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วิสัยทัศน ์
ภารกิจหลัก
กลยุทธ์ 
นโยบายคุณภาพ

วิสัยทัศน์ 
“เราจะเป็นบริษัทท่ีมีการเจริญเติบโต และสร้างผล
กำาไรอย่างยั่งยืนโดยการให้บริการและผลิตสินค้าท่ี
ใหค้วามพอใจระดับห้าดาวแก่ลกูค้า โดยใชพ้นกังาน
ท่ีมีทักษะสูงและสิง่อำานวยการผลิตระดับโลก”

ภารกิจหลัก
“เรามุง่มัน่ในการทำาใหผ้ลิตภัณฑ์ของลกูค้ามคุีณภาพ
ท่ีเหนือกว่าซึง่ประกอบไปด้วยอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์
เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอ่ืนๆโดย
ผา่นทีมงานท่ีมทัีกษะกระบวนการผลิตท่ีทันสมยัและ
สิง่อำานวยการผลิตระดับโลก” 

นโยบายคุณภาพ 
เรามีความมุง่มั่นท่ีจะบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า
อยา่งสูงสุดโดย:
• การจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของลูกค้า
• การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารงาน

คุณภาพอยา่งต่อเนื่อง
• การสร้างสภาพแวดล้อมของการทางานเป็นทีม 

ทัศนคติทางบวกและนวัตกรรมใหม่ๆ  

กลยุทธ์
1. ลดต้นทุนเพื่อเพิม่กำาไรในสินค้าปัจจุบัน
2. เพิม่ยอดการสั่งซื้อของลูกค้าปัจจุบัน  

เพื่อใช้กำาลังการผลิตให้ดีขึ้น 
3. เพิม่ความหลากหลายของบริการ, สินค้า  

และลูกค้าของบริษัทฯ 

ประจ�าปี 2562 น้ี ได้ผ่านการ
พิจารณาและทบทวนจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ แล้ว



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 3

ค่านิยม 4C  
DO IT RIGHT & 

DO IT NOW

CUSTOMER FOCUS
ลูกค้าเป็นหนึ่ง

COST AWARENESS
คำานึงต้นทุน

CREATIVITY
สร้างสรรค์สิง่ใหม่

COST FUNCTIONAL 
TEAMWORK

รว่มกันทำางาน



รายงานประจ�าปี 20194

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

งบการเงินรวม ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

(หน่วย: พันบาท)

รายได้รวม 1,819,344 1,811,311 1,901,459

รายได้จากการขายและบริการ 1,783,143 1,765,659 1,853,763

ก�าไรขั้นต้น 239,776 329,979 72,290

ก�าไรจากการด�าเนินงาน (26,617) 87,082 (527,451)

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย 280,476 387,402 (95,451)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (41,885) 71,936 (546,947)

รวมสินทรัพย์ 2,795,824 2,920,509 2,881,424

สินทรัพย์ถาวร-สุทธิ 2,061,034 2,207,614 2,257,912

รวมหนี้สิน 1,550,657 1,618,556 1,657,004

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,245,167 1,301,953 1,224,420

(หน่วย: บาท)

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น** 1.49 1.56 1.46

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  -*  -  -

(หน่วย: เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.25 1.24 1.35

(หน่วย: %)

อัตราก�าไรสุทธิหลังหักภาษีต่อรายได้จากการขายและบริการ -2.35% 4.07% -29.50%

อัตราก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย
ต่อรายได้จากการขายและบริการ

15.73% 21.94% -5.15%

อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ -1.47% 2.48% -17.16%

อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น -3.29% 5.59% -36.53%

อัตราเงินปันผลจ่าย (ไม่รวมรายการยกเว้น)  -*  -  -

(หน่วย: หุ้น)

จ�านวนหุ้น (ณ สิ้นปี) 836,479,231 836,478,966 836,475,966

*  งดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี  โดยจะมีการน�าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563  
** ค�านวณจากจ�านวนหุ้น ณ สิ้นปี
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โครงสร้างองค์กร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านเทคโนโลยี (CTO)

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ

ประธาน
คณะกรรมการ

บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
(CEO)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านซัพพลายเชน (CSCO)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาธุรกิจ (CBDO)ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและการบริหาร (CFO)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ และพัฒนา (COO)
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สารจากประธานกรรมการ

ผมรูส้ึกยนิดีและเป็นเกียรติอยา่งยิง่ ท่ีได้มโีอกาสมากล่าวค�าทักทายและสวัสดีต่อผูถื้อหุน้ทกุท่าน ในวาระการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2563 

ในรอบปีท่ีผ่านมา บรษัิทฯประสบกับภาวะการขาดทุนดังเช่นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วในงบแสดงฐานะการเงิน ถึง

แมว่้าในไตรมาส 1 และ 2 บรษัิทฯมผีลก�าไรติดต่อกัน แต่ในไตรมาส 3 บรษัิทฯได้รบัผลกระทบจากสงครามการ

ค้า (Trade war) ระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจีน จนท�าใหย้อดรายได้ของบรษัิทฯลดลงอยา่งมนัียส�าคัญ และเป็น

เหตใุหบ้รษัิทฯประสบกับการขาดทนุอยา่งมาก แต่อยา่งไรก็ดี ผลประกอบการของบรษัิทฯได้ดีขึ้นในไตรมาสท่ี 

4 และบรษัิทฯได้คาดหมายว่าผลประกอบการของบรษัิทฯจะดีขึ้นในทกุๆไตรมาสในปีถัดไป

ถึงแมบ้รษัิทฯจะประสบกับการขาดทนุในป ี2562 ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯก็ไมไ่ด้ยอ่ท้อและมองหาโอกาสใหม่ๆ  

จากวิกฤตสงครามการค้า น่ันคือ การชกัจูงใจลกูค้าจากประเทศจีน ใหย้า้ยฐานการผลิตมายงัประเทศไทย ซึ่งก็

ประสบผลส�าเรจ็จนท�าใหบ้รษัิทฯมลีกูค้าใหมเ่พิม่มากขึ้น นอกจากน้ันบรษัิทฯยงัได้พยายามขยายฐานลกูค้าให้

กว้างขึ้น ท้ังใน สหรฐัอเมรกิา ยุโรป ญีปุ่่น และจีน อันจะท�าใหร้ายได้ของบรษัิทฯ เพิม่มากขึ้นในอนาคต

ในนามของคณะกรรมการบรษัิทฯผมขอยืนยันว่า คณะกรรมการบรษัิทฯจะติดตาม ควบคุมและให้ค�าแนะน�า

การบรหิารงานของบรษัิทฯอยา่งใกล้ชิด ด้วยความมุง่มั่นและเข้มแข็ง และคงไว้ซึ่งความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี อันจะยังประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอถือ

โอกาสนี ้ขอบคณุ คณะผูบ้รหิารท่ีได้ท�างานอยา่งหนัก ด้วยความทุ่มเทและเสยีสละ เพื่อปรบัปรุงผลประกอบ

การของบรษัิทฯ และสดุท้ายท่ีส�าคัญท่ีสดุ ท่ีจะขาดเสยีมไิด้ คือค�าขอบคณุอยา่งจรงิใจต่อผูม้สีว่นได้เสยีทกุท่าน 

ท่ีได้ใหก้ารสนับสนุนการด�าเนินงานของบรษัิทฯด้วยดีตลอดมา 

ขอแสดงความนับถือ

(ประสาท ยูนิพนัธ์ุ)

รกัษาการประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นับเป็นความยนิดีของผมเปน็อยา่งยิง่ ท่ีได้มโีอกาสมาสวัสดีและสื่อสารกับท่านผูถื้อหุน้เก่ียวกับการด�าเนินงาน

ของบรษัิทฯ อีกครั้งหน่ึง ทางรายงานประจ�าปี 2562 

ในปี 2562 บรษัิทฯ ได้ก�าไรในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ติดต่อกัน แต่บรษัิทฯ ได้รบัผลกระทบจากสงคราม 

การค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจีนเปน็อยา่งมาก ท�าใหผ้ลการด�าเนินงานใน ไตรมาส 3 ประสบกับการขาดทนุ

ค่อนข้างมาก อยา่งไรก็ดีผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ในไตรมาส 4 ดีขึ้นมาก

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ประสบกับผลกระทบของสงครามการค้าและท�าให้ผลการด�าเนินงาน ปี 2562 ประสบกับ 

การขาดทนุน้ัน

 แต่……ในวิกฤต ยอ่มมโีอกาสเสมอ

ผลของสงครามการค้าท�าให ้ ลูกค้าเป้าหมายได้ยา้ยฐานการผลิตออกจากประเทศจีนมายงัประเทศไทย ท�าให้

บรษัิทฯ ได้ลูกค้าใหม ่หลายรายด้วยกัน และคาดว่าจะเติบโตเป็นลูกค้ารายใหญต่่อไปในอนาคต

นอกจากน้ันบรษัิทฯ ยังจะเน้นกลยุทธท่ีเคยปฏิบัติมา คือ แสวงหาลูกค้าใหม่ๆและขยายฐานลูกค้าไปยังยุโรป 

ญีปุ่่นและอ่ืนๆ เติบโตไปกับลูกค้าปัจจุบนัและลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายอยา่งจรงิจัง ซึ่งผมคาดว่าผลการด�าเนิน

งานของบรษัิทฯ จะดีขึ้นในอนาคต

ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ผมขอ

ขอบคณุท่านผูบ้รหิารและพนักงานบรษัิทฯ ทกุท่านท่ีได้ท�างานอยา่งหนัก และขอขอบคณุผูม้สีว่นได้เสยีทกุท่าน 

ท่ีได้ใหก้ารสนับสนุนบรษัิทฯ ด้วยดีเสมอมา

การสนับสนุนของท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน จะเป็นก�าลังใจให้ผมและ 

ผูบ้รหิารและพนักงานทกุท่านได้ชว่ยกันฟนัฝา่อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ไปได้อยา่งราบรื่น และน�าความส�าเรจ็

มาสู่บรษัิทฯ และน�าความมั่งค่ังมาสู่ท่านผูถื้อหุน้อยา่งยั่งยนืต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรีะพล วิไลวงศเ์สถียร)

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร



คณะกรรมการบริษัท

นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบรหิารความเส่ียง และประธานเจ้าหนา้ท่ี
ด้านซพัพลายเชน

นายประสาท ยูนิพนัธ์ุ
รักษาการ ประธานกรรมการ และ
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

รองศาสตราจารย ์ดร. ปรชีา จรุงกิจอนันต์ 
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
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รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวัฒน์ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายนัทธพงศ ์ไชยกลุ
กรรมการ และกรรมการบรหิาร

นายยรรยงค์ สวัสดิ์
เลขานุการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 
ความเสีย่ง และประธานเจ้าหนา้ท่ีด้านการเงินและ 
การบรหิาร

ศาสตราจารย ์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ
กรรมการบรหิารความเส่ียง
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คณะผู้บริหาร

นายพรีะพล วิไลวงศเ์สถยีร
• ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
• กรรมการบริหาร

นายยรรยงค์ สวัสดิ์
• ประธานเจ้าหน้าท่ี
 ด้านการเงินและการบริหาร
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสีย่ง
• เลขานุการบริษัทฯ

นายชยัณรงค์ นิมมานเทวินทร์
• ประธานเจ้าหน้าท่ี
 ด้านการปฏิบติัการและพฒันา
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสีย่ง

 นายวิจะยะ กล่ินเกษร
• ผูอ้ำานวยการอาวุโส 
 ฝา่ยการเงินและบัญชี
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสีย่ง

นายสมหมาย เนตรภู่
• ผูอ้ำานวยการ 
 ฝา่ยวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่

นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ
• รองประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านซพัพลายเชน
• กรรมการบริหารความเส่ียง

ดร.ทัดธรี ์ขยิม่
• ประธานเจ้าหน้าท่ี
 ด้านการพฒันาธุรกิจ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสีย่ง

ดร.บดินทร ์เกษมเศรษฐ์
• ประธานเจ้าหน้าท่ี
 ด้านเทคโนโลยี
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเส่ียง

นายปรชีา บุตรวิชา
•  ผู้อำานวยการอาวุโส 
 ฝ่าย IC Operations

ดร. พชิติ แสงผอ่งแผว้
• ผูอ้ำานวยการ ฝา่ยFacility & 

Industrial Engineering
• กรรมการบริหารความเส่ียง
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นายสมชาย บลิแหละ
• ผูอ้ำานวยการ ฝา่ยทรัพยากรบุคคล
• กรรมการบริหารความเสีย่ง

นายฉัตรชยั รจัรญั
• ผูช้ว่ยอำานวยการ 
 ฝา่ย Advance Packaging

นายประเสรฐิ อัจฉรยิะวัฒน์
• ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการ 
 ฝา่ยสารสนเทศ

นายปัถย ์ศรปีระดิษฐ ์
• ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการ ฝ่าย
 สารสนเทศด้านเครื่องมือแพทย์

นายโจเซพ  ดารโ์รคา คาลิสตัน
• ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการ 
 ฝา่ยพัฒนาธุรกิจ

นายคณินวัฒน์ วิเชษนลินวงษ์
• ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการ ฝ่าย
 ควบคมุต้นทนุและงบประมาณ

นาวาอากาศตรวิีรชั 
เจีย่ปิยะสกลุ
• ผู้ชว่ยผูอ้ำานวยการ ฝา่ยทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ วงจรไฟฟ้ารวม

นายตนัย จูฉิม
• ผู้ชว่ยผูอ้ำานวยการ 
 ฝา่ยผลิตธุรกิจออปติคส์

นายวิทยา ศรสีวุรรณ
• ผู้ชว่ยผูอ้ำานวยการ 
 ฝา่ยปฏิบติัการ

นายบรรจง สขุประสาร
• ผูช้ว่ยอำานวยการ 
 ฝา่ยประกันคณุภาพ

นายมารุต รอดเนยีม
• ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการ 
 ฝา่ยวิศวกรรม

นางสาวศริพิร ภักดี
• ผูอ้ำานวยการ ฝ่ายซัพพลายเชน
• กรรมการบริหารความเสีย่ง

นางสาวสนัุนท์ วงศม์ทุธาวณิชย์
• ผู้อำานวยการ ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน
• กรรมการบริหารความเสีย่ง
• เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

นายกรทักษ์ วรีเดชะ
• ผู้อำานวยการ ฝา่ยการเงิน
• กรรมการบริหารความเสีย่ง

นายขจร ธรรมจง
• ผูอ้ำานวยการ ฝา่ยพัฒนาธุรกิจ
• กรรมการบริหารความเส่ียง



ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ลักษณะการด�าเนินธุรกิจและตัวอย่างผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) ให้กับลูกค้าท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ กลุ่มลกูค้าของบรษัิทฯ ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรอื OEM) 

และผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Fabless Company) บริษัทฯ สามารถให้บริการผลิตและประกอบชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ได้อย่างครบวงจรโดยใช้เครื่องจักรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ท้ัง

เครื่องจักรแบบมาตรฐานท่ีสามารถซื้อได้โดยตรงจากผู้ผลิตและแบบพิเศษท่ีเกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ผลิตเพื่อให้

ได้เครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตท่ีดียิ่งขึ้น ทำาให้บริษัทฯ สามารถรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

เป็นนวัตกรรมใหม่ได้อย่างหลากหลาย ท้ังชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความซับซ้อนและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องการความละเอียดและ

ความแมน่ยำาสูง เพื่อตอบสนองข้อกำาหนดของผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า

1. การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม 

ในปัจจุบัน บรษัิทฯ ให้บรกิารประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า

รวม (IC Packaging) ได้หลายชนิด

• Standard Packaging ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบท่ัวๆ ไปท่ีมี

การผลิตกันมานานจนมีขนาดและรูปแบบเป็นมาตรฐานในตลาด

โดยจะมีขนาดใหญแ่ละหนา ได้แก่ SOIC, TSSOP, SC70, SOT23, 

SOT143 เป็นต้น และ Advanced Packaging ซ่ึงเป็นการประกอบ

แผงวงจรในรูปแบบท่ีเพิ่งเริ่มมีการพัฒนาไม่นานโดยจะมีขนาด

เล็กและบางมากกว่าชนิด Standard Packaging ได้แก่ TDFN 

(Thin Dual Flat Non-Lead) UDFN (Ultra-Thin Dual Flat Non-

Lead) ตัวอยา่งผลิตภัณฑ์การให้บริการประกอบและทดสอบแผง

วงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อาทิ ผลิตภัณฑ์ IC Chip ต่างๆ

• บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำาในการประกอบและทดสอบแผงวงจร

ไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลจุลภาค (Micro-Electro-

Mechanical Systems หรือ MEMS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีกำาลัง

เติบโตมากในปัจจุบัน โดยบรษัิทฯมปีระสบการณ์กว่า 10 ปี ในการ

รว่มพัฒนาเทคโนโลยี MEMS สำาหรับนำาไปใช้กับเครื่องวัดแรงดัน

ลมยางรถยนต์ (Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) 

กับบรษัิทช้ันนำาของโลก ซึง่ได้เป็นข้อกำาหนดทางกฎหมายของบาง

ประเทศในการกำาหนดให้รถยนต์ใหมทุ่กคันต้องมีอุปกรณ์ TPMS 

ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มบังคับทางกฎหมายในปีพ.ศ.

2552 และกลุ่มประเทศยุโรปเริ่มบังคับทางกฎหมายปีพ.ศ.2555 

บรษัิทฯ ยังนำาเทคโนโลยีการผลิตนีไ้ปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

เช่น ไมโครโฟนในโทรศัพท์มือถือ เครื่องวัดความดันในอุปกรณ์

การแพทย์  อุปกรณ์สำ าห รับอุตสาหกรรม และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับผู้บริโภคท่ัวไป

• การรบัจ้างตัดแผน่ลายวงจร (Wafer Dicing) เพื่อนำาไปผลิตแผง

วงจรไฟฟ้ารวมท่ีใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแผ่นลายวงจร

อาจมีลักษณะและขนาดท่ีเหมือนกันหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

ความต้องการและการนำาไปใช้งานของลูกค้า โดยเครื่องจักรท่ีใช้

มีท้ังแบบใบมีดคู่ (Mechanical Dicing) และแบบท่ีเป็นเลเซอร์ 

(Stealth Dicing) ซึ่งยังมีบริษัทน้อยรายในประเทศไทยท่ีมีความ

สามารถในการตัดแผน่ลายวงจรด้วยเลเซอร์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2. การผลติและประกอบแผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ 

บริษัทฯ รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 

• การรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed 

Circuit Board Assembly หรือ PCBA) โดยใช้เทคโนโลยี PTH, 

SMT, COB, FOB และ FCOF สำาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลาย

ชนิด

• การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ

อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ (Medical Devices) ประเภทเคร่ืองมือ

แพทยท่ี์มกีำาลัง (Active Medical Devices) ซ่ึงเป็นเครื่องมอืแพทย์

ท่ีทำางานโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้า 

• การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ

อุปกรณ์การแพทย ์(Medical devices) ประเภทเคร่ืองมอืแพทยท่ี์

ใชเ้ลเซอร ์ในการวิเคราะหผ์ลเลือดและสิง่ปนเป้ือนในกระแสเลือด 

รวมถึงชนิดของโมเลกุล โดยสามารถนำาไปใช้ในสถานพยาบาล 

ห้องทดลอง ซ่ึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีท้ังแบบต้ังโต๊ะและขนาด

สามารถพกพาได้

• การรับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่ือสารระหว่าง

อุปกรณ์และ/หรือเคร่ืองมอืด้วยกัน (Internet of Things, IOT) ใน

รูปแบบผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป พร้อมจำาหนา่ย โดยอุปกรณ์และ/หรือ

เครื่องมือดังกล่าวจะใช้สัญญาณไร้สาย



รายงานประจ�าปี 201916

3. อุปกรณ์ส�าหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้ว
น�าแสง 

ในปัจจุบนั ระบบการสื่อสารผา่นใยแก้วนำาแสงได้เขา้มามบีทบาท

ในการสื่อสารคมนาคมเพิม่มากขึ้น เนื่องจากเป็นระบบการสื่อสาร

ท่ีมปีระสทิธภิาพสงู สามารถรองรบัปรมิาณขอ้มลูขา่วสาร ได้เป็น

จำานวนมาก หัวใจของระบบการสื่อสารนีก็้คือใยแก้วนำาแสง (Fiber 

Optics) ซ่ึงเป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลในรูปของลำาแสง

นัน่เอง บริษัทฯ ได้เริม่รบัจ้างผลิตและประกอบอุปกรณส์ำาหรับการ

สื่อสารผา่นเส้นใยแก้วนำาแสงสำาหรับการนำาไปใช้ในอุตสาหกรรม

ดังต่อไปนี้

• ศนูยข้์อมูลอินเทอร์เนต็ (Data Center) เป็นอุตสาหกรรมที่อัตรา

การเติบโตค่อนข้างสูงเนื่องจากมีความต้องการสำาหรับการเก็บ

และเข้าถึงข้อมูลแบบออนไลน์ท่ีเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวใน

ปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบนับรษัิทฯ ได้ทำาการรบัจ้างผลิต Active 

Optical Cable (AOC) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีมาแทนท่ีสายสง่สัญญาณ

ไฟฟ้าความเร็วสูง (Coaxial Line) สำาหรับใช้ในการเชื่อมต่อ

ระหว่างอุปกรณ์ Server และ Super Computer ท่ีมีอยูม่ากมาย

ในศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต โดย AOC จะทำาหน้าท่ีแปลงสัญญาณ

จากไฟฟ้าเป็นแสง และจากแสงเป็นไฟฟ้า รวมถึงสง่สญัญาณแสง

ไปท่ีอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อด้วยความเรว็สงูถึง 150 Gbps (พนัล้านบติ

ต่อวินาที) 

• การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) บริษัทฯ ได้เริม่

รับจ้างผลิตอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสง (Optical Transmitter) ซึ่ง

สัญญาณแสงท่ีส่งออกไปสามารถเดินทางในเส้นใยแก้วนำาแสงได้

ไกลกว่า 100 กิโลเมตร โดยไมต้่องมีการขยายสัญญาณใหม ่

• การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ (Broadcast) 

บริษัทฯ รับจ้างผลิตอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณแสง (Optical 

Transceiver) สำาหรบัใชใ้นการถ่ายทอดสดผา่นอินเตอรเ์นต็ (VDO 

Streaming) ซึ่งกำาลังเป็นท่ีนิยมกันอยา่งแพรห่ลาย

4. อุปกรณ์อื่นที่ใช้พ้ืนฐานเทคโนโลยีในการ
ผลิตเดียวกับอุปกรณ์ส�าหรับการสื่อสารผ่าน
เส้นใยแก้วน�าแสง 

• รถยนต์ขับข่ีอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีช่วยชีวิตท่ีจะสามารถลด

จำานวนผู้เสียชวิีตท่ีเกิดจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบติังานได้อยา่ง

เห็นได้ชดั ปัจจุบันรถยนต์ขับขีอั่ตโนมติัสว่นใหญอ่าศัยเทคโนโลยี

การตรวจจับแสงท่ีรู้จักกันในชื่อ LiDAR (Light Detection And 

Ranging) ฟังก์ชัน LiDAR ทำาหน้าท่ีคล้าย ๆ กับการใช้งานเรดาร์

และโซนารโ์ดยใชเ้ลเซอร ์แต่ LiDAR จะสง่คล่ืนแสงความถ่ีสงู และ

ใช้กระจกแทนเสาอากาศเพื่อสแกนเลเซอร์ แสงนี้สะท้อนกลับไป

ยงัเซ็นเซอร์ซ่ึงแปลความหมายของสัญญาณและคำานวณระยะทาง

ท่ีแสงเดินทาง ด้วยวิธนีีร้ะบบ LiDAR ชว่ยให้รถยนต์ขับขีอั่ตโนมติั

สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางหรือยานพาหนะอ่ืนๆได้ ปัจจุบัน

