�ำ้ท่วมใหญ่เมือ่ 4 ปีทีผ่่ำน
มำ ท�ำให้ได้เครือ่งจักรรุน่ใหม่ท่ีมปีระสทิธิภำพมำกกว่ำเดิม อกี
ทัง้ยงัมกี�ำลงักำรผลติสูงขึน้กว่ำเดมิมำก บรษิทัฯ มกีำรจดัสำย
กำรผลิตใหม่ให้มีประสิทธิภำพ และมีควำมยืดหยุ่น สำมำรถ
รองรับกำรเปลีย่นแปลงกระบวนกำรผลติตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้ รวมถึงกำรสำมำรถน�ำไปใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
ได้อย่ำงหลำกหลำย บรษิทัฯ มุง่เน้นกำรวจิยั และพฒันำเทคนคิ
กำรผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันสมัยตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำอยู ่เสมอ นอกจำกนั้นบริษัทฯ ยังได้ร่วมกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้ำเพื่อร่วมลงทุนในเครื่องจักรในกำรผลิต
เฉพำะด้ำน บรษัิทฯ มกีำรพัฒนำกำรผลติให้เหมำะสมกบัควำม
ต้องกำรของสนิค้ำในปัจจบุนัอยูเ่สมอ บรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจว่ำ  
จะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้หลำกหลำยยิง่ขึน้
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4. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
(Financial Risk Management)

4.1 ความเสีย่งจากการให้สนิเชือ่แก่คูค้่า
บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรให้สนิเชือ่กบัลกูค้ำ โดยหำกลูกค้ำ
ของบรษิทัฯ มปัีญหำในกำรด�ำเนนิงำนกอ็ำจจะส่งผลกระทบต่อ
ระยะเวลำในกำรเรียกรับช�ำระหน้ีจำกลูกค้ำได้ และอำจส่งผล 
กระทบต่อเนือ่งถึงผลก�ำไรและฐำนะกำรเงนิของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรติดตำมคุณภำพลูกหนี้แต ่ละรำย           
อย่ำงใกล้ชดิ และได้ให้ควำมส�ำคญัในกำรพจิำรณำกำรให้เครดิต
ทำงกำรค้ำกบัลูกหนีอ้ย่ำงเข้มงวด นอกจำกนี ้บรษิทัฯ มนีโยบำย
กำรขยำยฐำนลูกค้ำกลุม่ใหม่ๆ เพือ่ให้มกีระจำยตวัของรำยได้และ
กลุม่ลกูหนีก้ำรค้ำ ทัง้นีเ้พือ่ไม่ให้มกีำรยดึตดิกบัฐำนลกูค้ำกลุม่ใด
กลุม่หนึง่

4.2 ความเสีย่งด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ
บริษัทฯ เป็นผู้ส่งออกสินค้ำที่ใช้สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 
เป็นสกุลเงินหลักในกำรขำยสินค้ำและรับเงินค่ำสินค้ำ คิดเป็น
สัดส่วนเกือบทั้งหมดของยอดขำย ท�ำให้สถำนะเงินตรำต่ำง
ประเทศของบริษัทในด้ำนรับและจ่ำยมีปริมำณใกล้เคียงกัน 
รำยรบัและรำยจ่ำยส่วนใหญ่สำมำรถท�ำ Natural Hedges ได้
ท�ำให้สำมำรถลดควำมเส่ียงเกี่ยวกับควำมไม่แน่นอนของอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้เป็นอย่ำงมำก อีกทั้งบริษัทฯ 
ยังเปิดบัญชีกับธนำคำรเป็นเงินสกุลต่ำงประเทศเพื่อให้สำมำรถ
จ่ำยค่ำสนิค้ำเป็นเงนิสกลุต่ำงประเทศได้ทนัท ีฝ่ำยบริหำรกำรเงนิ
ของบริษทัฯ มมีำตรกำรในกำรป้องกนัผลกระทบจำกกำรผนัผวน
ของอตัรำแลกเปลีย่นโดยน�ำเอำเครือ่งมอืทำงกำรเงนิได้แก่ กำร
ท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward 
Contract) และมีกำรท�ำอนุพันธ์ทำงกำรเงิน (Financial 
Derivative Instruments) มำใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำก
อตัรำแลกเปลีย่นในระยะสัน้เพิม่เตมิด้วย 

4.3 ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้
ปัจจบุนับรษิทัฯ มกีำรกูยื้มเงนิระยะสัน้อำยไุม่เกนิ 1 ปีเพือ่ใช้เป็น
เงนิทนุหมนุเวยีน และกูย้มืเงนิระยะยำวอำยุไม่เกนิ 3 ปี เพือ่เป็น
เงินทุนสนับสนุนกำรซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยบำงส่วนมี
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวัซึง่อำจจะสงูขึน้หรอืต�ำ่ลงตำมภำวะดอกเบีย้
ในตลำดกำรเงิน ซึ่งถือว่ำเป็นปัจจัยเสี่ยงประกำรหน่ึงที่บริษัทฯ 
ต้องพจิำรณำอย่ำงรอบคอบทกุครัง้ในกำรตดัสนิใจกูเ้งนิ และกำร
หำแหล่งเงินกู้ที่ถูกที่สุดเพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต�่ำสุด และมีกำร
ตดิตำมนโยบำยดอกเบีย้ของทำงกำรและของตลำดโลกอย่ำงใกล้
ชิดเพื่อเป ็นข ้อมูลประกอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ

4.4 ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือให้    
มีสภำพคล่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรจัดหำวงเงินกู้เงิน
ทุนหมุนเวียนให้พอเพียงกับควำมต้องกำรในกำรเติบโตของ 
บรษิทัฯ นอกจำกนัน้บรษิทัฯ ยงัมกีำรวำงแผนกำรบรหิำรกระแส
เงินสด (Cash flow Management) ล่วงหน้ำเพ่ือให้มีกำรใช้
เงนิสดอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ลดควำมเสีย่ง และมค่ีำใช้จ่ำยทำงกำร
เงนิต�ำ่สุด

5. ความความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 
(Compliance Risk Management)

บริษัทฯ มีควำมตระหนักอย่ำงมำกถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น 
เนือ่งจำกควำมไม่ชดัเจน ควำมไม่ทนัสมยั หรอืควำมไม่ครอบคลมุ
ของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงข้อบังคับ    
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎและระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับควำม
ปลอดภยัและสขุภำพของพนกังำน และข้อบงัคับอืน่ๆ ทีก่�ำหนด
ไว้เพื่อปกป้องพนักงำนจำกผลกระทบของกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กร บริษัทฯ จึงจัดให้มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกฎ
ระเบียบต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชดิ เพือ่ศกึษำถงึผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้
ต่อกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัทัง้ในปัจจุบนั และอนำคต และลด
ควำมผดิพลำดและสญูเสยีทีอ่ำจเกิดขึน้ต่อองค์กร



ประวติัคณะกรรมการบรษิทั
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นายสมนึก ไชยกุล

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร

อาย ุ67 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 2561

ร้อยละ 4.07

ประวตักิารศกึษา

ปรญิญำตร ีวิศวกรรมศำสตร์บณัฑติ สำขำเครือ่งกล จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั

ประวตักิารท�างาน

ปัจจบุนั:

- ประธำนกรรมกำร บริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) 

- ประธำนกรรมกำร บรษิทั ชวีำไรซ์ จ�ำกดั

- ประธำนทีป่รกึษำ บรษิทั คย์ีสตำร์ พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ำกดั

- ประธำนกรรมกำร บรษิทั ศรสีโุขทัยเรยีลเอสเตท จ�ำกัด

- ประธำนกรรมกำร บรษิทั เอสเอม็ที ไบโอแมส จ�ำกดั

ประวตักิารอบรม

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 

26/2547 จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย

-  หลกัสตูรกำรบรหิำรกำรลงทนุเพือ่นกัธรุกจิระดบัทอ็บในประเทศ 

Ultra Wealth รุ่นที่ 2 สมำคมเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั

-  หลกัสตูรนกับริหำรระดบัสงู “ ธรรมศำสตร์เพือ่สงัคม “ (นมธ.) 

รุน่ที ่7 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

- หลกัสตูรกำรบริหำรจดักำรด้ำนควำมมัน่คงชัน้สงู รูน่ที ่ 6 (สว

ปอ. มส.6) วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร ในพระบรมรำชปูถมัภ์



รายงานประจ�าปี 256152

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และรอง

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

(สายงาน การจดัการวตัถดิุบ)

อายุ 32 ปี

สัดส่วนการถอืหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561

ร้อยละ 1.63

ประวตักิารศกึษา

ปริญญำโท สำขำบรหิำรธรุกจิ สถำบนับณัฑติบรหิำรธุรกจิศศนิทร์

แห่งจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

ปรญิญำโท วศิวกรรมศำสตร์บณัฑิต สำขำไฟฟ้ำอเิลก็ทรอนิกส์ และ

บรหิำร มหำวทิยำลยัอมิพเีรยีล คอลเลจ ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่)

ประวตักิารท�างาน

ปัจจบัุน:

- กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และรอง

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร (สำยงำนกำรจดักำรวตัถุดบิ) บรษัิท      

สตำร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน)

- กรรมกำร บริษทั เอสเอส อำร์เอฟไอด ีจ�ำกดั

- กรรมกำร บริษทั เอสเอ็มที กรนี เอน็เนอร์ย่ี จ�ำกดั

อดตี:

- ผู้ช่วยผูอ้�ำนวยกำร ฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ บรษิทั สตำร์ส ไมโคร

อิเลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) 

- วศิวกรอำวโุส ฝ่ำย Project & Development บรษิทั สตำร์ส 

ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน)

- ผู้จดักำรโครงกำร บริษทั Borei Corp. (สหรฐัอเมรกิำ)

ประวตักิารอบรม

- หลกัสตูร Six Sigma (Brown Belt)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 

116/2558 จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิทัไทย

- 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.ระดบับรหิำร

- หลกัสตูร Coaching Skill , Bangkok Business Training

- หลกัสตูร Mini Master in HR Management, จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั

- หลกัสตูร Cost Management , Management and Psychology 

Institute

- หลักสูตรประกำศนียบัตร Business Analysis, Executive 

Financial Management, Marketing Strategy, Risk Management 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

- หลกัสตูร EICC Code of Conduct
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นายประสาท ยูนิพันธุ์

กรรมการ และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

อาย ุ71 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561

ร้อยละ 0.92

ประวตักิารศกึษา

- ปรญิญำโท สำขำควำมสมัพนัธ์และกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

มหำวทิยำลยัดทีรอยท์ ประเทศสหรฐัอเมรกิำ

- ปรญิญำตร ีนติศิำสตร์บณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

ประวตักิารท�างาน

ปัจจบุนั:

- กรรมกำร และกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน บริษทั สตำร์ส 

ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน)

-  กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั นพพงศ์ แอนด์ ประสำท ลอว์ ออฟฟิศ 

จ�ำกดั

- กรรมกำร บริษัท สยำม แคปปิตอล มลัตเิซอร์วสิเซส จ�ำกดั

- กรรมกำร บริษัท สยำมเจรญิ แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จ�ำกดั

ประวตักิารอบรม

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่26/2547

จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย
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นางพูนพรรณ ไชยกุล

กรรมการ และประธานคณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคม 

(CSR)

อายุ 59 ปี

สัดส่วนการถอืหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

ร้อยละ 0.78

ประวตักิารศกึษา

ปริญญำตร ีคณะบรหิำรธรุกจิ มหำวทิยำลยักรงุเทพฯ

ประวตักิารท�างาน

ปัจจบุนั: 

- กรรมกำรบรษิทั และประธำนคณะกรรมกำรควำมรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR) สตำร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั 

(มหำชน) 

- ประธำนกรรมกำรบรษิทั คย์ี สตำร์ พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ำกดั

- ประธำนกรรมกำรบรษิทั กลุภัสสรณ์ จ�ำกดั

- รองประธำนกรรมกำรบรษิทั ชวีำ ไรซ์ จ�ำกดั

- รองประธำนกรรมกำรบรษิทั เอสเอม็ที ไบโอแมส จ�ำกดั

- กรรมกำรก่อต้ังสโมสรซอนต้ำกรงุเทพ 9 (ประเทศไทย)

- นำยกสโมสรซอนต้ำกรงุเทพ 9 (ประเทศไทย) ปีบรหิำรครสิต

ศักรำช 2018-2020

- อปุนำยกกรรมกำรสมำคมศษิย์เก่ำโรงเรยีนอรณุประดษิฐ์ จงัหวดั

เพชรบรุี 

- ประกำศเกยีรตคิณุ รำงวลั “แม่ดเีด่น” ประจ�ำปี 2561 จำกสภำ

แม่ดเีด่นแห่งชำต ิในพระบรมรำชินูปถัมภ์

ประวตักิารอบรม

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่131/2553

จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย

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

จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย

- หลกัสูตรประกำศนยีบตัรธรรมำภบิำลทำงกำรแพทย์ ส�ำหรบัผู้

บรหิำรระดบัสูง รุน่ที ่5 สถำบันพระปกเกล้ำ

- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวชิำกำรตลำดทนุ วตท.รุน่ 20

- หลักสตูรกำรบรหิำรจดักำรด้ำนควำมมัน่คงชัน้สงู รุน่ที ่ 7 (สว

ปอ.มส.7)

- หลกัสตูรวทิยำกำรประกนัภยัระดบัสงู (วปส ) รุน่ที ่3

- หลกัสตูร Mini – M.B.A. คณะพำณชิย์ศำสตร์และกำรบญัชี 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- โครงกำร The Boss (รุ่น 7)

- หลกัสตูร RECU รุน่ที ่ 43 คณะสถำปัตย์กรรมจุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั
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รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

อาย ุ72 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561

ร้อยละ 0.01

ประวตักิารศกึษา

- ปรญิญำเอก เศรษฐศำสตร์ดษุฎีบญัฑติ สำขำ Monetary Theory 

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

- ปรญิญำโท เศรษฐศำสตร์มหำบัญฑติ สำขำ Public Finance 

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

- ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร์บณัฑติ สำขำเศรษฐศำสตร์กำรธนำคำร 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

ประวตักิารท�างาน

ปัจจบุนั:

- กรรมกำรอสิระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำน

คณะกรรมกำรพิจำรณำ ค่ำตอบแทน บริษัทสตำร์ส ไมโคร

อเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน)

- กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั Thai German 

Product

- กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ล�ำ่สงู (ประเทศไทย) 

จ�ำกดั (มหำชน)

อดตี:

- อธกิำรบด ีสถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์

- รองอธกิำรบดีฝ่ำยวำงแผน สถำบันบณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์

- คณะบดคีณะบรหิำรธรุกจิ สถำบนับณัฑติพัฒนบริหำรศำสตร์

- ผู้เช่ียวชำญประจ�ำคณะบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒน 

บรหิำรศำสตร์

- กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรนโยบำยและก�ำกับหนี้

สำธำรณะ

- กรรมกำร สภำวจิยัแห่งชำต ิสำขำเศรษฐศำสตร์

ประวตักิารอบรม

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่9/2547

จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย

- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที ่89/2550

จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย

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

จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย
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รองศาสตราจารย์ 
ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจิารณาค่า

ตอบแทน

อายุ 55 ปี

สัดส่วนการถอืหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561

-ไม่มี-

ประวตักิารศกึษา

- ปริญญำเอก Ph.D. (Finance), University of Mississippi

- ปริญญำโท บธม. (กำรเงนิ) สถำบนับณัฑติพัฒนบรหิำรศำสตร์

- ปริญญำตร ีวทบ. (เคมเีทคนิค สำขำเคมีวศิวกรรม) จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั

ประวตักิารท�างาน

ปัจจบุนั:

- กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน บรษิทั สตำร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จ�ำกดั (มหำชน)

- กรรมกำรตรวจสอบ บรษัิท ปัญจวฒันำพลำสตกิ จ�ำกดั (มหำชน)

- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั เจตำแบค จ�ำกดั

- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั จทีี เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกดั

- รองศำสตรำจำรย์ ระดบั 9 คณะบรหิำรธรุกจิ สถำบนับณัฑติ

พฒันบรหิำรศำสตร์

- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ยูนิเวอร์แซล แอบ็ซอร์

แบนท์ จ�ำกดั (มหำชน)

- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ทีอำร์ซี คอนสตรคัชัน่ 

จ�ำกดั (มหำชน)

อดตี:

- คณบด ีคณะบรหิำรธรุกจิ สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์

- รองคณบดฝ่ีำยวำงแผนและพฒันำ คณะบรหิำรธรุกิจ สถำบนั

บณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์

- รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิต

พฒันบรหิำรศำสตร์

- นกัวเิครำะห์หลกัทรพัย์และวำณชิธนำกร บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์ 

มติรไทยยโูรพำร์ทเนอร์ จ�ำกดั

ประวตักิารอบรม

- Financial Risk Manager (FRM), Global Asset Risk Professionals 

(GARP)

- หลกัสตูรพืน้ฐำนของกรรมกำรบริษทัจดทะเบยีน สมำคมส่งเสรมิ

สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย

- หลกัสตูรวทิยำกำรตลำดทนุ ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

- Executive Leadership Program (ELP), National Institute of 

Development Administration, Thailand and The Wharton School, 

University of Pennsylvania,

- หลกัสตูรกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน สมำคมส่งเสรมิสถำบนั

กรรมกำรบรษัิทไทย



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 57

ศาสตราจารย์ 
ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง

อาย ุ46 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561

-ไม่ม-ี

ประวตักิารศกึษา

- ปรญิญำเอก Ph.D. (Finance) Schulich School of Business, 

York University, Canada

- ปรญิญำโท MBA (Finance) สถำบนับณัฑติพัฒนบริหำรศำสตร์

- ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร์บณัฑติ สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำ 

ธนบรุี

ประวตักิารท�างาน

ปัจจบุนั:

- กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนคณะกรรมกำร

บรหิำรควำมเสีย่ง บรษิทั สตำร์ส ไมโครอเิล็กทรอนกิส์(ประเทศไทย) 

จ�ำกดั(มหำชน)

- กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ไฮโดรเทค็ จ�ำกดั

(มหำชน)

- อธกิำรบด ีสถำบนับัณฑติพัฒนบรหิำรศำสตร์

- รองศำสตรำจำรย์ประจ�ำคณะบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิต

พฒันบรหิำรศำสตร์

อดตี:

- รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร สถำบันบัณฑิต

พฒันบรหิำรศำสตร์

- ผูอ้�ำนวยกำรหลักสูตร MSc in Financial Investment and Risk 

Management

- ทีป่รกึษำด้ำนกำรบรหิำรและพฒันำพอร์ตลงทนุ บลจ.ฟินนัซ่ำ

- Board of Directors, Asian Finance Association

- Regional Director in Thailand, Global Association of Risk 

Professionals

- CFA Society of Thailand Board of Directors

- ทีป่รกึษำด้ำนบริหำรควำมเสีย่ง บลจ. วรรณ จ�ำกดั

- คณะอนกุรรมกำรด้ำนกำรศกึษำ สมำคมนกัวำงแผนกำรเงนิไทย 

(TFPA)

- Director of University Liaisons, CFA Society of Thailand

- ผูว้จิยั The Individual Finance and Insurance Decisions Centre, 

Canada

ประวตักิารอบรม

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่90/2554 

สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย

- Chartered Financial Analyst (CFA)

- Financial Risk Managers (FRM)

- Certified Financial Planners (CFP)

- NIDA-Wharton Executive Leadership Program
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โครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ปัจจบัุนคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มีจ�ำนวนท้ังส้ิน 7 ท่ำน (เดมิม ี8 ท่ำน นำยชอง เควน็ ซมั ได้ลำออกจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร   
ของบรษิทัฯ โดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 เป็นต้นไป) ประกอบด้วยกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 2 ท่ำน กรรมกำรอสิระ 3 ท่ำน 
กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 2 ท่ำน 

อนึง่ บรษิทัฯ ไม่มกีรรมกำรท่ีด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนมำกกว่ำ 5 บรษิทั และบรษิทัฯ ไม่มนีโยบำยให้กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร   
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษทัอืน่ และบรษิทัจดทะเบยีนมำกกว่ำ 2 บรษัิท ทัง้นีไ้ม่นบัรวมบริษทัย่อย บรษิทัในเครอื และบรษิทัร่วม
ทนุของบรษิทั ซึง่บรษิทัฯ มีควำมจ�ำเป็นต้องเข้ำไปก�ำกบัดแูลกำรบรหิำรจดักำรเพือ่รกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั ทัง้นีบ้รษิทัฯ มกีรรมกำรที่
ไม่ใช่ผูบ้รหิำรมำกกว่ำ 1 ท่ำนท่ีมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนเกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

รำยชือ่คณะกรรมกำร ต�ำแหน่ง

1 นำยสมนกึ ไชยกลุ ประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร

2 นำยพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

3 นำยประสำท ยนูพัินธุ์ กรรมกำร และกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน

4 นำงพนูพรรณ ไชยกุล กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR)

5 รองศำสตรำจำรย์ ดร. ปรชีำ จรงุกจิอนันต์ กรรมกำรอสิระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน

6 รองศำสตรำจำรย์ ดร. เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน

7 ศำสตรำจำรย์ ดร. ก�ำพล ปัญญำโกเมศ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง

เลขำนกุำรบรษิทัฯ คอื นำยยรรยงค์ สวสัดิ์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 7 คน ไม่มีคุณสมบัติ        
ต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มปีระวตักิำรกระท�ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่ก่ียวกับทรพัย์
ซึง่ได้กระท�ำโดยทจุรติ
2. ไม่มปีระวตักิำรท�ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
กบับริษทัฯ ในรอบปีทีผ่่ำนมำ
หมำยเหต:ุ กรรมกำรล�ำดบัที ่ 5, 6 และ 7 เป็นกรรมกำรที่          
มีคุณสมบติัเป็นกรรมกำรอสิระตำมข้อก�ำหนดคณุสมบัตกิรรมกำร
อิสระของบรษิทัฯ 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. บรหิำรจดักำรและด�ำเนนิกิจกำรของบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบังคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 
ด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบรษิทั 
2. มีอ�ำนำจแต่งตัง้กรรมกำร ผูบ้รหิำรของบรษิทั บคุคลใดๆ และ/หรอื 
บคุคลภำยนอก จ�ำนวนหนึง่ให้เป็น คณะกรรมกำรบรหิำร เพ่ือ
ด�ำเนนิกำรอย่ำงหนึง่อย่ำงใดหรอืหลำยอย่ำงได้ เพือ่ปฏบิติังำนตำม
ทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
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ให้คณะกรรมกำรบริษทัมอี�ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรอืน่ๆ เช่น 
คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ฯลฯ 
ตำมควำมเหมำะสม รวมทัง้มอี�ำนำจแต่งตัง้และมอบอ�ำนำจให้บคุคล
อืน่ใดด�ำเนนิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่แทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ 
ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร และมอี�ำนำจยกเลิก เพกิถอน 
ก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง แก้ไข หรอืเปลีย่นแปลงอ�ำนำจ     
ดงักล่ำวได้ตำมท่ีเหน็สมควร 