บรษัิทฯ รบัจ้างผลิตอุปกรณส์ง่สัญญานเลเซอร ์และเซ็นเซอรท่ี์รบั

สัญญานแสงท่ีสะท้อนกลับมา สำาหรับใช้ใน LiDAR
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การตลาดและการจัดจ�าหน่าย
บริษัทฯ ผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจำาหน่ายให้บริษัทท่ีผลิตสินค้าในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่ม

คอมพวิเตอร์ กลุ่มอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุปกรณส่ื์อสาร กลุ่มอุปกรณเ์พื่อความปลอดภัย และอุตสาหกรรม

เครื่องบันเทิง และอ่ืนๆ บริษัทฯ มีรายได้และสัดสว่นการขายให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ ดังนี้

 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กลุ่มธุรกิจที่ 1  

การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม

1,557 84.0% 1,210 68.5% 899 50.4%

กลุ่มธุรกิจที่ 2  

การผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

85 4.6% 155 8.8% 234 13.1%

กลุ่มธุรกิจที่ 3 และ 4 

อุปกรณ์ส�าหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วน�า
แสงและ อุปกรณ์อื่นที่ใช้พ้ืนฐานเทคโนโลยีใน
การผลิตเดียวกับอุปกรณ์ส�าหรับการสื่อสาร
ผ่านเส้นใยแก้วน�าแสง

211 11.4% 400 22.7% 650 36.5%

รายได้จากการขายรวม 1,854 100% 1,766 100% 1,783 100%

สัดส่วนการจ�าหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯจ�าแนกตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

บรษัิทฯ ได้ทำาการตลาดในการติดต่อลกูค้าและรับจ้างผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนกิส์ผา่นชอ่งทางต่างๆ ได้แก่ การทำาการตลาด

โดยตรงจากหนว่ยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯทางหนึ่ง และผา่นทางบริษัทรว่ม พันธมิตร และตัวแทนการตลาดของบริษัทฯ
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โครงสร้างรายได้

 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการ

IC PACKAGING 1,557,308 81.90% 1,210,130 66.81% 899,243 49.43%

PCBA AND BOXBUILD 84,980 4.47% 155,449 8.58% 233,943  12.86%

OPTICS 211,475 11.12% 400,079 22.09% 649,957 35.72%

รายได้จากการขายและบริการรวม 1,853,763 97.49% 1,765,659 97.48% 1,783,143 98.01%

รายได้อื่นๆ 47,696 2.51% 45,653 2.52% 36,201 1.99%

รวมรายได้ 1,901,459 100.00%  1,811,312  100.00%  1,819,344  100.00%
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โครงสร้างรายได้ตามมูลค่าเพ่ิม

 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

มูลค่าเพ่ิม

IC PACKAGING 1,019,057 91.60% 853,402 80.39% 635,457 64.39%

PCBA AND BOXBUILD 31,968 2.87% 65,595 6.18% 82,151 8.32%

OPTICS6 1,492 5.53% 142,614 13.43% 269,221 27.28%

มูลค่าเพ่ิมรวม 1,112,517 100.00% 1,061,611 100.00% 986,829 100.00%

มูลค่าเพิม่ = ราคาขาย ลบ ต้นทุนวัตถุดิบ

ก�าลังการผลิตเต็มที่ต่อปี
ผลิตภัณฑ์ ก�าลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ล้านชิ้น)

การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC) 2,125

การผลิตและปรกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA & Box Build) 54

การประกอบและทดสอบอุปกรณ์รับส่งข้อมูลทางแสง (Optic Device) 0.374

รวม 2,179
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรกของบรษัิทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี ้

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ผู้ถือหุ้น จ�านวน (หุ้น) คิดเป็น (ร้อยละ)

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

2 นายเพชร ไวลิขิต 71,047,600 8.494

3 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 48,313,000 5.776

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

5 นายสมนึก ไชยกุล 34,402,644 4.113

6 นางสาวอรนุช ไชยกุล 30,430,000 3.638

7 นางสาวนันทิชา ไชยกุล 27,000,000 3.228

8 นางสาวลักษิกา ไชยกุล 26,000,000 3.108

9 นายศรัณย์ ไชยกุล 20,521,000 2.453

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 16,503,257 1.973

อื่นๆ 445,539,094 53.263

รวม 836,479,231 100.000

หมายเหต:ุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มทีนุช�าระแล้วจ�านวน 836,479,231 บาท
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โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (SMT) มีบริษัทย่อย 
3 บริษัท ดังต่อไปนี้  

 

ชื่อ

ทุนจดทะเบียนและจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย การถือครอง

ของ SMT

ร้อยละทุนจดทะเบียน ทุนที่ช�าระแล้ว จ�านวนหุ้นที่ออก

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

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

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

STARS MICROELECTRONICS USA, INC.

ทีต่ัง้ส�านกังาน : เลขท่ี 2157 O’Toole Avenue, Suite 10 เมอืง

ซานโฮเซ ่มลรฐัแคลิฟอรเ์นยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นตัวแทนจ�าหน่ายของบรษัิทฯ ในต่าง

ประเทศ ก่อต้ังขึ้นในปี 2548 โดยบรษัิทได้เข้าไปรว่มลงทุนใน

สัดส่วนรอ้ยละ 19 ต่อมา ได้ท�าการซื้อหุน้ จากผูถื้อหุน้เดิมบาง

ส่วน ท�าใหส้ัดส่วนการถือหุน้เพิม่เป็นรอ้ยละ 59 จุดเด่นคือมทีีม

ผูบ้รหิารของบรษัิท Stars Microelectronics USA, Inc. เปน็ผูท่ี้

มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ มี

ความรูค้วามช�านาญในการจัดจ�าหน่ายและรว่มพฒันาสนิค้ากับ

ลูกค้า รวมถึงการให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส ์โดยมฐีานลกูค้าสว่นใหญอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมผลิต

ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกสห์ลาย ประเภท ในซลิิกอนวัลเลย ์ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(SMT GE)

ที่ตั้งส�านักงาน : เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน ต� าบลคลองจิก อ� า เภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรอียุธยา 13160

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นบริษัทสัญชาติไทย ก่อต้ังขึ้นในปี 

2552 มวัีตถปุระสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย

ไฟฟา้จากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย ์รวม

ท้ังธุรกิจด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น การผลิตและจ�าหน่าย

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน

ทดแทนทกุประเภท 

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด (SS 
RFID)

ที่ตั้งส�านักงาน : เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน ต� าบลคลองจิก อ� า เภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรอียุธยา 13160

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นบริษัทสัญชาติไทย ก่อต้ังขึ้นในปี 

2555 มวัีตถปุระสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย

ระบบ Radio Frequency Identification (RFID) Tags ซึ่ง

สามารถน�าไปใช้ในธุรกิจหลายประเภท เช่น การบรหิารสินค้า

คงคลังในธุรกิจ Modern trade การตรวจสอบสัมภาระของผู้

โดยสารในสนามบนิชั้นน�า เป็นต้น ซึ่งฐานลูกค้าส่วนใหญจ่ะอยู่

ในทวีปอเมรกิา ทวีปยุโรป ทวีปเอเซยี รวมถึงในประเทศญีปุ่่น
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่ส�าคัญ
ในปี 2562 บรษัิทฯ มกีารเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส�าคัญ 

1. บรษัิทฯ ได้รบัรางวัล Thailand energy award ประจ�าป ี2562 

รางวัลดีเด่นด้านบุคลากร ประเภทผูบ้รหิารโรงงานควบคมุ จาก

กระทรวงพลังงาน 

2. บรษัิทฯ ได้รบัรางวัล Prime Minister’s Industrial award 

ประจ�าปี 2562 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการ

พลังงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม

3. บรษัิทฯ ได้รบัคะแนน CG Score of Thai Listed Companies 

ประจ�าปี 2562 อยูใ่นล�าดับ “ดีมาก” (Very Good)

4. บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW ประจ�าปี 2562 รางวัลนี้

บริษัทฯ ได้รับจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ

บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่อเน่ืองทุกปีมาโดยตลอด รางวัลนี้เป็น

รางวัลท่ีมอบใหกั้บโรงงานท่ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอยา่งต่อ

เน่ืองและยั่งยนื

5. บรษัิทฯ ได้ต้ัง สายงานด้านเทคโนโลย ีเพื่อรองรบัการขยาย

การเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

6. คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้แต่งต้ัง คณะกรรมการสรรหา โดย

ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเดิม ท�าหน้าท่ีคณะ

กรรมการสรรหาด้วย และใช้ชื่อใหม่ว่า “คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน” 
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บรษัิทฯ ได้รบัสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุตามพระราชบญัญติัสง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 ในการประกอบ

ธุรกิจต่างๆของบรษัิทฯ จ�านวน 5 ฉบบั โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุภายใต้เง่ือนไขต่างๆท่ีก�าหนดไว้ บรษัิทฯ ได้

รบัสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรท่ีมสีาระส�าคัญดังต่อไปนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ 

วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม   
วันท่ี 18 มนีาคม 2556

บัตรส่งเสริมการลงทุน    

เลขท่ี 5195 (1)/2556 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2556

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม     

เลขท่ี นร 1307/025304 ลงวันท่ี 12 ตลุาคม 2559

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

ผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส ์ได้แก่ SEMICONDUCTORและ PCBA 

สรุปสาระส�าคัญ สิทธิ ประโยชน์ และเงื่อนไข  

• ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรบัก�าไรสทุธิท่ีได้จากการ

ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม มี มู ล ค่ า ไ ม่ เ กิ น 

3,291,400,400 บาท และไม่เกินรอ้ยละ150 ของเงินลงทุน ม ี

ก�าหนดเวลา 8 ปี นับจากวันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบ

กิจการน้ัน      

(สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดใน

วันท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565)    

ในกรณท่ีีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รบัยกเว้น

ดังกล่าว สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีท่ีเกิดข้ึนระหว่างเวลา

น้ันไปหักออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาท่ีได้รบั

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มกี�าหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี นับแต่วัน

พ้นก�าหนดเวลาน้ัน โดยเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึง

หรอืหลายปีก็ได้

• ได้รบัยกเว้นไมต้่องน�าเงินปนัผลจากกิจการท่ีได้รบัการสง่เสรมิ

ไปค�านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาท่ีได้รบั

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ทนุจดทะเบยีนต้องไมน้่อยกว่า 831.78 ล้านบาท 

• ก�าลังการผลิต     

SEMICONDUCTOR 3,621,560,000 ชิ้นต่อปี  

PCBA 60,000,000 ชิ้นต่อปี    

(เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

สิทธิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริม
การลงทุน

วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม   

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2554

บัตรส่งเสริมการลงทุน    

เลขท่ี 1167(1)2555 ลงวันท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2555

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม     

เลขท่ี อก 0907/004533 ลงวันท่ี 4 มนีาคม 2557  

เลขท่ี นร 1307/007613 ลงวันท่ี 30 มนีาคม 2558  

เลขท่ี นร 1307/016362 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

ผลิต WAFER GRINDING และ WAFER DICING

สรุปสาระส�าคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข  

• ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรบัก�าไรสทุธิท่ีได้จากการ

ประกอบกิจการท่ีได้รบัการส่งเสรมิมกี�าหนดเวลา 8 ปี นับจาก

วันท่ีเริม่มรีายได้จากการประกอบกิจการน้ัน   

(สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดใน

วันท่ี 01 พฤษภาคม 2565)    

ในกรณท่ีีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รบัยกเว้น

ดังกล่าว สามารถน�าผล ขาดทุนประจ�าปีท่ีเกิดข้ึนระหว่างเวลา

น้ันไปหกัออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลัง   

ระยะเวลาท่ีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มกี�าหนดเวลาไม่

เกิน 5 ป ีนับแต่วันพน้ก�าหนดเวลาน้ัน โดยเลือกหกัจากก�าไรสทุธิ

ของปีใดปีหน่ึงหรอืหลายปีก็ได้ 

• ได้รบัลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรบัก�าไรสุทธิท่ีได้จาก

การลงทนุในอัตรารอ้ยละหา้สบิของอัตราปกติมกี�าหนดเวลาหา้

ปี นับจากวันท่ีพน้ก�าหนด

• ได้รบัยกเว้นไมต้่องน�าเงินปนัผลจากกิจการท่ีได้รบัการสง่เสรมิ

ไปค�านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รบั

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล    

• ทนุจดทะเบยีนต้องไมน้่อยกว่า 830.42 ล้านบาท  

• ก�าลังการผลิต     

WAFER GRINDING และ WAFER DICING 172,572 ชิ้นต่อปี 

(เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี) 
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วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม   
วันท่ี 30 มถิุนายน 2557

บัตรส่งเสริมการลงทุน    

เลขท่ี 1500(2)2558 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2558

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม     

เลขท่ี นร 1307/020247 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2558

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
ผลิต PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) , 

FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA) และ 

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟา้ เช่น TV SET TOP 

BOX, WI-FI BOX, TABLET และ SMART METER เป็นต้น

สรุปสาระส�าคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข  
• ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรบัก�าไรสทุธิท่ีได้จากการ

ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 

ของเงินลงทนุไมร่วมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนมกี�าหนดเวลา 7 

ปี นับจากวันท่ีเริม่มรีายได้จากการประกอบกิจการน้ัน  

ในกรณท่ีีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รบัยกเว้น

ดังกล่าว สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีท่ีเกิดขึ้นระหว่างเวลา

น้ันไปหกัออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลัง   

ระยะเวลาท่ีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มกี�าหนดเวลาไม่

เกิน 5 ปี นับแต่วันพน้ก�าหนดเวลาน้ัน โดยเลือกหกัจากก�าไรสทุธิ

ของปีใดปีหน่ึงหรอืหลายปีก็ได้

• ได้รบัยกเว้นไมต้่องน�าเงินปนัผลจากกิจการท่ีได้รบัการสง่เสรมิ

ไปค�านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รบั

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นตามมาตรา 31 วรรค

หน่ึงและวรรคสาม มมีลูค่าไมเ่กิน 107,500,000 บาท ท้ังนี ้จะ

ปรับเปล่ียนตามจ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและ

ทนุหมนุเวียนท่ีแท้จรงิในวันเปดิด�าเนินการตามโครงการท่ีได้รบั

การส่งเสรมิ

• ทนุจดทะเบยีนต้องไมน้่อยกว่า 839.16 ล้านบาท

• ก�าลังการผลิต      

- PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA)   

  500,000 ชิ้นต่อปี     

- FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA)      

  500,000 ชิ้นต่อปี     

- TV SET TOP BOX , WI-FI BOX , TABLET และ SMART METER 

เป็นต้น       

ปีละ 5,000,000 ชิ้นต่อปี     

(เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม   
วันท่ี 2 มนีาคม 2558

บัตรส่งเสริมการลงทนุ    

เลขท่ี 58-2578-0-00-2-0 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2558

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม     
เลขท่ี นร 1303M620200003094 ลงวันท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

ผลิตเครื่องมอืแพทย์

สรุปสาระส�าคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข  
• ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรบัก�าไรสทุธิท่ีได้จากการ

ประกอบกิจการท่ีได้รบัการส่งเสรมิมกี�าหนดเวลา 8 ปี นับจาก

วันท่ีเริม่มรีายได้จากการประกอบกิจการน้ัน ในกรณท่ีีประกอบ

กิจการขาดทนุระหว่างเวลาท่ีได้รบัยกเว้นเวลาท่ีได้รบัยกเว้นดัง

กล่าว สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีท่ีเกิดขึ้นระหว่างเวลาน้ัน

ไปหักออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมกี�าหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี นับแต่วัน

พน้ก�าหนดเวลาน้ันโดยเลือกหกัจากก�าไรสทุธิของปใีดปหีน่ึงหรอื

หลายปีก็ได้

• ได้รบัยกเว้นไมต้่องน�าเงินปนัผลจากกิจการท่ีได้รบัการสง่เสรมิ

ไปรวมค�านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาท่ี

ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ทนุจดทะเบยีนต้องไมน้่อยกว่า 836.40 ล้านบาท

• ก�าลังการผลิต     

เครื่องมอืแพทย ์ปีละประมาณ 420,000 ชุด ต่อปี  

(เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี) 
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วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม   
วันท่ี 23 มกราคม 2560

บัตรส่งเสริมการลงทุน    
เลขท่ี 60-0458-1-00-1-0 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2560

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

สรุปสาระส�าคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข  
• ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรบัก�าไรสทุธิท่ีได้จากการ

ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 

ของเงินลงทนุไมร่วมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนมกี�าหนดเวลา 6 

ปี นับจากวันท่ีเริม่มรีายได้จากการประกอบกิจการน้ัน  

ในกรณท่ีีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รบัยกเว้น

ดังกล่าว สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีท่ีเกิดข้ึนระหว่างเวลา

น้ันไปหกัออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลัง   

ระยะเวลาท่ีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มกี�าหนดเวลาไม่

เกิน 5 ป ีนับแต่วันพน้ก�าหนดเวลาน้ัน โดยเลือกหกัจากก�าไรสทุธิ

ของปีใดปีหน่ึงหรอืหลายปีก็ได้

• ได้รบัยกเว้นไมต้่องน�าเงินปนัผลจากกิจการท่ีได้รบัการสง่เสรมิ

ไปค�านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รบั

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นตามมาตรา 31 วรรค

หน่ึงและวรรคสาม มมีลูค่าไมเ่กิน 94,000,000 บาท ท้ังนี ้จะปรบั

เ ป ล่ี ย น ต า ม จ� า น ว น เ งิ น ล ง ทุ น โ ด ย ไ ม่ ร ว ม ค่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ

ทนุหมนุเวียนท่ีแท้จรงิในวันเปดิด�าเนินการตามโครงการท่ีได้รบั

การส่งเสรมิ

• ทนุจดทะเบยีนต้องไมน้่อยกว่า 836.48 ล้านบาท

• ก�าลังการผลิต

ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ประมาณ 100 เมกะวัตต์ ต่อปี

(เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ได้รบัสทิธิการสง่เสรมิการลงทนุจากการเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 7/2552 เรื่องมาตรการส่ง

เสริมการลงทุนให้บริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรพัย์เอ็ม เอ 

ไอ (MAI) ซึ่งบรษัิทฯ จะได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยไม่

จ�ากัดวงเงิน 
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นโยบายการลงทุน และโครงสร้าง
เงินลงทุน 
นโยบายการลงทุน

บรษัิทฯ มนีโยบายการลงทนุในบรษัิทยอ่ย และ/หรอื บรษัิทรว่มโดยพจิารณาลงทนุในธุรกิจท่ีเก้ือหนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อการท�าธุรกิจ

ของบรษัิทฯ หรอืเป็นธุรกิจซึ่งอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีมแีนวโน้มการเจรญิเติบโต หรอืธุรกิจท่ีบรษัิทฯ มคีวามถนัดและช�านาญ โดยจะค�านึง

ถึงอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ โดยบริษัทฯจะควบคุมดูแลด้วยการส่ง

กรรมการหรอืพนักงานระดับสูงเข้าไปเป็นตัวแทนของบรษัิทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ และบรษัิทฯ มสีิทธิคัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องท่ี

ส�าคัญ ๆ ท่ีจะด�าเนินการโดยบรษัิทยอ่ย และ/หรอื บรษัิทรว่มน้ัน ๆ โดยการลงทนุในบรษัิทดังกล่าวจะต้องผา่นการพจิารณาอนุมติัจาก

คณะกรรมการของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ และ/หรอื ในกรณท่ีีเปน็การเขา้ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันจะต้องผา่นการพจิารณาอนุมติัจากคณะ

กรรมการตรวจสอบอีกด้วย รวมท้ังต้องน�ากฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องมาบงัคับใช้

โครงสร้างเงินลงทุน 

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกช�าระแล้ว ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562

ทนุจดทะเบยีน : 1,229,890,150 บาท 

ประกอบด้วยหุน้สามญัจ�านวน 1,229,890,150 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 1.00 บาท 

ทนุช�าระแล้ว : 836,479,231 บาท 

ประกอบด้วยหุน้สามญัจ�านวน 836,479,231 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 1.00 บาท

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 

2561 มมีติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 2 (SMT-W2) จ�านวนไม่เกิน 

209,118,991 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสัดส่วน

การถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 

หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ซึ่งใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 

หน่วย มสีิทธิซื้อหุ้นสามัญของบรษัิทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้

สทิธิ 2.10 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณมีกีารปรบัอัตราการใชส้ทิธิและ

ราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ

ท้ังนี ้วันก�าหนดการใชสิ้ทธิซื้อหุน้สามญั ผูถื้อใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

SMT-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ได้

ในวันท�าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ

ธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสทิธิฯ 2 ป ีนับ

จากวันท่ีออกเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ซึ่งตรงกับ

วันท่ี 1 มถินุายน 2561 จนถึงวันก�าหนดการใชส้ทิธิครั้งสดุท้ายใน

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563

โดย ณ วันท่ี 1 มถิุนายน 2561 บรษัิทฯ ได้จัดสรรใบส�าคัญแสดง

สิทธิ SMT-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสัดส่วนการถือ

หุน้โดยไมคิ่ดมลูค่า จ�านวน 209,118,803 หน่วย คงเหลือท่ีไมไ่ด้

ถูกจัดสรรจ�านวน 188 หน่วย ทางบรษัิทฯจะด�าเนินการยกเลิกใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ในส่วนท่ีคงเหลือดังกล่าวต่อไป 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 27

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและส�ารองตาม

กฎหมาย ท้ังนี ้คณะกรรมการของบรษัิทฯ มอี�านาจในการพจิารณายกเว้นไมด่�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรอืเปล่ียนแปลงนโยบาย

ดังกล่าวได้เปน็ครัง้คราว โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุต่อผูถื้อหุน้ เชน่ ใชเ้ปน็ทนุส�ารอง

ส�าหรบัการช�าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายก�าลังการผลิต หรอืกรณีมกีารเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อ

กระแสเงินสดของบรษัิทฯ ในอนาคต

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีดังนี้

(บาท ต่อ หุ้น)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
งวดครึ่งปีแรก

0.20 0.20 - - - - - - - -

การจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด�าเนินงานงวดครึ่งปีหลัง

0.50 - - - - - - - - -*

การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 0.70 0.20 - - - - - - - -*

*รอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�าปี 2563

นับจากวันท่ีออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 จนถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 มผีูถื้อใบส�าคัญแสดงสทิธิใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัของ 

บรษัิทฯ ตามใบส�าคัญแสดงสทิธิ SMT-W2 รวมเป็นจ�านวน 3,000 

หน่วย คิดเป็นหุน้สามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิ จ�านวนท้ังสิ้น 3,000 

หุน้ โดยยงัคงเหลือใบส�าคัญแสดงสทิธิ SMT-W2 ท่ียงัไมไ่ด้ใชส้ทิธิ

อีก จ�านวน 209,115,803 หน่วย และเหลือหุน้ส�าหรบัรองรบัใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 จ�านวน 209,115,803 หุน้

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันท่ี 29 มนีาคม 2561 บรษัิทฯได้ออกและเสนอขายหุน้กู้ครั้ง

ท่ี 1/2561 จ�านวน 500,000 หน่วย มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 1,000 

บาท โดยขายได้จ�านวน 217,300 หน่วย รวมเป็นเงิน 217 ล้าน

บาท หุน้กู้ดังกล่าวเป็นหุน้กู้ชนิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไมด้่อยสทิธิ 

ไมม่หีลักประกันและไมม่ผีูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ ท้ังนี ้หุน้กู้มอีายุ 2 ปีนับ

จากวันออกหุ้นกู้และครบก�าหนดไถ่ถอนท้ังจ�านวนในวันท่ี 29 

มีนาคม 2563 หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี (อัตรา

ดอกเบีย้ท่ีแท้จรงิรอ้ยละ 7.15 ต่อปี) โดยจ่ายช�าระดอกเบีย้ทกุ 3 

เดือนตลอดอายุหุน้กู้
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โครงการในอนาคต

การวิจัยและพัฒนา 

1. บรษัิทฯ ได้วางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจใหม้คีวามหลากหลาย

มากขึ้นเพื่อเพิม่รายได้และลดความเสีย่งในการด�าเนินธุรกิจ เน้น

การขยายก�าลังการผลิตเพื่อรองรับลูกค้าในผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า

เพิม่และมอัีตราการเติบโตสูง ทีต้่องอาศยัการวิจัยและพฒันารว่ม

กันระหว่างบรษัิทฯ และลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะเริม่เหน็ผลในปี พ.ศ. 