นอกจำกนีใ้ห้มีอ�ำนำจว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก เลกิจ้ำง 
ก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง ก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง และค่ำตอบแทน
ส�ำหรบับคุคลท่ีด�ำรงต�ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ตำมท่ีเหน็
สมควร หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำร หรอืคณะกรรมกำรสรรหำ
เสนอ
3. อนมุตัแิละก�ำหนดเป้ำหมำย นโยบำย แผนกำรด�ำเนนิงำนและ
งบประมำณประจ�ำปีของบรษิทั รวมถึง ควบคมุดแูลกำรบรหิำรและ
กำรจดักำรของฝ่ำยบรหิำรหรอืของบคุคลใดๆ ท่ีได้รบัมอบหมำยให้
ด�ำเนนิงำนดังกล่ำว พร้อมทัง้ตดิตำมให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
นโยบำย รวมท้ังแผนกำรด�ำเนินงำนท่ีคณะกรรมกำรบรษิทัได้ให้ไว้ 
4. พจิำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบำย ทศิทำง กลยทุธ์ 
แผนงำนกำรด�ำเนินธรุกจิ ในโครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ของบรษิทั  
ทีเ่สนอโดยคณะกรรมกำรบรหิำร 
5. ตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนและ
งบประมำณอย่ำงต่อเน่ือง
6. พจิำรณำอนุมัตกิำรลงทนุในกำรขยำยธรุกจิ ตลอดจนเข้ำร่วมทุน
กบัผูป้ระกอบกจิกำรอืน่ๆ หรอืลงทุนในบรษิทั หรอืกจิกำรต่ำง ๆ 
7. ก�ำหนดนโยบำย ควบคุม ดูแลกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อย 
และ/หรอื บรษิทัในเครือ 
8. มอี�ำนำจพจิำรณำเพือ่น�ำเสนอให้ผูถื้อหุน้อนุมตักิำรเลิกใช้และ
กำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ หรือกำรขำย และเช่ำกลับคืนสินทรัพย์    
ตำมระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรเลิกใช้ และจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือ    
กำรขำยและเช่ำกลบัคืนสนิทรพัย์ ในกรณทีีม่ลูค่ำสทุธทิำงบญัชี
มำกกว่ำ 30 ล้ำนบำทข้ึนไป 
9. พจิำรณำและอนุมัตกิจิกำรอืน่ๆ ท่ีส�ำคญัอนัเกีย่วกบับรษิทั หรอื
ทีเ่หน็สมควรจะด�ำเนินกำรน้ันๆ เพ่ือให้เกดิประโยชน์แก่บรษิทั 

เว้นแต่อ�ำนำจในกำรด�ำเนนิกำรดงัต่อไปนี ้ จะกระท�ำได้กต่็อเมือ่    
ได้รบัอนมุตัจิำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก่อน ได้แก่ 
(ก) เรือ่งใดๆ ท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้มตทีิป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
(ข) เรือ่งใดๆ ท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยูใ่นข่ำยทีก่ฎหมำยหรอื
ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น อำทิเช่น กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซ่ึงสนิทรพัย์ทีส่�ำคัญ
ของบรษิทัตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

เรื่องดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบรษิทัด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรทีเ่ข้ำร่วม
ประชมุ และจำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 
4 ของจ�ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิ    
ออกเสยีงลงคะแนน 
(ก)  กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่�ำคญั 
(ข) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชน
มำเป็นของบรษิทั 
(ค)  กำรท�ำ แก้ไข หรอืเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรให้เช่ำกจิกำรของ
บรษิทัทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่�ำคญั กำรมอบหมำยให้บคุคลอืน่    
เข้ำจดักำรธรุกจิของบรษิทั หรอืกำรรวมกจิกำรกบับคุคลอืน่โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งก�ำไรขำดทนุกนั 
(ง)  กำรแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ)  กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ 
(ฉ) กำรควบกิจกำร หรือเลิกบริษัท 
(ช)  กำรอืน่ใดทีก่�ำหนดไว้ภำยใต้บทบญัญตัขิองกฎหมำยว่ำด้วย 
หลกัทรพัย์และ/หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ให้ต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ ด้วยคะแนนเสียงดงักล่ำวข้ำงต้น 

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมกำร มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำง       
ผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์       
ดงักล่ำว ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้

นอกจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯแล้ว บรษิทัฯยงัมกีำรแต่งตัง้คณะ
กรรมกำรชดุย่อยอกีสีช่ดุ เพือ่ช่วยในกำรบรหิำรงำน พจิำรณำ   
กลัน่กรอง ตัดสนิใจและเพือ่ควำมโปร่งใส ตำมหลกักำรก�ำกบักจิกำร
ทีด่ ีดงันี้

คณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

ทัง้นี ้เพือ่ให้กำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นไปอย่ำงอสิระ โปร่งใส กำรก�ำหนด
ทิศทำงและกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพสูงสุด   
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจำรณำก�ำหนดเป้ำหมำยของ 
บริษทัฯ และก�ำหนดบทบำท และมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำทีใ่ห้แก่คณะ
กรรมกำรชดุย่อย โดยรำยละเอยีดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร   
ชดุย่อยทัง้สีช่ดุ มดีงันี้ 
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คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบด้วยผูบ้ริหำร 6 ท่ำน 

รายช่ือ ต�าแหน่ง

1 นำยสมนกึ ไชยกลุ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร

2 นำยพรีะพล วไิลวงศ์เสถียร กรรมกำรบรหิำร

3 นำยยรรยงค์ สวสัดิ์ กรรมกำรบรหิำร

4 นำยพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมกำรบรหิำร

5 ดร.ทดัธร์ี ขยิม่ กรรมกำรบรหิำร

6 ดร.พชิติ แสงผ่องแผ้ว กรรมกำรบรหิำร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบและการแต่งตัง้ 
1. คณะกรรมกำรบรษิทั เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร 
2. บุคคลทีจ่ะเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำร อำจคดัสรรจำก
กรรมกำร ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั และ/หรอืบุคคลภำยนอก  
เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกไ็ด้ แต่ต้องเป็นบคุคลท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถ 
และมีเวลำเพยีงพอทีจ่ะอุทศิควำมรู ้ควำมสำมำรถและปฏิบตัหิน้ำที่
ให้แก่บรษิทัได้
3. มีคุณสมบตั ิและไม่มลัีกษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิทั
มหำชนจ�ำกดั และกฎหมำยอืน่ท่ีเกีย่วข้อง
4. กรรมกำรบรหิำรไม่สำมำรถประกอบกจิกำรเข้ำเป็นหุน้ส่วน หรอื
เข้ำเป็นกรรมกำรในนติบิคุคลอืน่ทีป่ระกอบธรุกจิเดยีวกนั หรอื
คล้ำยคลงึ และเป็นกำรแข่งขันกบักจิกำรของบริษทั ไม่ว่ำจะท�ำเพือ่
ผลประโยชน์ส่วนตนหรอืผลประโยชน์ของบุคคลอืน่ เว้นแต่จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมกำรบรหิำรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
1. กรรมกำรบรหิำรมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปีนับจำกวนัท่ีได้รบั
กำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยคณะกรรมกำรบรษิทั 
สำมำรถปรบัเปลีย่นวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรได้ตำม
ทีเ่หน็สมควร ทัง้นีก้รรมกำรบรหิำรทีอ่อกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ 
อำจถูกเลอืกให้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ ส�ำหรับกำรแต่งตัง้
กรรมกำรบรหิำรทดแทนในกรณท่ีีต�ำแหน่งว่ำงลง คณะกรรมกำร
บริษทัจะเป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้ต่อไป
2. ลำออก

3. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
1. ดแูล มอบหมำยให้ฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยจดักำร จดัท�ำนโยบำย  
เป้ำหมำย แผนกำรด�ำเนนิงำนงบประมำณประจ�ำปี และรวมทัง้
กลยทุธ์ทำงธรุกจิของบรษิทั เพือ่น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั
พจิำรณำอนมุตัิ 
2. ควบคมุ ดแูลกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัให้เป็นไปตำมข้อบงัคบั  
ของบริษทัตลอดถงึนโยบำย แผนกำรด�ำเนนิงำน งบประมำณประจ�ำ
ปี และกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม      
คณะกรรมกำรบรษิทั 
3. ประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนโดยรวมของบรษิทั ตลอดจนฝ่ำยงำน
ต่ำงๆ ทกุไตรมำส 
4. รบัเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษัิทมำก�ำหนดทิศทำง แนวทำง 
เพือ่ก�ำหนดภำรกจิหลกั (Mission) ส�ำหรบัฝ่ำยบรหิำร และฝ่ำย
จดักำร รวมทัง้ก�ำหนดแผนกำรด�ำเนนิงำนหลกัและเป้ำหมำยทำง
ธรุกจิ ให้สอดคล้องกบัแนวนโยบำย แผนกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปี
และงบประมำณประจ�ำปีทีไ่ด้รบัอนมุตจิำกคณะกรรมกำร เพือ่ให้
ฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยจดักำรน�ำไปด�ำเนนิกำรต่อไป 
5. ควบคมุตรวจสอบ ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของฝ่ำยบรหิำร และ
ฝ่ำยจดักำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท 
6. ออกค�ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ และข้อก�ำหนด เพ่ือให้แน่ใจว่ำกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทและเพื่อ       
ผลประโยชน์ของบรษัิท รวมถึงเพือ่รกัษำระเบยีบวินยัภำยในองค์กร 
7. พจิำรณำเห็นชอบหรอืมอี�ำนำจ ในกำรว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย 
ปลดออก เลกิจ้ำง ก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน บคุคลำกร
ซึ่งเป็นผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท ในต�ำแหน่งตั้งแต่ประธำน      
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เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร จนถึงผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย โดยให้ประธำนกรรมกำร
บรหิำรเป็นผูม้อี�ำนำจในกำรด�ำเนินกำรดงักล่ำวข้ำงต้น 
ส�ำหรบัต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร หำกมีกำรว่ำจ้ำง แต่งตัง้ 
โยกย้ำย ปลดออก เลกิจ้ำง ก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน   
ให้ประธำนกรรมกำรบรหิำรมหีน้ำทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
บรษิทั เพือ่พิจำรณำอนุมตัิ
8. พจิำรณำเหน็ชอบในโครงสรำ้งเงนิเดือนและผลประโยชนต์อบ
แทนอ่ืนๆของผู้บริหำร เจ้ำหน้ำท่ี และลูกจ้ำงของบริษัท รวมท้ัง       
ท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์และสวัสดิกำร แล้วน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำ
อนุมัติ
9. พิจำรณำให้ควำมเหน็ชอบในกำรปรับปรุงและเปลีย่นแปลง โครงสร้ำง
กำรบรหิำรงำน ระเบียบปฏิบัต ิ และข้ันตอนกำรท�ำงำนของแต่ละ
สำยงำน แล้วน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั พิจำรณำอนมุตัิ
10. กลัน่กรองและเสนอ งบดลุ บญัชกี�ำไรขำดทนุ ประมำณกำร 
กระแสเงนิสด แผนกำรลงทุน เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม      
ผูถ้อืหุน้ (ถ้ำจ�ำเป็น) เพ่ือพิจำรณำอนุมัตต่ิอไป 
11. ให้ข้อเสนอแนะ และให้ค�ำปรกึษำต่อคณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่กำร
ตดัสนิใจด้ำนธรุกจิของบรษัิท 
12. ดูแล มอบหมำยให้ฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยจดักำร จดัท�ำรำยงำน
เก่ียวกับผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัตลอดถึงงบกำรเงนิ งบกำร
ลงทนุ และปัญหำส�ำคญั หรอืกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพือ่เสนอคณะ
กรรมกำรบรษัิทพิจำรณำรบัทรำบ และ/หรอื อนุมัติ 
13. ก�ำหนดกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดและกำรขำย ให้สอดคล้องกับ
แผนกำรด�ำเนินงำนและงบประมำณประจ�ำปี 
14. พิจำรณำกำรเข้ำยืน่หรอืร่วมในกำรประกวดรำคำ ในวงเงนิไม่
เกิน 100 ล้ำนบำท 
15. อนมุตักิำรซ้ือเครือ่งจกัร ในวงเงนิ (ไม่ว่ำจะเกดิเพยีงครัง้เดยีว
หรอืต่อเนือ่ง) ไม่เกนิธรุกรรมละ 30 ล้ำนบำท และปีละไม่เกนิ 100 
ล้ำนบำท หรอืเทียบเท่ำ ยกเว้นเป็นกรณทีีไ่ด้รบัอนมุตัจิำกคณะ
กรรมกำรของบรษิทั และ/หรอื ปรำกฏในแผนกำรด�ำเนนิงำนหรอื
งบประมำณประจ�ำปีของบรษิทัแล้ว 
16. มอี�ำนำจอนุมัตกิำรเลิกใช้ และกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ หรอืกำร   
ขำย และเช่ำกลับคนืสินทรพัย์ ตำมระเบยีบปฏบัิตเิรือ่งกำรเลกิใช้ 
และจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ หรือกำรขำยและเช่ำกลบัคนืสนิทรพัย์ ใน
กรณีทีม่ลูค่ำสทุธิทำงบญัชมีำกกว่ำ 1 ล้ำนบำทแต่ไม่เกนิ 30 ล้ำนบำท 
17. พิจำรณำกำรให้กู้ยืมหรือกำรกู้ยืม จัดหำเงินทุน ขอหรือให้     
สนิเชือ่ ค�ำ้ประกนั ลงทนุในตรำสำรทีก่ระทรวงกำรคลงัหรือธนำคำร
พำณชิย์รบัรองหรอืค�ำ้ประกนั หรอืตรำสำรอืน่ใดท่ีเหน็สมควร และ
ให้น�ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
18. น�ำเสนอเรือ่งต่ำงๆทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเห็นส�ำคญัและควรจะ
ได้รบักำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษทั ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
บรษิทั เพือ่พจิำรณำอนมุตัิ 

19. ปฏบัิตหิน้ำทีอ่ืน่ ๆ ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั รวมทัง้มอี�ำนำจด�ำเนนิกำรใดๆ ทีจ่�ำเป็นในกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ดงักล่ำว 

4. การประชมุ 
(ก) คณะกรรมกำรบรหิำรจะต้องจดัให้มีกำรประชมุอย่ำงน้อย 1 
ครั้งต่อเดือน และกรรมกำรบริหำรจะต้องเข้ำร่วมประชุม           
อย่ำงสม�่ำเสมอ
(ข) ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร เพือ่พจิำรณำด�ำเนนิกำร 
ใดๆ ตำมท่ีระบุในข้อก�ำหนดนี ้จะต้องประกอบด้วยกรรมกำรบรหิำร
ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวนกรรมกำรบรหิำรทัง้หมดจงึจะถอืว่ำ
ครบเป็นองค์ประชมุ 
(ค) ในกำรออกเสียงของกรรมกำรบริหำรในกำรประชุมคณะ
กรรมกำรบรหิำร ให้กรรมกำรบรหิำรแต่ละคนมสีทิธอิอกเสยีงได้
ท่ำนละ 1 เสยีง 
(ง) กำรลงมตใินเรือ่งใดของคณะกรรมกำรบริหำร จะต้องได้รบั
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ ของจ�ำนวนเสยีงทัง้หมดของคณะ
กรรมกำรบรหิำรทีเ่ข้ำร่วมประชมุ เว้นแต่ในกำรพจิำรณำและลงมติ
ในเรือ่งทีก่�ำหนดไว้ในข้อ 1, 10, 12, 14 และ 15 ดงักล่ำวข้ำงต้น  
จะต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนคณะ
กรรมกำรบรหิำรของบรษิทัทัง้หมด 
(จ)  คณะกรรมกำรบรหิำร อำจแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำร และ/หรอื 
คณะท�ำงำน และ/หรอื บคุคลใดๆ เพือ่ท�ำหน้ำทีก่ลัน่กรองงำนทีจ่ะ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืเพือ่ให้ด�ำเนินงำนใดอนัเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืเพือ่
ด�ำเนนิกำรใดแทนตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร 
ภำยในขอบเขตแห่งอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำรได้

อนึง่กำรอนมุตัริำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้นจะต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำร
อนมุตัริำยกำรทีท่�ำให้กรรมกำรบริหำร หรอืผูรั้บมอบอ�ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริหำร สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคล       
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง        
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง 
(ตำมประกำศคณะกรรมกำร กลต. และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์   
แห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมกำรบรหิำรจะต้องน�ำเสนอเรือ่ง  
ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้
พจิำรณำและอนมุตัริำยกำรดงักล่ำว ภำยใต้ข้อบงัคบัหรอืประกำศ 
หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำม
ธรุกจิปกตทิีม่กีำรก�ำหนดขอบเขตทีช่ดัเจนไว้แล้ว

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
กรรมกำรบรหิำรทีม่สีทิธไิด้รบัค่ำตอบแทนจำกบรษิทันัน้ จะต้องเป็น
กรรมกำรบรหิำรทีไ่ด้รับกำรคดัสรรจำกบคุคลภำยนอกเท่ำนัน้ ทัง้นี้ 
ค่ำตอบแทนให้เป็นตำมทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษทัได้ก�ำหนดไว้ 
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และให้เป็นไปตำมคู่มือ “หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” คณะกรรม
กำรบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน (Remuneration Committee) เพื่อท�ำหน้ำที่พิจำรณำรูปแบบและหลัก
เกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยคณะกรรม
กำรบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิำรณำอนมุตัค่ิำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร ส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำร บรษิทัฯ จะต้อง
น�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชือ่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ต�าแหน่ง

1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรชีำ จรงุกจิอนันต์ ประธำนคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

2 นำยประสำท ยูนิพันธุ์ กรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3 รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ กรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน

*ประธำนคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน เป็นกรรมกำรอสิระ

คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของบรษิทัฯ เป็นคณะกรรมกำรชดุย่อยทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ข้ึนเพือ่ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกับกำรพิจำรณำ   
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร ทีป่รกึษำคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และเลขำนกุำรบรษิทัฯ ให้เป็น
ไปด้วยควำมโปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของบรษิทัฯ จะมีควำมเป็นอสิระอย่ำงเตม็ทีใ่นกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ภำยใต้กฎบตัรฉบบัน้ี 

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำร
พจิำรณำค่ำตอบแทน 
- คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำร  
อย่ำงน้อย 3 คน และจะต้องประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระ   
เป็นส่วนใหญ่
- ประธำนคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนจะต้องแต่งตัง้จำก
กรรมกำรอสิระ 
- ให้เลขำนุกำรบริษัทฯ เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร    
พจิำรณำค่ำตอบแทนโดยมหีน้ำทีส่นบัสนุนให้กำรด�ำเนนิงำนของ
คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นไปด้วยควำมรำบรืน่

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำว
ละ 3 ปี นบัแต่วนัทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯแต่งตัง้ ทัง้นีก้รรมกำร
ที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ำด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้ำงมำกของที่ประชุมคณะกรรม
กำรบริษัทฯ ส�ำหรับกำรแต่งตั้งกรรมกำรทดแทนในกรณีท่ี
ต�ำแหน่งว่ำงลง คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจำรณำคัด
เลือกกรรมกำร และพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป   
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3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน มีหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบ
ทีส่�ำคญั ดงัต่อไปน้ี

1. เสนอแนะเรือ่งค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะอนกุรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และทีป่รกึษำคณะกรรมกำรบริษทัฯ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นเพ่ือพจิำรณำอนุมัติ

2. ก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปี (Retainer fee) ค่ำเบีย้ประชมุ 
(Attendance fee) และค่ำตอบแทนอืน่ตำมควำมเหมำะสม โดย
พิจำรณำจำกแนวปฏิบัติท่ีบริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกันใช้อยู่     
ผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ตลอดจนควำมรบัผดิชอบ ควำมรู้  
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร หรอืทีป่รกึษำท่ีบรษิทัฯ ต้องกำร 

3. คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนมีอ�ำนำจเรยีกให้ฝ่ำยจัดกำร 
หวัหน้ำงำน และ/หรอืบคุคลอืน่ใดท่ีเกีย่วข้องเข้ำร่วมประชมุ ชีแ้จง 
ซกัถำม และ/หรอื จดัส่งเอกสำรข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบกำรพจิำรณำ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน หรือมีอ�ำนำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญอิสระตำม 
ควำมเหมำะสมท้ังจำกบุคลำกรภำยใน และภำยนอกบริษัทฯ     
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบรษิทัฯ ภำยใต้งบประมำณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิำก  
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่ให้ค�ำปรกึษำและข้อเสนอแนะต่ำงๆ     
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ 

4. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และน�ำเสนอรำยงำนกำรประเมินผล       
กำรปฎิบตังิำนของคณะกรรมกำร คณะอนกุรรมกำร ประธำน    
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และทีป่รกึษำคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต่อคณะ 
กรรมกำรบรษัิทฯ 

5. รำยงำนผลกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทกุครัง้ 
หลังมกีำรประชมุคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และรำยงำน
รำยชื่อ และขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพิจำรณำ     
ค่ำตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี   
(แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น
 
6. พิจำรณำทบทวนและเสนอแนะหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใด     
เกี่ยวกับกฎบัตรของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนต่อ 
คณะกรรมกำรบรษัิทฯ เพือ่ขออนมุตัปิรับปรงุให้มคีวำมเหมำะสม
หรือให้เป็นตำมกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

7. พจิำรณำและท�ำหน้ำท่ีอืน่ๆ ท่ีคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย
แก่คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นครำวๆ ไป

4. การประชุม

1. คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนจะต้องจัดให้มกีำรประชมุ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม

2. ประธำนกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน จะก�ำหนดวำระกำรประชมุ
แต่ละครัง้ และเป็นประธำนในกำรประชมุ นอกจำกนัน้ต้องมกีำรจด
และเกบ็บนัทกึกำรประชมุทกุครัง้ 

3. วำระกำรประชุม และเอกสำรกำรประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 

4. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนจะต้องมี
กรรมกำรเข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ

5. มติที่ประชุมของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนจะถือ
ตำมเสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชมุ ทัง้นี ้กรรมกำร
ทีม่ส่ีวนได้เสยีในเร่ืองใดจะต้องไม่เข้ำร่วมในกำรพจิำรณำหรอืลง
มติในเรื่องนั้น

5. การรายงาน 

คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนจะต้องรำยงำนผลกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีต่่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และรำยงำนกำรท�ำหน้ำทีใ่นรอบปี
ทีผ่่ำนมำต่อผูถ้อืหุน้ในรำยงำนประจ�ำปี โดยเปิดเผยรำยละเอยีดดงันี้

1. รำยชือ่คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน
2. จ�ำนวนครัง้ในกำรประชมุ
3. จ�ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนแต่ละคนเข้ำร่วม
ประชมุ
4. ผลกำรปฏบิติัหน้ำทีต่ำมกฎบัตรทีก่�ำหนดไว้
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คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้

รำยชือ่ ต�ำแหน่ง

1 รองศำสตรำจำรย์ ดร. ปรชีำ จรงุกจิอนันต์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2 รองศำสตรำจำรย์ ดร. เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ กรรมกำรตรวจสอบ

3 ศำสตรำจำรย์ ดร. ก�ำพล ปัญญำโกเมศ กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 2 ใน 3 ท่ำนได้แก่ รศ.ดร. เอกชยั นติยำเกษตรวฒัน์ และศำสตรำจำรย์.ดร. ก�ำพล ปัญญำโกเมศ เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิ 

เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ คอื นำงสำวสุนันท์ วงศ์มุทธำวณชิย์ : ซึง่ปัจจบุนัด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำร ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ จ�ำนวน 3 ท่ำน ทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุใิน
หลำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนบญัช ีกำรเงนิ ด้ำนเศรษฐศำสตร์ และด้ำนบรหิำรควำมเสีย่ง 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีต่ำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรม
กำรบริษทัฯ ดงัต่อไปนี:้-

1. สอบทำนให้บรษัิทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องและ
เพียงพอ 

2. สอบทำนให้บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคมุภำยใน (internal control) 
และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ท่ีเหมำะสมและ 
มปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้โยกย้ำย 
เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอืน่ใด     
ท่ีรับผิดชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บรษิทัฯ ปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ และกฎหมำย   
ท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบริษทัฯ 

4. พจิำรณำ คัดเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพือ่
ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอค่ำตอบแทนของ
บุคคลดังกล่ำวตลอดจนพิจำรณำถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทั้ง     
เข้ำร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มฝ่ีำยจัดกำรเข้ำร่วมประชมุ
ด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำม   
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว    
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปีของบรษิทัฯ ซ่ึงรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล   
อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้        
ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 
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- ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของ 
บริษัทฯ 
- ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์   
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมำย
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบริษทัฯ 
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
- ควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วม
ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ แต่ละท่ำน
- ควำมเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั
จำกกำรปฏบิตัหิน้ำท่ีตำมกฎบัตร (charter) 
- รำยกำรอืน่ทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้
ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ 
กรรมกำรบรษัิทฯ 

7. ปฏบิตักิำรอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มอบหมำยด้วย
ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ โดยตรง และคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ยงัคงมคีวำมรบัผดิ   
ชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก

3. อ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี�ำนำจทีจ่ะขอควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระ
จำกท่ีปรึกษำทำงวชิำชพีอืน่ใดเมือ่เห็นว่ำจ�ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของ 
บรษิทัฯ 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี�ำนำจเรยีกขอข้อมลูจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเตมิในเรือ่งต่ำงๆ ได้ 

4. การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำรประชุม ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดประชุมอย่ำงน้อย
ไตรมำสละ 1 ครัง้ ในกรณจี�ำเป็นเร่งด่วนกรรมกำรตรวจสอบคนใด
คนหนึง่ หรือกรรมกำรคนใดคนหนึง่ของบรษิทัฯ อำจขอให้มกีำรจดั
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบได้

2. กำรลงคะแนนเสียง กรรมกำรตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ  
ในเรือ่งท่ีพจิำรณำห้ำมมใิห้แสดงควำมเหน็และลงคะแนนเสยีงใด
เร่ืองนัน้ๆ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มสีทิธิออกเสยีง 
ลงคะแนน

3. รำยงำนกำรประชมุ ให้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอื
ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูจ้ดและจดัท�ำ
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่รำยงำนกำรประชมุ
ดงักล่ำวจะต้องน�ำส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่กำรรบัรองและ 
น�ำส่งคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะได้
ทรำบถงึกจิกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

5. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมี    
ข้อสงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท�ำดงัต่อไปนีซ้ึง่อำจมผีลกระทบ
อย่ำงมนียัส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ 
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ 
เพือ่ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแก้ไขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ
เหน็สมควรในเรือ่งต่อไปนี้

1. รำยกำรทีเ่กดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2. กำรทจุริตหรอืมสีิง่ผดิปรกตหิรือมคีวำมบกพร่องทีส่�ำคัญในระบบ
กำรควบคมุภำยใน
3. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ หรือ
ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ
ของบรษิทัฯ 

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
ถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่ำงมนัียส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำร
ด�ำเนนิงำน และได้มกีำรหำรือร่วมกนักบัคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ
ผูบ้รหิำรแล้วว่ำต้องด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแก้ไขเมือ่ครบก�ำหนดเวลำที่
ก�ำหนดไว้ร่วมกนั หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมกีำรเพิกเฉย
ต่อกำรด�ำเนนิกำรแก้ไขดงักล่ำวโดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึง่อำจรำยงำนสิง่ทีพ่บดงักล่ำวต่อส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
เพื่อเป็นกำรด�ำเนินกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ และตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์             
แห่งประเทศไทยในด้ำนกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียง รวมท้ังบริษทัฯ เลง็เหน็ว่ำกำรวำงระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง (Risk Management)    
ทีด่ ีจะเป็นส่วนช่วยเพิม่มลูค่ำของกจิกำรให้แก่ผูถื้อหุน้ ส่งเสรมิให้บรษิทัฯ มกีำรเติบโตทีม่ัน่คงและยัง่ยืน ตลอดจนเพิม่ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของบรษิทัฯ ให้สงูย่ิงขึน้ บรษัิทฯ จงึจดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งขึน้มำเพือ่เป็นหน่วยงำนทีศ่กึษำ ตดิตำม ประเมนิ จดัล�ำดบั
ควำมส�ำคญั และให้ค�ำแนะน�ำในกำรป้องกนัหรอืแก้ไขควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ได้ทัง้จำกปัจจยัภำยในและภำยนอก เพือ่น�ำเสนอต่อคณะ     
กรรมกำรบรษัิทฯ ต่อไป
 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยเน้นให้มกีำรปฏบิตัติำมกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องค์กร 
เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงทีก่�ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ต้องก�ำหนดเป้ำหมำยดชันชีีว้ดัควำมเสีย่ง มแีผน
ปรบัปรงุควำมเสีย่ง และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบในกำรประชมุทกุครัง้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รำยชือ่คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ต�ำแหน่ง

1 ศำตรำจำรย์ ดร. ก�ำพล ปัญญำโกเมศ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

2 นำยยรรยงค์ สวสัดิ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

3 นำยชยัณรงค์ นมิมำนเทวนิทร์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

4 นำยพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

5 ดร. ทดัธร์ี ขย่ิม กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

6 นำยวจิะยะ กลิน่เกษร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

7 นำยทวชียั งำมเลศิศริชิยั กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

8 ดร. พชิติ แสงผ่องแผ้ว กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

9 นำงสำวศริพิร ภกัดี กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

10 นำยกรทกัษ์ วรีเดชะ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

11 นำงสำวสนุนัท์ วงศ์มุทธำวณชิย์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

12 นำยขจร ธรรมจง กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

*ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เป็นกรรมกำรอสิระ



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 67

องค์ประกอบ
- คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 
- คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
และผูบ้รหิำรระดบัสูงจำกฝ่ำยงำนท่ีส�ำคญัต่ำงๆ ของบริษทั จ�ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 5 คน 
- วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง แบ่งเป็น 2 กรณี
- กรรมกำรท่ีมำจำกกรรมกำรอิสระ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งวำระละ 3 ปี 
ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลือกให้กลบัเข้ำ
ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ หำกในกรณทีีก่รรมกำรออกหรอืว่ำงลงก่อน
วำระไม่ว่ำในกรณใีด ให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ สำมำรถแต่งตัง้
กรรมกำรอิสระท่ำนอื่นเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งแทนได้ โดยมีวำระ   
กำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกบัวำระท่ียังเหลอือยู่ของกรรมกำรทีต่นแทน
- กรรมกำรทีม่ำจำกผูบ้รหิำรระดบัสงู ให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้ตลอดอำยุ
กำรท�ำงำนท่ียังคงเป็นผูบ้ริหำรระดบัสงูในฝ่ำยงำนนัน้ๆ ในกรณีที่
ต�ำแหน่งกรรมกำรทีม่ำจำกผูบ้รหิำรระดบัสงูจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่  
ว่ำงลงไม่ว่ำในกรณใีดๆ ให้บคุคลท่ีมีคุณสมบตัแิละมตี�ำแหน่งหน้ำที่
เดยีวกนัหรอืเทียบเท่ำเข้ำเป็นกรรมกำรแทน โดยบุคคลซึง่เข้ำเป็น
กรรมกำรแทนจะอยูใ่นต�ำแหน่งกรรมกำรได้ตลอดไปจนกว่ำจะได้รบั
กำรเลือ่นขัน้ ย้ำย ลำออก หรอืไล่ออก หรือเพรำะเหตอุืน่ใดอนัท�ำให้
ไม่สำมำรถท�ำงำนในต�ำแหน่งหน้ำท่ีดงักล่ำวได้

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ก�ำหนดนโยบำย แผนงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และจดัท�ำ
รำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Reporting) เสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำและให้ควำมเหน็ชอบในกำรก�ำหนด
แผนกำรจัดกำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม และน�ำไปปฏบิตัใิช้ภำยใน
บรษิทัฯ 
2. ศกึษำ ประเมนิ และตดิตำมควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ รวมถึง
ก�ำหนดนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม 
(Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลมุควำมเสีย่งหลกั
ทัง้จำกปัจจยัภำยในและภำยนอกของธรุกจิ อำทิเช่น
2.1 ปัจจยัภายใน
- ควำมเสีย่งจำกกำรบรหิำรธุรกจิ (Business Risk)
- ควำมเสีย่งทำงกำรเงนิ (Financial Risk)
- ควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏิบตักิำร (Operational Risk)
2.2 ปัจจยัภายนอก
- ควำมเสีย่งจำกภำวะเศรษฐกิจ (Economic Risk) 
- ควำมเสีย่งจำกข้อกฎหมำยหรอืนโยบำยภำครัฐ (Regulatory / 
Political Risk) เป็นต้น
3. ดแูลและตดิตำมกำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
อย่ำงต่อเนือ่ง เพ่ือให้มีระบบกำรบรหิำรควำมเส่ียงท่ีมปีระสทิธภิำพ 
และมกีำรปฏิบตัติำมอย่ำงต่อเน่ือง
4. ทบทวนและสอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำง
สม�ำ่เสมอเพือ่ตดิตำมควำมเส่ียงท่ีมีสำระส�ำคัญและด�ำเนนิกำรให้มี
กำรจดักำรควำมเสีย่งท่ีเกดิข้ึนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม

5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯอย่ำงสม�ำ่เสมอเกีย่วกับควำม
เสีย่ง กำรบริหำรควำมเสีย่ง กำรจดักำรควำมเสีย่ง รวมถงึสถำนะ
ควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้ต่อบรษิทัฯ รวมถงึสิง่ทีต้่องปรบัปรงุหรือแก้ไข 
เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีก่�ำหนด
6. ให้มอี�ำนำจแต่งตัง้คณะท�ำงำน และ/หรอื บุคลำกรเพิม่เตมิ หรอื
ว่ำจ้ำงผูเ้ชีย่วชำญอสิระจำกภำยนอกได้ตำมควำมจ�ำเป็น เพือ่ศกึษำ 
ประเมนิ ตดิตำมและเสนอแนะแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง
7. จดัท�ำรำยงำนประเมินผลกำรปฏิบตังิำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง รวมทัง้ก�ำหนดเป้ำหมำยและแผนงำนในกำร
ด�ำเนนิกำรส�ำหรบัปีต่อไป เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 
8. พจิำรณำทบทวนและเสนอแนะหำกมกีำรเปลีย่นแปลงใดเกีย่วกับ
กฎบตัรของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรบ
รษิทัฯ เพือ่ขออนมุตัปิรบัปรงุให้มคีวำมเหมำะสมหรอืให้เป็นตำมกฎ
ระเบยีบข้อบงัคบัของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
9. ปฏบิติักำรอ่ืนใดเกีย่วกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมทีค่ณะกรรม
กำรบรษิทัฯ มอบหมำย

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องจัดให้มีกำรประชุม  
อย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม 
2. ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะต้องมีกรรมกำร
เข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่จงึจะครบองค์ประชมุ
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะถือตำม  
เสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุในครัง้นัน้ๆ 
4. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอำจเชญิบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องกับ
ระเบยีบวำระกำรประชมุเพือ่เข้ำร่วมกำรประชมุได้ตำมควำมจ�ำเป็น
5. กำรจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชมุให้กบัคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งทกุท่ำนต้องไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และต้อง 
จดัท�ำรำยงำนกำรประชมุส่งให้กบัคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   
ทกุท่ำนภำยใน 14 วนัท�ำกำรภำยหลงักำรประชมุเสรจ็สิน้
6. เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มหีน้ำทีร่บัผดิชอบ    
ในกำรจดัเตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบักำรประชมุ อนัประกอบด้วย 
กำรจดัเตรยีมสถำนทีก่ำรประชมุ วำระกำรประชมุ และเอกสำร
ประกอบกำรประชมุ เป็นต้น

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ต้องรำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำร   
ในกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงสถำนะควำมเสี่ยง      
ในแต่ละหวัข้อทีก่�ำหนดไว้ ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่ให้ควำม
มัน่ใจว่ำ คณะกรรมกำรบรษิทัได้รบัทรำบและตระหนกัถงึปัจจยัต่ำงๆ 
ทีอ่ำจส่งผลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคญัต่อสถำนะกำรด�ำเนนิธรุกจิของ
บรษิทั



รายงานประจ�าปี 256168

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ดแูล ปฏบิตังิำนประจ�ำตำมปกตธิรุกจิเพ่ือประโยชน์ของบรษิทั 
และบรหิำรจดักำร กำรด�ำเนินงำนของบรษิทัให้เป็นไปตำมนโยบำย 
เป้ำหมำย และสอดคล้องกับแผนงำนกำรด�ำเนินธรุกิจ งบประมำณ
ประจ�ำปีของบริษัท และกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง    
ตำมท่ีก�ำหนดโดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื ตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร 
2. ก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิกำรด้ำนกำรเงนิ กำรตลำด งำนบริหำร
บุคคล และด้ำนกำรปฏิบตังิำนอืน่ๆ โดยรวม เพือ่ให้เป็นไปตำม
นโยบำยและแผนกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั ทีก่�ำหนดไว้โดยคณะ
กรรมกำรบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร 
3. มีอ�ำนำจว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก เลกิจ้ำง ก�ำหนดอตัรำ
ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน บ�ำเหน็จรำงวลั ปรบัข้ึนเงนิเดอืน ส�ำหรบั
พนักงำนบริษัทในต�ำแหน่งรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จนถึง      
ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย โดยต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร
บริษทั หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย
4. มีอ�ำนำจว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก เลกิจ้ำง ก�ำหนดอตัรำ
ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน บ�ำเน็จรำงวลั ปรับข้ึนเงนิเดือน พนักงำน
ของบรษิทัในต�ำแหน่งต�ำ่กว่ำผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย 
5. อนมุตักิำรซือ้เครือ่งจักรภำยในวงเงนิ (ไม่ว่ำจะเกดิเพยีงครัง้เดียว
หรือต่อเนือ่ง) ไม่เกนิธรุกรรมละ 4 ล้ำนบำท และ ปีละไม่เกนิ 20 
ล้ำนบำท เว้นแต่เป็นกรณท่ีีได้รับอนุมัตจิำกคณะกรรมกำรบริหำร

ของบรษิทัไว้แล้ว และ/หรอืปรำกฏในแผนกำรด�ำเนนิงำน หรอืงบ
ประมำณประจ�ำปีของบรษิทัแล้ว 
6. มอี�ำนำจอนมุตักิำรเลกิใช้ และกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ หรอืกำร
ขำย และเช่ำกลบัคนืสนิทรัพย์ ตำมระเบยีบปฏบิตัเิรือ่ง กำรเลิกใช้ 
และจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ หรือกำรขำยและเช่ำกลับคืนสินทรัพย์      
ในกรณทีีม่ลูค่ำสทุธทิำงบญัชไีม่เกนิ 1 ล้ำนบำท 
7. กำรท�ำสญัญำ และ/หรอืธุรกรรมใดๆ เพือ่ประโยชน์ของบริษัท 
ให้น�ำเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรพิจำรณำ เพ่ือน�ำเสนอ
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนมุตัิ 
8. มอี�ำนำจอนมุตักิำรสัง่ซือ้วตัถุดบิ ในวงเงนิไม่เกนิ 10 ล้ำนบำท
หรอื เทยีบเท่ำต่อ 1 ธุรกรรม ต่อเดอืน 
9. ปฏบัิตหิน้ำทีอ่ื่นๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั
และ/หรอืคณะกรรมกำรบรหิำร รวมทัง้มอี�ำนำจ ด�ำเนนิกำรใดๆ   
ทีจ่�ำเป็นในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว 

ทัง้นี ้ ในกำรด�ำเนนิกำรเรือ่งใดทีป่ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร หรอื      
ผูร้บัมอบอ�ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรหรอืบคุคล ทีอ่ำจมี 
ควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำร กลต. และ/หรือ 
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอืมคีวำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิทั และ/หรอื บรษิทัย่อย และ/หรือ
บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรไม่มอี�ำนำจด�ำเนนิกำร

รายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชดุย่อย และการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 

รำยชือ่ ประชมุกรรม
กำรบรษิทัฯ 

ประชมุ
กรรมกำร
ตรวจสอบ

ประชมุ
กรรมกำร
พจิำรณำค่ำ
ตอบแทน

ประชมุ
กรรมกำร 

บรหิำรควำม
เสีย่ง

กำรประชมุ
ผูถ้อืหุน้ 
ประจ�ำปี 
2561

1 นำยสมนกึ ไชยกลุ 4/5 - - - 1/1

2 นำยพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 5/5 - - 4/4 1/1

3 นำยประสำท ยนูพัินธุ์ 5/5 - 1/1 - 1/1

4 นำงพนูพรรณ ไชยกุล 3/5 - - - 1/1

5 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรชีำ จรงุกจิอนันต์ 5/5 4/4 1/1 - 1/1

6 รองศำสตรำจำรย์ ดร. เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ 5/5 4/4 1/1 - 1/1

7 ศำสตรำจำรย์ ดร. ก�ำพล ปัญญำโกเมศ 5/5 4/4 - 4/4 1/1

**บริษทัฯ จดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ�ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2561
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การประชุมคณะกรรมการ

ส�ำหรบักำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบในปีหน้ำคอืปี 2562 นัน้ บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดตำรำงกำรประชมุ     
วนั-เวลำ ไว้ล่วงหน้ำตลอดท้ังปีแล้ว และได้แจ้งให้กบัคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ
บรษิทัฯ ก�ำหนดกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ จ�ำนวน อย่ำงน้อย 6 ครัง้ต่อปีทัง้นีเ้ลขำนกุำรบรษัิทฯ ท�ำหน้ำทีจ่ดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ วำระกำรประชมุ และเอกสำรประกอบกำรประชมุไปให้กบักรรมกำรบรษิทัฯ เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั เพือ่
ให้กรรมกำรได้มีกำรศกึษำรำยละเอยีดกำรประชมุมำล่วงหน้ำ 

แ น ว ท า ง ก า ร ก� า ห น ด ค ่ า ต อ บ แ ท น ก ร ร ม ก า ร                            
และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน (Remuneration Committee) 
จะเป็นผูพิ้จำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร โดยจะเสนอค่ำตอบแทนดงักล่ำวให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
พจิำรณำอนมุตั ิท้ังนีใ้นส่วนของค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ต้องได้รบักำรอนมุตัจิำกทีป่ระชมุผูถื้อหุน้โดยบรษัิทฯ ได้ก�ำหนด
แนวทำง กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู  
ไว้ดงันี้

1. แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
บรษิทัฯ จะก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรอย่ำงเหมำะสมทัง้นีเ้พือ่
สำมำรถดึงดูดและรักษำกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ        
ให้ท�ำงำนกับบรษิทัฯ โดยปัจจยัส�ำคญัทีใ่ช้ในกำรพจิำรณำก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร คอื 
- ผลประกอบกำรบรษิทัฯ 
- หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรท่ีได้รบัมอบหมำย
- อัตรำค่ำตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทต่ำง ๆ ในอุตสำหกรรม
เดยีวกนั
โครงสร้ำงของค่ำตอบแทนจะประกอบด้วย ค่ำตอบแทนประจ�ำปี   
(Retainer Fee) และค่ำเบีย้ประชมุ (Attendance Fee) 

2. แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรบั ผูบ้รหิารระดบัสูง
คณะกรรมกำรบรหิำร จะเป็นผูพ้จิำรณำค่ำตอบแทนส�ำหรบัผูบ้รหิำร
ระดับสงู ในระดบัรองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร สำยงำนต่ำง ๆ      
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส และผู้อ�ำนวยกำร สำยงำนต่ำง ๆ ทั้งนี้          
ค่ำตอบแทนต้องมีควำมเหมำะสมที่จะสำมำรถดึงดูดและรักษำ      
ผูบ้รหิำรระดับสูงให้ท�ำงำนให้กบับรษัิทฯ โดยปัจจยัส�ำคญัทีใ่ช้ในกำร
พจิำรณำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน คอื 
- ผลประกอบกำรของบรษิทัฯ 
- กำรพิจำรณำขึน้ค่ำตอบแทนหรอืเงนิเดอืนประจ�ำปี จะพจิำรณำ
จำกผลกำรปฏบิติังำนเทยีบกบัตวัชีวั้ดผลงำนหลัก (Key Performance 
Indicator – KPI) 
- บรษิทัฯ จะน�ำอตัรำค่ำตอบแทนเฉลีย่ของอตุสำหกรรมและค่ำ 
เฉลีย่ของตลำดมำประกอบกำรพจิำรณำ 