2558 เป็นต้นไป โดยมุง่เน้นใน 6 กลุม่ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกสเ์ก่ียวกับสารก่ึงตัวน�าไฟฟ้า (Semiconductor), กลุ่ม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้บริโภคสมัยใหม่ (Advanced 

Consumer), กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรบังานเฉพาะทาง 

(Niche & Specialty), กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับยาน

ยนต์ (Automotive), กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical 

Devices), กลุ่มอุปกรณ์สื่อสารทางแสงและเครือข่ายพื้นฐาน 

(Optical Components) 

2. บริษัทฯ เน้นการขยายตลาดใหม่ๆ มากขึ้นในทุกทวีป เช่น 

สหรฐัอเมรกิา ยุโรป ญีปุ่่น และประเทศอ่ืนๆในเอเชยี โดยมุง่เน้น

การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละทวีปมากขึ้น เพื่อให้การ

ขยายฐานลูกค้าเป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ

ในฐานะท่ีการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นข้อได้เปรียบเชิงการ

แข่งขันของผู้ด�าเนินธุรกิจ OSAT และ EMS บริษัทฯได้ส่งเสริม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ไปท่ัวองค์กร เช่น 

technology roadmapping, advance technology and 

application survey, invention disclosure, patents และอ่ืนๆ 

นอกเหนือไปจากกระบวนการผลิตและเทคโนโลยขีองเครื่องจักร 

บริษัทฯได้ขยายการวิจัยและพัฒนา (R&D) ไปสู่ advance 

semiconductor materials, system-in-package และ 

breakthrough จากการท�างานของสินค้าของเรา

3. บรษัิทฯ ได้เตรยีมการเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN 

ของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยปรบัสภาพแวดล้อม

ในการท�างานให้เป็นแบบ Global work place เพื่อรองรับ

พนักงานในอนาคตท่ีอาจมาจากหลากหลายประเทศ พร้อมท้ัง

ปลูกฝังค่านิยม Cross Functional Team Work เพื่อส่งเสรมิการ

ท�างานรว่มกันเป็นทีมภายในองค์กร

4. บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 (Quality 

Management System for Medical Devices) และ ISO22301 

(Business Continuity Management Systems) ในปี 2560 และ 

2559 ตามล�าดับ ท้ังนี ้มาตรฐาน TL9000 (Quality Management 

System) อยูใ่นระหว่างการด�าเนินการเพื่อขอการรบัรอง ซึ่งคาด

ว่าจะได้รบัการรบัรอง TL 9000 ภายในปี พ.ศ. 2562

ไมเ่พยีงแต่การด�าเนินกิจกรรมการวิจัยและพฒันาภายในองค์กร 

แต่บริษัทฯได้ท�างานอย่างใกล้ชิดกับ external partners และ

สถาบันการวิจัยต่างๆ รวมท้ังลูกค้าของบริษัทฯ ท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยแีละความเชีย่วชาญ

ใหม่ๆ  เพื่อน�ามาใช้กับสินค้าและบรกิารของเรา

กิจกรรมการวิจัยและพฒันาท่ีกล่าวมาข้างต้น จะก่อใหเ้กิดความ

มัน่ใจในขอ้ได้เปรยีบเชงิการแขง่ขนัในตลาด การรว่มมอือยา่งเขม้

แข็งกับลูกค้าและสถาบนัการวิจัยคณุภาพท่ีดีท่ีสุด และความพงึ

พอใจของลูกค้า เพื่อความยั่งยนืของธุรกิจของเรา
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Corporate Social Responsibility (CSR)

บรษัิทฯ ได้ด�าเนินโครงการอยา่งต่อเน่ืองกับกรมโรงงาน กระทรวง

อุตสาหกรรม ส�าหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงาน

อุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และรบัผิดชอบต่อ

สังคมอยา่งยั่งยนื (CSR-DIW 2562) ส�าหรบันโยบายและรายงาน

ความรบัผดิชอบต่อสังคมเบื้องต้นตามโครงการนี ้ผูถื้อหุน้ทกุท่าน 

และผู้ท่ีสนใจสามารถอ่านและศึกษารายละเอียดซึ่งบริษัทฯ ได้

เผยแพร่ไว้อย่างครบถ้วน ในเวบไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.

starsmicro.com หวัข้อ CSR

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibilities Report) บรษัิทฯ ได้แยกเล่มในการเปิดเผยต่าง

หากจากรายงาน 56-1 และ 56-2 ผูถื้อหุน้ทกุท่าน และผูท่ี้สนใจ

สามารถอ่านและศกึษารายละเอียดซึง่บรษัิทฯ ได้เผยแพรไ่ว้อยา่ง

ครบถ้วน ในเวบไซต์ของบรษัิทฯ ท่ี www.starsmicro.com หวัขอ้ 

CSR

นโยบายภาพรวม

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับกิจการท่ีดี

และยดึหลักจรยิธรรมควบคู่ไปกับการใสใ่จดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม

และสังคม บริษัทฯ มีความส�านึกท่ีจะรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง

แท้จริง โดยค�านึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ท่ี

เก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกองค์กร ต้ังแต่ผูถื้อหุน้ พนักงาน 

ลกูค้า ชุมชนตลอดจนสงัคมในวงกว้าง ท้ังนีเ้พื่อน�าไปสูก่ารพฒันา

ธุรกิจอย่างยั่งยืน ส�าหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ

สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) น้ันบรษัิทฯ มี

ความเช่ือว่าชุมชนท่ีเขม้แขง็และมกีารพฒันาท่ียั่งยนืน้ัน มคีวาม

ส�าคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอ้ือต่อการด�าเนินธุรกิจ อ�าเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา ซึง่เป็นท่ีต้ังของบรษัิทฯ น้ัน

เปรียบเสมือนเป็นบ้านของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ เป็นสมาชิก

ส่วนหน่ึงของชุมชนและสังคมนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งท่ีจะ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ียังประโยชน์ทางธุรกิจและต้องเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมของโลก และเป็นพลเมอืงที่ดีของโลก น่ันคือเป็น

ธุรกิจท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน บรษัิทฯ จึงมนีโยบาย CSR 

ดังนี้

ด้านชุมชนและสังคม

1. บรษัิทฯ จะส�ารวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบ

ในพื้นท่ีท้ังใกล้และไกล ว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการ

ด�าเนินธุรกิจหรอืโครงการท่ีจะด�าเนินการในอนาคตมากน้อยเพยีง

ใด เพื่อน�ามาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการด�าเนินการ มิให้เกิด 

ผลกระทบในทางลบ และสรา้งความเสยีหายต่อชุมชนและสงัคม 

ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม

2. บรษัิทฯ จะสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมอาสาท่ีเก่ียวข้องกับ

การพฒันาชุมชนและสังคม

3. บรษัิทฯ จะรว่มกันรกัษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้

น่าอยู่

4. บรษัิทฯ จะสนับสนุนใหชุ้มชนและสังคมมรีะบบสาธารณูปโภค

พื้นฐานต่างๆ อยา่งพอเพยีง

5. บรษัิทฯ จะสนับสนุนและมสี่วนรว่มในการบ�าเพ็ญประโยชน์

สาธารณะ

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. บรษัิทฯ จะสรา้งสรรค์และผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีไมเ่ป็นพษิต่อโลก

2. บรษัิทฯ จะปรบัเปล่ียนกระบวนการผลิตตามความเหมาะสม

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใหน้้อยท่ีสุด

3. บรษัิทฯ จะส่งเสรมิการน�าวัสดใุช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

4. บริษัทฯ จะแบ่งปันข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆท้ังในและนอกประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อส่ิง

แวดล้อม

5. บรษัิทฯ จะปรบัปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอยา่งจรงิจัง

และต่อเน่ือง

บรษัิทฯ จัดโครงการฝึกอบรมเป็นการภายใน inside training เพื่อ

ให้พนักงานทุกระดับรับทราบนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 

และจัดฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันของ 

บรษัิทฯ และตระหนักถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีดี

ความรับผิดชอบต่อสังคม



รายงานประจ�าปี 201930

บรษัิทฯ ได้แต่งต้ังคณะท�างานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมอยา่ง

เป็นรูปธรรม เพื่อให้การด�าเนินการด้าน CSR เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยนื ท้ัง 8 ด้านดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษัิทฯ จะปฏิบติัอยา่งมจีรยิธรรมของกิจการต่อกิจการอ่ืน และ

สร้างสัมพันธภาพระหว่างกิจการให้ดี โดยยึดหลักการแข่งขันท่ี

เป็นธรรม สง่เสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมในคูค้่า เคารพต่อสทิธิ

ในทรัพย์สิน และจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สามารถบั่นทอน

กระบวนการทางการเมอืงอยา่งยั่งยนื

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ จะสร้างความเชื่อมั่น ในการเป็นแบบอย่างท่ีดีของการ

ต่อต้านการทุจรติ อีกท้ังมุ่งมั่นสนับสนุนการก�ากับดูแล ส่งเสรมิ 

อบรม ใหพ้นักงาน ตัวแทน คู่สัญญารบัจ้าง คู่ค้า ตระหนักถึงการ

ทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น และสร้างและรักษาระบบการต่อต้านการ

ทจุรติท่ีมปีระสิทธิผล นอกเหนือไปจากวิธกีารบรหิารความเสีย่ง

ของกิจการอยา่งยั่งยนื

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ด้านสทิธิมนุษยชนภายในกิจการ และกระตุ้นใหม้กีารปฏิบติัตาม

หลักสากล ต้ังแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ลงไปถึงระดับ

พนักงาน และใหค้�าปรกึษา ตรวจสอบการเคารพในสทิธิความเป็น

พลเมอืง สิทธิทางการเมอืง สิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

อยา่งยั่งยนื

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ เคารพสิทธิในการท�างานตามหลักมนุษยชน โดยจะไม่

เลือกปฏิบติัไมแ่บง่แยกถ่ินก�าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ

การสมรส และไมกี่ดกัน ไมส่รา้งอคติหรอืความล�าเอียงในการจ้าง

งาน ไมใ่ช้แรงงานเด็กท่ีมอีายุน้อยกว่า 15 ปี และใหค้วามคุม้ครอง

สภาพการท�างานของพนักงาน บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างแรงงาน 

และจัดสวัสดิการให ้เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง โดยการจ่าย

ค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายค่า

ตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจัดสถานท่ีท�างานให้เกิด

ความปลอดภัยในการท�างาน และมสีุขอนามยัท่ีดีในการท�างาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ จะให้ค�าปรึกษา และให้ข้อมูลต่อผู้บริโภค เพื่อป้องกัน

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยจัดหาสินค้าและ

พัฒนาสินค้าและการบริการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อม เพื่อใหเ้กิดการบรโิภคอยา่งยั่งยนื นอกจากนีบ้รษัิทฯ จะ

ให้ความรูแ้ละข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ

บรกิารของบรษัิทฯ อยา่งยั่งยนื

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บรษัิทฯ ตระหนักว่า การประกอบธุรกิจได้ก่อใหเ้กิดผลกระทบใน

ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง บริษัทฯ จะพยายามวางแผนและ

จัดการควบคมุ ป้องกันกิจกรรมทางการผลิตของบรษัิทฯ ใหเ้กิด

มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด และควบคุมอัตราการใช้

ทรัพยากรของบริษัทฯ ให้น้อยท่ีสุด และฟ้ืนคืนทรัพยากรท่ีสูญ

เสยีไปอยา่งยั่งยนื

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ จะร่วมกับชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

โดยให้ข้อมูล และให้ค�าปรึกษา และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ตัดสนิใจ ในการท�ากิจกรรมรว่มกัน และใหชุ้มชนมสีว่นรว่มในการ

เสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์กับตัวชุมชนและสังคมอยา่งยั่งยนื

8. การมนีวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซึง่ได้
จากการด�าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มีแนวทาง ลดการใช้พลังงาน หรือวัตถุดิบในการผลิต 

และมุ่งผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมุ่งพัฒนา

นวัตกรรมใหม่ๆท่ีมีประโยชน์กับบริษัทฯ และสังคมอย่างรับผิด

ชอบ ท้ังในระดับบุคคล ระดับกิจการ และระดับประเทศ อย่าง

ยั่งยนื
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คณะท�างานจัดท�าระบบ CSR บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน)

 

1. บทบาทหนา้ทีข่องคณะท�างานดา้นการก�ากบั
ดูแลองค์กร

1.1 บรหิารจัดการและก�ากับดแูลองค์กร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ี

ต้ังไว้โดยค�านึงถึงผูท่ี้ได้รบัผลกระทบ และเกิดประโยชน์ต่อสงัคม

ท่ัวไป

1.2 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้า

หมายตามท่ีก�าหนดไว้

1.3 ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตามและรายงานผล

ความคืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจัดท�า รวมถึงประสานงานหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับระบบใหเ้ป็นไปตามข้อก�าหนด

1.4 ประกาศใชเ้อกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางใหผู้้

เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ

2. บทบาทหน้าท่ีของคณะท�างานด้านสิทธิ
มนุษยชน

2.1 ใหค้�าปรกึษา ตรวจสอบการเคารพในสิทธิความเป็นพลเมอืง 

สิทธิการเมอืง สิทธิด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กลุ่มบุคคลท่ี

ต้องได้รบัการดแูลเป็นพเิศษ ตลอดถึงสิทธิพื้นฐานในการท�างาน

2.2 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้า

หมายท่ีก�าหนดไว้

2.3 ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตามและรายงานผล

ความคืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจัดท�ารวมถึงประสานงานหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับระบบใหเ้ป็นไปตามข้อก�าหนด

2.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ 

ผูเ้ก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ

บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ (CSR)
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3. บทบาทหน้าทีข่องคณะท�างานดา้นการปฏบิตัิ
ด้านแรงงาน

3.1 ใหค้�าปรกึษา ตรวจสอบการจ้างงาน และความสมัพนัธ์ในการ

จ้างงาน เง่ือนไขการท�างานและคุม้ครองทางสงัคม การเจรจา หรอื 

ทางสงัคมสขุภาพและความปลอดภัยในการท�างาน รวมตลอดถึง

การพฒันาทรพัยากรบุคคล

3.2 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้า

หมายท่ีก�าหนดไว้

3.3 ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตามและรายงานผล

ความคืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจัดท�า รวมถึงประสานงานหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับระบบใหเ้ป็นไปตามข้อก�าหนด

3.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบและสื่อสารอบรมแนวทางใหผู้้

เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ

4. บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านสิ่ง
แวดล้อม

4.1 ใหค้�าปรกึษาหารอื ตรวจสอบเก่ียวกับการบง่ชีแ้ละการจัดการ

ลักษณะปัญหาสิง่แวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบรกิาร

 4.2 สง่เสรมิการบรโิภคและการผลิต การใชท้รพัยากรอยา่งยั่งยนื

และการรณรงค์ เพื่อลดการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงการ

สรา้งคณุค่าการบรกิารเชิงนิเวศ

4.3 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้า

หมายท่ีก�าหนดไว้

4.4 ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตามและรายงานผล

ความคืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจัดท�า รวมถึงประสานงานหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับระบบใหเ้ป็นไปตามข้อก�าหนด

4.5 ประกาศใชเ้อกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางใหผู้้

เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ

5. บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านการ
ด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม

5.1 ใหค้�าปรกึษาหารอื ตรวจสอบการต่อต้านการคอรร์ปัชั่น และ

การต่อต้านการรบัสินบน การมสีว่นรว่มทางการเมอืงอยา่งรบัผดิ

ชอบ การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม การสง่เสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ในขอบเขตของผลกระทบ รวมท้ังการเคารพสิทธิในทรพัยส์ิน

5.2 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้า

หมายท่ีก�าหนดไว้

5.3 ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผล

ความคืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจัดท�า รวมถึงประสานงานหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับระบบใหเ้ป็นไปตามข้อก�าหนด

5.4 ประกาศใชเ้อกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางใหผู้้

เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ

6. บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านการ
ปฏิบัติด้านผู้บริโภค

6.1 ใหค้�าปรกึษาหารอื ตรวจสอบการใหข้้อมลูการท�าการตลาด 

และการปฏิบติั เพื่อการปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยของ

ผู้บริโภค การจัดหา และการพัฒนาสินค้าและการบริการท่ีเป็น

ประโยชน์ รวมตลอดถึงการบรโิภคอยา่งยั่งยนื

6.2 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้า

หมายท่ีก�าหนดไว้

6.3 ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผล

ความคืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจัดท�า รวมถึงประสานงานหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับระบบใหเ้ป็นไปตามข้อก�าหนด

6.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ 

ผูเ้ก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ

7. บทบาทหนา้ทีข่องคณะท�างานดา้นการมสีว่น
ร่วม และการพัฒนาชุมชน

7.1 ให้ค�าปรึกษาหารือ ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

สังคม เศรษฐกิจ ชุมชน

7.2 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้า

หมายท่ีก�าหนดไว้

7.3 ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตามและรายงานผล

ความคืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจัดท�า รวมถึงประสานงานหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับระบบใหเ้ป็นไปตามข้อก�าหนด

7.4 ประกาศใชเ้อกสารตามระบบ และส่ือสารอบรมแนวทางใหผู้้

เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ

8. บทบาทหน้าที่เลขานุการการจัดท�าระบบ 
CSR

8.1 ด�าเนินการจัดท�าประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะ

ท�างานด้านความรบัผิดชอบของบรษัิทต่อสังคม (CSR) จากการ

พจิารณาจากคณะกรรมการด�าเนินงานระบบ (CSR)

8.2 ด�าเนินการจัดประชุมติดตามความคืบหน้า ประสานงานหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องในการจัดระบบ จัดท�าบนัทึกประชุม พรอ้มท้ังจัด

ท�าสรุปรายงานความคืบหน้ากิจกรรมแจ้งต่อคณะกรรมการและ

คณะท�างานด้านความรบัผดิชอบของบรษัิทต่อสังคม (CSR)

8.3 รวบรวมข้อมูลและการจัดท�ารายงานข้อมูลของสถาน

ประกอบการและชุมชนตามรูปแบบคู่มอืการรายงานความรบัผดิ

ชอบต่อสังคม

8.4 ด�าเนินการสื่อสารข้อมูลระบบ CSR ให้ผู้เก่ียวข้องภายใน

องค์กรทราบ

การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

บรษัิทฯ ได้ท�าการก�าหนดแนวปฏิบติั และสื่อสารกับพนักงานทกุ

คนให้รับทราบ นอกจากนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัท  

สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็น

ไป ตามหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี ตามหลักจรรยาบรรณแหง่

พันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (Responsible Business 

Alliance – RBA) และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการ

ทุจรติ บรษัิทฯ จึงก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติ และสินบน 

และจะประกาศพรอ้มเผยแพร ่เพื่อเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิาร และ

พนักงานปฏิบติั
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กลไก/กระบวนการในการรับข้อเสนอแนะ
ประเด็นหรือให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารสูงสุด และ
พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ

ความคิดเหน็ ผา่นการสานเสวนาผูม้สีว่นได้เสยี ตู้รบัความคิดเหน็ 

E-Mail ผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ การประชุมคณะ

กรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภัย

1. “กิจกรรมบริจาคโลหิต”

เพื่อใหพ้นักงานได้รว่มท�าประโยชน์แก่สงัคม และสนับสนุนการมส่ีวนรว่มในการบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะ บรษัิทฯ จึงได้รว่มกับโรง

พยาบาลพระนครศรอียุธยา จัดกิจกรรมรบับรจิาคโลหติ จากผูบ้รหิารและพนักงาน ท่ีมจิีตอาสาในการบรจิาคโลหติเพื่อช่วยเหลือแก่ผูท่ี้

มคีวามจ�าเป็นและขาดแคลน ซึ่งกิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมประจ�าของบรษัิทท่ีจะจัดขึ้นทกุๆ 3 เดือน

2 . โครงการอาสาพัฒนาชุมชนและการมอบ น�้าดื่มเพ่ือสนับสนุนน�้าดื่ม

อีกหน่ึงโครงการท่ีบรษัิทฯ ได้ท�ามาตลอดปี 2561-2562 น้ันก็คือการมอบน�าด่ืมรว่มกิจกรรมต่างๆ ของภาครฐั เอกชนโดยในบางโอกาส

จะมพีนักงานจิตอาสาบรษัิทฯ รว่มกิจกรรมแจกน�าด่ืมใหแ้ก่ผูท่ี้มารว่มงานในโอกาสต่างๆ อาทิ

การด�าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิด
ชอบต่อสังคม

      

ในปี 2562 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไมไ่ด้ถูกตรวจสอบหรอืฝ่าฝืน

กฎหมาย ในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสังคม

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ในปี 2562 บรษัิทได้ท�ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนดังนี้



รายงานประจ�าปี 201934

1. บรจิาคน�าด่ืมโครงการว่ิงเพื่อการกศุล โรงพยาบาลสมเด็จพระ

เทพรตัน จังหวัดนครราชสมีา

2. บริจาคน�าด่ืมและสิ่งของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

จังหวัดอุบลราชธานี

3. บริจาคเครื่องวัดความดัน โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรอียุธยา

4. สนับสนุนเครื่องกรองน�า สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งหญิง ธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี

5. บรจิาคน�าด่ืมโครงการว่ิงเพื่อการกศุล โรงพยาบาลชลประทาน 

จังหวัดนนทบุรี

6. บรจิาคน�าด่ืมชว่ยเหลือคนพกิารท่ีไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเอง

ได้ ณ.งานพฒันาชุมชน องค์การบรหิารส่วนต�าบลไผพ่ระ อ�าเภอ

บางไทร จังหวัดพระนครศรอียุธยา

7. บรจิาคน�าด่ืมเพื่อสนับสนุนส�าหรบัแจกประชาชนชว่งเทศกาล 

สงกรานต์ กับ ส�านักงานป้องกันสาธารณะภัย จังหวัด

พระนครศรอียุธยา

8.ปรบัปรุงทัศนยีภาพบรเิวณสนามเด็กเล่น โรงเรยีนวัดก�าแพง

9.ซ่อมแซมและบริจาคเครื่ องเล่น สนามเด็กเล่น โรงเรียน

วัดก�าแพง
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การป้องกันการมีส่ วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชั่น

     

บรษัิทฯ ก�าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รบัผดิชอบใน

การประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติคอรปัชั่นอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ

ประเมิน ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอรปัชั่น และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ รบัทราบ

เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นไป ตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดี ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ (EICC) และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้าน

การทุจริต บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และ

สินบน และจะประกาศพร้อมเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้

บรหิาร และพนักงานปฏิบติัดังนี้

1. บรษัิทฯ จะต่อต้านการทจุรติ และไมย่อมรบัการให ้หรอืการรบั

ของขวัญ สินบน หรอืผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมเีจตนาจูงใจให้เกิด

การด�าเนินการ หรือเกิดการกระท�าการใดๆ เพื่ อแสวงหา

ประโยชน์ท่ีมคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

2. บรษัิทฯ ต้องมจีรรยาบรรณ และมคีวามมุง่มั่นในการป้องกันมิ

ใหเ้กิดการทจุรติ รวมถึงมหีน้าท่ีในการก�าหนดแนวทางการปฏิบติั

เพื่อการต่อต้านการทจุรติ อีกท้ังต้องมกีารสอบทานตามแนวทาง

ปฏิบติัท่ีบรษัิทได้ก�าหนดไว้อยา่งสม�าเสมอ

3. ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทฯ มหีน้าท่ีปอ้งกันและดแูลไม่

ใหเ้กิดการทจุรติ และสินบน หากพบการทจุรติหรอืพบเหตอัุนควร

เชื่อได้ว่า มพีฤติกรรม หรอืเจตนาท่ีสอ่ไปในทางทจุรติ และสนิบน 

ให้แจ้งต่อผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว โดยส่ง

จดหมายรอ้งเรยีนท่ีกล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีน บรเิวณโรงอาหาร และ

บรเิวณอ่ืนท่ีเหมาะสมของบรษัิทฯ 

4. ส�าหรบับุคคลภายนอก หากพบการทจุรติ และสินบน หรอืพบ

เหตุอันควรเชื่ อได้ว่า ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มี

พฤติกรรม มเีจตนาท่ีส่อไปในทางทจุรติ สามารถแจ้งเบาะแสไป

ยงัอีเมล์ complainbox@starsmicro.com

5. บรษัิทฯ ขอใหผู้แ้จ้งเบาะแส มั่นใจได้ว่า จะได้รบัการคุ้มครอง 

และบรษัิทฯ จะแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีใหม้หีน้าท่ีตรวจสอบทกุเบาะแส

ท่ีมกีารแจ้งเข้ามา และบรษัิทฯ จะเก็บรกัษาข้อมลูนีไ้ว้เป็นความ

ลับสูงสุด

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น   
      
บรษัิทฯ ก�าหนดแนวทางดังนี้

1. ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติของตนเอง ตามแนวทางจริยธรรมธุรกิจ 

ของบรษัิทฯ และจรรยาบรรณ รวมท้ังตามจรรยาบรรณแนวรว่ม

ประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) ท่ีบรษัิทฯ ประกาศ 

และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทจุรติ

2. ก�าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประเมนิความเสีย่ง

จากการทจุรติคอรปัชั่น และรวบรวมประเด็นท่ีส�าคัญ น�าเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทฯ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ ตรวจสอบ 

และส่ังการด�าเนินการแก้ไข และมอบหมายให้คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง ติดตามผล และรายงานอยา่งต่อเน่ือง

4. ในป ี2562 บรษัิทฯ ได้สื่อสาร และจัดฝกึอบรมแก่พนักงานเก่ียว

กับการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการรบัของ

ขวัญ อยา่งต่อเน่ือง

ในปี 2562 บรษัิทฯ ไม่มกีรณีการท�าผิดด้านการทุจรติ (Fraud) 

หรอืกระท�าผดิจรยิธรรม (Penalty) ใด ไมม่กีรณท่ีีกรรมการท่ีไม่

เป็นผู้บริหารลาออกอันเน่ืองจากประเด็นเรื่องการก�ากับดูแล

กิจการของบรษัิทฯ แต่อยา่งใด และไมพ่บกรณกีารปฏิบติัในทาง

ลบอันมผีลต่อชื่อเสยีงของบรษัิทฯ อันเน่ืองมาจากความล้มเหลว

ในการท�าหน้าท่ีสอดส่องดแูลของคณะกรรมการบรษัิทฯ 

นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการ

ละเมดิสิทธิมนุษยชนแต่อยา่งใด จากพนักงาน คู่ค้า และชุมชนท่ี

ใกล้เคียงบรษัิทฯ ซึ่งบรษัิทฯ จะส่งเสรมิใหพ้นักงาน และผูบ้รหิาร

ปฏิบติัตามหลักสิทธิมนุษยชนแบบสากล อยา่งต่อเน่ืองยั่งยนื
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การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคัญต่อการบรหิารทรพัยากรบุคคลเป็นอยา่ง
มากและมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาทุนมนุษย์  (Human Capital 
Development) ของบริษัทฯ ให้เข้มแข็ง ให้สอดคล้องไปกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ 
ตระหนักว่า บุคคลากร คือ ทรพัยส์ินท่ีมค่ีายิง่ของบรษัิทฯ 

1. แผนระยะสัน้ของการบริหารทรัพยากรบคุคล 

บริษัทฯ มุ่งท่ีจะพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานด้วย
การ ฝึกอบรมใหพ้นักงานมขีดีความสามารถสงู ในการปฏิบติังาน

และมทัีกษะการปฏิบติังานท่ีหลากหลาย (Multi-Skilled) สามารถ
สร้างผลผลิตท่ีดีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นท่ียอมรับ
ของ ลูกค้าของบรษัิทฯ เป็นอยา่งสูง 

2. แผนระยะยาวของการบรหิารทรพัยากรบคุคล

บรษัิทฯ จะด�าเนินโครงการส�าคัญต่างๆ ท่ีได้เริม่ต้นไว้ ให้บรรลุ
ผลอยา่งมปีระสิทธิภาพได้แก่ 

• Competency Management System

โครงการนี้จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร 
อยา่งเต็มท่ี โดยจะน�าระบบนีไ้ปใช้กับระบบต่างๆ ในการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล เช่น ระบบการสรรหาและว่าจ้าง ระบบการฝึก
อบรมและพัฒนา และระบบการประเมินผลการปฏิบัติของ
พนักงาน เป็นต้น 

• Diversity Management 

บรษัิทฯ ได้เน้น การบรหิารความหลากหลายเพื่อเตรยีมตัวรบัการ 
ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้
ของประเทศไทย โดยส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาให้มากข้ึนและจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีสภาพ
แวดล้อม ท่ีดีใกล้เคียงกับ Global Environment มากขึ้น 

• Employee Engagement 

บริษัทฯ ได้จัดท�าโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันระหว่าง
พนักงานกับบรษัิทฯ ใหพ้นักงานท�างานด้วยความมุง่มั่น อุทิศตน
เพื่อบรษัิทฯ อยา่งเต็มความสามารถ โดยการส่งเสรมิใหพ้นักงาน
มสี่วนรว่มในการบรหิารงานของบรษัิทฯ ในทกุระดับ สรา้งความ
เข้าใจอันดีระหว่างพนักงาน กับฝ่ายบรหิาร ตลอดจนส่งเสรมิให้
พนักงานได้พัฒนาตนเอง เพื่อท่ีจะเติบโตไปในสายงานต่อไปใน
อนาคต 

บรษัิทฯ มกีองทนุส�ารองเล้ียงชพี โดยพนักงานจ่ายส่วนหน่ึงและ
บรษัิทฯ จ่ายสมทบ ซึ่งอัตราสมทบเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบผูกพันระยะยาว 
(Contractual Savings) ส�าหรับลูกจ้าง เพื่อไว้ใช้จ่ายเมื่อยาม
เกษียณอายุ ทพุพลภาพ หรอืต้องออกจากงาน

นอกจากน้ันบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นท่ีจะสร้างให้บริษัทฯ เป็นองค์กร
แหง่ความสุข (Happy Workplace) โดยการจัดสภาพแวดล้อมใน
การท�างานท่ีจะท�าให้ พนักงานมีความสุขในการท�างาน ซึ่งจะ
ท�าให ้พนักงานรว่มกันสรา้งผลผลิตท้ังเชิงปรมิาณและ คณุภาพ
ใหกั้บบรษัิทฯ อยา่งเต็มท่ีอีกด้วย 

• Talent Management 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
สามารถสูง (Talent) ว่าจะเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคล่ือน
บรษัิทฯ ไปขา้งหน้าท่ามกลางสภาพการแขง่ขนัท่ีรุนแรง บรษัิทฯ 
จึ ง ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร บ ริห า ร พ นั ก ง า น ด า ว เ ด่ น  ( Ta le n t 
Management)อยา่งเป็นระบบ

• Succession Planning and Career 
Development 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรียมพร้อมในการ
วางแผนสืบทอดต�าแหน่งงานในระดับผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถด�าเนินงานไปอย่างต่อเน่ือง และการพัฒนาเส้นทาง
อาชีพของพนักงาน เพื่อเป็นการจูงใจและเตรียมพร้อมในการ

เจรญิเติบโตของพนักงาน บรษัิทฯ จึงด�าเนินโครงการการสบืทอด
ต�าแหน่งงาน และการพฒันาเส้นทางอาชพีของพนักงาน
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การก�ากับดูแลกิจการ
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การก�ากับดูแลกิจการ 

ในฐานะบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (Listed Company) คณะกรรมการบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาระดับการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บรษัิทฯ มรีะบบการก�ากับดูแล

กิจการและแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) และมุง่หวังใหบ้รษัิทฯ พฒันาระดับการก�ากับดแูลกิจการใหไ้ด้รบัการยอมรบัว่ามกีารก�ากับ

ดแูลกิจการท่ีดี เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูม้สี่วนได้เสยี และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหเ้กิดประโยชน์โดยรวมต่อผูถื้อหุน้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ในวัน
จนัทรท์ี ่29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (ภายใน 4 เดอืน
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ) โดยใช้วิธี
ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (Thailand Securities Deposito-
ry Co., Ltd.) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
พรอ้มรายงานประจ�าปี ในรปูแบบ CD-Rom ใหก้บัผูถื้อหุน้ 
ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณาข้อมูล
เพียงพอ 

หนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุม
ชดัเจนวา่เป็นเรือ่งทีเ่สนอเพ่ือรบัทราบ เพ่ืออนมุตั ิหรอืเพ่ือ
พิจารณาแลว้แตก่รณ ีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มี
รายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ 

นอกจากนีย้งัมกีารแจ้งรายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้น�าหลักฐานท่ีจ�าเป็น เพื่อน�ามาแสดงตนในวันประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรกัษาสิทธิในการเขา้รว่ม

ประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยแนบแบบหนังสือมอบฉันทะ 

(ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชยก์�าหนด) 

ในวันประชุมผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ ได้เปิดใหล้งทะเบยีนเขา้รว่มประชุม

ได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และใช้ระบบ

บาร์โค้ด (barcode) ในการลงทะเบียนพร้อมจัดพิมพ์บัตรลง

คะแนนในแต่ละวาระให้กับผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ท่ีเข้าร่วม

ประชุมภายหลังจากท่ีเริ่มประชุมแล้ว สามารถลงคะแนนได้

ส�าหรบัวาระท่ียงัไมม่กีารลงมติ

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2562 น้ัน มกีรรมการของ 

บรษัิทฯ เขา้รว่มประชุม 6 ท่านจากจ�านวน 7 ท่าน รวมท้ังผูบ้รหิาร

ของบริษัทฯ และผู้ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวาระ ผู้สอบบัญชีของ 

บรษัิทฯ ท่ีปรกึษาทางการเงินของบรษัิทฯ และท่ีปรกึษากฎหมาย

อิสระของบรษัิทฯ ได้เข้ารว่มประชุมเพื่อรบัฟงัความคิดเหน็ และ

ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย และตัวแทนจากบริษัทศูนย์รับ

ฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นผูท้�าการตรวจสอบการ

ลงทะเบยีนของผูถื้อหุน้ และตรวจนับผลการลงคะแนนเสยีงรว่ม

กับท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ การด�าเนินการประชุม

เป็นไปตามล�าดับวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการ

ประชุม

บรษัิทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับองค์ประชุม สดัสว่นผูเ้ขา้รว่ม

ประชุมท้ังด้วยตนเองและมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน วิธีนับ

คะแนน ดังนี้

(1) ผูถื้อหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากับหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง ดังน้ันผูถื้อ

หุน้แต่ละรายจะมเีสยีงตามจ�านวนหุน้ท่ีถืออยู ่หรอืรบัมอบฉันทะ

มา 

(2) ผูถื้อหุน้ท่านใดมสีว่นได้เสยีเปน็พเิศษในวาระใด ไมม่สีทิธิออก

เสยีงในวาระน้ัน
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(3) ผูด้�าเนินการประชุมจะถามในแต่ละวาระๆว่ามผีูคั้ดค้าน หรอื

งดออกเสยีงหรอืไม่ หากประสงค์จะคัดค้านหรอืงดออกเสยีง ให้

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ส�าหรับท่านท่ีไม่คัดค้านหรือไม่งด

ออกเสยีง จะถือว่าอนุมติัตามวาระน้ัน บรษัิทฯ จะน�าคะแนนเสยีง

ท่ีไมเ่หน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากจ�านวนเสยีงท้ังหมดท่ี

เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลง

คะแนนในแต่ละวาระ

(4) เพื่อใหส้อดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย ในวาระเรื่องพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทน

กรรมการซึ่งครบก�าหนดออกตามวาระ และบรษัิทฯ ได้เสนอช่ือ

กรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน ท้ังนี้เพื่อเปิดโอกาสให ้

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง ผู้ถือหุ้น

ท้ังประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน

บรษัิทฯ มนีโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมาเข้ารว่มประชุม

รวมท้ังผูล้งทนุสถาบนัด้วย โดยบรษัิทฯ ได้คัดเลือกสถานท่ีในการ

จัดประชุมท่ีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพยีงพอเพื่อให้ผู้ถือ

หุ้นและผู้ลงทุนสถาบันสามารถเดินทางได้สะดวกในการเข้ามา

ประชุม นอกจากนีบ้รษัิทฯ ได้ก�าหนดเวลาในการประชุมใหผู้ถื้อ

หุ้นได้มีโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ

ด�าเนินงานของบรษัิทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเหน็และข้อ

เสนอแนะต่าง ๆ ได้อยา่งเต็มท่ี บรษัิทฯ มชี่องทางใหผู้ถื้อหุน้ได้

สง่ค�าถามท่ีต้องการใหต้อบในท่ีประชุมได้ล่วงหน้าทางอีเมล์ไปยงั

นักลงทนุสัมพนัธ์ของบรษัิทฯ หรอืโดยทางโทรสารของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ได้มกีารบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกวาระการ

ประชุม เน้ือหาการประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ มติท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น ค�าชี้แจงของ

กรรมการและผูบ้รหิาร ไว้อยา่งถูกต้อง ครบถ้วน ส�าหรบัรายงาน

การประชุมผูถื้อหุน้น้ัน บรษัิทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมผูถื้อ

หุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้จัดเก็บ

รายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ตรวจสอบได้ 

นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ผู้

ถือหุน้ยงัได้รบัสทิธิขั้นพื้นฐานอ่ืนๆ ได้แก่ สทิธิการได้รบัสว่นแบง่

ในผลก�าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการ

ปฏิบติัท่ีเท่าเทียมในการรบัซื้อหุน้คืนโดยบรษัิทฯ เปน็ต้น ซึ่งสิทธิ

ขั้นพื้นฐานเหล่านีม้กี�าหนดเป็นกฎหมายอยูแ่ล้ว 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบรษัิทฯ ให้ความส�าคัญเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทกุๆ คนและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทียมกัน และเป็น

ธรรม ไมว่่าจะเปน็ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรอืรายยอ่ย หรอืผูถื้อหุน้ชาว

ต่างชาติ โดยได้ด�าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ด�าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ จะไม่เพิ่ม

วาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าหากไม่จ�าเป็น โดย

เฉพาะวาระส�าคัญท่ีต้องให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล

ก่อนตัดสินใจ

(2) เสนอรายชื่อกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เพื่อเปน็ทางเลือก

ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

กรรมการแต่ละคนมส่ีวนได้เสยีในระเบยีบวาระใดบา้ง เชน่ วาระ

การแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก�าหนดออกตามวาระ 

เป็นต้น

(3) ส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงทกุวาระ โดยจัดท�า

บตัรลงคะแนนแยกแต่ละวาระเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนน

ได้ตามสมควร 

(4) ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นมโีอกาสใน

การแสดงความคิดเหน็ ในการประชุมประจ�าป ี2562 บรษัิทฯ เปดิ

โอกาสในการแสดงความคิดเห็น และต้ังค�าถามต่อท่ีประชุมใน

เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมท้ังให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเพื่อ

สอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรอืข้อมูลอ่ืนๆของบรษัิทล่วงหน้า

ผ่าน E-mail address: ir@starsmicro.com หรือทางโทรสาร 

035-258-914 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีนักลงทุน

สมัพนัธ์ โทรศพัท์ 035-258-555 ต่อ 313 อยา่งไรก็ตามในป ี2562 

ไมม่ผีูถื้อหุน้ท่านใดส่งเรื่องใดมาเพื่อสอบถามหรอืแสดงความคิด

เหน็

(5) คณะกรรมการบรษัิทฯ จะดแูลใหบ้รษัิทฯ ปฏิบติัใหเ้ปน็ไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกาศ ค�าส่ัง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการ

เปดิเผยขอ้มลูการท�ารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรอืจ�าหน่าย

ทรพัยส์ินท่ีส�าคัญของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย รวมท้ังปฏิบติัตาม

มาตรฐานบญัชท่ีีก�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชี

(6) คณะกรรมการบรษัิทฯ จะใหค้วามส�าคัญกับรายการระหว่าง

กัน หากมรีายการระหว่างกันของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยเกิดขึ้น

กับบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มส่ีวนได้เสยี หรอื

อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตซึง่ไมอ่ยูใ่นเง่ือนไข

ทางธุรกิจปกติ ท้ังนี ้บรษัิทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชขีองบรษัิทฯ 
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(7) ก�าหนดมาตรการใหก้รรมการและผูบ้รหิารต้องเปดิเผยข้อมลู

ถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการท�าธุรกรรมใดๆอันอาจ

กระทบกับบรษัิทฯ ผา่นแบบฟอรม์รายงานการมสี่วนได้เสยี โดย

มเีลขานุการบรษัิทฯ เปน็ผูร้บัรายงานการเปดิเผยขอ้มลูการมสีว่น

ได้เสียและน�าส่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจ

สอบ ซึ่งในปี 2562 บรษัิทฯ ได้ให้กรรมการและผู้บรหิารทุกคน

เปิดเผยข้อมูลการมสี่วนได้เสยีของตน ซึ่งท้ังปีนี้ไม่มกีารกระท�า

ใดขัดต่อข้อก�าหนดในเรื่องการท�าธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกัน

บรษัิทฯ ก�าหนดนโยบายใหก้รรมการบรษัิทฯ รายงานการซื้อ-ขาย

หุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (ซึ่งรวมถึงการถือ

ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) ภายใน 7 วัน ท�าการ

นับแต่วันท่ีซื้อขายหลักทรพัย ์โดยใหส้่งรายงานมายงัเลขานุการ 

บริษัทฯ เพื่อรายงานต่อไปยังท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

ต่อไป 

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ี

เก่ียวข้อง ดังนี้

1. ผูถ้อืหุน้ : บรษัิทฯ มนีโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุคนอยา่งเท่า

เทียม เปน็ธรรม ใหค้วามส�าคัญกับสทิธิของผูถื้อหุน้ ไมก่ระท�าการ

ใดๆอันเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้

2. พนกังาน : บรษัิทฯ มนีโยบายปฏิบติัต่อพนักงานทกุคนอยา่ง

เท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม

3. คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บรษัิทฯ มนีโยบายปฏิบติัต่อคู่ค้าและเจ้า

หนีอ้ยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า และ/หรอื ข้อ

ตกลงในสัญญาท่ีท�าร่วมกันอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีท่ีไม่

สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ได้ บรษัิทฯ จะแจ้งใหเ้จ้า

หนีท้ราบล่วงหน้าเพื่อรว่มกันพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4. ลูกค้า : บรษัิทฯ มนีโยบายให้บรกิารท่ีมคีุณภาพและตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความส�าคัญด้านความ

ปลอดภัยควบคู่กันไป โดยมหีลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลกูค้า และ

พิจารณาเครดิตลิมิตของลูกค้าส�าหรับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม ่

ซึ่งต้องมฐีานะการเงิน และประวัติการช�าระหนีท่ี้ดี 

5. คู่แข่ง : บรษัิทฯ มนีโยบายปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันท่ีดี 

และหลีกเล่ียงวิธกีารไมสุ่จรติเพื่อท�าลายคู่แข่ง 

6. สังคมรวมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้การสนับสนุน

กิจกรรมอันเปน็ประโยชน์ และสง่เสรมิคณุภาพของสงัคม และสิง่

แวดล้อมโดยรวม

และบรษัิทฯ มกีารก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบของสังคม เพื่อ

ใหม้ั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ได้ค�านึงถึงปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยนื

ท้ังนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อดูแลสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสยีข้างต้นด้วยความเป็น

ธรรม คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้จัดใหม้ชี่องทางในการรอ้งเรยีน

ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรยีนในเรื่องท่ี

อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการบรษัิทฯ ได้โดยตรง 

ติดต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ กรรมการอิสระ 

ผา่นทางเลขานุการ บรษัิทฯ 

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

หรอืส่งจดหมายปิดผนึกมายงัเลขานุการบรษัิทฯ 

ที่อยู่ : บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

605-606 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ท่ี 2 ต.คลองจิก 

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียุธยา 13160

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลและส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูลท่ี

เก่ียวขอ้งกับกิจการ ท้ังขอ้มลูทางการเงิน รายงานการเงิน ใหต้รง

เวลาตามข้อก�าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยน�าเสนอท้ังในรูปภาษาไทย และภาษา

อังกฤษ เพื่อใหนั้กลงทนุ ผูถื้อหุน้ และผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ ได้รบัทราบ

ข้อมูลได้อย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผย

รายงานผู้สอบบัญช ี ตัวเลขทางการเงิน และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินอยา่งครบถ้วนด้วย

บรษัิทฯ ได้เปดิเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิทฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการเข้ารว่มประชุม และ

เปดิเผยขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบรษัิทฯ ยงัได้จัด

ให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลท่ี

ส�าคัญต่อนักลงทุน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังจัดท�าข้อมูลเผย

แพรข่อ้มลูต่าง ๆ  ผา่นตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเวบ

ไซต์ของบรษัิทฯ เพื่อใหนั้กลงทนุ และผูม้สีว่นได้เสยีสามารถอ่าน 

และรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีส�าคัญของบริษัทฯ ข้อมูลทางการ