นอกจำกนั้นบริษัทฯ อำจจะขอค�ำปรึกษำจำกผู้เช่ียวชำญด้ำน     
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมำประกอบกำรพิจำรณำ โดยคิด      
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ 
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด (พระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ�ำกดั และพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์)
2. มคีวำมรู ้ ควำมสำมำรถ และมปีระสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์    
ต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ มคีวำมตัง้ใจ และมจีรยิธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิ
3. สำมำรถใช้ดุลยพินิจอย่ำงตรงไปตรงมำ เป็นอิสระจำกฝ่ำย  
จดักำรและกลุม่ทีม่ผีลประโยชน์อืน่ใด
4. สำมำรถอุทศิเวลำให้แก่บริษทัฯ ได้อย่ำงเพยีงพอและเอำใจใส่   
ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบของตน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์    
ต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ มคีวำมตัง้ใจ และมจีรยิธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิ
3. สำมำรถอทุศิเวลำให้แก่บรษิทัฯ ได้อย่ำงเพยีงพอและเอำใจใส่   
ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบของตน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมกำร
อสิระอย่ำงน้อย 3 คน
2. ได้รบัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรหรอืทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ 
ให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
3. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดัสินใจ
ในกำรด�ำเนนิกจิกำรของบรษัิทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม 
บรษิทัย่อยล�ำดบัเดยีวกนั หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง
4. มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นฐำนะ
กรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึง่คนมคีวำมรู้
และประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำน
ควำมน่ำเชือ่ถอืของงบกำรเงนิได้
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คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. เป็นกรรมกำรบรษิทัฯ และไม่ใช่ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
2. ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระเป็นส่วนใหญ่
3. เป็นผูท้ีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ตลอดจนมคีวำมรู้ 
ควำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในฐำนะ
กรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 
4. สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนของคณะ
กรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

กรรมกำรอิสระด�ำเนนิงำนตำมภำระหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยมีควำมเป็นอิสระจำกผูถื้อหุ้นรำยใหญ่
และฝ่ำยบริหำรของบรษิทั และมีคุณสมบตัคิรบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์
ทีส่�ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด 
คือมีจ�ำนวนกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ�ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำมคน โดยแต่ละคนต้องมี
คุณสมบตัดิงันี้

1. ถือหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธอิอกเสียงท้ังหมด
ของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิคุคลท่ีอำจ
มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ท้ังน้ี ให้นับรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่
เกีย่วข้องของกรรมกำรอสิระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน        
ทีป่รึกษำทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�ำ หรอืผูมี้อ�ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ 
บริษทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิคุคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่ 
จะได้พ้นจำกลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบั  
กำรแต่งตัง้
3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียน     
ตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ�ำนำจ
ควบคุม หรอืบคุคลท่ีจะได้รบักำรเสนอให้เป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี�ำนำจ
ควบคุมของบรษัิทฯ หรือบรษิทัย่อย
4. ไม่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่       
อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอสิระ รวมทัง้ไม่เป็น  
ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้อี�ำนำจควบคมุ ของผูท้ีม่คีวำมสมัพันธ์  
ทำงธุรกจิกบับริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรือ
นติิบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะ  
ดงักล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบักำรแต่งตัง้
ทั้งนี้ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ รวมถึงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำ       
ทีท่�ำเป็นปกตเิพือ่ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรอืให้เช่ำ อสงัหำรมิทรพัย์ 
รำยกำรเก่ียวกับสนิทรพัย์หรอืบรกิำร หรอืกำรให้หรอืรบัควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงนิ ซึง่มมีลูค่ำรำยกำรตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ทีม่ี  
ตวัตนสุทธิของบริษทั หรอืตัง้แต่ 20 ล้ำนบำท ข้ึนไป แล้วแต่จ�ำนวน
ใดจะต�ำ่กว่ำ ท้ังนีใ้ห้นบัรวมหน้ีท่ีเกดิข้ึนในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวนัที่ 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้ี
อ�ำนำจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�ำนกังำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี       
ควำมขดัแย้งสงักดัอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดังกล่ำว  
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบักำรแต่งตัง้
6. ไม่เป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรเป็นทีป่รึกษำ
กฎหมำยหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ได้รบัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ล้ำน
บำทต่อปี จำกบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแย้ง และไม่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอื
หุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำร
มลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบักำรแต่งตัง้
7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ    
กรรมกำรบรษัิทฯ ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้อง
กบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 
8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำง      
เป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

วิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

แม้ว่ำบรษิทัฯ จะไม่มคีณะกรรมกำรสรรหำเพือ่คดัเลอืกบคุคลท่ีจะ
แต่งตั้งเป็นกรรมกำร แต่บริษัทฯ ก็มีนโยบำยที่จะสรรหำและ      
คดัเลอืกบคุคลทีจ่ะมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรโดยพจิำรณำจำกปัจจยั
หลำยประกำร โดยกรรมกำรท่ำนใหม่ทีจ่ะสรรหำมำนัน้ จะต้องมี
คณุสมบตั ิควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเกีย่วข้องกับ
กำรด�ำเนนิธรุกจิ และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิของ 
บรษิทัฯ ในปัจจบุนั และอนำคต 

โดยได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรแต่งต้ังและถอดถอนกรรมกำร ดงันี้

1. คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 
คน และไม่เกนิ 12 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดต้องมถ่ิีนทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจักร และกรรมกำร    
ของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด   
ห้ำมมใิห้กรรมกำรประกอบกจิกำรเข้ำเป็นหุน้ส่วน หรือเข้ำเป็น
กรรมกำรในนติบิคุคลอืน่ทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและด�ำเนนิธรุกจิ
อนัเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 
2. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำร โดยใช้เสยีงข้ำงมำกตำม
หลกัเกณฑ์และวธิกีำร ดงัต่อไปนี้
2.1  ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึง่หุน้ต่อเสยีงหนึง่
2.2  ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำย  
บุคคลไป
2.3 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด้รบั 
กำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมหีรือจะพงึ
เลอืกตัง้ในคร้ังนัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบักำรเลอืกตัง้ในล�ำดบั   
ถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ�ำนวนท่ีจะพงึมหีรอืจะพงึเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ให้ผูเ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด
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3. ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำก
ต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 
ส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�ำนวนท่ีใกล้ท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำร
ทีจ่ะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง ภำยหลงัจดทะเบยีน
บรษิทัฯ นัน้ ให้ใช้วธิจีบัสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไป 
ให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต�ำแหน่งนำนท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจำกต�ำแหน่ง 
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระน้ันอำจได้รับเลอืกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่
กไ็ด้
4. ในกรณีทีต่�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุืน่นอกจำกถงึครำว
ออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลอืกบคุคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัตแิละ
ไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชมุคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลอื
น้อยกว่ำ 2 เดอืน บคุคลซ่ึงเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว จะอยูใ่น
ต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพยีงเท่ำวำระทีเ่หลอือยูข่องกรรมกำรทีต่นแทน
5. ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ อำจลงมตใิห้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่ง
ก่อนถงึครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 
ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น    
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น  
ทีม่ำประชมุและมีสิทธอิอกเสยีง

การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการเข้าใหม ่

บริษัทฯ เห็นควำมส�ำคัญในกำรปฐมนิเทศให้กับกรรมกำรใหม่     
ซึ่งเป็นเรื่องจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์อย่ำงย่ิงต่อกรรมกำรใหม่   
อย่ำงมำก เพรำะเป็นกำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจในธรุกจิและกำร
ด�ำเนนิงำนด้ำนต่ำงๆของบริษทัฯ ก่อนทีจ่ะเข้ำประชุมคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ ครัง้แรก ดงัน้ันคณะกรรมกำรบรษัิทฯ จงึได้ก�ำหนดเป็น
นโยบำยให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกครัง้ โดยมอบหมำยให้
เลขำนกุำรบรษิทัฯ จดัเตรยีมเอกสำรและน�ำส่งข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏบัิติงำนให้กบักรรมกำรใหม่ เช่นข้อบงัคบับรษิทัฯ ลกัษณะ
กำรประกอบธรุกจิ คูมื่อกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีน อ�ำนำจหน้ำที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จรยิธรรมธุรกจิ และจรรยำบรรณพนกังำน 
กำรเปิดเผยสำรสนเทศ ค่ำตอบแทนและสทิธปิระโยชน์กรรมกำร 
และกรรมกำรชดุย่อย และข้อมลูทีส่�ำคัญของบรษัิทฯ และข้อมลู
ทัว่ไป รวมถึงข้อมูลผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เป็นต้น รวมทัง้จะได้รบั 
กำรเชญิเข้ำร่วมกำรปฐมนเิทศด้วย ซึง่จะได้รบัเชญิเข้ำเย่ียมชม
กจิกำรของบรษัิทฯ และได้รบัทรำบข้อมูลท่ีส�ำคญัของบรษิทัฯ ท้ังนี้
กรรมกำรท่ำนอืน่ๆท่ีสนใจอำจเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศดงักล่ำวด้วย
ส�ำหรบักรรมกำรใหม่ท่ีไม่เคยผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสตูรกรรมกำร
บรษิทัจดทะเบยีน จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
บรษิทัฯ จะส่งเข้ำร่วมอบรม โดยบรษิทัฯ จะเป็นรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำย
ทัง้หมด

การสรรหากรรมการอิสระ

ในกำรสรรหำกรรมกำรอสิระ จะต้องมกีรรมกำรอสิระไม่น้อยกว่ำ 1 
ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และจะต้องไม่ต�ำ่กว่ำ 3 คน 
บรษิทัฯ มแีนวทำงในกำรคัดเลอืกกรรมกำรอสิระในลักษณะเดียว
กบักำรคดัเลอืกกรรมกำรและผูบ้ริหำร ทัง้นี ้ผูท้ีจ่ะได้รบักำรคดัเลอืก
เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระจะต้องมคีณุสมบัติตำมทีบ่รษิทัฯ 
ก�ำหนด 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

ในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ จะต้องมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 
3 คน บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรคัดเลือกกรรมกำรตรวจสอบ       
ในลักษณะเดียวกับกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับ    
กำรคดัเลอืกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ จะต้องมคีวำม
รูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีค่ณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้อย่ำงสมบรูณ์ และมคีณุสมบัตติำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมกำรบรหิำร เป็นผูม้อี�ำนำจ ในกำรว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย 
ปลดออก เลกิจ้ำง ก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน บคุคลำกร
ซึ่งเป็นผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท ในต�ำแหน่งตั้งแต่ประธำน      
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร จนถงึผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย โดยให้ประธำนกรรมกำร
บรหิำรเป็นผูม้อี�ำนำจในกำรด�ำเนนิกำร 
ส�ำหรบัต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร หำกมีกำรว่ำจ้ำง แต่งตัง้ 
โยกย้ำย ปลดออก เลกิจ้ำง ก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน  
ให้ประธำนกรรมกำรบรหิำรมหีน้ำทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
บรษิทั เพือ่พจิำรณำอนมุตัิ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กรรมกำรบรษิทัฯ จ�ำกดัจ�ำนวนบรษัิทในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
ในบรษิทัอืน่ ไม่เกนิ 5 บรษิทั เพือ่ให้กรรมกำรมเีวลำ เพยีงพอใน
กำรปฏบิตัหิน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมำย และต้อง
รำยงำนให้บรษิทัฯทรำบ หำกมกีำรเปลีย่นแปลงในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรในบรษิทัอืน่

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ท�ำกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะ
กรรมกำร โดยรวมทัง้คณะไม่น้อยกว่ำปีละ 1 ครัง้ เพือ่พจิำรณำผล
งำนทีผ่่ำนมำว่ำมข้ีอด ีและข้อบกพร่องประกำรใดบ้ำง ทัง้นี ้เพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนในอนำคตตลอดจนเพื่อสร้ำง   
ควำมเข้ำใจอนัดใีนกำรปฏบัิตงิำนร่วมกนัของคณะกรรมกำรทกุท่ำน
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การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บรษิทัฯ ท�ำกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำรเป็นประจ�ำทกุปี เพือ่ก่อให้เกดิกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนที่ 
เป็นธรรมต่อทัง้บริษทัฯ และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร โดยใช้หลกั
เกณฑ์ทีบ่รษัิทฯ จดทะเบยีนส่วนใหญ่นิยมใช้ และตกลงกนัล่วงหน้ำ
กบัประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรตำมเกณฑ์ทีเ่ป็นรปูธรรม ซ่ึงหลกัเกณฑ์
กำรประเมนินัน้ต้องรวมถงึผลปฏิบตังิำนทำงกำรเงนิ ผลกำรปฏิบตัิ
ตำมวัตถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ในระยะยำว เป็นต้น ปัจจยัท่ีใช้ในกำร
ประเมนิผลทัง้ในแง่กำรประเมินโดยใช้ปัจจยัทำงกำรเงนิ (Financial 
Metrics) และปัจจยัทีไ่ม่ใช่ทำงกำรเงนิ (Non-Financial Metrics) 
เป็นเกณฑ์ในกำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำน
- ปัจจยัทำงกำรเงนิ (Financial Metrics) ได้แก่ รำยได้ ก�ำไรสุทธิ 
ก�ำไรสทุธต่ิอหุน้ อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ถำวร (Return on 
Fixed Asset) อตัรำผลตอบแทนจำกส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on 
Equity) และมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐศำสตร์ (Economic Value 
Added - EVA) ฯลฯ เป็นต้น 
- ปัจจยัทีไ่ม่ใช่ทำงกำรเงนิ (Non-Financial Metrics) ได้แก่ วสิยั
ทศัน์ ภำวะควำมเป็นผูน้�ำ กำรบรรลตุำมแผนกลยุทธ์ กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง กำรมีควำมสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ    
กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรและทิศทำงของคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ กำรติดต่อสื่อสำร กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล       
กำรขยำยตลำด ฯลฯ เป็นต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษทัฯ มนีโยบำยในกำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงู   
ในด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีและในด้ำนกำรบรหิำรอย่ำงต่อเนือ่ง 
โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรจะเข้ำร่วมกำรสมัมนำและกำรฝึกอบรม
ทีจ่ดัข้ึน โดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำน ก.ล.ต. 
หรอื สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) กรรมกำร
ทกุท่ำนได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) หรือ หลักสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) ซึง่จัดโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
 
บริษัทฯ มีแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง โดยกระบวนกำรสรรหำ     
จำกบุคคลทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มีระบบกำร
คดัสรรบคุคลำกรทีม่คีวำมเหมำะสมเข้ำมำรบัต�ำแหน่งกรรมกำร 
และฝ่ำยบริหำรท่ีส�ำคญั และสอดคล้องกบัแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง 
ทัง้นีท้กุต�ำแหน่งจะต้องผ่ำนระบบกำรคดัสรรทีโ่ปร่งใส และเป็นธรรม 

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ นำยยรรยงค์ สวสัดิ ์ ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเลขำนกุำรบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่7 สงิหำคม 2552 โดยเลขำ
นกุำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีร่บัผดิชอบทีส่�ำคญั ได้แก่ ท�ำหน้ำท่ีด�ำเนนิ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้    
เป็นไปอย่ำงรำบรืน่ถกูต้องตำมกฎหมำย จดัท�ำรำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำร รวบรวมและเกบ็รักษำรำยงำนกำรประชมุให้ง่ำยแก่
กำรค้นหำ จดัเตรียมและจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุรวมทัง้รำยงำน
ประจ�ำปีให้กบัผูถ้อืหุน้และหน่วยงำนก�ำกบัดแูล จดัท�ำและจดัเกบ็
รำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ และจดัส่งให้แก่หน่วยงำนก�ำกบัดแูล 
รวมทัง้ผูถ้อืหุน้กบัเผยแพร่ใน Website ดแูลให้บรษิทัฯ บรษิทัย่อย 
กรรมกำร และผูบ้รหิำรปฏบิตัใิห้ถกูต้องตำมกฎระเบยีบข้อบงัคบั
ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�ำนกังำนคณะ
กรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้
ตดิต่อประสำนงำนต่ำงๆ กบัหน่วยงำนดงักล่ำว รวมทัง้แจ้งข้อมลู
เกีย่วกบักรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ให้กบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
และ ก.ล.ต. นอกจำกนี ้เลขำนกุำรบริษทัฯ ยงัมีหน้ำทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำ
และค�ำปรกึษำในกำรเข้ำรับต�ำแหน่งของกรรมกำรบรษิทัฯ รำยใหม่ 
ตดิต่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัผูถ้อืหุน้ ท�ำหน้ำทีเ่ป็นสือ่กลำงระหว่ำง
ผูถ้อืหุน้กบัคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำร ส่งเสรมิควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั Corporate Governance และให้ข้อมลูและ  
ผลกัดนัคณะกรรมกำรให้ปฏบิตัติำม รวมทัง้ให้มกีำรตรวจสอบผล
กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของหลักกำรดังกล่ำว ให้ข้อมูลและ       
ค�ำแนะน�ำแก่กรรมกำร และผูบ้รหิำรในกำรจดัท�ำรำยงำนต่ำงๆ   
ตำมทีก่ฎหมำยหรอืกฎข้อบังคบัต่ำงๆ ทีก่�ำหนดให้ต้องมกีำรเปิดเผย
ต่อสำธำรณชนเพือ่ควำมโปร่งใส เช่น กำรรบัทรำบภำระหน้ำที่  
เกีย่วกบักำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัย์ฯ และดแูลกำรด�ำเนินกำร 
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัทฯ     
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ และหน่วยงำนก�ำกับทีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภำยในของบริษทัฯ ข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ของบรษิทัฯ มคีวำมเป็นอสิระในกำรแสดงควำมคิดเหน็ มคีวำม  
เป็นอสิระในกำรปฏิบติังำนของผูต้รวจสอบภำยใน ให้สอดคล้องกับ 
มำตรฐำนสำกลกำรปฏบิตังิำนวชิำชีพกำรตรวจสอบภำยใน โดย
ท�ำกำรทดสอบ กำรประเมนิควำมเสีย่ง กำรประเมนิควำมเพียงพอ 
และควำมมปีระสทิธภิำพของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษทัฯ 
เพือ่ให้กำรปฏบิตังิำนตรวจสอบมปีระสทิธภิำพ บรรลเุป้ำหมำย และ
เป็นไปตำมแผนงำนกำรตรวจสอบท่ีวำงไว้
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั สตำร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน)  
ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ จ�ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 

1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรชีำ จรงุกจิอนนัต์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2 รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกชยั นติยำเกษตรวฒัน์ กรรมกำรตรวจสอบ

3 ศำสตรำจำรย์ ดร.ก�ำพล ปัญญำโกเมศ กรรมกำรตรวจสอบ

ทัง้นี ้3 ท่ำน เป็นผูท้รงคณุวฒิุในหลำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนบญัช ีกำรเงนิ ด้ำนเศรษฐศำสตร์ และด้ำนบรหิำรควำมเสีย่ง 

ในระหว่ำงปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพ่ือพิจำรณำสอบทำนควำมถูกต้องของงบกำรเงิน 
รำยงำนผูส้อบบญัช ี ระบบกำรควบคมุภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ง กำรก�ำกบัดแูลงำนตรวจสอบภำยใน รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง 
ทำงผลประโยชน์ หรอืรำยกำรเกีย่วโยง กำรพจิำรณำคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี และกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และกฎหมำยท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ และได้สอบทำนเพือ่ให้มัน่ใจว่ำบรษิทัฯ สำมำรถปฏบิตัติำม
มำตรฐำนกำรบญัช ี IFRS (International Financial Reporting Standards) และได้ประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรของบรษิทัฯ 
เข้ำร่วมประชมุด้วย 1 ครัง้ 

รายงานทางการเงนิ ส�ำหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ มคีวำมเหน็ว่ำ งบกำรเงนิได้จดัท�ำตำมหลกักำร
บญัชทีีร่บัรองท่ัวไป และมกีำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิอย่ำงเหมำะสมตำมสมควร ซึง่ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตได้แสดง         
ควำมเหน็ต่องบกำรเงนิไว้แล้วในรำยงำนของผูส้อบบัญชี และได้สอบทำนเพือ่ให้ม่ันใจว่ำบรษิทัฯ สำมำรถปฏิบตัติำมมำตรฐำนกำรบัญช ีIFRS 
(International Financial Reporting Standards)

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ น�ำเสนอให้กบัคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ทรำบ โดยบรรจุเป็นวำระกำรประชมุหนึง่ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทุกคร้ัง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรบรหิำรงำนของฝ่ำยจดักำร ซึง่ฝ่ำยจดักำรได้ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุ
แก้ไขตำมข้อเสนอแนะอย่ำงเหมำะสม เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี และเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์   
แห่งประเทศไทย

การประเมนิตนเอง พบว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรปฏบิตัหิน้ำทีค่รบถ้วนตำมทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมผีล
กำรปฏบิตังิำนท่ีสอดคล้องกบัแนวทำงปฏิบตัท่ีิด ีอนัมส่ีวนช่วยเสรมิสร้ำงกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ไีด้อย่ำงมปีระสทิธผิล

รายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการเกีย่วโยง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำน รำยกำรธรุกรรมระหว่ำงบรษิทัฯ 
กบับรษิทัย่อย และบคุคลท่ีเกีย่วโยง เพ่ือพิจำรณำว่ำกำรท�ำธรุกรรม มรีำยกำรทีส่มเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และเป็นไป
ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และมกีำรเปิดเผยข้อมลูกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัไว้อย่ำงครบถ้วน 



รายงานประจ�าปี 256174

การพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีและการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีำกบรษิทั ส�ำนกังำน 
อวีำย จ�ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ�ำปี 2561 รวมท้ังพิจำรณำค่ำตอบแทนกำรสอบบญัช ีเพ่ือน�ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำ
อนมัุตต่ิอไป โดยมรีำยช่ือผู้สอบบญัช ีดงัน้ี

นำยเตมิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตเลขที ่4501 และ/หรอื

นำงสำววสิสตุำ จรยิธนำกร ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตเลขที ่3853 และ/หรอื

นำงสำวมณ ีรตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตเลขที ่5313

ส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชส้ิีนสุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ผูส้อบบญัชทีีท่�ำหน้ำทีร่บัรองงบกำรเงนิของบริษทัฯ คอื นำยเตมิพงษ์ โอปนพันธุ์ 

การปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ ถกูต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และกำรด�ำเนนิ
ธุรกจิของบรษิทัฯ ไม่ขัดต่อกฎหมำยธรุกจิท่ีเกีย่วข้องอืน่

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏบัิตหิน้ำทีอ่ย่ำงมคีวำมอสิระ รอบคอบ และแสดงควำมเหน็อย่ำงตรงไปตรงมำ เพือ่ก�ำกบัดแูล กำรปฏบิตัิ    
ตำมกฎหมำย ระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ เพือ่ให้เกดิควำมมัน่ใจว่ำ กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ           
ในปี 2561 บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

ขอแสดงควำมนบัถอื

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรชีำ จรงุกจิอนันต์)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 75

รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้

บรษิทั สตำร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่งว่ำเป็นเรือ่งทีส่�ำคญั
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งขึน้เพือ่เป็นคณะกรรมกำรชดุย่อย ท�ำหน้ำทีใ่น
กำรประเมนิ และวเิครำะห์ควำมเสีย่ง รวมถึงผลกระทบ พร้อมทัง้ก�ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกนัและลดควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้นีบ้ริษทัฯ 
เลง็เหน็ว่ำกำรวำงระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง (Risk Management) ทีด่จีะเป็นส่วนช่วยเพิม่มลูค่ำของกจิกำรให้แก่ผูถ้อืหุ้นส่งเสรมิให้บรษิทัฯ 
มกีำรเตบิโตทีม่ั่นคงและยัง่ยืน 