เงิน ข้อมลูผลการประกอบการได้ตลอดเวลา 
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นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงั ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารรายงานโดย 

ให้กรรมการทุกท่าน, ผู้ด�ารงต�าแหน่งในระดับบริหารสี่รายแรก 

นับต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา, ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ

บรหิารในสายงานบัญชหีรอืการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้น

ไป หรอืเทียบเท่า ต้อง“รายงานการมส่ีวนได้เสยี”ตามแบบแจ้ง

รายงานการมสีว่นได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยรายงาน

ทกุครัง้เมื่อมกีารท�ารายการท่ีอาจเขา้ขา่ยมส่ีวนได้เสยี ใหร้ายงาน

ต่อบรษัิทฯ โดยไมช่กัชา้ และเลขานุการบรษัิทฯ จะเปน็ผูเ้ก็บรกัษา

รายงานการมสีว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิารไว้

การแถลงผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ในปี 2562 บรษัิทได้จัด

กิจกรรมเพื่อพบปะนักลงทนุ และนักวิเคราะหห์ลักทรพัยดั์งนี้

- แถลงผลการด�าเนินงานและมกีารเขา้รว่มโครงการ Opportunity 

Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวม 1 ครั้ง

- จัดงานพบปะนักวิเคราะหห์ลักทรพัย ์(Analyst Meeting) รวม 

4 ครั้ง 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจเข้าชมกิจการของ 

บรษัิทฯ (Company Visit) เสมอ ซึ่งผูถื้อหุน้ท่ีเข้ารว่มกิจกรรมจะ

ได้พบปะพดูคยุ และมโีอกาสรว่มแลกเปล่ียนความคิดเหน็ซึ่งกัน

และกัน

ท้ังนี้ ปี 2562 นี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไป

ตามขอ้ก�าหนดของส�านักงานก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน 

และตรงตามก�าหนดเวลา

5. บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะ
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ มหีน้าท่ีและความรบัผิดตามท่ีก�าหนดใน

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง 

นโยบาย แผนการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณประจ�าปีของ 

บริษัทฯ และควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่าย

บริหาร หรือของบุคคลใด ๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ด�าเนินงาน 

ดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย รวมท้ังแผนการ

ด�าเนินงานท่ีคณะกรรมการได้ใหไ้ว้

โครงสร้างคณะกรรมการ 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการ จ�านวน 6 ท่าน ประกอบ
ด้วย

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน

- กรรมการบรหิาร 2 ท่าน 

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นกรรมการอิสระและไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน 

อน่ึง บรษัิทฯ ไมม่กีรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีน

มากกว่า 5 บรษัิท และบรษัิทฯ ไมม่นีโยบายใหก้รรมการท่ีเป็นผู้

บริหารด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน และบริษัทจด

ทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ท้ังนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทใน

เครอื และบรษัิทรว่มทนุของบรษัิท ซึง่บรษัิทฯ มคีวามจ�าเป็นต้อง

เข้าไปก�ากับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

บรษัิท ท้ังนีบ้รษัิทฯ มกีรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิารมากกว่า 1 ท่านท่ี

มปีระสบการณ์การท�างานเก่ียวกับธุรกิจของบรษัิทฯ 

ปัจจุบนับรษัิทฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการรวมท้ังสิ้น 6 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจ

สอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม ท้ังนี้ เพื่อแบ่งอ�านาจหน้าท่ีให้ชัดเจน ซึ่งจะท�าให้การ

ก�าหนดทิศทางและการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ มปีระสิทธิภาพ

สูงสุด คณะกรรมการบรษัิทฯ จะเปน็ผูพ้จิารณาก�าหนดเป้าหมาย

ของบรษัิทฯ และก�าหนดบทบาทและมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีให้

แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

ท้ังนี ้บรษัิทฯ ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีของกรรมการอิสระ

ไว้ไม่เกิน 9 ปี และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระในปี 

2562 ไมม่กีรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี 
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คณะอนุกรรมการ 

นอกจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แล้ว บรษัิทฯ ยงัมคีณะกรรมการชุดยอ่ย 5 ชุด ได้แก่ 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะ
กรรมการบริษัทฯ (Board Diversity)

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ก�าหนดคณุสมบติัของกรรมการท่ีจะเขา้

มาเป็นกรรมการใหม ่โดยพจิารณาทักษะท่ีจ�าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่น

คณะกรรมการชุดปัจจุบันเพื่อเติมเต็มความรูค้วามเชีย่วชาญให้

ครบทกุด้าน รวมท้ังวิชาชพี เป็นต้น 

ท้ังนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการก�าหนดนโยบาย และการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้คณะกรรมการ

บรษัิทมอีงค์ประกอบและโครงสรา้งท่ีเหมาะสมกับทิศทางในการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

ตามหลักของบรรษัทภิบาลท่ีดี 

ในปี 2562 นี้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ 
ดังนี้

1. นายสมนึก ไชยกุล ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ ประธาน

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร เน่ืองจากปัญหา

สุขภาพ มผีลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

2. นางพนูพรรณ ไชยกลุ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ เน่ืองจาก

ปัญหาสุขภาพ มผีลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

3. แต่งต้ังกรรมการใหม ่คือ นายนัทธพงศ ์ไชยกลุ เป็นกรรมการ 

โดยให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนางพูนพรรณ ไชยกุล มีผล

ต้ังแต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และมีวาระด�ารง

ต�าแหน่งคงเหลือ 2 ปี 5 เดือน

4. แต่งต้ังนายประสาท ยูนิพนัธ์ุ ด�ารงต�าแหน่งรกัษาการประธาน

กรรมการ ผลต้ังแต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

5. แต่งต้ังนายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ด�ารงต�าแหน่ง รองประธาน

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร มผีลต้ังแต่วันท่ี 7 

พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ท้ังนี ้กรรมการบรษัิทฯ ทกุท่าน มคีวามรูค้วามสามารถ และปฏิบติั

หน้าท่ีได้เป็นอยา่งดี และจ�านวนกรรมการบรษัิทฯ ท่ีมอียู ่เหมาะ

สมกับทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ แล้ว 
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ท้ังนีบ้รษัิทฯ ได้มกีารก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุด

ต่างๆ ไว้อยา่งชัดเจน 

และในปี 2562 นี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้พจิารณาอนุมติัแต่ง

ต้ังคณะกรรมการสรรหาโดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่า

ตอบแทน ท�าหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาและเปล่ียนชื่ อ

เป็น“คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน” เพื่อความ

โปรง่ใสในการสรรหากรรมการ ตลอดจนผูบ้รหิารระดับสงู (ระดับ 

Chief ขึ้นไป)

การควบคุมภายใน 

บรษัิทฯ ได้ใหค้วามส�าคัญกับการจัดใหม้รีะบบการควบคมุภายใน

ท่ีเปน็มาตรฐาน เพื่อใหเ้ปน็ท่ียอมรบั และเชื่อถือต่อผูถื้อหุน้ และ

นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดต้ังคณะ

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อดูแลระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานทางการเงินให้ตรงต่อ

ความเป็นจรงิ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนดแูลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบ

การควบคมุภายในท่ีมปีระสทิธิภาพ และประสิทธิผล และมรีะบบ

การท�างานท่ีถูกต้อง โปรง่ใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะเรื่องของ

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยคณะ

กรรมการตรวจสอบได้จัดใหม้กีารประชุมรว่มกับ ผูส้อบบญัช ีฝา่ย

จัดการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัจัดใหม้ฝี่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจ

สอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ระบบงานต่างๆใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม และปฏิบติัถูกต้องตาม

กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และรายงานผลการตรวจ

สอบภายในตามแผนท่ีได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าประจ�าปี ต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบได้รบัทราบ 

ส�าหรบัปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบ

รษัิทฯ ได้ประเมนิและทบทวน ระบบการ

ควบคมุภายในของบรษัิทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ 

ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563คณะกรรมการ 

บรษัิทฯ ได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในจากรายงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอท้ัง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายใน

องค์กร การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู และระบบการติดตาม 

ปจัจุบนัหวัหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ คือ นางสาว

สุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ ต�าแหน่งผู้อ�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ในปี 2562 นีฝ่้ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบติังานตรวจสอบ

ได้อยา่งราบรื่นครบถ้วนตามแผนการปฏิบติังานท่ีได้รบัอนุมติัจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการในการป้องกันการน�าข้อมูลของ 

บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้บริหาร และบุคลากรของ 

บรษัิทฯ และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกับการรกัษาความลับ และการใช้

ข้อมลูภายในไว้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษัิทฯ จะต้อง

รกัษาความลับ และ/หรอื ข้อมลูภายในของบรษัิทฯ 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษัิทฯ จะต้อง

ไม่น�าความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย 

หรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคล

อ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผล

ตอบแทนหรอืไมก็่ตาม

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษัิทฯ จะต้อง

ไมท่�าการซื้อขาย โอนหรอืรบัโอน หลักทรพัยข์องบรษัิทฯ โดยใช้

ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือ เข้าท�า

นิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของ 

บรษัิทฯ อันอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อบรษัิทฯ ไมว่่าโดยทาง

ตรงหรอืทางอ้อม ข้อก�าหนดนีใ้ห้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ี

ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจ้าง

ของ บรษัิทฯ ด้วย ผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนระเบยีบข้อบงัคับดังกล่าวจะถือว่า

ได้กระท�าผดิอยา่งรา้ยแรง

4. กรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ 

ต้องไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อน

เปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้

บริหารห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนท่ีงบการเงินจะ

เปิดเผยสู่สาธารณะ

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและความ

จ�าเป็นของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และก�าหนดแนวนโยบาย

เก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้อง

ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบว่า จะต้องใช้ความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเปน็ประโยชน์ต่อการด�าเนิน

ธุรกิจและมจีรยิธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ต้องปฏิบติัหน้าท่ีใหเ้ปน็

ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบรษัิทฯ ตลอด

จนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ด้วยความซื่อสัตย ์สุจรติ และค�านึงถึงผล

ประโยชน์ของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้เป็นส�าคัญ ซึ่งบรษัิทฯ ได้เผย

แพรไ่ว้ในเว็บไซต์ภายในของบรษัิทฯ ท่ี www.starsmicro.com 

ดังนี้

1. ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า

เทียมกัน

2. ค�านึงถึงสิทธิของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีกลุ่มต่าง ๆ และดแูลมใิห้

เกิดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนประจ�าปี 2562 ไว้ตามท่ี 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2561 ได้เคยมมีติอนุมติัไว้ดังนี้

เงินเดือน (ต่อเดือน)/

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)

1. ประธานกรรมการ 36,000 บาท/เดือน

2. กรรมการบริษัทฯ 24,000 บาท/เดือน

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 36,000 บาท/เดือน

4. กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน

5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ , กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มา
จากกรรมการอิสระ)

5,000 บาท/ครั้ง

*สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ -ไมม่-ี

3. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

โดยนอกจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แล้ว อาจมกีารแต่งต้ังคณะ

กรรมการคณะอ่ืนได้ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ได้ก�าหนดบทบาท หน้าท่ี 

และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยา่งชัดเจน

4. ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปรง่ใส และจัดใหม้กีารเปิดเผยข้อมลู

อยา่งชัดเจนและเพยีงพอในเวลาท่ีเหมาะสม

5. ด�าเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวัง โดยบรษัิทฯ ได้จัดใหม้กีาร

ประเมนิความเสีย่ง วางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบรหิารความ

เสีย่งอยา่งเหมาะสมและสม�าเสมอ

6. ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ 

บรษัิทฯ 

ส�าหรบัพนักงานท่ีเข้าใหมใ่นแต่ละปีน้ัน บรษัิทฯ ได้อบรมเพื่อให้

พนักงานใหม่รับทราบจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในคราว

เดียวกับการรบัทราบการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และระเบยีบ

ปฏิบติัของบรษัิทฯ 

แนวปฏิบัติการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการใช้ซอฟท์แวรท่ี์มลิีขสิทธิ ์

และควบคุมการใช้เพื่ อให้พนักงานตระหนักและไม่ละเมิด

ทรพัยส์ินทางปัญญาใดๆ พรอ้มท้ังเผยแพรใ่หพ้นักงานทกุระดับ

รบัทราบ และฝ่ายไอทีของบรษัิทฯ ได้ท�าการตรวจสอบทกุปอียา่ง

น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์

การท�างานของพนักงาน เพื่อปอ้งกันไมใ่หม้กีารละเมดิซอฟท์แวร์

ท่ีมลิีขสิทธิ์

การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2562 บรษัิทฯ ได้จัดให้มกีารประชุมคณะกรรมการรวมท้ัง

สิน้ 4 ครัง้ (บรษัิทฯ มนีโยบายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ อยา่งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) โดยในแต่ละครั้งมกีรรมการ

เกือบท้ังหมดเข้ารว่มประชุม ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ 

เลขานุการบรษัิทฯ ท�าหน้าท่ีจัดการประชุม ส่งหนังสือนัดประชุม

ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณี

จ�าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรอืประโยชน์ของบรษัิทฯ จะแจ้ง

การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน เช่นทางโทรศัพท์ หรือทางเมล์เพื่อ

ก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ พร้อมท้ังจดบันทึกการ

ประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรบัรองของคณะ

กรรมการบรษัิทฯ ไว้ทกุครั้ง
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในรอบปีบญัชสีิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และในรอบปีบญัชสีิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562ค่าตอบแทนกรรมการรวม เท่ากับ 

2,783,000 บาท และ 2,877,800 บาทตามล�าดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุมตามรายละเอียด

ดังต่อไปนี ้

  (หน่วย: บาท)

 รายชื่อกรรมการ

 ปีบัญชี 2561
 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

 ปีบัญชี 2562
 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ค่าตอบแทน
ประจ�าราย

เดือน
(บาท/ปี)

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท/ปี)

ค่าตอบแทน
ประจ�าราย

เดือน
(บาท/ปี)

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท/ปี)

1. นายสมนึก ไชยกุล 432,000 15,000 360,000 15,000

2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 288,000 20,000 288,000 20,000

3. นายชอง เคว็น ซัม 120,000 - - -

4. นายประสาท ยูนิพันธุ์ 288,000 25,000 309,600 25,000

5. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 432,000 40,000 432,000 45,000

6. นางพูนพรรณ ไชยกุล 288,000 10,000 240,000 15,000

7. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 360,000 45,000 360,000 45,000

8. ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 360,000 60,000 360,000 60,000

9. นายนัทธพงศ์ ไชยกุล - - 43,200 -

รวม 2,568,000 215,000 2,652,800 225,000

การเปล่ียนแปลง คณะกรรมการบรษัิทฯ ในปี 2561 และ 2562

1. นายชอง เคว็น ซมั ได้ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ มผีลต้ังแต่วันท่ี 1 มถิุนายน 2561 เป็นต้นไป 

2. นายสมนึก ไชยกลุ และนางพนูพรรณ ไชยกลุ ได้ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ มผีลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2562 เป็นต้นไป 

3. นายนัทธพงศ ์ไชยุกล ได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทฯ มผีลต้ังแต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงิน : ไมม่ี
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  (หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน
ปีบัญชี 2561 

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
ปีบัญชี 2562

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

จ�านวนราย ค่าตอบแทนรวม จ�านวนราย ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนรวม 5 18,514,560 6 22,317,799

โบนัสรวม 5 1,542,880 6 1,917,641

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 5 1,366,716 6 1,548,113

รวม 21,424,156 25,783,553

บุคลากรของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ�านวนพนักงาน (ไมร่วมผูบ้รหิาร) ของบรษัิทฯ แบง่ตามสายงานหลัก ดังนี้

(หน่วย: คน)

สายงานหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562

สายงานด้านปฏิบัติการและพัฒนา 1,004 977

สายงานด้านซัพพลายเชน 86 62

สายงานด้านการเงินและการบริหาร 68 41

สายงานด้านการพัฒนาธุรกิจ 64 27

สายงานด้านเทคโนโลยี - 5

รวม 1,222 1,112

ท้ังนีบ้รษัิทฯ มนีโยบายก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานตามผลประกอบการของบรษัิทฯ ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมกีารทบทวน

นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานเพื่อใหอ้ยูใ่นระดับท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับบรษัิทท่ีประกอบอุตสาหกรรมเดียวกัน และ

อยูใ่นบรเิวณสถานประกอบใกล้กัน

บรษัิทฯ มนีโยบายในการจัดสวัสดิการอันเปน็ประโยชน์ใหกั้บพนักงาน เชน่ กองทนุส�ารองเล้ียงชพี ตรวจสขุภาพพนักงานประจ�าป ีนอกจาก

นี้ยังสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาและรกัการอ่าน เพื่อให้พนักงานได้ออกก�าลังกาย และผ่อนคลายจากการท�างาน โดยจัดสรา้งสนาม

แบดมนิตันในอาคาร จัดเตรยีมโต๊ะปิงปอง และจัดสรา้งหอ้งสมดุไว้ใหค้้นคว้าหาความรู้
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หลักสูตรอบรม ระดับพนักงาน จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม

Six Sigma ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 40 ชั่วโมง

RBA Risk Assessment ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 7 ชั่วโมง

ISO 14001:2015 &OHSAS ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 7 ชั่วโมง

ISO 13485:2016 Requirements & Internal Audit ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 20 ชั่วโมง

ISO 13485 Process Validation ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 12 ชั่วโมง

Requirements of ISO 14001, ISO 45001 ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 12 ชั่วโมง

Internal Auditor of 14001:2015 and 45001:2018 ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 6 ชั่วโมง

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีกระบวนการด�าเนินงานในการพัฒนาบุคลากรหรือ

พนักงานให้มีความรู้ความช�านาญ ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อ

บรษัิทฯ เพื่อเพิม่พนูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติั

งานของบริษัทฯ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยมีเป้าหมายให้

พนักงานของบรษัิทฯ เป็นบุคลากรท่ีมคีณุภาพ กล่าวคือ

1. เรยีนรูง้านหลายประเภท

2. ปฏิบติังานได้หลายหน้าท่ี

3. มทัีกษะในการปฏิบติังานอยา่งกว้างขวาง

4. สามารถสับเปล่ียนหน้าท่ีกับเพื่อนรว่มงานได้

เน่ืองจากการท่ีบรษัิทฯ ใหค้วามส�าคัญกับการพฒันาบุคลากรเปน็

อยา่งสงู บรษัิทฯ จึงมนีโยบายในการพฒันาบุคลากรซึง่มขีอ้หลัก ๆ  

ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อพฒันาบุคลากรในองค์กร

2. ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรด้านอ่ืน ๆ ในทกุระดับ โดยจัดใหม้ี

การฝึกอบรมท้ังภายในและ ภายนอกอยา่งสม�าเสมอ

3. จัดใหม้กีารพฒันาบุคลากรรว่มกับลกูค้าเพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์

ท่ีเป็น Joint Innovation

4. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

คณะกรรมการบรษัิทฯ มนีโยบายในการเพิม่พนู และพฒันาความ

รูอั้นเปน็การเพิม่ศกัยภาพของผูบ้รหิาร และพนักงานอยา่งยั่งยนื 

เน่ืองจากตระหนักถึงคณุค่าของการพฒันาความรู ้ความสามารถ

ในปี 2562 บรษัิทฯ ได้ ก�าหนดเป้าหมายในการพฒันาฝึกอบรม

ไว้ท่ี 20 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเฉล่ียแล้วได้รบัการอบรมและพฒันา 20 

ชั่วโมงต่อคน โดยการอบรมและพฒันาในหลากหลายหลักสูตรไม่

ว่าจะเปน็ Six Sigma , RBA Risk Assessment ,ISO 14001:2015 

&OHSAS, ISO 13485:2016 Requirements & Internal Audit, 

ISO 13485 Process Validation , Requirements of ISO 14001, 

ISO 45001 และ Internal Auditor of 14001:2015 and 

45001:2018 เป็นต้น ท้ังในระดับปฏิบติัการ ระดับพนักงาน และ

ระดับบรหิาร 

ในปี 2562 นี ้บรษัิท ได้จัดคอรส์ฝึกอบรมในการพฒันาผูบ้รหิาร 

และพนักงาน โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอกบริษัท ผู้ทรง

คุณวุฒิจากหลากหลายสาขามาให้ความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนา

พนักงาน และผูบ้รหิารอยา่งต่อเน่ืองและยั่งยนื โดยในปี 2562 ได้

จัดอบรมรวมท้ังสิ้น เฉล่ียประมาณ 100 ชั่วโมง แบง่เป็นระดับผู้

บรหิาร 30 ชั่วโมง และระดับพนักงาน 70 ชั่วโมง ตัวอยา่งหลักสตูร

อบรม เช่น
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ในปี 2562 บรษัิทฯ มกีารท�าธุรกรรมการค้าท่ีเป็นรายการระหว่างกันกับบรษัิทยอ่ย บรษัิทท่ีเก่ียวข้องอยูพ่อสมควร เน่ืองจากบรษัิทท่ี

เก่ียวข้องและบรษัิทรว่มดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจซื้อขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมสี่วนช่วยเหลือและสนับสนุน

การด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมการค้าท่ี

เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษัิทฯ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติเสมอืนคู่ค้าธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งต้องพึ่งพาการซื้อผลิตภัณฑ์

หรอืบรกิารต่อกัน 

รายการระหว่างกัน

2. ธุรกรรมพิเศษ

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น

เก่ียวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าท�าธุรกรรมต่าง ๆ และ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพจิารณาอนุมติั ในกรณี

ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณา

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลท่ีมี

ความรูค้วามช�านาญพเิศษ เชน่ ผูส้อบบญัช ีหรอืผูป้ระเมนิราคา

อิสระ หรอื ส�านักงานกฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจากบรษัิทฯ 

และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับ

รายการระหว่างกันดังกล่าว ความเหน็ของบุคคลท่ีมคีวามรูค้วาม

ช�านาญพิเศษจะถูกน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะ

กรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอื 

ผูถื้อหุน้ แล้วแต่กรณ ีท้ังนี ้บรษัิทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่าง

กันไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รบัการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมท้ังเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 

และแบบแสดงข้อมลูประจ�าปีของบรษัิทฯ (แบบ 56-1)

นโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันใน
อนาคต

 การท�ารายการระหว่างกันในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบรษัิทฯ 

ใหค้�ามั่นว่า จะดแูลใหบ้รษัิทฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ  

ค�าสั่ง หรอืขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวม

ตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล

การท�ารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรอืจ�าหน่ายทรพัยส์ินท่ี

ส�าคัญของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย รวมท้ังปฏิบติัตามมาตรฐาน

บญัชท่ีีก�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชี

และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ในการเข้าท�ารายการ ราคาและเง่ือนไขต่างๆ ของรายการว่า 

เป็นไปตาม เง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยห้ามกรรมการ  

ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูม้สี่วนได้เสยีอ่ืนใดมสี่วนในการอนุมติั

รายการระหว่างกันดังกล่าว 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบั
รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบรษัิทฯ ได้รบัการพจิารณา และใหค้วาม

เห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ว่าเป็นรายการท่ี

บรษัิทฯ ด�าเนินการตามธุรกิจปกติ ไมม่เีง่ือนไขพเิศษ และไมม่ี

การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 

บรษัิทท่ีเก่ียวข้อง และผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้นโยบายการก�าหนด

ราคาระหว่างบรษัิทฯ กับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันก�าหนดตามราคา

ตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s 

length) เช่นเดียวกับท่ีก�าหนดให้กับบุคคล/กิจการอ่ืนท่ีไม่

เก่ียวข้องกัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษัิทฯ 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�า
รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบรษัิทฯ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

(1) ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติและต่อเน่ือง และ (2) ธุรกรรม

พิเศษ โดยมาตรการหรอืขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ส�าหรบัธุรกรรมในแต่ละประเภท มรีายละเอียด ดังนี้

1. ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ว่าในการเข้าท�าธุรกรรมท่ีเกิดขึ้น

เป็นปกติและต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้

บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรพัย ์และข้อบงัคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรอืข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึง

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�า

รายการเก่ียวโยง และการได้มาหรอืจ�าหน่ายทรพัย์สินท่ีส�าคัญ

ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย ภายใต้กรอบจรยิธรรมท่ีดี รวมท้ัง

ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี
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การบริหาร
ความเสี่ยง
ของบริษัทฯ
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การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
(Enterprise Risk Management)
บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส(์ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการบรหิารความเสีย่งท่ีมต่ีอการด�าเนิน

งานขององค์กร คณะกรรมการบรษัิทจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีดี เพื่อท�าหน้าท่ีในการ

บรหิารและควบคมุการบรหิารความเสีย่ง ในแต่ละปคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งขึ้น แล้ว

มอบให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน�าไปปฏิบัติเพื่อให้การบรหิารความเสีย่งเป็นไปอย่างเป็นระบบ และด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน พรอ้ม

ท้ังก�าหนดกฎระเบยีบ รวมถึงวิธกีารในการปฏิบติังานบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมกิจกรรมท่ัวท้ังองค์กร ก�าหนดใหม้กีารตรวจสอบ 

วัดผลการด�าเนินงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบรษัิทและเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบอย่าง

สม�าเสมอ

บรษัิทก�าหนดให้มกีารด�าเนินการบรหิารองค์กรอย่างต่อเน่ือง และปรบัปรุงการด�าเนินการบรหิารความเสีย่ง อยู่อย่างสม�าเสมอ เพื่อ

ใหก้ารด�าเนินงานมปีระสิทธิภาพมากขึ้นโดยค�านึงถึงปัจจัยเสีย่งท้ังภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมกีารเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา

ในปี 2562 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจัดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึ้นทั้งสิน้จ�านวน 4 ครั้ง ท้ังนีไ้ด้รายงาน

ความคืบหน้าของผลการด�าเนินงานพรอ้มท้ังอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทรบั

ทราบทุกครั้ง ในปี 2562 บรษัิทท�าการวิเคราะห์ความเสีย่งตามกรอบของการบรหิารความเสีย่งซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งและได้มกีารก�าหนดประเด็นความเสีย่งท่ีต้องน�ามาพจิารณา ดังนี้

1.ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

2.ความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ (Operational Risk)

3.ความเสีย่งด้านเทคโนโลย ี(Technology Risk)

4.ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk) 

5.ความเสีย่งด้านกฎระเบยีบ (Compliance Risk)
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ปัจจัยเสีย่งท่ีส�าคัญท่ีมผีลกระทบต่อการผลการด�าเนินงานของ

บรษัิท โดยสรุปมกีารด�าเนินการดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk 
Management)

บริษัทก�าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับ

กลยุทธ์ โดยใหม้กีารประเมนิความเสีย่งและก�าหนดแผนบรหิาร

ความเสีย่ง พรอ้มท้ังมกีารติดตามประเมนิผลอยา่งใกล้ชิด และ 

สม�าเสมอ ว่าสามารถด�าเนินงานได้ตามเปา้หมายตามหลักท่ีวาง

ไว้หรือไม่ ในการก�าหนดแผนกลยุทธ์ และ แผนงบประมาณ

ประจ�าป ีบรษัิทได้น�าเอาปจัจัยเสีย่งต่างๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ

ของโลก และแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น มา

พิจารณาเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า แผนกลยุทธ์ท่ีจัดท�าขึ้น 

สะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคตอย่างถูก

ต้อง ใกล้เคียงความเป็นจริง ปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 

โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
(Operational Risk Management)

2.1 ความเสี่ยงในการพ่ึงพาลูกค้า

บรษัิทมรีายได้จากการขายสินค้าและบรกิารจากลูกค้ารายหน่ึง

เป็นจ�านวนมากกว่าก่ึงหน่ึงของรายได้จากการขายสินค้าและ

บริการท้ังหมด แต่เมื่อพิจารณาถึงก�าไรข้ันต้นแล้ว บริษัทมี

สัดส่วนการกระจายตัวของก�าไรขั้นต้นอย่างเหมาะสมในลูกค้า

ต่างๆกัน บริษัทเร่งหาลูกค้ารายใหม่ๆ และ เข้าไปเปิดตลาด

ใหม่ๆ เพื่อให้โครงสร้างรายได้และก�าไรของบริษัทกระจาย

ตัวอยา่งสมดลุย ์ไมพ่ึ่งพาลูกค้ารายใดรายหน่ึงเท่าน้ัน

2.2 ความไมแ่นน่อนในความตอ้งการของสนิคา้
และความหลากหลายของสินค้า

การเปล่ียนแปลง และพัฒนาอย่างรวดเร็วในสินค้าเก่ียวกับ 

อิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทมีวงจร

ชวิีตสั้น ความต้องการของสินค้าเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาขึ้น

อยูกั่บพฤติกรรมของผูบ้รโิภค ท�าใหบ้รษัิทอาจประสบปญัหาใน

การบรหิารจัดการใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้อยา่งรวดเรว็ ในขณะเดียวกันอาจก่อใหเ้กิดปญัหาการควบคมุ

ต้นทนุการผลิตใหอ้ยูใ่นระดับท่ียอมรบัได้ ในเรื่องดังกล่าวบรษัิท

มนีโยบายในการด�าเนินธุรกิจโดยการ หาสนิค้าท่ีมวีงจรชวิีตยาว

ขึ้น และ มรีะดับความต้องการสูงเพยีงพอท่ีจะบรหิารการผลิต

ได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ เพื่อใหม้กีารด�าเนินธุรกิจอยา่งยั่งยื่น ใน

กรณีดังกล่าวบริษัทได้ก�าหนดวิธีการในการป้องกันความเสี่ยง

ส�าหรับสินค้าดังกล่าวเพื่อลดความเสียหายแก่กิจการให้น้อย

ท่ีสุด

2.3 ความเสี่ยงด้านแรงงาน

การขาดแคลนแรงงาน และการเปล่ียนแปลงของต้นทุนค่าแรง

งาน เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีบรษัิทก็ตระหนักถึง และพยายามหาวิธี

การลดผลกระทบให้มากท่ีสุด โดยการเน้นการลงทุนใน

เครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อลดปัญหาแรงงานคนโดยมิให้

กระทบต่อก�าลังการผลิตท่ีวางไว้ นอกจากน้ันบรษัิทมนีโยบาย

ในการปรบัปรุงการบรหิารแรงงานสัมพนัธ์ โดยมกีารปลูกฝังให้

พนักงานมีความรักองค์กร เพื่ อลดอัตราการเข้าออกของ

พนักงาน และพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร และฝึกอบรม

เพื่อให้ได้พนักงานท่ีมีคุณภาพ และ ทันต่อความต้องการ ไม่

กระทบต่อการด�าเนินงาน

2.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและการ
เปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ

ในการผลิตสนิค้าของบรษัิท ต้นทนุด้านวัตถดิุบมสีดัส่วนสูงมาก

ในต้นทนุท้ังหมด ดังน้ันการบรหิารจัดการวัตถดิุบท่ีดี รวมถึงการ

ควบคุมราคาวัตถุดิบจึงมีความจ�าเป็นอย่างมากในการบริหาร

การด�าเนินงานของบรษัิท วัตถุดิบบางชนิดมคีวามผันผวนของ

ราคามากตามราคาของตลาดโลก หรอืในบางช่วงเวลาอาจเกิด

การคลาดแคลนวัตถุดิบ จนท�าให้บริษัทไม่สามารถส่งสินค้าได้

ทันเวลา บรษัิทจัดให้มกีารควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบอย่างเข้ม

งวด โดยติดตามการจัดสง่สนิค้าจากผูข้าย หรอื จากลกูค้า(กรณ ี

Consigned) อยา่งใกล้ชดิเพื่อมใิหเ้กิดผลกระทบต่อสายการผลิต 

และแผนการจัดส่งสินค้าใหกั้บลูกค้า

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology 
Risk Management)

บริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ท่ีสั่งซื้ อเข้ามาทดแทน

เครื่องจักรเก่าท่ีเสียหายจากเหตุการณ์น�าท่วมใหญ่เมื่อ 4 ปีท่ี

ผา่นมา ท�าใหไ้ด้เครื่องจักรรุน่ใหมท่ี่มปีระสทิธิภาพมากกว่าเดิม 

อีกท้ังยงัมกี�าลังการผลิตสูงขึ้นกว่าเดิมมาก บรษัิท มกีารจัดสาย

การผลิตใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และ มีความยืดหยุ่น สามารถ

รองรบัการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตตามความต้องการของ

ลูกค้าได้ รวมถึงการสามารถน�าไปใช้รว่มกันกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

ได้อย่างหลากหลาย บริษัทมุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนาเทคนิค

การผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันสมัยตามความต้องการของ

ลกูค้าอยูเ่สมอนอกจากน้ันบรษัิทยงัได้รว่มการพฒันาผลิตภัณฑ์

รว่มกับลกูค้าเพื่อรว่มลงทนุในเครื่องจักรในการผลิตเฉพาะด้าน 

บริษัทมีการพัฒนาการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของ

สนิค้าในปจัจุบนัอยูเ่สมอ บรษัิทมคีวามมั่นใจว่าจะสามารถตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายยิง่ขึ้น
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4. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial 
Risk Management)

4.1 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่คู่ค้า

บริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อกับลูกค้า โดยหากลูกค้า 

ของบริษัทฯ มีปัญหาในการด�าเนินงาน ก็อาจจะส่งผลกระทบ 

ต่อระยะเวลาในการเรยีกรับช�าระหนี้จากลูกค้าได้ และอาจส่ง

ผลกระทบต่อเน่ืองถึงผลก�าไรและฐานะการเงินของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ได้จัดใหม้กีารติดตามคณุภาพลกูหนีแ้ต่ละรายอยา่งใกล้

ชดิ และได้ใหค้วามส�าคัญในการพจิารณาการใหเ้ครดิตทางการ

ค้ากับลูกหนี้อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการ

ขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพื่อให้มกีระจายตัวของรายได้และ

กลุ่มลูกหนี้การค้า ท้ังนี้เพื่อไม่ให้มกีารยึดติดกับฐานลูกค้ากลุ่ม

ใดกลุ่มหน่ึง

4.2 ความเสีย่งดา้นความผนัผวนของอตัราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บรษัิทเปน็ผูส้ง่ออกสนิค้าท่ีใช้สกลุเงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิา เปน็

สกลุเงินหลักในการขายสนิค้าและรบัเงินค่าสนิค้า คิดเปน็สดัสว่น

เกือบท้ังหมดของยอดขาย ท�าใหส้ถานะเงินตราต่างประเทศของ

บรษัิทในด้านรบัและจ่ายมปีรมิาณใกล้เคียงกัน รายรบัและราย

จ่ายส่วนใหญส่ามารถท�า Natural Hedges ได้ท�าใหส้ามารถลด

ความเสีย่งเก่ียวกับความไมแ่น่นอนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก อีกท้ังบริษัทยังเปิดบัญชีกับ

ธนาคารเป็นเงินสกุลต่างประเทศเพื่อให้สามารถจ่ายค่าสินค้า

เป็นเงินสกลุต่างประเทศได้ทันที ฝ่ายบรหิารการเงินของบรษัิท

มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการผันผวนของอัตรา

แลกเปล่ียนโดยน�าเอาเครื่องมอืทางการเงินได้แก่ การท�าสญัญา

ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และ 

มีการท�าอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial  Derivative 

Instruments) มาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก

เปล่ียนในระยะสั้นเพิม่เติมด้วย 

4.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ปัจจุบนับรษัิทมกีารกู้ยมืเงินระยะสั้นอายุไมเ่กิน 1 ปีเพื่อใช้เป็น

เงินทนุหมนุเวียน และกู้ยมืเงินระยะยาวอายุไมเ่กิน 3 ป ีเพื่อเปน็

เงินทุนสนับสนุนการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยบางส่วนมี

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอาจจะสูงขึ้นหรือต�าลงตามภาวะ

ดอกเบีย้ในตลาดการเงิน ซึ่งถือว่าเปน็ปัจจัยเสีย่งประการหน่ึงท่ี

บรษัิทต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทุกครั้งในการตัดสินใจกู้เงิน 

และการหาแหล่งเงินกู้ท่ีถกูท่ีสดุเพื่อใหเ้กิดต้นทนุท่ีต�าสดุ และมี

การติดตามนโยบายดอกเบี้ยของทางการและของตลาดโลก

อยา่งใกล้ชดิเพื่อเปน็ขอ้มลูประกอบการบรหิารความเสีย่งอยา่ง

มปีระสิทธิภาพ

4.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้มี

สภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาวงเงินกู้เงิน

ทุนหมุนเวียนให้พอเพียงกับความต้องการในการเติบโตของ

บริษัท นอกจากน้ันบริษัทยังมีการวางแผนการบริหารกระแส

เงินสด (Cash flow Management) ล่วงหน้าเพื่อให้มีการใช้

เงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และมีค่าใช้จ่าย

ทางการเงินต�าสุด

5. ความความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 
(Compliance Risk Management)

บริษัทมีความตระหนักอย่างมากถึง ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

เน่ืองจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่

ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับต่าง ๆ รวมถึงข้อ

บังคับเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม กฎและระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับ

ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และข้อบงัคับอ่ืน ๆ ท่ี

ก�าหนดไว้เพื่อปกป้องพนักงานจากผลกระทบของ การปฏิบัติ

งานขององค์กร บรษัิทจึงจัดใหม้กีารติดตามการเปล่ียนแปลงกฎ

ระเบยีบต่างๆอยา่งใกล้ชดิ เพื่อศกึษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

ต่อการด�าเนินงานของบรษัิทท้ังในปจัจุบนั และอนาคต และ ลด

ความผดิพลาดและสูญเสยีท่ีอาจเกิดขึ้นต่อองค์กร
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท



รายงานประจ�าปี 201954

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร กรรมการ

บรหิารความเสีย่ง และประธานเจ้าหน้าทีด้่านซพัพลายเชน

อายุ 33 ปี

สดัสว่นการถือหุน้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

รอ้ยละ 1.63

ประวัติการศกึษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 

ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

และบรหิาร มหาวิทยาลัยอิมพเีรยีล คอลเลจ ลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)

ประวัติการท�างาน

ปัจจุบนั: 

• รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร กรรมการ

บรหิารความเสีย่ง และประธาน

 เจ้าหน้าท่ีด้านซพัพลายเชน บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บรษัิท เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากัด

• กรรมการ บรษัิท เอสเอ็มที กรนี เอ็นเนอรย์ี ่จ�ากัด

อดตี:

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา บริษัท สตาร์ส 

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• วิศวกรอาวุโส ฝ่าย Project & Development บรษัิท สตารส์ 

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• ผูจั้ดการโครงการ บรษัิท Borei Corp. (สหรฐัอเมรกิา) 

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Six Sigma (Brown Belt)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 

116/2558 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

หลักสูตร EN ISO 13485:2012 –Requirement and Internal 

Audit for Medical Device (TUV SUD PSB) Thailand

หลักสูตร Strategic Planning

หลักสูตร Change Management for Success

หลักสูตร จป.ระดับบรหิาร

หลักสูตร Coaching Skill , Bangkok Business Training

หลักสูตร Mini Master in HR Management, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

หลักสตูร Cost Management , Management and Psychology 

Institute

หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Analysis, Executive 

Financial Management, Marketing Strategy, Risk 

Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร EICC Code of Conduct
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นายประสาท ยูนิพันธุ์ 

รกัษาการประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน

อายุ 72 ปี

สดัสว่นการถือหุน้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

รอ้ยละ 0.92

ประวัติการศกึษา 

ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และกฎหมายระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน

ปัจจุบนั:

•  รักษาการประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ 

ออฟฟิศ จ�ากัด

• กรรมการ บรษัิท สยาม แคปปิตอล มลัติเซอรวิ์สเซส จ�ากัด

• กรรมการ บรษัิท สยามเจรญิ แคปปิตอล เซอรวิ์สเซส จ�ากัด

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 

26/2547 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย



รายงานประจ�าปี 201956

รองศาสตราจารย ์ดร. ปรชีา จรงุกจิอนนัต ์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

อายุ 72 ปี 

สดัสว่นการถือหุน้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

-ไมม่-ี

ประวัติการศกึษา 

ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตรด์ษุฎีบญัฑิต สาขา Monetary Theory 

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

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัญฑิต สาขา Public Finance 

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

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การ

ธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน

ปัจจุบนั: 

• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บรษัิทสตารส์ 

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท Thai German 

Product

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ล�าสงู (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

อดตี:

อธิการบดี สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

คณะบดีคณะบรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

ผู้ เชี่ ยวชาญประจ� าคณะบริหาร ธุร กิจ  สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและก�ากับหนี้

สาธารณะ

กรรมการ สภาวิจัยแหง่ชาติ สาขาเศรษฐศาสตร ์

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 

9/2547 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

89/2550 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 24/2551 

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
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รองศาสตราจารย์ 

ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 56 ปี 

สดัสว่นการถือหุน้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

-ไมม่-ี 

ประวัติการศกึษา 

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

ปรญิญาโท บธม. (การเงิน) สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

ปรญิญาตร ีวทบ. (เคมเีทคนิค สาขาเคมวิีศวกรรม) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน

ปัจจุบนั: 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

และพจิารณาค่าตอบแทน บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท เจตาแบค จ�ากัด

ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ยูนิเวอรแ์ซล แอ็บซอร์

แบนท์ จ�ากัด (มหาชน)

อดตี:

คณบดี คณะบรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบรหิารธุรกิจ สถาบัน

บณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนากร บริษัทเงินทุนหลัก

ทรพัย ์มติรไทยยูโรพารท์เนอร ์จ�ากัด

ประวัติการอบรม

Financial Risk Manager (FRM), Global Asset Risk 

Professionals (GARP)

หลักสตูรพื้นฐานของกรรมการบรษัิทจดทะเบยีน สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย

หลักสูตรวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

Executive Leadership Program (ELP), National Institute 

of Development Administration, Thailand and The 

Wharton School, University of Pennsylvania,

หลักสูตรกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสรมิสถาบัน

กรรมการบรษัิทไทย
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ศาสตราจารย์ ดร. กำาพล ปัญญาโกเมศ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง

อายุ 47 ปี 

สดัสว่นการถือหุน้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

-ไมม่-ี

ประวัติการศกึษา 

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

York University, Canada

ปรญิญาโท MBA (Finance) สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

ธนบุรี

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบนั: 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไฮโดรเท็ค จำากัด 

(มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไพรม์ โรด เพา

เวอร ์จำากัด (มหาชน)

อธิการบดี สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ประจำาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์

อดตี:

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์

ผูอ้ำานวยการหลักสตูร MSc in Financial Investment and Risk 

Management

ท่ีปรกึษาด้านการบรหิารและพฒันาพอรต์ลงทนุ บลจ.ฟินันซา่

Board of Directors, Asian Finance Association

Regional Director in Thailand, Global Association of Risk 

Professionals

CFA Society of Thailand Board of Directors 

ท่ีปรกึษาด้านบรหิารความเสีย่ง บลจ. วรรณ จำากัด

คณะอนุกรรมการด้านการศกึษา สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 

(TFPA)

Director of University Liaisons, CFA Society of Thailand 

ผู้วิจัย The Individual Finance and Insurance Decisions 

Centre, Canada

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 

90/2554 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

Chartered Financial Analyst (CFA)

Financial Risk Managers (FRM)

Certified Financial Planners (CFP)

NIDA-Wharton Executive Leadership Program 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 59

นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 

กรรมการ และกรรมการบรหิาร

อายุ 24 ปี

สดัสว่นการถือหุน้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

รอ้ยละ 5.78

ประวัติการศกึษา 

ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขา

บรหิาร มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขา

เคม ีมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

ประวัติการท�างาน

ปัจจุบนั:

กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท เอสเอ็มที ไบโอแมส จ�ากัด

กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท คีย ์สตาร ์พรอ็พเพอรต้ี์ 

จ�ากัด

กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท ชวีา ไรซ ์จ�ากัด

กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท กลุภัสสรณ์ จ�ากัด

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 

167/2019 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

หลักสูตร Business Analysis จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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โครงสร้างการจัดการ
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โครงสร้างการจัดการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการของบรษัิทฯ มจี�านวนท้ังสิ้น 6 ท่าน (เดิมม ี7 ท่าน นายสมนึก ไชยกลุ และนางพนูพรรณ ไชยกลุได้ลาออกจาก

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ โดยมผีลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และนายนัทธพงศ ์ไชยกลุ ได้เข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการแทนนางพนูพรรณ ไชยกลุ โดยมผีลต้ังแต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ) 

ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 2 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน 

อน่ึง บรษัิทฯ ไมม่กีรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนมากกว่า 5 บรษัิท และบรษัิทฯ ไมม่นีโยบายใหก้รรมการท่ีเปน็ผูบ้รหิาร

ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทอ่ืน และบรษัิทจดทะเบยีนมากกว่า 2 บรษัิท ท้ังนีไ้มนั่บรวมบรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื และบรษัิท

รว่มทนุของบรษัิท ซึ่งบรษัิทฯ มคีวามจ�าเป็นต้องเข้าไปก�ากับดแูลการบรหิารจัดการเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษัิท ท้ังนีบ้รษัิทฯ มี

กรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิารมากกว่า 1 ท่านท่ีมปีระสบการณ์การท�างานเก่ียวกับธุรกิจของบรษัิทฯ 

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1 นายประสาท ยูนิพันธุ์ รักษาการประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

5 ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร

เลขานุการบรษัิทฯ คือ นายยรรยงค์ สวัสด์ิ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้ 6 คน ไมม่คีณุสมบตัติอ้งหา้ม 
ดังนี้

1. ไม่มปีระวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับ

ทรพัยซ์ึ่งได้กระท�าโดยทจุรติ

2. ไม่มีประวัติการท�ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์กับบรษัิทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา

หมายเหตุ: กรรมการล�าดับท่ี 3, 4 และ 5 เป็นกรรมการท่ีมี

คณุสมบติัเปน็กรรมการอิสระตามขอ้ก�าหนดคณุสมบติักรรมการ

อิสระของบรษัิทฯ 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. บริหารจัดการและด�าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคับของบรษัิท ตลอดจนมติของท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบรษัิท 

2. มอี�านาจแต่งต้ังกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษัิท บุคคลใดๆ และ/

หรือบุคคลภายนอก จ�านวนหน่ึงให้เป็น คณะกรรมการบริหาร 

เพื่อด�าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรอืหลายอยา่งได้ เพื่อปฏิบติั

งานตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอี�านาจแต่งต้ังคณะกรรมการอ่ืนๆ เชน่ 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ฯลฯ 