ในปี 2561 นี ้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ ได้ท�ำกำรประชมุทัง้สิน้รวม 4 ครัง้ และได้รำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบเป็นล�ำดบั สำระส�ำคญัของกำรปฏบิตังิำนเป็นดงันี้

1. ประเมนิควำมเส่ียง และก�ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่งของแต่ละฝ่ำยงำน โดยให้ครอบคลมุควำมเสีย่งจำกปัจจยัภำยในและภำยนอก
ของบรษิทัฯ 

2. ดแูล ตดิตำมกำรปฏิบัตติำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่ให้มรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพ 

3. ทบทวน แนวคิดของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ และแนวทำงในกำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นขัน้ตอน โดยพจิำรณำปัจจยัด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ 
ด้ำนสงัคม กำรเมือง เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม เทคโนโลย ีคูแ่ข่ง เป็นต้น 

4. รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่พจิำรณำและให้ควำมเหน็ชอบในกำร
ก�ำหนดแผนกำรจดักำรควำมเสีย่งท่ีเหมำะสมและน�ำไปปฏบิตัใิช้ภำยในบรษิทัฯ

จำกกำรด�ำเนนิงำนข้ำงต้น คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้พจิำรณำประเมนิควำมเสีย่งอย่ำงรอบคอบ พร้อมทัง้ประเมนิเพ่ือให้ทรำบระดบั
ของควำมเสีย่ง และก�ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกนั และบรหิำรควำมเสีย่ง จดักำรควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได้ 

ทัง้นี ้ได้น�ำเสนอรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ เพือ่ก�ำหนดระบบกำรควบคมุภำยในทีเ่พยีงพอ และ
ได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทกุครัง้ ทัง้นีเ้นือ้หำโดยละเอยีดของกำรบรหิำรควำมเสีย่งของ  
บรษิทัฯ อยูใ่นรำยงำนประจ�ำปีฉบบัน้ีแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ

(ศำสตรำจำรย์ ดร.ก�ำพล ปัญญำโกเมศ)
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึง่ได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั สตำร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั 
(มหำชน) มวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ทกุท่ำนไม่ได้เป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และประธำน
คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรอิสระ ดงัน้ี

1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรชีำ จรงุกจิอนันต์ ประธำนคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน

2 นำยประสำท ยนิูพันธุ์ กรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน

3 รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ กรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน ได้ปฏิบตัหิน้ำท่ี และควำมรบัผดิชอบอย่ำงอสิระ ตำมทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน เพือ่ท�ำหน้ำทีพิ่จำรณำรปูแบบ และหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่จะน�ำเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็น
ผู้อนมัุตเิป็นประจ�ำทกุปี และก�ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เป็นผู้อนุมติั

ในปี 2561 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนได้มีกำรประชมุรวมทัง้สิน้ 1 ครัง้ (กรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน ทัง้ 3 ท่ำน เข้ำร่วม
ประชุมครบถ้วน) เพือ่พจิำรณำ ก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปี และค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำร นอกจำกนีใ้นปี 2561 นี ้ได้ปรบัปรุงแบบประเมนิ
ผลประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร เพือ่พจิำรณำเงนิเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรของบรษิทัฯ และได้น�ำเสนอ    
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูพิ้จำรณำอนุมัต ิท้ังน้ีได้ขอให้ท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิอสิระช่วยหำข้อมลูเพือ่ใช้ประกอบกำรพจิำรณำ ทัง้นีก้รรมกำร               
ทีมี่ส่วนได้เสยีในเรือ่งใดจะต้องไม่เข้ำร่วมในกำรพิจำรณำหรอืลงมตใินเรือ่งนัน้

ส�ำหรับค่ำตอบแทน และค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรษิทัฯ ประจ�ำปี 2561 นัน้ คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนได้พจิำรณำอย่ำงรอบคอบ 
ซึง่เปรยีบเทยีบข้อมลูอ้ำงองิจำกบรษิทัจดทะเบยีนในกลุม่อตุสำหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถงึพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทัฯ ระดบั
ควำมรบัผดิชอบ และประสบกำรณ์ จงึเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นพจิำรณำอนมุตัอิตัรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยให้คง
อตัรำเดมิตำมทีท่ีป่ระชมุสำมัญผูถื้อหุน้ ประจ�ำปี 2560 ได้มีมตอินมุตัไิว้แล้ว ส�ำหรบัรำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัฯ และกรรมกำร  
ชุดย่อยอืน่ได้แสดงไว้ในหวัข้อค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ของรำยงำนประจ�ำปีฉบบันีแ้ล้ว

ขอแสดงควำมนบัถอื

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรชีำ จรงุกจิอนันต์)
ประธำนคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ

คณะกรรมกำรบรษิทั สตำร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ รวมถงึสำรสนเทศทำงกำรเงนิทีป่รำกฎในรำยงำนประจ�ำปี งบกำรเงนิดงักล่ำวจดัท�ำขึน้
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบำยกำรบญัชทีีเ่หมำะสม และถอืปฏิบตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ ใช้ดลุยพนิจิ
อย่ำงระมดัระวงั และกำรประมำณกำรทีเ่หมำะสมในกำรจัดท�ำรวมทัง้มกีำรเปิดเผยข้อมลูส�ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ให้จดัท�ำและด�ำรงไว้ซ่ึงระบบควบคมุภำยใน ทีม่ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล เพือ่ให้มคีวำมมัน่ใจอย่ำงมเีหตผุลว่ำ    
กำรบนัทกึข้อมูลทำงบญัชมีีควำมถูกต้องครบถ้วนอย่ำงเพยีงพอ ทนัเวลำ และป้องกนัไม่ให้เกดิกำรทจุรติหรอืกำรด�ำเนนิกำรทีผ่ดิปกติ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระเป็นผูก้�ำกบัดแูลเกีย่วกบัคณุภำพของรำยงำน
ทำงกำรเงิน และระบบกำรควบคมุภำยใน ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏอยูใ่นรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ได้
แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีน้ีแล้ว

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มีควำมเหน็ว่ำระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ เพยีงพอและเหมำะสม มคีวำมเชือ่มัน่
อย่ำงมเีหตผุลว่ำงบกำรเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษทัย่อยส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 มคีวำมถกูต้อง เชือ่ถอืได้ โดยปฏิบตัติำม
มำตรฐำนกำรบญัชท่ีีรบัรองโดยท่ัวไป 

(นำยสมนกึ ไชยกลุ)
ประธำนกรรมกำร
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ค�าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิของฝ่ายจดัการ

บริษทั สตำร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ ”) สรปุผลกำรด�ำเนนิงำนและสถำนะทำงกำรเงนิ ส�ำหรบั 

ปี 2561 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เทียบกบั ผลกำรด�ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงนิ ส�ำหรบัปี 2560 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย      

ดงัมีสำระส�ำคญัสรปุได้ดงัต่อไปนี้

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2561 เทียบกับปี 2560

2561 2560 เพิม่ขึน้ (ลดลง)

พันบำท % พนับำท  % พนับำท %

รายได้จากการขายและบริการ

 - รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำกลุม่ MMA (Other)  538,889  30.52  301,602  16.27  237,288  78.68 

 - รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำกลุม่ IC 1,168,999  66.21  1,521,141  82.06 (352,143) (23.15)

 - รำยได้จำกกำรบรกิำร  57,771  3.27  31,020  1.67  26,751  86.24 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,765,659 100.00 1,853,763  100.00  (88,104)  (4.75)

 - ต้นทนุขำยและบรกิำร 1,435,680  81.31 1,781,473  96.10 (345,793)  (19.41)

ก�าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น  329,979  18.69  72,290  3.90  257,689  356.47 

 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  66,461  3.76  66,531  3.59  (70)  (0.10)

 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร  176,436  9.99  516,088  27.84 (339,652) (65.81)

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการด�าเนินงาน  87,082  4.93 (510,329) (27.53)  597,411  117.06 

รำยได้อืน่

 - ก�ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น  4,345  0.25  -  -  4,345  n.a. 

 - รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยเศษซำก  15,900  0.90  22,069  1.19  (6,169)  (27.95)

 - อ่ืนๆ  25,407  1.44  25,626  1.38  (219)  (0.85)

ค่ำใช้จ่ำยอืน่

 - ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของอปุกรณ์  -  -  17,122  0.92  (17,122)  (100.00)

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่า

ใช้จ่ายภาษเีงนิได้  132,734  7.52 (479,756) (25.88)  612,490  127.67 

 - ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ  (59,567)  (3.37)  (59,246)  (3.20)  (322)  0.54 

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้  73,167  4.14 (539,001) (29.08)  612,168  113.57 

 - ผลประโยชน์ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษเีงนิได้  (1,231)  (0.07)  (7,946)  (0.43)  6,715  84.51 

ก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบัปี  71,936  4.07 (546,947) (29.50)  618,883  113.15 

 - ค่ำเสือ่มรำคำและรำยกำรตดัจ�ำหน่ำย  254,668  14.42  384,304  20.73 (129,637)  (33.73)

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่ม

ราคาและรายการตดัจ�าหน่าย  387,402  21.94  (95,451)  (5.15)  482,853  505.86

ผลกำรกำรด�ำเนนิงำนข้ำงต้นเปรยีบเทียบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลมำจำกปัจจยัต่ำงๆทีส่�ำคัญดังต่อไปนี้
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รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและ

บรกิำร 1,765.66 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเวลำเดยีวกันของปีก่อน 

88.10 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 4.75 โดยส่วนใหญ่เป็นกำร    

ลดลงของยอดขำยในสินค้ำกลุม่ IC โดยลดลง 352.14 ล้ำนบำท

หรอืลดลงร้อยละ 23.15 เมือ่เทียบกบัปีก่อน เน่ืองจำกลูกค้ำในกลุ่ม 

wafer และ IC ชะลอค�ำสัง่ซือ้ตำมภำวะอตุสำหกรรมและกำร

ขำดแคลนของ capacitor ในตลำด อย่ำงไรกต็ำมสินค้ำในกลุ่ม MMA 

มยีอดขำยเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ท้ังในกลุม่ลกูค้ำเดมิ และลกูค้ำใหม่

ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้น

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีต้นทุนขำยและบริกำรในปี 2561 จ�ำนวน 

1,435.68 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 เป็นจ�ำนวน 345.79 ล้ำน

บำทหรอืลดลงร้อยละ 19.41 ทัง้น้ีเป็นผลมำจำกในปี 2560 บรษัิทฯ 

ได้ตัง้ส�ำรองสนิค้ำคงคลงั 184.00 ล้ำนบำท ประกอบกับบริษทัมี

กำรบริหำรและลดต้นทุนขำยและบริกำรได้ดีขึ้น ก�ำไรขัน้ต้น 

329.98 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 257.69 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 

356.47 เมือ่เทียบกบัปีก่อนหน้ำจำกกำรบรหิำรต้นทนุกำรผลติของ

บรษิทัทีม่ปีระสิทธภำพมำกข้ึน

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�าหน่าย (EBITDA)

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีก�ำไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภำษค่ีำเสือ่มรำคำ 

และรำยกำรตัดจ�ำหน่ำย (EBITDA) จ�ำนวน 387.40 ล้ำนบำท เพิม่

ขึน้จำกปีก่อน 482.85 ล้ำนบำท หรอืเพ่ิมข้ึนร้อยละ 505.86 ซึง่

เป็นผลมำจำกกำรมปีระสทิธภิำพกำรด�ำเนนิงำนทีด่ขีึน้ ขณะทีปี่ 

2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรตัง้ส�ำรองหน้ีสงสยัจะสูญในส่วน

ของสนิค้ำคงคลงั ลกูหนีก้ำรค้ำ และกำรด้อยค่ำของอปุกรณ์ในบรษิทั

ย่อย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรจ�ำนวน 242.90 ล้ำนบำท ลดลง 

356.84 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 59.50 จำกปีก่อนหน้ำ สำเหตุ

หลกัมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรลดลง 41.89 ล้ำนบำทหรอืลดลง

ร้อยละ 19.60 จำกปีก่อนหน้ำ เนือ่งจำกมกีำรจดักำรค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบรหิำรทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ให้มคีวำมเหมำะสมกบัโครงสร้ำง

รำยได้ปัจจบุนั ในขณะทีปี่ก่อนหน้ำมหีนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู 

จ�ำนวน 302.39 ล้ำนบำท และขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของเงนิลงทนุ

จ�ำนวน 17.12 ล้ำนบำท โดยบรษัิทฯ ให้ควำมส�ำคญักบักำรจัดชัน้

ลูกหน้ีและกำรท�ำประกันภัยเครดติกำรค้ำ (Trade Credit Insurance) 

เพือ่ตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงนิ รวมถงึคุม้ครองและลดควำมเสีย่ง

จำกกำรผดินดัช�ำระหนีข้องลูกค้ำอย่ำงต่อเนือ่ง

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยได้อืน่ๆ จ�ำนวน 45.65 

ล้ำนบำท ลดลง 2.05 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 4.30 จำกช่วง

เวลำเดียวกันของปีก่อนหน้ำ สำเหตุหลักมำจำกรำยได้จำกกำร

จ�ำหน่ำยเศษซำกทีล่ดลง อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯ และบริษัทย่อยมี

ก�ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 4.35 ล้ำนบำท

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิประจ�ำ ปี 2561 จ�ำนวน 59.57 ล้ำนบำท เพิม่

ขึน้จำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำเป็นจ�ำนวน 0.32 ล้ำนบำท 

หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.54 โดยเป็นกำรเพิม่ข้ึนเล็กน้อย แม้ว่ำทศิทำง

ของอัตรำดอกเบีย้จะสงูขึน้ และบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้มค่ีำใช้

จ่ำยส�ำหรับกำรออกหุ้นกู้ระหว่ำงปี โดยยังคงควบคุมค่ำใช้จ่ำย

ทำงกำรเงนิไม่ให้สงูมำกนกั จำกกำรรกัษำสดัส่วนทำงกำรเงนิทีม่ี

ประสทิธภิำพของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
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ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมีรำยกำรสินทรัพย์ หนีส้นิ และส่วนของผูถ้อืหุน้ทีส่�ำคญั เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 

ธันวำคม 2560 ดงัต่อไปน้ี

2561 2560 เพิม่ขึน้ (ลดลง)

พนับำท % พนับำท % พนับำท %

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 27,941 0.96 75,038 2.60  (47,097) (62.76)

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ 271,095 9.28 243,088 8.44  28,008  11.52 

สินค้ำคงเหลอื 345,569 11.83 246,178 8.54  99,391  40.37 

รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 675,200 23.12 585,922 20.33  89,278  15.24 

ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 2,207,614 75.59 2,257,912 78.36  (50,298)  (2.23)

รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน 2,245,310 76.88 2,295,502 79.67  (50,193)  (2.19)

รวมสนิทรพัย์ 2,920,509 100.00 2,881,424 100.00  39,085  1.36 

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงนิ 353,851 12.12 167,449 5.81  186,402  111.32 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 310,941 10.65 201,495 6.99  109,446  54.32 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี 136,580 4.68 299,080 10.38 (162,500) (54.33)

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 981,119 33.59 1,287,411 44.68 (306,292) (23.79)

เงินกูย้มืระยะยำว - สทุธจิำกส่วนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี 204,320 7.00 174,900 6.07  29,420  16.82 

หุ้นกู้ 214,862 7.36 0 0.00  214,862  N/A 

รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน 637,437 21.83 369,593 12.83  267,844  72.5 

รวมหนีส้นิ 1,618,556 55.42 1,657,004 57.51  (38,448)  (2.32)

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,301,953 44.58 1,224,420 42.49  77,533  6.33 

สินทรัพย์

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีสนิทรพัย์รวม 

เท่ำกบั 2,920.51 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2560 เป็นจ�ำนวน 

39.09 ล้ำนบำท หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.36  เน่ืองจำกบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์หมนุเวยีนเพ่ิมข้ึน 89.28 ล้ำนบำท และมี

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนลดลง 50.19 ล้ำนบำท

สินทรัพย์หมนุเวยีนของบรษิทัฯ เพิม่ข้ึน สำเหตหุลักมำจำกลูกหนี้

กำรค้ำและสนิค้ำคงเหลอืทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ 11.52 และร้อยละ 40.37 

ตำมล�ำดบั เป็นไปตำมปรมิำณธุรกรรมและค�ำส่ังซ้ือจำกลกูค้ำ 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีนีส้นิ 

1,618.56 ล้ำนบำท ลดลง 38.45 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 2.32 

จำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เนือ่งจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

มกีำรช�ำระคนืเงนิกูย้มืมำกขึน้ พร้อมทัง้ปรบัสดัส่วนหนีส้นิระยะสัน้

และหนีส้นิระยะยำวให้เหมำะสมกบัทิศทำงของตลำดกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ มจี�ำนวน 

1,301.95 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 77.53 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6.33 

จำก ณ สิน้ปี 2560 เนือ่งจำกก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิกำรของปี 2561
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน (Source and Use of Fund)

2561 2560 เพิม่ขึน้ (ลดลง)

พนับำท พนับำท พนับำท %

เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด�าเนินงาน  270,002  406,505  (136,504)  (33.58)

เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ  (174,424)  (469,833)  295,409  62.88 

เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน  (142,675)  127,472  (270,147)  (211.93)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ  (47,097)  64,144  (111,241)  (173.42)

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดต้นปี  75,038  10,894  64,144  588.77 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี  27,941  75,038  (47,097)  (62.76)

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีเงนิสดสุทธใินปี 2561 ลดลง 47.10 ล้ำนบำท ลดลง 111.24 ล้ำนบำท คดิเป็นลดลงร้อยละ 173.42 เมือ่เทยีบกบั

ปี 2560

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีกระแสเงนิสดสทุธจิำกกจิกรรมด�ำเนนิงำนในปี 2561 จ�ำนวน 270 ล้ำนบำท ลดลง 136.50 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อย

ละ 33.58 สำเหตหุลกัมำจำก บรษิทัฯ ใช้เงนิสดจำกกำรด�ำเนนิงำนสัง่ซือ้ของเพือ่ผลติและรองรบัควำมต้องกำรของลกูค้ำทีเ่พิม่มำกขึน้ นอกจำก

นี ้บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมกำรลงทนุในปี 2561 จ�ำนวน 174.42 ล้ำนบำท บำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 295.41 ล้ำนบำท 

คดิเป็นร้อยละ 62.88 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มีก�ำลงักำรผลติทีเ่พยีงพอต่อควำมต้องกำรในปีปัจจบุนั บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรม

จดัหำเงนิในปี 2561 จ�ำนวน 142.68 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 270.15 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 211.93 จำกกรณีบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไถ่ถอน

และช�ำระคนืเงนิกู ้500 ล้ำนบำทต่อผูถื้อหุน้กู้

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ ( Financial Ratio)

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิ 2561 2560 Unit

1. อตัรำส่วนสภำพคล่อง  0.69  0.46 เท่ำ

2. อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็  0.30  0.25 เท่ำ

3. ระยะเวลำในกำรเกบ็หนีเ้ฉล่ีย  53.15  86.84 วนั

4. ระยะเวลำในกำรขำยสนิค้ำเฉลีย่  75.22  68.08 วนั

5. ระยะเวลำในกำรช�ำระหน้ีเฉลีย่  65.14  68.50 วนั

6. วงจรเงนิสด  63.23  86.42 วนั

7. อตัรำก�ำไร (ขำดทุน) ข้ันต้น  18.69  3.90 %

8. อตัรำก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนหกัค่ำเสือ่มรำคำ ภำษ ีและดอกเบีย้  21.94  (5.15) %

9. อตัรำก�ำไร (ขำดทุน) สทุธิ  4.07  (29.50) %

10. อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถื้อหุน้  1.24  1.35 เท่ำ

11. อตัรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบีย้  2.23  (8.10) เท่ำ

12. อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์  2.48  (17.16) %

13. อตัรำส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้(1)  5.59  (36.53) %

14. ก�ำไรสทุธต่ิอหุน้(2)  0.08  (0.65) บำท

15. มลูค่ำหุน้ตำมบญัชต่ีอหุน้  1.55  1.46 บำท
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ข้อสังเกต : 

(1) อัตรำส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ = ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับ

ปี / ค่ำเฉลีย่ส่วนของผูถ้อืหุน้

(2) ก�ำไรสทุธต่ิอหุน้ = กำรแบ่งปันก�ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของ

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ / จ�ำนวนหุน้สำมัญท่ีออกจ�ำหน่ำยและช�ำระเตม็

มูลค่ำแล้ว

บริษทัฯ และบรษิทัย่อยด�ำรงอตัรำส่วนสภำพคล่องเป็น 0.69 เท่ำ

ในปี 2561 เพิม่ขึน้จำก 0.46 เท่ำในปี 2560 หรอืเพ่ิมข้ึน 0.23 

เท่ำวงจรเงนิสด 63.23 วันในปี 2561 ลดลงจำก 86.42 วนัในปี 

2560 หรือคดิเป็น 23.19 วนั เน่ืองจำกบรษิทัมีประสิทธภิำพกำร

เรยีกเก็บเงนิทีเ่ร็วขึน้ และประสิทธภิำพกำรผลติและขำยสนิค้ำทีเ่รว็

ขึน้

อัตรำก�ำไรขัน้ต้นส�ำหรับปี 2561 ท่ีร้อยละ 18.69 เพ่ิมข้ึนจำกปี 

2560 ทีร้่อยละ 3.90 เนือ่งจำกบรษิทัมีกำรปรบัเปล่ียนสัดส่วนของ

ผลติภณัฑ์ให้มผีลติภณัฑ์ทีมี่อตัรำก�ำไรข้ันต้นมำกข้ึน

อตัรำก�ำไร (ขำดทนุ) ก่อนหกัค่ำเสือ่มรำคำ ภำษ ี และดอกเบีย้

ส�ำหรบัปี 2561 ทีร้่อยละ 21.94 เพิม่ขึน้จำกปี 2560 ทีร้่อยละ 

-5.15 เนือ่งจำกบรษิทัมกี�ำไรขัน้ต้นทีเ่พิม่ขึน้มำกขึน้ และมกีำร

บรหิำรค่ำใช้จ่ำยทีม่ปีระสทิธภิำพ

อตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ส�ำหรบัปี 2561 ที ่1.24 ลดลงจำก

ปี 2560 ที ่ 1.35 เนือ่งจำกบริษทัช�ำระคนืหนีเ้งนิกูย้มือตัรำส่วน

ควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบีย้ส�ำหรบัปี 2561 ที ่2.23 เพ่ิมขึน้