ตามความเหมาะสม รวมท้ังมอี�านาจแต่งต้ังและมอบอ�านาจให้

บุคคลอ่ืนใดด�าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการได้ 

โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ และมีอ�านาจ

ยกเลิก เพิกถอน ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง แก้ไข หรือ 

เปล่ียนแปลงอ�านาจดังกล่าวได้ตามท่ีเหน็สมควร 

นอกจากนีใ้หม้อี�านาจว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจ้าง 

ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งก�าหนดอัตราค่าจ้าง และค่า

ตอบแทนส�าหรับบุคคลท่ีด�ารงต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าท่ี

บรหิาร ตามท่ีเหน็สมควร หรอืตามท่ีคณะกรรมการบรหิาร หรอื

คณะกรรมการสรรหาเสนอ
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3. อนุมติัและก�าหนดเปา้หมาย นโยบาย แผนการด�าเนินงานและ

งบประมาณประจ�าปีของบรษัิท รวมถึง ควบคมุดแูลการบรหิาร

และการจัดการของฝา่ยบรหิาร หรอืของบุคคลใดๆ ท่ีได้รบัมอบ

หมายใหด้�าเนินงานดังกล่าว พรอ้มท้ังติดตามใหเ้ป็นไปตามเป้า

หมายและนโยบาย รวมท้ังแผนการด�าเนินงานท่ีคณะกรรมการ

บรษัิทได้ใหไ้ว้ 

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง 

กลยุทธ์ แผนงานการด�าเนินธุรกิจ ในโครงการลงทนุขนาดใหญ่

ของบรษัิท ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบรหิาร 

5. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงาน

และงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง

6. พจิารณาอนุมติัการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเขา้รว่ม

ทุนกับผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ หรือลงทุนในบริษัท หรือกิจการ

ต่าง ๆ 

7. ก�าหนดนโยบาย ควบคมุ ดแูลการบรหิารงานของบรษัิทยอ่ย

และ/หรอืบรษัิทในเครอื 

8. มีอ�านาจพิจารณาเพื่อน�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลิกใช้ 

และการจ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืน

สินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการเลิกใช้ และจ�าหน่าย

สนิทรพัยห์รอืการขายและเชา่กลับคืนสนิทรพัย ์ในกรณท่ีีมลูค่า

สุทธิทางบญัชมีากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป 

9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืนๆ ท่ีส�าคัญอันเก่ียวกับบริษัท 

หรือท่ีเห็นสมควรจะด�าเนินการน้ันๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

บรษัิท 

เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี ้จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รบัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน ได้แก่ 

(ก) เรื่องใดๆ ท่ีกฎหมายก�าหนดใหต้้องได้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(ข) เรื่องใดๆ ท่ีกรรมการมสี่วนได้เสยีและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย

หรอืขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยระบุใหต้้อง

ได้รบัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาทิเช่น การด�าเนินการเก่ียว

กับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์

ท่ีส�าคัญของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้า

รว่มประชุม และจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุม

และมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ี

ส�าคัญ 

(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืนหรอืบรษัิทเอกชนมา

เป็นของบรษัิท 

(ค) การท�า แก้ไข หรอืเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของ

บรษัิทท้ังหมดหรอืบางส่วนท่ีส�าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืน

เข้าจัดการธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดย

มวัีตถุประสงค์จะแบง่ก�าไรขาดทนุกัน 

(ง) การแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบรคิณหส์นธิหรอืข้อบงัคับ 

(จ) การเพิม่ทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู้ 

(ฉ) การควบกิจการ หรอืเลิกบรษัิท 

(ช) การอ่ืนใดท่ีก�าหนดไว้ภายใต้บทบญัญติัของกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และ/หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ

กรรมการบรษัิทและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ด้วยคะแนนเสยีงดังกล่าว

ข้างต้น 

ท้ังนี ้เรื่องใดท่ีกรรมการ มสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขัดแยง้ทางผล

ประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการซึง่มสีว่นได้เสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดัง

กล่าว ไมม่สีิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องน้ัน

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการชุดย่อยอีกสี่ชุด เพื่ อช่วยในการบริหารงาน 

พจิารณากล่ันกรอง ตัดสินใจ และ เพื่อความโปรง่ใส ตามหลัก

การก�ากับกิจการท่ีดี ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ท้ังนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส การ

ก�าหนดทิศทางและการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ มปีระสทิธิภาพ

สงูสดุ คณะกรรมการบรษัิทฯ จะเปน็ผูพ้จิารณาก�าหนดเปา้หมาย

ของบรษัิทฯ และก�าหนดบทบาท และมอบหมายอ�านาจหน้าท่ี

ใหแ้ก่คณะกรรมการชุดยอ่ย โดยรายละเอียดโครงสรา้งของคณะ

กรรมการชุดยอ่ยท้ังสีชุ่ด มดัีงนี ้
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คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 8 ท่าน 

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร

2 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กรรมการบริหาร

3 นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหาร

4 ดร.ทัดธีร์ ขยิ่ม กรรมการบริหาร

5 นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ กรรมการบริหาร

6 ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหาร

7 นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กรรมการบริหาร

8 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล กรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 

1. คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูแ้ต่งต้ังคณะกรรมการบรหิาร 

2. บุคคลท่ีจะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิาร อาจคัดสรร

จากกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ/หรือบุคคล

ภายนอกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งก็ได้ แต่ต้องเป็นบุคคลท่ีมคีวามรู้

ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความ

สามารถและปฏิบติัหน้าท่ีใหแ้ก่บรษัิทได้

3. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บรษัิทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

4. กรรมการบรหิารไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน 

หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจเดียวกัน 

หรอืคล้ายคลึง และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบรษัิท ไม่ว่า

จะท�าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรอืผลประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

เว้นแต่จะแจ้งใหท่ี้ประชุม คณะกรรมการบรษัิททราบก่อนท่ีจะ

มมีติแต่งต้ังกรรมการบรหิารเข้าด�ารงต�าแหน่ง

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

1. กรรมการบรหิารมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปีนับจากวันท่ีได้

รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ

บริษัท สามารถปรับเปล่ียนวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

บรหิาร ได้ตามท่ีเหน็สมควร ท้ังนี ้กรรมการบรหิารท่ีออกจาก

ต�าแหน่งตามวาระ อาจถกูเลือกใหก้ลับเขา้ด�ารงต�าแหน่งใหมไ่ด้ 

ส�าหรับการแต่งต้ังกรรมการบริหารทดแทนในกรณีท่ีต�าแหน่ง

ว่างลง คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาแต่งต้ังต่อไป

2. ลาออก

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ดแูล มอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารและฝา่ยจัดการ จัดท�านโยบาย 

เป้าหมาย แผนการด�าเนินงานงบประมาณประจ�าปี และรวมท้ัง

กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษัิทพจิารณาอนุมติั 

2. ควบคุม ดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อ

บังคับของบริษัทตลอดถึงนโยบาย แผนการด�าเนินงาน งบ

ประมาณประจ�าป ีและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบรษัิทท่ีได้รบัอนุมติั

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท 

3. ประเมนิผลการด�าเนินงานโดยรวมของบรษัิท ตลอดจนฝ่าย

งานต่างๆ ทกุไตรมาส 

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาก�าหนดทิศทาง 

แนวทาง เพื่อก�าหนดภารกิจหลัก (Mission) ส�าหรบัฝ่ายบรหิาร 

และฝา่ยจัดการ รวมท้ัง ก�าหนดแผนการด�าเนินงานหลักและเปา้

หมายทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย แผนการด�าเนิน

งานประจ�าปีและงบประมาณประจ�าปีท่ีได้รับอนุมติจากคณะ

กรรมการ เพื่อใหฝ้า่ยบรหิารและฝา่ยจัดการน�าไปด�าเนินการต่อ

ไป 

5. ควบคมุตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบรหิาร 

และฝ่ายจัดการใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของคณะกรรมการบรษัิท 

6. ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และข้อก�าหนด เพื่อให้แน่ใจ

ว่าการด�าเนินงานของบรษัิทเปน็ไปตามนโยบายของบรษัิท และ

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัย

ภายในองค์กร 

7. พจิารณาเหน็ชอบหรอืมอี�านาจ ในการว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกยา้ย 

ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บุคคลา

กรซึง่เปน็ผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิท ในต�าแหน่งต้ังแต่ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร จนถึงผู้อ�านวยการฝ่าย โดยให้ประธาน

กรรมการบรหิารเปน็ผูม้อี�านาจในการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น 
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ส�าหรบัต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร หากมกีารว่าจ้าง แต่ง

ต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่า

ตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการบรหิารมหีน้าท่ีเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพจิารณาอนุมติั

8. พิจารณาเห็นชอบในโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนๆของผูบ้รหิาร เจ้าหน้าท่ี และลกูจ้างของบรษัิท รวม

ท้ังท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ แล้วน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษัิท พจิารณาอนุมติั

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรบัปรุงและเปล่ียนแปลง 

โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบ ปฏิบัติ และขั้นตอนการ

ท�างานของแต่ละสายงาน แล้วน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท 

พจิารณาอนุมติั

10. กล่ันกรองและเสนอ งบดลุ บญัชกี�าไรขาดทนุ ประมาณการ 

กระแสเงินสด แผนการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมติั เพื่อน�าเสนอต่อท่ี 

ประชุมผูถื้อหุน้ (ถ้าจ�าเป็น) เพื่อพจิารณาอนุมติัต่อไป 

11. ให้ข้อเสนอแนะ และให้ค�าปรกึษาต่อคณะกรรมการบรษัิท 

เพื่อการตัดสินใจด้านธุรกิจของบรษัิท 

12. ดแูล มอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารและฝา่ยจัดการ จัดท�ารายงาน

เก่ียวกับผลการด�าเนินงานของบรษัิทตลอดถึงงบการเงิน งบการ

ลงทนุ และปัญหาส�าคัญ หรอืการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณารบัทราบ และ/หรอื อนุมติั 

13. ก�าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย ใหส้อดคล้องกับ

แผนการด�าเนินงานและ งบประมาณประจ�าปี 

14. พจิารณาการเข้ายื่นหรอืรว่มในการประกวดราคา ในวงเงิน

ไมเ่กิน 100 ล้านบาท 

15. อนุมัติการซื้อเครื่องจักร ในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครั้ง

เดียวหรอืต่อเน่ือง) ไมเ่กินธุรกรรมละ 30 ล้านบาท และปี ละไม่

เกิน 100 ล้านบาท หรอืเทียบเท่า ยกเว้นเป็นกรณท่ีีได้รบัอนุมติั

จากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ปรากฏในแผนการ

ด�าเนินงานหรอืงบประมาณประจ�าปีของบรษัิทแล้ว 

16. มอี�านาจอนุมติัการเลิกใช้ และการจ�าหน่ายสินทรพัย ์ หรอื

การขาย และเชา่กลับคืนสนิทรพัย ์ตามระเบยีบปฏิบติัเรื่อง การ

เลิกใช้ และจ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืน

สนิทรพัย ์ในกรณท่ีีมลูค่าสทุธิทางบญัชมีากกว่า 1 ล้าน บาท แต่

ไมเ่กิน 30 ล้านบาท 

17. พจิารณาการใหกู้้ยมืหรอืการกู้ยมื จัดหาเงินทนุ ขอหรอืให้

สินเชื่อ ค�าประกัน ลงทุนในตราสารท่ีกระทรวงการคลังหรือ

ธนาคารพาณิชยร์บัรองหรอืค�าประกัน หรอืตราสารอ่ืนใดท่ีเหน็

สมควร และใหน้�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพจิารณาอนุมติั 

18. น�าเสนอเรื่องต่างๆท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นส�าคัญและ

ควรจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพจิารณาอนุมติั 

19. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท รวมท้ังมีอ�านาจด�าเนินการใดๆ ท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติ

หน้าท่ีดังกล่าว 

4. การประชุม 

(ก) คณะกรรมการบรหิารจะต้องจัดใหม้กีารประชุมอยา่งน้อย 1 

ครั้งต่อเดือน และกรรมการบรหิารจะต้องเข้ารว่มประชุมอย่าง

สม�าเสมอ 

(ข) ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร เพื่อพจิารณาด�าเนินการ

ใดๆ ตามท่ีระบุในข้อก�าหนดนี้ จะต้องประกอบด้วย กรรมการ

บริหารไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการบริหารท้ังหมด 

จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม 

(ค) ในการออกเสียงของกรรมการบริหารในการประชุมคณะ

กรรมการบรหิาร ใหก้รรมการบรหิารแต่ละคนมสีทิธิออกเสยีงได้

ท่านละ 1 เสยีง 

(ง) การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบรหิาร จะต้องได้รบั

คะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจ�านวนเสียงท้ังหมดของ

คณะกรรมการบรหิารท่ีเข้ารว่มประชุม เว้นแต่ในการพิจารณา

และลงมติในเรื่องท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 1, 10, 12, 14 และ 15 ดัง

กล่าวข้างต้นจะต้องได้รบัคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ�านวนคณะกรรมการบรหิารของบรษัิทท้ังหมด 

(จ) คณะกรรมการบรหิาร อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และ/

หรอื คณะท�างาน และ/หรอื บุคคลใดๆ เพื่อท�าหน้าท่ีกล่ันกรอง

งานท่ีจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร หรอืเพื่อใหด้�าเนินงาน

ใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริหาร หรือเพื่อด�าเนินการใดแทนตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบรหิารได้

อน่ึงการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะ

เป็นการอนุมัติรายการท่ีท�าให้กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบ

อ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการท่ีตน

หรอืบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นได้เสยีหรอือาจมคีวามขดั

แยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิท

ท่ีเก่ียวข้อง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ

ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) โดยคณะกรรมการบรหิารจะ

ต้องน�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหพ้จิารณาและอนุมติัรายการดังกล่าว ภาย

ใต้ข้อบังคับหรือประกาศ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ยกเว้น

เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีการก�าหนด

ขอบเขตท่ีชัดเจนไว้แล้ว

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

กรรมการบรหิารท่ีมสิีทธิได้รบัค่าตอบแทนจากบรษัิทน้ัน จะต้อง

เป็นกรรมการบริหารท่ีได้รับการคัดสรรจากบุคคลภายนอก

เท่าน้ัน ท้ังนี ้ ค่าตอบแทนให้เป็นตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ

บรษัิทได้ก�าหนดไว้ 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 65

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี และใหเ้ปน็ไปตาม คู่มอื “หลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีส�าหรบับรษัิทจดทะเบยีนป ี2555” คณะกรรมการ 

บรษัิทฯ จึงได้จัดให้มคีณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination & Remuneration Committee) เพื่อท�าหน้าท่ี

สรรหาและพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เพื่อเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส่วนค่าตอบแทน

กรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ จะต้องน�าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต�าแหน่ง

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2 นายประสาท ยูนิพันธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

*ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษัิทฯ เปน็

คณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพื่อให้การสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทนของบรษัิทฯ กับคณะกรรมการชุดใหญ ่

คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เปน็ไปด้วย

ความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนของบรษัิทฯ จะมคีวามเปน็อิสระอยา่งเต็ม

ท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใต้กฎบตัรฉบบันี ้

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูพ้จิารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ(Independent Director) และ/หรอืกรรมการท่ี

ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร (Non –Executive Director) อยา่งน้อย 3 คน 

และจะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะแต่งต้ัง

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนท่ีเปน็กรรมการอิสระ

เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนสามารถขอรบั

ค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมท้ังจาก

บุคลากรภายใน และภายนอกบรษัิทฯ ด้วยค่าใชจ่้ายของบรษัิทฯ 

ภายใต้งบประมาณท่ีได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

5. ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหน้าท่ีสนับสนุนให้การ

ด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

เป็นไปด้วยความราบรื่น

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ แต่งต้ัง 

ท้ังนีก้รรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกใหก้ลับ

เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้โดยได้รบัเสยีงข้างมากจากคณะกรรม

การบริษัทฯ ส�าหรับการแต่งต้ังกรรมการทดแทนในกรณีท่ี

ต�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัด

เลือกกรรมการ และพจิารณาแต่งต้ังต่อไป

    

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

การพจิารณาค่าตอบแทน มหีน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีส�าคัญ 

ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนะเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้า

หน้าท่ีบรหิาร 

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

(Attendance fee) และค่าตอบแทนอ่ืนตามความเหมาะสม โดย

พิจารณาจากแนวปฏิบัติท่ีบรษัิทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู ่

ผลประกอบการของบรษัิทฯ ตลอดจนความรบัผดิชอบ ความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ หรอืประธานเจ้า

หน้าท่ีบรหิารท่ีบรษัิทฯ ต้องการ

3. น�าเสนอค่าตอบแทนท่ีก�าหนดต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อ

ให้อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส่วนค่า

ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องน�าเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

4. ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประเมินผล

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารหากได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ 
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5. รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจ�าต่อคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ และรายงานผลการปฏิบติัตามกฎบตัรในปท่ีีผา่นมาต่อ

ผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือ

หุน้ เป็นต้น

6. พิจารณาและท�าหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบ

หมายแก่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นครั้งคราว

การสรรหา มหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีส่�าคญั ดงัตอ่ไปนี้

(1) พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังในเรื่อง

ของจ�านวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาด ประเภท และ

ความซบัซอ้นของธุรกิจ คณุสมบติัของกรรมการแต่ละคนในด้าน

ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจหรอือุตสาหกรรมหลักท่ีบรษัิทฯ ด�าเนินกิจการอยู ่

(2) พจิารณาคณุสมบติัของบุคคลท่ีจะมาเปน็กรรมการอิสระให้

เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ โดยความเป็นอิสระ

อยา่งน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด 

(3) ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่ อด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร 

เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ด�ารง

ต�าแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรบัสมคัรต�าแหน่งกรรมการ 

หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการ หลัก

เกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณา

บุคคลจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้

กรรมการ แต่ละคนเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสม 

(4) จัดท�าแผนการพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรูก้รรมการ

ปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจท่ีกรรมการบริษัท

ด�ารงต�าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าท่ีของกรรมการ และพัฒนาการ

ต่างๆท่ีส�าคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรอืกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ 

(5) จัดท�าแผนการสบืทอดงาน (Succession plan) และทบทวน

แผนการพฒันาประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านต่างๆ (Chief) รวมถึงผู้

บรหิารระดับสูง เพื่อเตรยีมความพรอ้มเป็นแผนต่อเน่ืองให้มผีู้

สืบทอดงานในกรณท่ีีประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร (CEO) ประธาน

เจ้าหน้าท่ีด้านต่างๆ (Chief) หรอืผู้บรหิารระดับสูงในต�าแหน่ง

น้ันๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เพื่อให้ การ

บรหิารงานของบรษัิทสามารถด�าเนินไปได้อยา่งต่อเน่ือง 

(6) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบรษัิท 

กรรมการอิสระ กรรมการชุดยอ่ย และ ผูบ้รหิารระดับสูง ได้แก่

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านต่างๆ 

(Chief) รวมถึงผูบ้รหิารระดับสงู และผูบ้รหิารสงูสุดในสายบญัชี

หรอืการเงิน

(7) ด�าเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอผู้ท่ีมีคุณภาพและ

คณุสมบติัเหมาะสมใหด้�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารระดับสูง ต่อคณะ

กรรมการบรษัิทฯ เพื่อพจิารณาแต่งต้ังและก�าหนดค่าตอบแทน 

(8) เสนอหลักเกณฑ์ วิธกีาร และข้ันตอนการด�าเนินการประเมนิ

ผลงานผูบ้รหิารระดับสูงต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ 

(9) ด�าเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะ

กรรมการชุดย่อย และผู้บรหิารระดับสูงตามท่ีได้รบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

(10) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการสรรหา ตามท่ีคณะ

กรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย

4. การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้

มกีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้งตามความจ�าเป็นและเหมาะ

สม

2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะ

ก�าหนดวาระการประชุมแต่ละครั้ง และเป็นประธานในการ

ประชุม นอกจากน้ันต้องมีการจดและเก็บบันทึกการประชุม 

ทกุครั้ง 

3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งใหแ้ก่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อน

การประชุม 

4. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะครบ

เป็นองค์ประชุม

5. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชุม ท้ังนี ้กรรมการท่ีมสีว่นได้เสยีในเรื่องใดจะต้องไมเ่ข้ารว่ม

ในการพจิารณาหรอืลงมติในเรื่องน้ัน

5. การรายงาน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงาน

ผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ และรายงานการ

ท�าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี โดย

เปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

2. จ�านวนครั้งในการประชุม

3. จ�านวนครัง้ท่ีกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละ

คนเข้ารว่มประชุม

4. ผลการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีก�าหนดไว้
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ท่ีเปน็ผูท้รงคณุวุฒิ

ในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบญัช ีการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร ์และด้านบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

3. ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ จ�านวน 2 ใน 3 ท่านได้แก่ รศ.ดร. เอกชัย 

นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย.์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 

เปน็กรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบ

ทานงบการเงิน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุนันท์  

วงศ์มุทธาวณิชย์ : ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรษัิทฯ ดังต่อไปนี ้:-

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง

และเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ( internal 

control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมปีระสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งต้ังโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรอืหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผดิชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ

ภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ 

4. พจิารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซึง่มคีวามเปน็อิสระเพื่อ

ท�าหน้าท่ีเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ และเสนอค่าตอบแทนของ

บุคคลดังกล่าวตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมท้ัง

เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัด

แยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรพัย ์ท้ังนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตสุม

ผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษัิทฯ 

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ ซึง่รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล

อยา่งน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 

- ความเหน็เก่ียวกับความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของ 

บรษัิทฯ 

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ 

- ความเหน็เก่ียวกับความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี

- ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์

- จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ารว่ม

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน

- ความเหน็หรอืข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้

รบัจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (charter) 

- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภาย

ใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิทฯ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมาย

ด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบรษัิทฯ ยังคงมคีวาม

รบัผดิชอบในการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ต่อบุคคลภายนอก

3. อ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็น

อิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชพีอ่ืนใดเมื่อเหน็ว่าจ�าเปน็ด้วยค่าใช้

จ่ายของบรษัิทฯ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วย

งานต่าง ๆ ของบรษัิทฯ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่อง

ต่าง ๆ ได้ 

4. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การประชุม ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอยา่งน้อย

ไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณจี�าเปน็เรง่ด่วน กรรมการตรวจสอบคน

ใดคนหน่ึง หรอืกรรมการคนใดคนหน่ึงของบรษัิทฯ อาจขอใหม้ี

การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้

2. การลงคะแนนเสยีง กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มสี่วนได้เสยีใด ๆ  

ในเรื่องท่ีพิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสยีง

ใดเรื่องน้ันๆ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสีิทธิออก

เสยีงลงคะแนน

3. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จด

และจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

รายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องน�าส่งคณะกรรมการตรวจ

สอบเพื่อการรบัรองและน�าสง่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อท่ีคณะ