จำกปี 2560 ที ่-8.10 เนือ่งจำกบรษิทัมกี�ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษี

เพิม่ขึน้

อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ส�ำหรบัปี 2561 ทีร้่อยละ 2.48 

เพิม่ขึน้จำกปี 2560 ทีร้่อยละ -17.16 เนือ่งจำกบริษทัฯ และบรษิทั

ย่อยมกี�ำไรสทุธจิำกปีก่อนหน้ำทีข่ำดทุนสทุธิ

อตัรำส่วนผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ ส�ำหรบัปี 2561 ทีร้่อยละ 5.59 

เพิม่ขึน้จำกปี 2560 ทีร้่อยละ -36.53 เนือ่งจำกบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อยมกี�ำไรสทุธจิำกปีก่อนหน้ำทีข่ำดทุนสทุธิ



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 83

รายงานของผู้สอบบัญชรีบัอนุญาต

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

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก�าไรขาดทนุรวม งบก�าไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและ

งบกระแสเงนิสดรวม ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชี

ที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท    

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 

ธนัวาคม 2561 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย และเฉพาะของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรบัผดิชอบ

ของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระ จากกลุ่มบรษิทัตามข้อก�าหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพี

บัญช ีในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้า

ได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ  ตามทีร่ะบใุนข้อ

ก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ

เห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุด

ตามดุลยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมา

พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและใน

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง    

ความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรับผดิชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความ

รบัผดิชอบของผูส้อบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงาน

ของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย 

การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมา

เพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่   

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินผลของวิธีการ

ตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวธิกีารตรวจสอบส�าหรับเรือ่งเหล่า

นีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการ

เงนิโดยรวม

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธิกีารตรวจสอบส�าหรบัเรือ่ง

ดงักล่าวมดีงัต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายและบรกิารถอืเป็นรายการทีม่สีาระส�าคญัต่อ 

งบการเงิน และจ�านวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อผลก�าไรขาดทนุของกลุม่บรษิทั นอกจากนีก้ลุม่บรษิทั

มีลูกค้าเป็นจ�านวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทีแ่ตกต่างกัน

รวมถึงสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

อเิลก็ทรอนกิส์ ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัมลูค่าและระยะเวลา

ในการรบัรูร้ายได้ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรบัรู้รายได้ของกลุม่บรษิทัโดยการ

• ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทั

ที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ 

ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติ

ตามการควบคุมที่กลุม่บรษิทัออกแบบไว้ 

• สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการเพื่อตรวจสอบความถูก

ต้องและเหมาะสมของการรบัรูร้ายได้ว่าเป็นไปตามเงือ่นไข

ที่ตกลงกันระหว่างกลุม่บรษิทักับลูกค้า และสอดคล้องกับ

นโยบายการรับรู้รายได้ของกลุม่บรษิทั

• สุ ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
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• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชี 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย 

(Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

ของการรับรู้รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดย

เฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่

ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะ

ถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบ

บัญชีนี้

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่และ

ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ความเชือ่มัน่ในรูปแบบ

ใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบ      

งบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมีความ     

ขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจาก

การตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดง

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าว

ข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิ

อันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่

ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสม

ต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู ้มีหน้าที่ในการ
ก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน

เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง   

การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหาร

พิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจาก 

การแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิ

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ

สามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย

เรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว 

และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ือง

เว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนิน

งานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู ้มีหน ้าที่ ในการก�ากับดูแลมีหน ้าที่ ในการสอดส่องดูแล

กระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ   
งบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด

จากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชี

ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ

สมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน

ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัทีม่ี

อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสม

เหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบ

การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้

ด้วย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อ

ข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจาก

การทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิี

การตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่    

ไม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผล

มาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด 

เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอม

แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 

การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง

การควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะ

สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้

และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี

ส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุป

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มี

สาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็น

เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของ

กลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้า

ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะ

ต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชขีองข้าพเจ้าถงึ

การเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็น

ว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความ

เหน็ท่ีเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน

อนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงาน

ต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงิน

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน

ประเมนิว่างบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึน

โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่าง

เพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ

กจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่อ

งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง 

การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ

ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลในเรือ่งต่าง ๆ  ซึง่

รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผน

ไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ

บกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้

พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็น

อสิระและได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความ

สัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด

ความเป็นอิสระ

จากเรือ่งท้ังหลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูล ข้าพเจ้า

ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ทีม่นียัส�าคัญทีส่ดุในการตรวจสอบงบการ

เงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้อธบิายเร่ืองเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบญัช ีเว้นแต่

กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ 

หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควร

สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดัง

กล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบใน

ทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีสาธารณะจะได้จาก

การส่ือสารดงักล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงาน

ฉบบันี้

เติมพงษ์ โอปนพันธุ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  27,940,908  75,038,271  13,648,026  64,205,946 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8  271,095,437  243,087,809  270,324,531  239,472,181 

สินค้าคงเหลือ 9  345,569,152  246,178,287  345,569,152  246,178,287 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 6  -  -  350,000  - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  30,594,249  21,617,668  30,594,249  21,533,146 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  675,199,746  585,922,035  660,485,958  571,389,560 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  -  924,238  924,238 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11  2,207,613,617  2,257,911,932  2,207,613,617  2,257,911,932 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12  31,996,404  31,750,117  31,996,404  31,750,117 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 24  96,854  32,515  -  - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  5,602,852  5,807,742  5,595,500  5,800,396 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,245,309,727 2,295,502,306 2,246,129,759 2,296,386,683 

รวมสินทรัพย์ 2,920,509,473  2,881,424,341  2,906,615,717 2,867,776,243 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13  353,851,469  167,449,048  353,851,469  167,449,048 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14  310,941,277  201,494,947  307,316,621  197,660,863 

ส่วนของเจ้าหน้ีผ่อนช�าระค่าซือ้เครือ่งจกัร     

   ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 15 6,237,717 21,066,551 6,237,717 21,066,551

ส่วนของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถึ่ง

   ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 16 162,592,207 84,472,487 162,592,207 84,472,487

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี 17  136,580,000  299,080,000  136,580,000  299,080,000 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 18  -  499,224,732  -  499,224,732 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  1,428,185  3,852,597  -  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  9,488,123  10,770,894  9,485,360  10,324,706 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  981,118,978  1,287,411,256  976,063,374  1,279,278,387 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีผ่้อนช�าระค่าซือ้เครือ่งจกัร - สทุธจิาก

   ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 15  -  6,282,164  -  6,282,164 

หนีส้นิตามสัญญาเช่าการเงนิ - สทุธจิาก

   ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 16  166,289,633  132,368,296  166,289,633  132,368,296 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง

   ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 17 204,320,000 174,900,000 204,320,000 174,900,000

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

   ภายในหนึ่งปี

18  214,862,222  -  214,862,222  - 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19  44,280,920  48,357,845  44,280,920  47,984,129 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 24  7,143,033  7,143,033  7,143,033  7,143,033 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  541,648  541,648  541,648  541,648 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  637,437,456  369,592,986  637,437,456  369,219,270 

รวมหนี้สิน 1,618,556,434 1,657,004,242 1,613,500,830 1,648,497,657 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจ�าปี 256188

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 20 

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 1,229,890,150 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

      (2560: หุน้สามญั 1,020,771,159 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

 1,229,890,150  1,020,771,159  1,229,890,150  1,020,771,159 

ทนุออกจ�าหน่ายและช�าระเตม็มลูค่าแล้ว

   หุน้สามญั 836,478,966 หุน้ มลูค่า

หุ้นละ 1 บาท

      (2560: หุน้สามัญ 836,475,966 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

21  836,478,966  836,475,966  836,478,966  836,475,966 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 21  927,956,333  927,953,033  927,956,333  927,953,033 

ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น

   เป็นเกณฑ์

21  14,716,319  13,187,243  14,716,319  13,187,243 

ก�าไรสะสม

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

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (589,817,579) (664,302,716) (593,908,864) (666,209,789)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

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

   ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง  

   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 671,619 671,619 - -

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,297,877,791  1,221,857,278  1,293,114,887  1,219,278,586 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

   ควบคุมของบริษัทย่อย  4,075,248  2,562,821  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,301,953,039 1,224,420,099  1,293,114,887  1,219,278,586 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,920,509,473  2,881,424,341  2,906,615,717 2,867,776,243 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ  1,765,658,600  1,853,763,037  1,718,363,429  1,790,489,387 

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  4,345,152  -  4,706,762  - 

รายได้จากการจ�าหน่ายเศษซาก  15,900,340  22,069,214  15,900,340  22,069,214 

รายได้อื่น  25,407,385  25,626,353  24,744,944  25,543,925 

รวมรายได้  1,811,311,477  1,901,458,604  1,763,715,475  1,838,102,526 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ  1,435,679,881  1,781,473,120  1,435,535,026  1,780,768,306 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย  66,461,549  66,531,096  34,690,515  32,493,569 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  171,805,582  213,693,269  161,052,964  197,054,826 

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  4,630,047  302,394,706  4,630,047  302,394,706 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์  -  17,121,973  -  - 

ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงนิลงทุน  -  -  -  39,281,250 

รวมค่าใช้จ่าย  1,678,577,059  2,381,214,164  1,635,908,552  2,351,992,657 

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย

ทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

 132,734,418  (479,755,560)  127,806,923  (513,890,131)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (59,567,354)  (59,245,519)  (59,567,354)  (59,245,519)

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้

 73,167,064  (539,001,079)  68,239,569  (573,135,650)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24  (1,230,856)  (7,945,955)  -  - 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  71,936,208  (546,947,034)  68,239,569  (573,135,650)

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  70,423,781  (545,889,304)  68,239,569  (573,135,650)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,512,427 (1,057,730)

 71,936,208  (546,947,034)

ก�าไรต่อหุ้น 26 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.084 (0.653) 0.082 (0.685)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

   ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.083 (0.653) 0.081 (0.685)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

71,936,208 (546,947,084) 68,239,569 (573,135,650)

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณ

การตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั  19 4,061,356 (3,242,797) 4,061,356 (3,227,148)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  4,061,356  (3,242,797)  4,061,356  (3,227,148)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  75,997,564  (550,189,831)  72,300,925  (576,362,798)

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  74,485,137  (549,128,188)  72,300,925  (576,362,798)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  1,512,427  (1,061,643)

 75,997,564  (550,189,831)

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

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนินงาน
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี  73,167,064 (539,001,079)  68,239,569 (573,135,650)
รายการปรับกระทบก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 254,667,787  384,304,324  254,667,787  380,221,028 
   หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  4,630,047  302,394,706  4,630,047  302,394,706 
   ตัดจ�าหน่ายภาษเีงนิได้หกั ณ ทีจ่่าย  278,068  501,494  278,068  501,494 
   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น

   จริง  348,752  9,546,233  259,223  9,763,526 
   ก�าไรจากการจ�าหน่ายเครื่องจักรและ

   อุปกรณ์  (578,142)  (2,517,253)  (578,142)  (2,517,253)
   ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงนิลงทนุ  -  -  -  39,281,250 
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่

   จะได้รับ (โอนกลับ) (10,356,962)  184,022,968  (10,356,962)  182,832,526 
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์  -  17,121,973  -  - 
   ตดัจ�าหน่ายเคร่ืองจักรและอปุกรณ์  13,470  38,037  13,470  38,037 
   ค่าเสียหายของสินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าเงิน

   ชดเชยจากการประกันภัย  -  1,903,117  -  1,903,117 
   ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  -  8,256,631  -  8,256,631 
   ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียน  -  1,319,555  -  1,319,555 
   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  4,699,911  8,380,512  5,073,627  8,290,695 
   ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

   เกณฑ์

 1,529,076  4,392,818  1,529,076  4,392,818 

   ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้กู้  2,171,188  1,628,680  2,171,188  1,628,680 
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  57,396,166  55,066,839  57,396,166  55,066,839 
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์ และหนี้สินด�าเนินงาน 387,966,425 437,359,555 383,323,117 420,237,999
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (35,031,107)  85,276,381  (37,825,643)  78,864,960 
   สินค้าคงเหลือ  (95,645,494)  (29,578,704)  (95,645,494)  (29,809,287)
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (8,976,581)  (4,875,747)  (9,061,104)  (4,925,282)
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  194,698  250,634  194,699  250,634 
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  90,503,743  (38,395,941)  90,752,514  (14,184,032)
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (1,807,259)  4,321,296  (1,363,439)  5,342,388 
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  -  333,180  -  333,180 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (4,715,479)  (2,808,667)  (4,715,479)  (2,808,667)
เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  332,488,946  451,881,987  325,659,171  453,301,893 
   เงินสดรับค่าชดเชยความเสียหายของ

   สินทรัพย์จากการประกันภัย

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

   จ่ายดอกเบี้ย  (58,500,282)  (54,905,772)  (58,500,282)  (54,905,772)
   จ่ายภาษีเงินได้  (3,987,089)  (332,086)  (267,871)  (128,643)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  270,001,575  406,505,288  266,891,018  408,128,637 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  (26,961,968)  (193,477,519)  (26,961,968)  (193,477,519)

ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (153,426,293)  (366,448,339)  (153,426,293) (369,108,410)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเครื่องจักรและ

   อุปกรณ์

 5,964,516  90,092,738  5,964,516  90,092,738 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  -  (350,000)  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (174,423,745)  (469,833,120)  (174,773,745)  (472,493,191)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู ้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 

(ลดลง)

 186,402,421  (16,888,344)  186,402,421  (16,888,344)

เงนิสดรบัสุทธจิากหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงนิ  219,413,084  246,273,507  219,413,084  246,273,507 

ช�าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (107,816,749)  (49,577,384)  (107,816,749)  (49,577,384)

ช�าระคืนเจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อเครื่องจักร  (21,066,551)  (25,716,166)  (21,066,551)  (25,716,166)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  180,000,000  300,000,000  180,000,000  300,000,000 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (313,080,000) (326,620,000) (313,080,000) (326,620,000)

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้  213,466,302  -  213,466,302  - 

ช�าระคืนหุ้นกู้ (500,000,000)  - (500,000,000)  - 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุจากการ

ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ 6,300 - 6,300 -

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (142,675,193)  127,471,613 (142,675,193)  127,471,613 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน 

(ลดลง) สุทธิ  (47,097,363)  64,143,781  (50,557,920)  63,107,059 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  27,940,908  75,038,271  13,648,026  64,205,946 

 -  -  -  - 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้

   จ่ายช�าระ  49,532,996  33,764,487  49,532,996  33,764,487 

   ยานพาหนะทีไ่ด้มาภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ  444,722  -  444,722  - 

   รายการโอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์  6,611,591  7,961,204  6,611,591  7,961,204 

   รายการโอนเจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรเป็น

   เจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อเครื่องจักร  -  55,691,997  -  55,691,997 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมี

ภมูลิ�าเนาในประเทศไทย โดยมกีลุม่ครอบครวัไชยกลุเป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจ�าหน่าย  แผง

วงจรอิ เล็กทรอนิกส ์ที่อยู ่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ            

อยู่ที่ 586 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

1.2 การด�าเนินงานต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูง

กว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจ�านวน 306 ล้านบาท (เฉพาะ

บริษทัฯ : 316 ล้านบาท) (2560: 701 ล้านบาท (เฉพาะบรษิทัฯ 

: 708 ล้านบาท)) และมีขาดทุนสะสมจ�านวน 590 ล้านบาท 

(เฉพาะบริษัทฯ : 594 ล้านบาท) (2560: 664 ล้านบาท    

(เฉพาะบรษิทัฯ : 666 ล้านบาท)) อย่างไรกต็ามเนือ่งจากกลุม่

บริษัทมีแผนธุรกิจในอนาคตอย่างชัดเจนและมีความมั่นใจว่าจะ

สามารถสร้างผลก�าไรที่ดีในอนาคตได้ในระยะอันสั้น ประกอบ

กับกิจการมวีงเงินสนิเชือ่ทีย่งัไม่ได้ใช้เหลืออยูจ่�านวนมากเพยีงพอ

ส�าหรบัการน�ามาใช้ช�าระหนีสิ้นหมุนเวยีน อกีท้ังยงัมกีระแสเงนิสด

รบัจากการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น งบการเงินนี้จึงยังคง

จัดท�าขึ้นภายใต้หลักการด�าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจ้ัดท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธรุกจิ

การค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราช

บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็น

ทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก   

งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้

เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท    

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

(ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่า “บรษิทัฯ ”) และบรษิทัย่อย (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีก

ว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

2561

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

Stars Microelectronics USA, Inc. ธุรกิจขายสินค้า สหรัฐอเมริกา 59 59

บรษิทั เอสเอม็ท ีกรนี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากดั ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานทดแทนอ่ืน

รวมทัง้ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์หรือพลังงานทดแทนอื่น

ไทย 99 99

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่าย อาร์เอฟไอดี แท็ค (RFID 

Tags: Radio Frequency Identification Tags)

ไทย 75 75
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ข) บรษิทัฯ จะถอืว่ามกีารควบคมุกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบรษิทั

ย่อยได้ หากบรษิทัฯ มสีทิธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทน

ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการส่ังการ

กิจกรรมที่ส ่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผล

ตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�า   

งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท

ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง) งบการเงนิของบริษทัย่อยได้จัดท�าขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชี

ที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ก�าหนดให้สกุลเงินบาทเป็นสกุล

เงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน ซึ่งรวมทั้งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่าง

ประเทศ เนือ่งจากธุรกรรมของบรษิทัย่อยดงักล่าวเป็นส่วนขยาย

ของบรษิทัฯ มากกว่าทีจ่ะเป็นการด�าเนนิงานทีเ่ป็นเอกเทศอย่าง

มีนัยส�าคัญ

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้า

ระหว่างกนัทีมี่สาระส�าคัญได้ถกูตดัออกจากงบการเงนิรวมนีแ้ล้ว 

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมคือ จ�านวนก�าไร

หรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น  

ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก�าไร

ขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผล

บังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี

เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจน

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบั

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2562

สภาวชิาชพีบัญชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรบัปรงุ 2561) และฉบบัใหม่ จ�านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบังคบั

ใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง   

วันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     

ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่า

เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชี

และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชือ่ว่ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัปรับปรงุดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มผีลกระทบอย่าง

เป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิเมือ่น�ามาถอืปฏบิตั ิ อย่างไรกต็าม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึง่ได้มกีารเปลีย่นแปลง

หลกัการส�าคญั สามารถสรุปได้ดงันี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ง รายได้ - รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับริการโฆษณา

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 (ปรับปรงุ 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2560) เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 กบัสญัญาทีท่�ากับลกูค้าทกุสญัญา ยกเว้นสญัญาทีอ่ยูใ่นขอบเขตของมาตรฐาน

การบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า โดยกิจการ

จะรับรู้รายได้ในจ�านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้

แก่ลกูค้า และก�าหนดให้กจิการต้องใช้ดลุยพนิจิและพจิารณาข้อเทจ็จรงิและเหตุการณ์ทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดในการพจิารณาตามหลกัการ

ในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน

หรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ ประกอบด้วยมาตรฐาน

และการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา

และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย

ข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความ

มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานกลุ่ม     

ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอน

ความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่ป็นนยัส�าคญัของความเป็นเจ้าของ

สินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคา

ในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับสินค้าที่ได้ส่ง

มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้น

ความส�าเร็จของงาน 

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบีย้รบัถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านงึถงึอตัราผล

ตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดหมายถงึ เงนิสดและเงนิฝาก

ธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่ถึงก�าหนด

จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและ

ไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่

จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ส�าหรับผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเก็บเงนิจาก

ลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิ

และการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน

หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนดัง

กล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง 

และประกอบด้วยต้นทนุวัตถุดบิแรงงานและค่าโสหุย้ในการผลติ

วตัถดุบิอะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืงแสดงมูลค่าตามราคาทนุ (ตาม

วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า 

และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน

ลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงิน

ลงทุน 

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่

ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในงบก�าไร

ขาดทนุ

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดง

มูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ    

ด้อยค่าของสินทรัพย์ 

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้มา 

หลงัจากนัน้บรษิทัฯ จดัให้มกีารประเมนิราคาทีด่นิโดยผูป้ระเมนิ

ราคาอิสระและบันทึกที่ดินดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ 

จดัให้มกีารประเมนิราคาทีด่นิดงักล่าวเป็นครัง้คราวเพือ่มใิห้ราคา

ตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่า

ยุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ

บริษัทฯ บันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปนี้ 

- บรษิทัฯ บนัทกึราคาตามบญัชีของท่ีดนิทีเ่พิม่ขึน้จากการตรีาคา

ใหม่ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ�านวนสะสมในบัญชี 

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไร

ก็ตาม หากสินทรัพย์น้ันเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ     

ได้รับรู้ราคาที่ลดลงในงบก�าไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตี

ราคาใหม่นีจ้ะถูกรบัรูเ้ป็นรายได้ไม่เกนิจ�านวนทีเ่คยลดลงซึง่รบัรู้

เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว

- บรษิทัฯ รบัรูร้าคาตามบญัชขีองทีด่นิทีล่ดลงจากการตรีาคาใหม่

ในงบก�าไรขาดทนุ อย่างไรกต็าม หากสนิทรพัย์นัน้เคยมกีารตรีาคา

เพิม่ขึน้และยงัมยีอดคงค้างของบญัช ี“ส่วนเกนิทนุจากการตีราคา

ที่ดิน” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะ

ถูกรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจ�านวนที่ไม่เกินยอดคง

เหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของ

สินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 

ในปี 2561 บรษิทัฯ ทบทวนอายกุารให้ประโยชน์ของอาคารและ

อปุกรณ์ใหม่ ซึง่มผีลท�าให้ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์บางประเภทเปล่ียนแปลงไปจากเดิมตามรายละเอียด

ข้างล่างนี้ การเปล่ียนแปลงนี้มีผลท�าให้ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ 

ส�าหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นจ�านวนประมาณ 133 ล้านบาท (0.16 

บาทต่อหุ้น) 
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ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์เดมิ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ใหม่

อาคาร  20 ปี  40 ปี

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 10 ปี 15 ปี

เครือ่งจักรและอปุกรณ์  5 และ 10 ปี  5 และ 15 ปี

ยานพาหนะ  5 ปี  5 ปี

ค่าเสือ่มราคารวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนนิงาน

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส�าหรบัทีด่นิและสนิทรพัย์ระหว่างก่อสร้างและตดิต้ัง

บรษิทัฯ และบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ออก

จากบัญช ี เมือ่จ�าหน่ายสนิทรัพย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 

รายการผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ใน

งบก�าไรขาดทนุเมือ่บริษทัฯ และบรษิทัย่อย ตดัรายการสนิทรัพย์

นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรอืการ

ผลติสนิทรพัย์ทีต้่องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อม

ใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่า

สินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ 

ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ 

ต้นทนุการกูย้มืประกอบด้วยดอกเบีย้และต้นทนุอืน่ทีเ่กดิขึน้จาก

การกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่าย

สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุ

การให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์

ของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดัง

กล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัด

จ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย 

ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยคือ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอายุการให้

ประโยชน์ 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกันกบับรษิทัฯ หมายถงึ บคุคลหรือ

กิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่า

จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม

เดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยังหมายรวมถงึบรษิทั

ร่วม และบคุคลหรอืกิจการทีมี่สทิธิออกเสยีงโดยทางตรงหรอืทาง

อ้อมซึง่ท�าให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อบรษิทัฯ ผูบ้ริหาร

ส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอ�านาจในการ

วางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่ผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญา

เช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วย

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�า่กว่า 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็น

หนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุน

ตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสัญญาเช่าการเงนิ

จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

บรษิทัฯ บนัทกึสนิทรพัย์ทีข่ายและเช่ากลบัคนืตามสญัญาเช่าการ

เงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินตามที่กล่าวข้างต้น

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่าถือเป็น

สญัญาเช่าด�าเนนิงาน จ�านวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด�าเนนิงาน

รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุตามวธิเีส้นตรงตลอดอายขุอง

สัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น

สกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวัด

มูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
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รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็น

ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

ได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะท�าการ

ประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์

ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว ่า

สนิทรัพย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูข้าดทนุ

จากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มี

มูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ท้ังนี้มูลค่าที่คาด

ว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

สินทรัพย์หรอืมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าใน

งบก�าไรขาดทนุ ยกเว้นในกรณทีีท่ีด่นิซึง่ใช้วธิกีารตรีาคาใหม่และ

ได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่า

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

หากในการประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ มข้ีอบ่งชีท้ีแ่สดงให้

เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อน

ได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ ในงวดก่อนก็ต ่อเมื่อมีการ

เปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ช้ก�าหนดมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื

ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดย

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกลับรายการผล

ขาดทนุจากการด้อยค่าต้องไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชทีีค่วรจะเป็น

หากกจิการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ใน

งวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังงบก�าไร

ขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์น้ันแสดงด้วยราคาท่ีตใีหม่ การ 

กลบัรายการส่วนทีเ่กนิกว่ามูลค่าตามบัญชท่ีีควรจะเป็นถือเป็นการ

ตรีาคาสนิทรพัย์เพ่ิม

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารอง

เลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์

ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระส�าหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่

พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยค�านวณหน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้

เช่ียวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์

ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชี

เมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว 

และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

จะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ 

และบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนั

นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณท์ที่ช�าระด้วยตราสารทุน

บริษัทฯ รับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการ

จากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันให้สิทธิ 

โดยบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายตามเงือ่นไขของระยะเวลาการให้บรกิาร

ของพนักงานที่ก�าหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส�ารองส่วน

ทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่ารวมทั้ง

สมมติฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความ

ผันผวนของราคาหุ้น อัตราเงินปันผล และอัตราดอกเบี้ยปลอด

ความเสี่ยง เป็นต้น
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4.16 ภาษีเงินได้

ภาษเีงนิได้ประกอบด้วยภาษเีงนิได้ปัจจบุนัและภาษเีงนิได้รอการ

ตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่

คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยค�านวณจาก

ก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผล

แตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ 

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และ

หนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรู้หนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชขีอง

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์

ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีส�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษี 

รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีียั่งไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวามเป็น

ไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีใน

อนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกั

ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะ

ท�าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดัีงกล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อน

ข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอ

ต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบาง

ส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ

รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.17 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีต้ามสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า

จะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน ก�าไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการแปลงค่าเงนิตราต่าง

ประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบก�าไรขาดทุน ส่วนเกินหรือ

ส่วนลดท่ีเกิดขึ้นจากการท�าสัญญาจะถูกตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีเส้น

ตรงตามอายุของสัญญา

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขาย

สินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผู้อื่นโดย

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อ

และผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า บรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อยใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม 

ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือ

หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขาย

ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณ

มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับ 

แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่

เกีย่วข้องกบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิท่ีจะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ให้มาก

ที่สุด 

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม

ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สิน

อย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้

สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ

กระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ

ประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของ

มลูค่ายตุธิรรมส�าหรบัสนิทรพัย์และหน้ีสนิทีถ่อือยู ่ณ วนัสิน้รอบ

ระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

5. การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบญัชี
ที่ส�าคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง

ทีม่คีวามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการ

ดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ

ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้น

จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้ การใช้ดลุยพนิจิ

และการประมาณการที่ส�าคัญ มีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหาร

จ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะ

เกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บ

เงนิในอดีต อายขุองหนีท่ี้คงค้างและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่น

ขณะนั้น เป็นต้น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ของสนิค้าคงเหลอื โดยจ�านวนเงนิทีค่าดว่าจะได้รบัจากสนิค้าคง

เหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่

เก่ียวข้องโดยตรงกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัสิน้รอบระยะ

เวลารายงาน และค�านงึถงึการเคลือ่นไหวของสนิค้าคงเหลอื และ

สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิาร

จ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคง

เหลอืเมือ่เลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้น

บริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่

นีไ้ด้ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ โดยใช้วธิเีปรียบเทียบราคา

ตลาดซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและ

การประมาณการบางประการ ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ 11

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ

ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตาม

บญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิ

ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้าและบริการ - - 888 1,180 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ขายอุปกรณ์ - - - 3 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายได้อื่น - - 2 17 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่านายหน้า - - 10 11 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกจิกบับรษิทัท่ีเกีย่วข้องกนั

ขายสินค้าและบริการ 25 15 25 15 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บรษัิทฯ จะตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย เมือ่

มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญั

และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่

จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็น

ระยะเวลานานหรอืไม่นั้นจ�าเปน็ตอ้งใช้ดลุยพนิจิของฝา่ยบริหาร

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้ หักภาษีและขาดทุนทาง

ภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมี

ก�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ช่ัวคราวและขาดทุนน้ันในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณ

การว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่

คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

บริษัทย่อย - - 130,487 143,682

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 1,519 2,115 1,519 2,115

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,519 2,115 132,006 145,797

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

บริษัทย่อย - - 11 693

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 11 693

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 350 -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 350 -

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)

บริษัทย่อย - - 808 800

รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 808 800

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.2 ต่อปี และมีก�าหนดช�าระคืน

ภายใน 1 ปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและ

ผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 29 31 22 23

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3 2 3 2

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างงาน - 1 - 1

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

(หมายเหตุ 21) 1 3 1 3

รวม 33 37 26 29
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินสด 97 97 75 75

เงินฝากธนาคาร 27,844 74,941 13,573 64,131

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,941 75,038 13,648 64,206

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.050 ถึง 0.375 ต่อปี

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้ งกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ  

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 1,519 2,115 75,446 131,041

ค้างช�าระ

   ไม่เกิน 3 เดือน - - 56,560 14,756

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,519 2,115 132,006 145,797

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 196,301 202,862 85,354 69,005

ค้างช�าระ

   ไม่เกิน 3 เดือน 64,449 30,558 44,128 17,089

   3 - 6 เดือน 2,411 5,081 2,411 5,075

   6 - 12 เดือน 94 59,213 94 59,195

   มากกว่า 12 เดือน 362,178 298,654 362,178 298,616

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 625,433 596,368 494,165 448,980

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (362,072) (357,442) (362,072) (357,442)

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 263,361 238,926 132,093 91,538

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 264,880 241,041 264,099 237,335

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 11 693

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 6,215 2,047 6,215 1,444

รวมลูกหนี้อื่น 6,215 2,047 6,226 2,137

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 271,095 243,088 270,325 239,472
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9. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

ราคาทุน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินค้าส�าเร็จรูป 117,973 122,862 (89,731) (90,491) 28,242 32,371

สินค้าระหว่างผลิต 143,144 112,322 (35,468) (41,946) 107,676 70,376

วัตถุดิบ 294,975 235,055 (113,965) (116,697) 181,010 118,358

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 28,724 25,544 (83) (471) 28,641 25,073

รวม 584,816 495,783 (239,247) (249,605) 345,569 246,178

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

ราคาทุน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินค้าส�าเร็จรูป 117,457 122,346 (89,215) (89,975) 28,242 32,371

สินค้าระหว่างผลิต 141,949 111,127 (34,273) (40,751) 107,676 70,376

วัตถุดิบ 294,391 234,471 (113,381) (116,113) 181,010 118,358

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 28,724 25,544 (83) (471) 28,641 25,073

รวม 582,521 493,488 (236,952) (247,310) 345,569 246,178

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวน 10 ล้านบาท                        

(เฉพาะบริษัทฯ : 10 ล้านบาท) โดยน�าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�านวน 184 

ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ : 183 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท

ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี 

ตามวิธีราคาทุน

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท)

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

(เหรียญสหรัฐฯ)

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

(บาท)

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

(บาท)

รวม 75,924 75,924

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (75,000) (75,000)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 924 924

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ

เป็นจ�านวนเงินประมาณ 0.5 ล้านบาท (2560: 0.5 ล้านบาท)

สัญญาร่วมลงทุนในบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทผู้ร่วมลงทุน และสัญญาร่วมธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ระบุ

ข้อจ�ากัดบางประการในการผลิตจ�าหน่าย และอาณาเขตในการจ�าหน่าย อาร์เอฟไอดี แท็ค การผลิต ซื้อและจ�าหน่ายเครื่องจักรที่

เกี่ยวข้อง และการน�าหุ้นที่บริษัทฯ ถือในบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด ไปจ�าหน่าย จ�าน�าหรือก่อภาระผูกพัน

นอกจากนี้ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด ได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตอาร์เอฟไอดี 

แท็ค และการพัฒนาและจัดหาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องจากบริษัทผู้ร่วมลงทุนดังกล่าว โดยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุใน

สัญญาซึ่งค�านวณจากรายได้จากการขายสินค้าของบรษิทัย่อยดงักล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสญัญาดงักล่าวได้สิน้สดุลงเมือ่วนัที ่ 1 

เมษายน 2561
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซึ่ง

แสดงมูลค่า

ตามราคาที่

ตีใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน

อาคารและ 

ส่วน

ปรับปรุง

อาคาร

เครื่องจักร

และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่

1 มกราคม 2560 91,013 911,205 2,889,573 23,646 241,689 4,157,126

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

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

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

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

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

ซื้อเพิ่ม - 3,100 55,100 516 145,265 203,981

จ�าหน่าย - (2,089) (22,500) - - (24,589)

ตัดจ�าหน่าย - - (2,370) - - (2,370)

โอนระหว่างบัญชี - 37,281 237,918 - (275,199) -

31 ธันวาคม 2561 91,013 978,060 3,410,262 19,582 111,019 4,609,936

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2560 - 463,131 1,314,780 14,613 - 1,792,524

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 73,833 302,510 2,360 - 378,703

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - (18,312) (4,655) - (22,967)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย - (165) (381) - - (546)

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 40,501 206,310 2,069 - 248,880

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - (1,275) (17,928) - - (19,203)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย - - (2,357) - - (2,357)

31 ธันวาคม 2561 - 576,025 1,784,622 14,387 - 2,375,034

ค่าเผื่อการด้อยค่า

1 มกราคม 2560 - - 10,384 - - 10,384

กลับรายการ - - (203) - - (203)

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 17,107 - -  17,107

31 ธันวาคม 2560 - - 27,288 - - 27,288

31 ธันวาคม 2561 - - 27,288 - - 27,288

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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

31 ธันวาคม 2561 91,013 402,035 1,598,352 5,195 111,019 2,207,614

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2560 (368 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 378,703

2561 (244 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 248,880
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ซึ่ง

แสดงมูลค่า

ตามราคาที่

ตีใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน

อาคารและ 

ส่วน

ปรับปรุง

อาคาร

เครื่องจักร

และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่

1 มกราคม 2560 91,013 911,205 2,834,877 23,646 241,689 4,102,430

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

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

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

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

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

ซื้อเพิ่ม - 3,100 55,100 516 145,265 203,981

จ�าหน่าย - (2,089) (22,500) - - (24,589)

ตัดจ�าหน่าย - - (2,370) - - (2,370)

โอนระหว่างบัญชี - 37,281 237,918 - (275,199) -

31 ธันวาคม 2561 91,013 978,060 3,361,042 19,582 111,019 4,560,716

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2560 - 463,131 1,294,307 14,613 - 1,772,051

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 73,833 298,438 2,360 - 374,631

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ ส่วนที่จ�าหน่าย - - (15,699) (4,655) - (20,354)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ ส่วนที่ตัดจ�าหน่าย - (165) (381) - - (546)

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 40,501 206,310 2,069 - 248,880

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ ส่วนที่จ�าหน่าย - (1,275) (17,928) - - (19,203)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ ส่วนที่ตัดจ�าหน่าย - - (2,357) - - (2,357)

31 ธันวาคม 2561 - 576,025 1,762,690 14,387 - 2,353,102

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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

31 ธันวาคม 2561 91,013 402,035 1,598,352 5,195 111,019 2,207,614

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2560 (368 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 374,631

2561 (244 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 248,880

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินเพื่อแสดงมูลค่าที่ดินตามราคาที่ตีใหม่ ท�าให้มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินซึ่งได้บันทึกไว้

ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี

เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

หากบริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จะเท่ากับ 

55 ล้านบาท 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเครื่องจักรซึ่งอยู่ระหว่างการผ่อนช�าระ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวน 

41 ล้านบาท (2560: 82 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเครื่องจักรและยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิ

ตามบัญชีเป็นจ�านวน 554 ล้านบาท (2560: 303 ล้านบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีครือ่งจกัรและอปุกรณ์จ�านวนหนึง่ซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู ่มลูค่าตามบญัชี

ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนประมาณ 594 ล้านบาท (2560: 499 ล้านบาท) 

สัญญาวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ท�ากับสถาบันการเงินได้ระบุเงื่อนไขบางประการคือ บริษัทฯ จะไม่กระท�าการใด ๆ อันจะท�าให้สถาบัน

การเงินได้รับสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ (Pari-Passu) และบริษัทฯ จะไม่น�าที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรไปก่อภาระผูกพัน

ใดๆ

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

1 มกราคม 2560 56,188 56,133

ซื้อเพิ่ม 3,419 3,419

31 ธันวาคม 2560 59,607 59,552

ซื้อเพิ่ม 6,034 6,034

31 ธันวาคม 2561 65,641 65,586

การตัดจ�าหน่าย

1 มกราคม 2560 22,241 22,212

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 5,601 5,590

31 ธันวาคม 2560 27,842 27,802

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 5,788 5,788

31 ธันวาคม 2561 33,630 33,590

ค่าเผื่อการด้อยค่า

1 มกราคม 2560 - -

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 15 -

31 ธันวาคม 2560 15 -

31 ธันวาคม 2561 15 -

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2560 31,750 31,750

31 ธันวาคม 2561 31,996 31,996
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13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 30,000 -

ทรัสต์รีซีท 137,251 167,449

แพ็คกิ้งเครดิต 186,600 -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 353,851 167,449

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.10 - 2.90 ต่อปี (2560: ระหว่าง

ร้อยละ 2.10 - 2.52 ต่อปี)

สญัญาวงเงนิสนิเชือ่ข้างต้นได้ระบุเงือ่นไขบางประการคอื บรษิทัฯ จะไม่กระท�าการใด ๆ  อนัจะท�าให้สถาบนัการเงนิได้รบัสทิธด้ิอยกว่า

เจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ (Pari-Passu) และบริษัทฯ จะไม่น�าที่ดิน อาคารและเครื่องจักรไปก่อภาระผูกพันใด ๆ

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 198,092 100,153 193,865 100,119

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 808 800

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 49,651 51,112 49,647 46,863

เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร 50,959 28,942 50,959 28,942

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12,239 21,288 12,038 20,937

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 310,941 201,495 307,317 197,661

15. เจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อเครื่องจักร
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

เจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อเครื่องจักร 6,292 28,048

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (54) (699)

รวม 6,238 27,349

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (6,238) (21,067)

เจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อเครื่องจักร - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - 6,282

บริษัทได้ผ่อนช�าระเจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรกับบริษัท 2 แห่ง (2560: 3 แห่ง) โดยมีก�าหนดการผ่อนช�าระเป็นรายเดือน เป็นระยะ

เวลา 23 - 24 เดือน (2560: 4 - 24 เดือน) เจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อเครื่องจักรดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 4 ต่อปี 

(2560: ร้อยละ 3 ถึง 4 ต่อปี) 
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บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายช�าระเจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อเครื่องจักร ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 2 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 6,292 - 6,292

ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี (54) - (54)

มลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายทัง้สิน้ 6,238 - 6,238

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 2 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 21,711 6,337 28,048

ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี (644) (55) (699)

มลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายทัง้สิน้ 21,067 6,282 27,349

16. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 347,390 232,471

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (18,508) (15,631)

รวม 328,882 216,840

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (162,592) (84,472)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 166,290 132,368

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทัลสีซิง่และบรษิทัแห่งหนึง่เพือ่เช่าเครือ่งจกัร ยานพาหนะและอปุกรณ์ใช้ในการด�าเนนิงานของ

กิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 6 ปี (2560: 2 ถึง 6 ปี) 

และสัญญาเช่าการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงระหว่างร้อยละ 4.50 ถึง 6.20 ต่อปี (2560: ร้อยละ 4.89 ถึง 9.45 ต่อปี)

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 175,298 172,092 347,390

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (12,706) (5,802) (18,508)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 162,592 166,290 328,882
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(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 94,194 138,277 232,471

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

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 84,472 132,368 216,840

17. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การช�าระคืน

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

1 อ้างอิงกับ THBFIX 1M(1) ช�าระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

- 64,000

2 อ้างอิงกับ THBFIX 1M(1) ช�าระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 

2558 เป็นต้นไป

- 60,000

3 อ้างอิงกับ THBFIX 1M(1) ช�าระคืนเปน็รายไตรมาสเริ่มตั้งแตเ่ดือนตลุาคม 

2559 เป็นต้นไป

- 75,000

4 อ้างอิงกับ MLR(2) ช�าระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2560 เป็นต้นไป

174,900 274,980

5 อ้างอิงกับ THBFIX 6M(3) ช�าระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 166,000 -

รวม 340,900 473,980

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (136,580) (299,080)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 204,320 174,900

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

(2) MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี

(3) THBFIX 6M หมายถึง Thai Baht Interest Rate Fixing ส�าหรับช่วงระยะเวลา 6 เดือน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 473,980

บวก : กู้เพิ่ม 180,000

หัก : จ่ายคืนเงินกู้ (313,080)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 340,900

ในเดือนพฤศจกิายน 2561 บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ในวงเงนิ 180 ล้านบาท (เบกิใช้แล้ว

ทั้งจ�านวน) เงินกู้ยืมดังกล่าวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX 6M โดยมีก�าหนดช�าระคืนเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน (สิ้นสุด

ในเดือนตุลาคม 2564)
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บริษัทฯ ได้ตกลงท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยว

เนื่องกับเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจ�านวน 10 ล้านบาท โดยครบ

ก�าหนดในเดอืนตลุาคม 2564 ภายใต้สญัญาดงักล่าวตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายน 2561 บรษิทัฯ จะต้องจ่ายดอกเบีย้ให้กบัสถาบนัการเงนิ

แห่งนั้นด้วยอัตราดอกเบี้ย THBFIX 6M บวกอัตราคงที่ และสถาบันการเงินจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัทฯ ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

3.47 ต่อปี

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบริษัทฯ จะไม่กระท�าการใด ๆ อันจะท�าให้ธนาคารได้รับสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ (Pari-Passu) และ

บริษัทฯ จะต้องไม่น�าที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรไปก่อภาระผูกพันใด ๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบาง

ประการเช่น การด�ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้         

ข้อจ�ากัดในการโอนสินทรัพย์ การก่อภาระหนี้สิน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือโครงสร้างผู้บริหาร เป็นต้น

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ ไม่สามารถด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามทีร่ะบไุว้ในสญัญาได้ ซึง่ภายใต้สญัญาเงนิกูย้มืดงักล่าว 

ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเงินกู้ยืมดังกล่าวคืนทันที แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้รับจดหมายแจ้งจากธนาคารผู้ให้กู้ให้การผ่อนปรนเงื่อนไขการ

ด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิดงักล่าว บรษิทัฯ จงึได้จดัประเภทเงนิกูย้มืจ�านวนดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 เป็นไปตามก�าหนดการ

ช�าระคืนตามปกติ 

18. หุ้นกู้

เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได้มมีตอินมุตัใิห้ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ล้าน

บาท และมีอายุไม่เกิน 10 ปี โดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 จ�านวน 500,000 

หน่วย มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงนิ 500 ล้านบาท โดยเป็นหุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อืประเภทไม่ด้อยสทิธไิม่มหีลกัประกนั

และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.10 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ร้อยละ 5.44 ต่อปี) โดยจ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวแล้วทั้งจ�านวนเมื่อวันที่ 16 

มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 จ�านวน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 

บาท โดยขายได้จ�านวน 217,300 หน่วย รวมเป็นเงิน 217 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มี

หลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ หุ้นกู้มีอายุ 2 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้และครบก�าหนดไถ่ถอนทั้งจ�านวนในวันที่ 29 มีนาคม 

2563 หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 7.15 ต่อปี) โดยจ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอด

อายุหุ้นกู้ 

ภายใต้ข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ มีข้อจ�ากัดที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการเช่น     

ข้อจ�ากัดในการใช้สินทรัพย์ การด�ารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 หุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

หุ้นกู้ 217,300 500,000

หัก : ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (2,438) (775)

รวม 214,862 499,225

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - (499,225)

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 214,862 -



รายงานประจ�าปี 2561114

19. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 48,358 39,543 47,984 39,275

ส่วนที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 3,679 7,044 4,053 6,963

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,020 1,337 1,020 1,328

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

(ก�าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ (2,369) 1,002 (2,369) 995

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน - 2,241 - 2,232

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,692) - (1,692) -

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (4,715) (2,809) (4,715) (2,809)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 44,281 48,358 44,281 47,984

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยคาดว่าจะไม่มกีารจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยประมาณ 18 ปี (เฉพาะบริษัทฯ : 18 ปี) (2560: 18 ปี (เฉพาะบริษัทฯ : 18 ปี))

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

อัตราคิดลด 2.9 2.9 2.9 2.9

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

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

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

อัตราคิดลด (5) 6 (5) 6

อัตราการขึ้นเงินเดือน 6 (5) 6 (5)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (5) 2 (5) 2
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                                                                                           (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

อัตราคิดลด (6) 7 (6) 7

อัตราการขึ้นเงินเดือน 7 (6) 7 (6)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (7) 3 (7) 3

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว

อยูใ่นระหว่างรอประกาศในราชกจิจานเุบกษา พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นีก้�าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้าง

เลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยมีหนี้สินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ : 9 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทุนของงวดที่

กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

20. ทุนเรือนหุ้น

เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก

จ�านวน 1,020,771,159  บาท (หุ้นสามัญ 1,020,771,159 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,229,890,150 บาท (หุ้น

สามัญ 1,229,890,150 หุ้น มูลค่าตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 209,118,991 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิทฯ ตามมตกิารออกใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุน้สามญัของบรษัิทฯ ครัง้ที ่2 (SMT-W2) 

จ�านวน 209,118,991 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์

แล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

21. ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

ก) ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SMT-W1) จ�านวน 167,295,193 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ (SMT-W1) มีดังนี้

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ - 3 ปีนับจากวันที่ออกเสนอขาย

อัตราการใช้สิทธิ - ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไข

การปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ - 8 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ - วนัท�าการสดุท้ายของเดอืนมนีาคม มถุินายน กันยายน และธนัวาคมของแต่ละปีตลอดอายขุอง

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ ส�าหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดง

สิทธิ
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เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 จ�านวน 167,295,007 หน่วย โดยก�าหนดวันใช้สิทธิ

คร้ังแรกคอืวนัที ่30 กนัยายน 2559 และก�าหนดวันใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคอืวนัที ่28 มถินุายน 2562 และบรษิทัฯ จะด�าเนนิการยกเลกิ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ที่คงเหลือจ�านวน 186 หน่วย 

ในระหว่างปี 2561, 2560 และ 2559 ไม่มีการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W1

ข) ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-WB) จ�านวน 17,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือ

พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้ที่จะได้รับการ

จัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่มีการจัดสรร ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นผู้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ แต่ละราย และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

โดยการจัดสรรพิจารณาจากอายุงาน ต�าแหน่งงาน ประสบการณ์ และความส�าคัญต่อองค์กร รวมถึงประสิทธิภาพและความสามารถ

ในการท�างานตามความเหมาะสม 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ยกเว้นเป็นการโอนทางมรดก มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่

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

ของแต่ละปีตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ส�าหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 28 

มิถุนายน 2562)

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

ให้สิทธิดังนี้

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

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

อัตราการใช้สิทธิ* ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อ

หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อ

หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อ

หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ* 7.20 บาท โดยสามารถใช้สิทธิได้

ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของ 

บริษัทฯ ณ วันใดวันหน่ึงในช่วง 

30 วันก่อนวันแจ้งความจ�านงการ

ใช้สิทธิในแต่ละคร้ังไม่ต�่ากว่า 9 

บาท

8 บาท โดยสามารถใช้สิทธิได้ต่อ

เมื่อราคาปิดของหุ ้นสามัญของ 

บริษัทฯ ณ วันใดวันหนึ่งในช่วง 

30 วันก่อนวันแจ้งความจ�านงการ

ใช ้สิทธิในแต่ละครั้งไม ่ต�่ากว ่า 

10.70 บาท

8.70 บาท โดยสามารถใช้สิทธิได้

ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของ 

บริษัทฯ ณ วันใดวันหนึ่งในช่วง 

30 วันก่อนวันแจ้งความจ�านงการ

ใช ้สิทธิในแต่ละครั้งไม ่ต�่ากว ่า 

12.50 บาท

ข้อจ�ากัดการใช้สิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 

35 ของใบส� าคัญแสดงสิทธิ

ท้ั งหมดท่ีแต ่ละคนได ้ รับการ

จัดสรรจากบริษัทฯ 

สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 

35 ของใบส� าคัญแสดงสิทธิ

ทั้ งหมดที่ แต ่ละคนได ้รับการ

จัดสรรจากบริษัทฯ (สามารถใช้

สิทธิสะสมรวม ไม่เกินร้อยละ 70 

ของใบส�าคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)

สามารถใช้สิทธิในส่วนที่ เหลือ

ทัง้หมดได้ (สามารถใช้สทิธสิะสม

รวมได้ร้อยละ 100 ของใบส�าคัญ

แสดงสิทธิทั้งหมด)

มูลค ่ ายุติ ธรรมโดย

ประมาณ ณ วันที่ให้

สิทธิของสิทธิซื้อ หุ ้น

แต่ละสิทธิ

0.971 บาท 0.809 บาท 0.809 บาท

* อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 117

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วันที่ให้สิทธิของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิค�านวณโดยใช้แบบจ�าลองการก�าหนดราคาสิทธิตามสูตรของ 

Black Scholes ข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลอง ได้แก่ ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ให้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 6.75 บาท ราคาใช้สิทธิ 7.20 

- 8.70 บาท ราคาของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ (Knock-in price) 9.00 - 12.50 บาท ความผันผวนของราคา

หุ้นที่คาดหวังร้อยละ 42.90 ต่อปี อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่คาดหวังร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ อายุของสิทธิซื้อหุ้น 3 ปี 2 เดือน 

และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 1.37 - 1.42 ต่อปี

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายส�าหรับโครงการใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 2 ล้านบาท (2560: 

4 ล้านบาท) ซึ่งแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู้ “ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือ

หุ้นด้วยจ�านวนเดียวกัน

ในระหว่างปี 2561, 2560 และ 2559 ไม่มีการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-WB

ค) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 

บริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) จ�านวน 209,118,991 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 

4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ (SMT-W2) มีดังนี้

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ - 2 ปีนับจากวันที่ออกเสนอขาย (1 มิถุนายน 2561)

อัตราการใช้สิทธิ - ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไข

การปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ - 2.10 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ - วันท�าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของ

ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิส�าหรบัการใช้สทิธคิรัง้สดุท้ายคือ วนัครบก�าหนดอายขุองใบส�าคญัแสดงสทิธิ

รายการกระทบยอดจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีราย

ละเอียดดังนี้

(หน่วย:พันหน่วย)

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 209,119

ใช้สิทธิระหว่างงวด (3)

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 209,116
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ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มีการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที่ช�าระแล้วของบ

ริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากการ

ใช้สิทธิตามใบส�าคัญ

แสดงสิทธิ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่

เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ

ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ

วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุน

จากการใช้สิทธิตามใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิกับ

กระทรวงพาณิชย์
(พันบาท) (พันบาท)

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 - -

ใช้สิทธิในเดือนกันยายน 2561 3,000 3,300 4 ตุลาคม 2561

ยอดใช้สิทธิสะสมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 3,000 3,300

บริษทัฯ ได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุช�าระแล้วท่ีเพิม่ขึน้จากการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธกิบักระทรวงพาณิชย์เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2561 

22. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วน

หนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมี

จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 544,555 582,448 494,983 526,144

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 254,668 384,304 254,668 380,221

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 686,623 698,651 686,623 698,326

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า (31,363) (41,810) (31,363) (41,975)
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24. ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 1,295 4,056 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ 

   การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (64) 3,890 - -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 1,231 7,946 - -

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 73,167 (539,001) 68,240 (573,136)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 8.84, 

20, 21

ร้อยละ 8.84, 

20, 34

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

ก�าไร (ขาดทนุ) ทางบญัชก่ีอนภาษเีงนิได้ นติบิคุคลคณูอัตราภาษี 15,110 (111,878) 13,648 (114,627)

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปีก่อน (131) - - -

ผลประโยชน์ทางภาษีของขาดทุนทางภาษี ที่ยังไม่ได้ใช้ที่ไม่

   ได้รับรู้ในปีก่อน (28) - - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึกในระหว่าง

   ปี เนื่องจากอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ 5,190 113,574 5,180 108,399

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

   การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25) (18,630) 3,901 (18,630) 3,901

   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 355 2,331 353 2,327

   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (615) - (551) -

   อื่น ๆ (20) 18 - -

รวม (18,910) 6,250 (18,828) 6,228

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน งบก�าไรขาดทุน 1,231 7,946 - -
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 97 33 - -

รวม 97 33 - -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

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

รวม 7,143 7,143 7,143 7,143

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 

1,763 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ : 1,665 ล้านบาท) (2560: 1,741 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ : 1,642 ล้านบาท)) ที่บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

31 ธันวาคม 2561 15 15 - -

31 ธันวาคม 2562 755 755 735 735

31 ธันวาคม 2563 16 16 - -

31 ธันวาคม 2564 63 63 55 55

31 ธันวาคม 2565 41 - 32 -

31 ธันวาคม 2570 125 125 125 125

1,015 974 947 915
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รายได้ของบริษทัฯ ส�าหรบัปีจ�าแนกตามกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิการลงทนุและไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุสามารถสรปุได้ดงัต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายในประเทศ 283,969 269,242 11 731 282,979 269,973

รายได้จากการส่งออกทางตรง 1,414,296 1,497,143 20,088 23,373 1,434,384 1,520,516

รวมรายได้จากการขาย 1,698,265 1,766,385 20,099 24,104 1,718,363 1,790,489

26. ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น) ด้วยผลรวมของจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ 

อาจต้องออกเพือ่แปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทัง้สิน้ให้เป็นหุน้สามญั โดยสมมตว่ิาได้มกีารแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัต้นงวด หรอื 

ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด แสดงการค�านวณได้ดังนี้

งบการเงนิรวม

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

ก�าไร (ขาดทนุ)

ส�าหรบัปี

จ�านวนหุน้สามญั 

ถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั
ก�าไรต่อหุน้

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(พันบาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท)

ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ข้ันพืน้ฐาน

ก�าไร (ขาดทนุ) ส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ 70,424 (545,889) 836,477 836,476 0.084 (0.653)

ผลกระทบของหุน้สามญัเทยีบเท่าปรับลด

ใบส�าคญัแสดงสทิธิ - - 9,296 -

ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรับลด

ก�าไร (ขาดทนุ) ทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามัญสมมตว่ิามี

การใช้สทิธซิือ้หุน้สามญัจากใบส�าคญัแสดงสทิธิ 70,424 (545,889) 845,773 836,476 0.083 (0.653)
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

ก�าไร (ขาดทนุ)

ส�าหรบัปี

จ�านวนหุน้สามญั 

ถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั
ก�าไรต่อหุน้

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท)

ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ข้ันพืน้ฐาน

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ ของบรษิทัฯ 68,240 (573,136) 836,477 836,476 0.082 (0.685)

ผลกระทบของหุน้สามญัเทยีบเท่าปรับลด

ใบส�าคญัแสดงสิทธิ - - 9,296 -

ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรับลด

ก�าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามัญสมมตว่ิามี

การใช้สทิธซิือ้หุน้สามัญจากใบส�าคญัแสดงสทิธิ 68,240 (573,136) 845,773 836,476 0.081 (0.685)

การแสดงการค�านวณก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลดในงบการเงนิส�าหรับปี 2561 และ 2560 ค�านวณจากผลกระทบของหุน้สามญัเทยีบเท่า

ปรบัลดทีเ่กดิจากใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุน้สามญัของบรษิทัฯ จดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิครัง้ที ่2 (SMT-W2) เท่านัน้ เนื่องจาก

 - ไม่มผีลกระทบของหุน้สามัญเทียบเท่าปรบัลดท่ีเกดิจากใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิครัง้ที ่1 

(SMT-W1) เน่ืองจากราคาใช้สิทธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัสงูกว่ามลูค่ายตุธิรรมถวัเฉลีย่ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

 - ไม่มผีลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดท่ีเกดิจากใบส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จดัสรรให้แก่กรรมการและ/หรอื

พนกังานของบรษิทัฯ (SMT-WB) เน่ืองจากราคาปิดของหุน้สามัญของบริษทัฯ ไม่เป็นไปตามเงือ่นไขการใช้สทิธทิีก่�าหนดไว้

27. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงานได้รบัและ

สอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 2 ส่วน

งาน คือ ธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly: MMA) และธุรกิจการประกอบ

และทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit Packaging: IC Packaging) และตามที่ตั้งของส่วนงาน คือ ส่วนงานที่ตั้งอยู่ใน

ประเทศไทย และส่วนงานที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ยังไม่เริ่มด�าเนินกิจการค้า)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

จดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน บรษิทัฯ ประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุ

จากการด�าเนนิงาน และสนิทรพัย์รวมซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัทีใ่ช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานและสนิทรพัย์

รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคล

ภายนอก

ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

ธรุกจิการผลติและประกอบ

ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์

ธรุกจิการประกอบและทดสอบ

แผงวงจรไฟฟ้ารวม
การตดัรายการ 

ระหว่างกนั
งบการเงนิรวม

ตัง้อยู่ใน

ประเทศไทย

ตัง้อยู่ใน

ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา

ตัง้อยูใ่น

ประเทศไทย

ตัง้อยูใ่น

ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการขายให้

ลกูค้าภายนอก 556 296 - - 269 315 941 1,243 - - 1,766 1,854

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - - - 888 1,180 - - (888) (1,180) - -

รวมรายได้ 556 296 - - 1,157 1,495 941 1,243 (888) (1,180) 1,766 1,854

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการ

ด�าเนนิงานตามส่วนงาน (15) (376) - - 289 363 56 86 - - 330 73

รายได้อืน่ 46 47

ค่าใช้จ่ายในการขายและ

จดัจ�าหน่าย (66) (67)

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (172) (214)

หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู (5) (302)

ขาดทนุจากการด้อยค่า

ของอปุกรณ์ - (17)

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (60) (59)

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (1) (8)

(ก�าไร) ขาดทนุส่วนทีเ่ป็นของผูมี้ส่วนได้เสยีท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย (2) 1

ก�าไร (ขาดทนุ) ส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ 70 (546)

รายได้จากลูกค้าภายนอกก�าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

2561 2560

รายได้จากลูกค้าภายนอก 

ประเทศไทย 304,056 270,227

สหรัฐอเมริกา 1,362,253 1,500,750

ประเทศอื่น ๆ 99,350 82,786

รวม (ตามงบการเงินรวม) 1,765,659 1,853,763

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) เป็นของกิจการที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสามรายเป็นจ�านวนเงินประมาณ 591 ล้านบาท 340 ล้านบาท 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 125

และ 301 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจร

ไฟฟ้ารวม (2560: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสามรายเป็นจ�านวนเงินประมาณ 809 ล้านบาท 389 ล้านบาท และ 230 ล้าน

บาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม)

28. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน

ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงนิสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้

จ่ายจ�านวน 12 ล้านบาท (เฉพาะบรษิทัฯ : 12 ล้านบาท) (2560: 11 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ : 11 ล้านบาท))

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและบริการ

บรษิทัฯ ได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะ ที่ดินและพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญามี

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาดังกล่าวดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2561 2560

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 6 6

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - 5

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

29.2.1 บรษัิทฯ ได้ท�าสญัญารับบรกิารจากทีป่รกึษาทางการเงนิรายหนึง่ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่เดือนมนีาคม 2561 ถงึเดอืนกุมภาพนัธ์ 

2562 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทฯ ต้องช�าระค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินเป็นรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา และ   

ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้การบริการดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงได้ตามจ่ายจริง ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีค่าบริการ

ภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 0.8 ล้านบาท (2560: 0.8 ล้านบาท) 

29.2.2 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคและการขายกับที่ปรึกษา ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทฯ ต้องช�าระ

ค่าทีป่รกึษาเป็นรายเดอืนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา นอกจากนี ้บรษิทัฯ ต้องจ่ายค่านายหน้าเป็นรายเดอืนตามทีร่ะบใุนสญัญาด้วย ซึง่

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 8.4 ล้านบาท (2560: 

7.7 ล้านบาท)

29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวน 9 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 30 ล้าน

เยน (2560: 2 ล้านบาท และ 64 ล้านเยน) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักร ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ และระบบสาธารณูปโภคใน

อาคาร 
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29.4 สัญญาซื้อไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อกระแสไฟฟ้ากับบริษัทแห่งหนึ่งตามจ�านวนและราคาที่ก�าหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปี 

และจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนกันยายน 2572

29.5 การค�้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจ�านวนเงิน 4  

ล้านบาท (2560: 3 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค�้าประกันเพื่อค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจ�านวนเงิน 2 ล้านบาท (2560:  

2 ล้านบาท) และเพื่อค�้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นจ�านวนเงิน 2 ล้านบาท (2560: 1 ล้านบาท)

30. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีที่ดินที่แสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 91 ล้านบาท และมีล�าดับ

ชั้นของมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 3

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ” ประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ เงนิให้กูย้มื  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อเครื่องจักร หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืม 

ระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้

รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกค้ารายใหญ่จ�านวนน้อยรายและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ท�าให้บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ

คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้ผ่อนช�าระ

ค่าซือ้เครือ่งจกัร หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ หุน้กู ้เงนิกูยื้มระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้ สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการ

เงินส่วนใหญ่ไม่มีดอกเบี้ย หรือมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดใน

ปัจจุบัน 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ วันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่

ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบีย้ 

ปรบัขึน้ลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี 

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบื้ย

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 

ปี

มากกว่า 

1 ถงึ 5 ปี

มากกว่า 

5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 28 - 28 0.050 - 0.375

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 271 271 -

- - - 28 271 299

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 354 - - - - 354 2.10 - 2.90

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 311 311 -

เจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อเครื่องจักร 6 - - - - 6 4.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 162 166 - - - 328 4.50 - 6.20

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 341 - 341

หุ้นกู้ - 215 - - - 215 7.15

522 381 - 341 311 1,555

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบีย้ 

ปรบัขึน้ลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี 

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบื้ย

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 

ปี

มากกว่า 

1 ถงึ 5 ปี

มากกว่า 

5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 75 - 75 0.050 -0.375

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 243 243 -

- - - 75 243 318

หนี้สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 167 - - - - 167 2.10 - 2.75

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 201 201 -

เจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อเครื่องจักร 21 6 - - - 27 3.00 - 4.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 84 132 - - - 216 4.89 - 9.45

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 474 - 474 อ้างอิง THBFIX 

1M และอ้างอิง 

MLR

หุ้นกู้ 499 - - - - 499 5.44

771 138 - 474 201 1,584

อ้างองิ THBFIX 
1M อ้างองิ

THBFIX 6M 
อ้างองิ MLR
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบีย้ 

ปรบัขึน้ลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี 

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบื้ย

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 

ปี

มากกว่า 

1 ถงึ 5 ปี

มากกว่า 

5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 14 - 14 0.050 - 0.375

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 270 270 -

- - - 14 270 284

หนี้สินทางการเงิน -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 354 - - - - 354 2.10 - 2.90

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 307 307 -

เจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อเครื่องจักร 6 - - - - 6 4.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 162 166 - - - 328 4.50 - 6.20

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 341 - 341 อ้างอิง 

THBFIX 1M

อ้างอิง 

THBFIX 6M 

และอ้างอิง 

MLR

หุ้นกู้ - 215 - - - 215 7.15

522 381 - 341 307 1,551

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบีย้ 

ปรบัขึน้ลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี 

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบื้ย

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 

ปี

มากกว่า 

1 ถงึ 5 ปี

มากกว่า 

5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 64 - 64 0.050 - 0.375

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 239 239 -

- - - 64 239 303

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 167 - - - - 167 2.10 - 2.52

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 198 198 -

เจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อเครื่องจักร 21 6 - - - 27 3.00 - 4.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 84 132 - - - 216 4.89 - 9.45

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 474 - 474 อ้างอิง THBFIX 

1M และอ้างอิง 

MLR

หุ้นกู้ 499 - - - - 499 5.44

771 138 - 474 198 1,581
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งจากการซือ้วัตถดุบิ การขายสนิค้า และการซือ้เครือ่งจกัรทีเ่ป็นเงนิตรา

ต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

บริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

(ล้าน)

2560

(ล้าน)

2561

(ล้าน)

2560

(ล้าน)

2561 2560

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10.8 10.5 7.0 3.4 32.4498 32.6809

เยน - - 12.5 6.9 29.3089 28.9806

(ต่อ 100 เยน) (ต่อ 100 เยน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สกุลเงิน

จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ วันครบก�าหนดตามสัญญา

(ล้าน) (ล้าน) จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย

(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 0.5
32.3800 - 

32.5400

32.5320 - 

32.5380

กุมภาพันธ์ - 

มิถุนายน 

2562

มกราคม 

2562

เยน 27.0 - 29.3500 

(ต่อ 100 เยน)

- มิถุนายน 

2562

-

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สกุลเงิน

จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ วันครบก�าหนดตามสัญญา

(ล้าน) (ล้าน) จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย

(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.5 0.8
32.5800 - 

32.8980

32.5280 - 

32.7250

เมษายน - 

พฤษภาคม 

2561

กุมภาพันธ์ - 

มีนาคม 2561

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มยีอดคงเหลอืของสญัญาสทิธทิีธ่นาคารในประเทศแห่งหนึง่จะขายเงนิตราต่างประเทศในอนาคต

กับบริษัทฯ จ�านวน 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในอัตราแลกเปลี่ยน 32.55 - 32.57 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา
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31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง

กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

32. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ       

ของบรษิทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บรษิทัมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุเท่ากบั 

1.24:1 (2560: 1.35:1) และเฉพาะบรษิทัฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.25:1 (2560: 1.35:1)

บริษัทฯ บริหารจัดการโครงสร้างของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืม

ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับตามที่ระบุในสัญญา

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้โอนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 

79,300,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ�านวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่         

31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 593,908,864 บาทโดยจะเสนอมติดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 131

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 ได้อนมุตัแิต่งตัง้ ผูส้อบบญัชจีาก บริษทั ส�านกังานอวีาย จ�ากัด ได้แก่ นางสาววสิสตุา จรยิธนากร 

(ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตเลขที ่3853) และ/หรอื นายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์(ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4501) และ/หรอื นางสาวมณี 

รัตนบรรณกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประจ�าปี 2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000 บาท 

แสดงค่าตอบแทนการสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2561) ดังต่อไปนี้

          หน่วย: บาท

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,880,000 2,280,000 2,250,000

 

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777

โทรสาร 0-2264-0789-90



รายงานประจ�าปี 2561132

ข้อมลูทัว่ไปของบรษิทัฯ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ : 0107545000098

ประเภทธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

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

อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ (035) 258 555

โทรสาร  (035) 258 914

Website www.starsmicro.com

บริษัทย่อย : 
Stars Microelectronics USA, Inc.
2157 O’Toole Ave., Suite I San Joes, CA 95131 USA

Tel : +1 (408) 894 – 8160

Fax : +1 (408) 894 – 8180

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
605 – 606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด
605 – 606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

93 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 0 2009-9378

โทรสาร : 0 2009-9476

SET Contact center : 0 2009-9999

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

E-mail : SETContactCenter@set.or.th

Investor Relations Contact
บรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
(มหาชน)
605-606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

Email : ir@starsmicro.com

โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313

โทรสาร 035-258-914

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯเพิ่มเติมได้จากแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯที่แสดง

ไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ www.starsmicro.com