กรรมการบริษัทฯ จะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

5. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมี

ข้อสงสัยว่ามรีายการหรอืการกระท�าดังต่อไปนีซ้ึ่งอาจมผีลกระ

ทบอยา่งมนัียส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ 

บรษัิทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะ

กรรมการตรวจสอบเหน็สมควรในเรื่องต่อไปนี้

1. รายการท่ีเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

2. การทุจรติหรอืมส่ิีงผิดปรกติหรอืมคีวามบกพรอ่งท่ีส�าคัญใน

ระบบการควบคมุภายใน

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กับธุรกิจของบรษัิทฯ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงาน และได้มกีารหารอืรว่มกันกับคณะกรรม

การบรษัิทฯ และผู้บรหิารแล้วว่าต้องด�าเนินการปรบัปรุงแก้ไข

เมื่อครบก�าหนดเวลาท่ีก�าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด�าเนินการแก้ไขดังกล่าว

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง

อาจรายงานสิ่งท่ีพบดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อเปน็การด�าเนินการตามหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีของบ

รษัิทฯ และตามหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทยในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมท้ัง

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management) ท่ีดี จะเปน็สว่นช่วยเพิม่มลูค่าของกิจการใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ ส่งเสรมิใหบ้รษัิทฯ มกีารเติบโตท่ีมัน่คงและยัง่ยนื ตลอดจน

เพิม่ความสามารถในการแข่งขันของบรษัิทฯ ใหส้งูยิง่ข้ึน บรษัิทฯ 

จึงจัดต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งข้ึนมาเพื่อเปน็หน่วยงาน

ท่ีศกึษา ติดตาม ประเมนิ จัดล�าดับความส�าคัญ และใหค้�าแนะน�า

ในการป้องกันหรอืแก้ไขความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้ึนได้ท้ังจากปจัจัย

ภายในและภายนอก เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ต่อไป

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มกีารก�าหนดนโยบายการบรหิารความ

เสีย่ง โดยเน้นใหม้กีารปฏิบติัตามกระบวนการบรหิารความเสีย่ง

ท้ังองค์กร เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายการบรหิารความเสีย่งท่ีก�าหนด

ไว้ โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องก�าหนดเป้าหมาย 

ดัชนชีีวั้ดความเสีย่ง มแีผนปรบัปรุงความเสีย่ง และรายงานผล

การบรหิารความเสีย่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรม

การบรษัิทฯ รบัทราบในการประชุมทกุครัง้
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต�าแหน่ง

1 ศาตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

5 ดร. ทัดธีร์ ขยิ่ม กรรมการบริหารความเสี่ยง

6 ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

7 นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กรรมการบริหารความเสี่ยง

8 ดร. พิชิต แสงผ่องแผ้ว กรรมการบริหารความเสี่ยง

9 นางสาวศิริพร ภักดี กรรมการบริหารความเสี่ยง

10 นายกรทักษ์ วีรเดชะ กรรมการบริหารความเสี่ยง

11 นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

12 นายขจร ธรรมจง กรรมการบริหารความเสี่ยง

13 นายสมชาย บิลแหละ กรรมการบริหารความเสี่ยง

*ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นกรรมการอิสระ

องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ

และผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานท่ีส�าคัญต่างๆ ของบริษัท 

จ�านวนไมน้่อยกว่า 5 คน 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง แบง่เป็น 2 กรณี

กรรมการท่ีมาจากกรรมการอิสระ ใหด้�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี 

ท้ังนี ้กรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกใหก้ลับ

เขา้ด�ารงต�าแหน่งใหมไ่ด้ หากในกรณท่ีีกรรมการออกหรอืว่างลง

ก่อนวาระไมว่่าในกรณใีด ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ สามารถแต่ง

ต้ังกรรมการอิสระท่านอ่ืนเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนได้ โดยมี

วาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการ

ท่ีตนแทน

กรรมการท่ีมาจากผู้บริหารระดับสูง ให้ด�ารงต�าแหน่งได้ตลอด

อายุการท�างานท่ียงัคงเปน็ผูบ้รหิารระดับสงูในฝา่ยงานน้ันๆ ใน

กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการท่ีมาจากผู้บรหิารระดับสูงจากฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึงว่างลงไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและมี

ต�าแหน่งหน้าท่ีเดียวกันหรอืเทียบเท่าเขา้เปน็กรรมการแทน โดย

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้

ตลอดไปจนกว่าจะได้รบัการเล่ือนขั้น ยา้ย ลาออก หรอืไล่ออก 

หรือเพราะเหตุอ่ืนใดอันท�าให้ไม่สามารถท�างานในต�าแหน่ง

หน้าท่ีดังกล่าวได้
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ก�าหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเสี่ยง และจัดท�า

รายงานการบรหิารความเสีย่ง (Risk Reporting) เสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการ

ก�าหนดแผนการจัดการความเสีย่งท่ีเหมาะสม และน�าไปปฏิบติั

ใช้ภายในบรษัิทฯ 

2. ศกึษา ประเมนิ และติดตามความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึง

ก�าหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 

(Integrated Risk Management) โดยใหค้รอบคลุมความเสีย่ง

หลักท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกของธุรกิจ อาทิเช่น

2.1 ปัจจัยภายใน

- ความเสีย่งจากการบรหิารธุรกิจ (Business Risk)

- ความเสีย่งทางการเงิน (Financial Risk)

- ความเสีย่งด้านการปฏิบติัการ (Operational Risk)

2.2 ปัจจัยภายนอก

- ความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk) 

- ความเสีย่งจากข้อกฎหมายหรอืนโยบายภาครฐั (Regulatory 

/ Political Risk) เป็นต้น

3. ดแูลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง

อย่างต่อเน่ือง เพื่ อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมี

ประสิทธิภาพ และมกีารปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง

4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่าง

สม�าเสมอ เพื่อติดตามความเสีย่งท่ีมสีาระส�าคัญและด�าเนินการ

ใหม้กีารจัดการความเสีย่งท่ีเกิดขึน้อยา่งเพยีงพอ และเหมาะสม

5. รายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ อย่างสม�าเสมอ เก่ียวกับ

ความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่ง การจัดการความเสีย่ง รวมถึง

สถานะความเสีย่งท่ีเกิดขึ้นต่อบรษัิทฯ รวมถึงสิ่งท่ีต้องปรบัปรุง

หรอืแก้ไข เพื่อใหส้อดคล้องกับนโยบายการบรหิารความเสีย่งท่ี

ก�าหนด

6. ให้มอี�านาจแต่งต้ังคณะท�างาน และ/หรอื บุคลากรเพิ่มเติม 

หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกได้ตามความจ�าเป็น 

เพื่อศึกษา ประเมิน ติดตามและเสนอแนะแนวทางการบรหิาร

จัดการความเสีย่ง

7. จัดท�ารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังก�าหนดเป้าหมายและแผน

งานในการด�าเนินการส�าหรบัปต่ีอไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ 

8. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปล่ียนแปลงใด

เก่ียวกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ

กรรมการบรษัิทฯ เพื่อขออนุมติัปรบัปรุงใหม้คีวามเหมาะสมหรอื

ใหเ้ป็นตามกฎระเบยีบข้อบงัคับของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงตามท่ีคณะ

กรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุม

อยา่งน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมี

กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะครบองค์

ประชุม

3. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะถือตาม

เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้ารว่มประชุมในครั้งน้ันๆ 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจเชิญบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กับระเบยีบวาระการประชุมเพื่อเข้ารว่มการประชุมได้ตามความ

จ�าเป็น

5. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งทุกท่านต้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 

และต้องจัดท�ารายงานการประชุมสง่ใหกั้บคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งทกุท่านภายใน 14 วันท�าการภายหลังการประชุมเสรจ็

สิ้น

6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีรับผิด

ชอบในการจัดเตรยีมความพรอ้มส�าหรบัการประชุม อันประกอบ

ด้วย การจัดเตรียมสถานท่ีการประชุม วาระการประชุม และ

เอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องรายงานผลการด�าเนินการ

ในการบรหิารและจัดการความเสีย่ง รวมถึงสถานะความเสีย่งใน

แต่ละหวัข้อท่ีก�าหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อใหค้วาม

มั่นใจว่า คณะกรรมการบรษัิทได้รบัทราบและตระหนักถึงปจัจัย

ต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมนัียส�าคัญต่อสถานะการด�าเนิน

ธุรกิจของบรษัิท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ดูแล ปฏิบัติงานประจ�าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของ

บริษัท และบริหารจัดการ การด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไป

ตามนโยบาย เป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนงานการด�าเนิน

ธุรกิจ งบประมาณประจ�าปขีองบรษัิท และกลยุทธ์ในการด�าเนิน

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีก�าหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรหิาร 

2. ก�ากับดแูลการด�าเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบรหิาร

บุคคล และด้านการปฏิบติังานอ่ืนๆ โดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายและแผนการด�าเนินงานของบรษัิท ท่ีก�าหนดไว้โดยคณะ

กรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร 

3. มอี�านาจว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนด

อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บ�าเหน็จรางวัล ปรบัขึ้นเงินเดือน 

ส�าหรบัพนักงานบรษัิทในต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

จนถึงผู้อ�านวยการฝ่าย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบรษัิท หรอืบุคคลท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย
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4. มอี�านาจว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนด

อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บ�าเน็จรางวัล ปรับข้ึนเงินเดือน 

พนักงานของบรษัิทในต�าแหน่งต�ากว่าผูอ้�านวยการฝ่าย 

5. อนุมติัการซื้อเครื่องจักรภายในวงเงิน (ไมว่่าจะเกิดเพยีงครั้ง

เดียวหรอืต่อเน่ือง) ไมเ่กินธุรกรรมละ 4 ล้านบาท และ ปีละไม่

เกิน 20 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบรหิารของบรษัิทไว้แล้ว และ/หรอืปรากฏใน แผนการ

ด�าเนินงาน หรอืงบประมาณประจ�าปีของบรษัิทแล้ว 

6. มอี�านาจอนุมติัการเลิกใช้ และการจ�าหน่ายสินทรพัย ์หรอืการ

ขาย และเชา่กลับคืนสินทรพัย ์ตามระเบยีบปฏิบติัเรื่อง การเลิกใช้ 

และจ�าหน่ายสินทรพัย ์หรอืการขายและเช่ากลับคืนสินทรพัย ์ใน

กรณท่ีีมลูค่าสุทธิทางบญัชไีมเ่กิน 1 ล้านบาท 

7. การท�าสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ของ

บรษัิท ใหน้�าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารพจิารณา เพื่อ

น�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมติั 

8. มอี�านาจอนุมติัการสั่งซื้อวัตถดิุบ ในวงเงินไมเ่กิน10 ล้านบาท

หรอื เทียบเท่าต่อ 1 ธุรกรรม ต่อเดือน 

9. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท

และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร รวมท้ังมอี�านาจ ด�าเนินการใดๆ 

ท่ีจ�าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าว 

ท้ังนี ้ ในการด�าเนินการเรื่องใดท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร หรอื

ผูร้บัมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารหรอืบุคคล ท่ีอาจ

มีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ 

ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) มสีว่นได้สว่นเสยี หรอืมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบรษัิท และ/หรอืบรษัิทย่อย และ/

หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอ�านาจ

ด�าเนินการ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562

รายชื่อ
ประชุม

กรรมการ
บริษัทฯ 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุม
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คา่ตอบแทน

ประชุม
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 
2562

1 นายสมนึก ไชยกุล 3/4 - - - 0/1

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 4/4 - - 3/4 1/1

3 นายประสาท ยูนิพันธุ์ 4/4 - 1/1 - 1/1

4 นางพูนพรรณ ไชยกุล 3/4 - - - 1/1

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 4/4 4/4 1/1 - 1/1

6 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 4/4 4/4 1/1 - 1/1

7 ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 4/4 4/4 - 4/4 1/1

8 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 1/1 - - - -

**บรษัิทฯ จัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562

***นายสมนึก ไชยกลุ และนางพนูพรรณ ไชยกลุได้ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ โดยมผีลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2562 เป็นต้นไป และนายนัทธพงศ ์ไชยกลุ ได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนางพนูพรรณ ไชยกลุ โดยมผีลต้ังแต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน 

2562 เป็นต้นไป ) 

การประชุมคณะกรรมการ

ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบในปหีน้าคือป ี2563 น้ัน บรษัิทฯ ได้ก�าหนดตารางการ

ประชุม วัน-เวลาไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปีแล้ว และได้แจ้งให้กับ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแล้ว 

และบรษัิทฯ ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ จ�านวน

อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปีท้ังนี้เลขานุการบริษัทฯ ท�าหน้าท่ีจัดส่ง

หนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ วาระการประชุม และ

เอกสารประกอบการประชุมไปใหกั้บกรรมการบรษัิทฯ เปน็การ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีการศึกษาราย

ละเอียดการประชุมมาล่วงหน้า 
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แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination 

& Remuneration Committee) จะเปน็ผูพ้จิารณาค่าตอบแทน

ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยจะเสนอค่า

ตอบแทนดังกล่าวใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมติั ท้ังนี้

ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องได้รับการ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยบรษัิทฯ ได้ก�าหนดแนวทาง การ

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงไว้ดังนี้

1. แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษัิทฯ จะก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการอยา่งเหมาะสมท้ังนีเ้พื่อ

สามารถดึงดดูและรกัษากรรมการท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ ให้

ท�างานกับบรษัิทฯ โดยปัจจัยส�าคัญท่ีใช้ในการพจิารณาก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ คือ 

• ผลประกอบการบรษัิทฯ 

• หน้าท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการท่ีได้รบัมอบหมาย

• อัตราค่าตอบแทนโดยเฉล่ียของบรษัิท ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน

โครงสรา้งของค่าตอบแทน จะประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจ�า

ปี ( Retainer Fee) และค่าเบีย้ประชุม (Attendance Fee) 

2. แนวทางการก�าหนดคา่ตอบแทนส�าหรบั ผูบ้รหิารระดบั
สูง

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับผู้

บรหิารระดับสูง ในระดับรองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร สายงาน

ต่าง ๆ  ผูอ้�านวยการอาวุโส และผูอ้�านวยการ สายงานต่าง ๆ  ท้ังนี ้

ค่าตอบแทนต้องมคีวามเหมาะสมท่ีจะสามารถดึงดูดและรกัษา

ผู้บรหิารระดับสูงให้ท�างานให้กับบรษัิทฯ โดยปัจจัยส�าคัญท่ีใช้

ในการพจิารณา ก�าหนดค่าตอบแทน คือ 

• ผลประกอบการของบรษัิทฯ 

• การพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจ�าปี จะ

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเทียบกับตัวชี้วัดผลงานหลัก  

(Key Performance Indicator – KPI) 

• บรษัิทฯ จะน�าอัตราค่าตอบแทนเฉล่ียของอุตสาหกรรมและค่า

เฉล่ียของตลาดมาประกอบการพจิารณา 

นอกจากน้ันบริษัทฯ อาจจะขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน

การบรหิารทรพัยากรบุคคลมาประกอบการพจิารณา โดยคิดค่า

ใช้จ่ายของบรษัิทฯ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนด (พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ�ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด  

หลักทรพัย)์

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินธุรกิจ มคีวามต้ังใจ และมจีรยิธรรมในการด�าเนิน

ธุรกิจ

3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่าย

จัดการและกลุ่มท่ีมผีลประโยชน์อ่ืนใด

4. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บรษัิทฯ ได้อย่างเพยีงพอและเอาใจ

ใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรบัผดิชอบของตน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

1. เป็นผูม้วิีสัยทัศน์ มคีวามคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ ซื่อสัตยส์ุจรติ

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินธุรกิจ มคีวามต้ังใจ และมจีรยิธรรมในการด�าเนิน

ธุรกิจ

3. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บรษัิทฯ ได้อย่างเพยีงพอและเอาใจ

ใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรบัผดิชอบของตน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระอยา่งน้อย 3 คน

2. ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ 

บรษัิทฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้

ตัดสนิใจในการด�าเนินกิจการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย 

บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล�าดับเดียวกัน หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมคีวาม

ขัดแยง้

4. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

หน่ึงคน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�า

หน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1. เป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ 

2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

3. เปน็ผูท่ี้มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมคีวาม

รู ้ความเข้าใจถึงคณุสมบติั หน้าท่ีและความรบัผดิชอบในฐานะ

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
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คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระด�าเนินงานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์ท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก�าหนด คือมจี�านวนกรรมการอิสระอยา่งน้อยหน่ึง

ในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมด แต่ต้องไมน้่อยกว่าสามคน 

โดยแต่ละคนต้องมคีณุสมบติัดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท้ังนี ้ใหนั้บรวม

การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมสี่วนรว่มบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมคีวามขัด

แย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  

2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งต้ัง

3. ไมม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตาม

กฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร 

รวมท้ังคูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูม้อี�านาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี

อ�านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย

4. ไมม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย 

บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ ในลักษณะท่ีอาจ

เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมท้ังไม่เป็น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ ของผูท่ี้มคีวามสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลัีกษณะ

ดังกล่าวมาแล้ว ไมน้่อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งต้ัง

ท้ังนีค้วามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ี

ท� า เ ป็ น ป ก ติ เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร  ก า ร เ ช่ า ห รือ ใ ห้ เ ช่ า 

อสังหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการ

ให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมมีูลค่ารายการต้ังแต่

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือต้ังแต่  

20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�ากว่า ท้ังนีใ้หนั้บรวม

หนีท่ี้เกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปก่ีอนวันท่ีมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กับบุคคลเดียวกัน

5. ไมเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิท

รว่ม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแยง้ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญช ี 

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้สงักัดอยู ่เว้นแต่จะได้พน้จากการ

มลัีกษณะดังกล่าวมาแล้ว ไมน้่อยกว่า 2 ป ีก่อนได้รบัการแต่งต้ัง

6. ไมเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึง่รวมถึงการเปน็ท่ีปรกึษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า  

2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 

ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ัน

ด้วย เว้นแต่จะได้พน้จากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแล้ว ไมน้่อย

กว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งต้ัง

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ี

เก่ียวข้องกับผูถื้อหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ 

8. ไมม่ลัีกษณะอ่ืนใดท่ีท�าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็ได้อยา่งเปน็

อิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบรษัิทฯ 

วิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นคณะ

สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการโดย

พิจารณาจากปัจจัยหลายประการ โดยกรรมการท่านใหม่ท่ีจะ

สรรหามาน้ัน จะต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ในปัจจุบนั และอนาคต 

โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอน
กรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 

5 คน และไมเ่กิน 12 คน และกรรมการไมน้่อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จ�านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และ

กรรมการของบรษัิทฯ จะต้องเปน็ผูท่ี้มคีณุสมบติัตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนด หา้มมใิหก้รรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุน้ส่วน หรอื

เข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ

ด�าเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่

จะแจ้งใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมมีติแต่งต้ัง 

2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งต้ังกรรมการ โดยใช้เสยีงข้างมาก

ตามหลักเกณฑ์และวิธกีาร ดังต่อไปนี้

2.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากับหน่ึงหุน้ต่อเสยีงหน่ึง

2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็นราย

บุคคลไป

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้

รบัการเลือกต้ังเปน็กรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมหีรอื

จะพงึเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณท่ีีบุคคลซึ่งได้รบัการเลือกต้ังใน

ล�าดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ�านวนท่ีจะพงึมหีรอืจะ

พงึเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด

3. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก

ต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 

ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภาย

หลังจดทะเบยีนบรษัิทฯ น้ัน ใหใ้ช้วิธจัีบสลากกันว่าผูใ้ดจะออก 

สว่นปหีลัง ๆ  ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต�าแหน่งนานท่ีสดุน้ัน

เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจได้รบั

เลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหมก็่ได้
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4. ในกรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึง

คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่

วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น

กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่า

วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน

5. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก

ต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิออกเสยีง 

และมหีุน้นับรวมกันได้ไมน้่อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนหุน้ท่ีถือโดย

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมสีิทธิออกเสยีง

การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการเข้าใหม่ 

บริษัทฯ เห็นความส�าคัญในการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม ่

ซึ่งเป็นเรื่องจ�าเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรรมการใหม่

อย่างมาก เพราะเป็นการสรา้งความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจและ

การด�าเนินงานด้านต่างๆของบรษัิทฯ ก่อนท่ีจะเขา้ประชุมคณะ

กรรมการบรษัิทฯ ครั้งแรก ดังน้ันคณะกรรมการบรษัิทฯ จึงได้

ก�าหนดเป็นนโยบายใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุครัง้ โดย

มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารและน�าส่ง

ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานใหกั้บกรรมการใหม ่เชน่

ข้อบังคับบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการ

บรษัิทจดทะเบยีน อ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ จรยิธรรม

ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน การเปิดเผยสารสนเทศ ค่า

ตอบแทนและสิทธิประโยชน์กรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

และข้อมลูท่ีส�าคัญของบรษัิทฯ และข้อมลูท่ัวไป รวมถึงข้อมลูผู้

บรหิารของบรษัิทฯ เปน็ต้น รวมท้ังจะได้รบัการเชิญเขา้รว่มการ

ปฐมนิเทศด้วย ซึ่งจะได้รบัเชิญเข้าเยีย่มชมกิจการของบรษัิทฯ 

และได้รับทราบข้อมูลท่ีส�าคัญของบริษัทฯ ท้ังนี้กรรมการท่าน 

อ่ืนๆท่ีสนใจอาจเข้ารว่มการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย

ส�าหรับกรรมการใหม่ท่ีไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

กรรมการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบรษัิทไทย บรษัิทฯ จะสง่เขา้รว่มอบรม โดยบรษัิทฯ จะ

เป็นรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด

ส�าหรบัปี 2562 นายนัทธพงศ ์ ไชยกุล ได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบรษัิทฯ ท่านใหม ่และได้รบัการปฐมนิเทศจาก เลขานุ

การบรษัิทฯ และได้ผา่นการอบรมหลักสตูร DAP รุน่ท่ี 167/2019 

จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทฯ ได้แล้ว เมื่อวันท่ี 11 

พฤศจิกายน2562 แล้ว

การสรรหากรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมกีรรมการอิสระไมน้่อยกว่า 

1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด และจะต้องไมต่�ากว่า 3 คน 

บริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการอิสระในลักษณะ

เดียวกับการคัดเลือกกรรมการและผูบ้รหิาร ท้ังนี ้ผูท่ี้จะได้รบัการ

คัดเลือกเขา้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมคีณุสมบติั

ตามท่ีบรษัิทฯ ก�าหนด 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ จะต้องมกีรรมการอิสระอยา่ง

น้อย 3 คน บรษัิทฯ มแีนวทางในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ

ในลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการอิสระ ท้ังนี้ผู้ท่ีได้รับ

การคัดเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ จะต้องมี

ความรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอท่ีจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีคณะ

กรรมการตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติตามท่ี

กฎหมายก�าหนด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบรหิาร เป็นผูม้อี�านาจ ในการว่าจ้าง แต่งต้ัง โยก

ย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน 

บุคคลากรซึ่งเปน็ผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิท ในต�าแหน่งต้ังแต่

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จนถึงผู้อ�านวยการฝ่าย โดยให้

ประธานกรรมการบรหิารเป็นผูม้อี�านาจในการด�าเนินการ 

ส�าหรบัต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร หากมกีารว่าจ้าง แต่ง

ต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่า

ตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการบรหิารมหีน้าท่ีเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพจิารณาอนุมติั

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กรรมการบริษัทฯ จ�ากัด จ�านวนบริษัทในการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการในบรษัิทอ่ืน ไมเ่กิน 5 บรษัิท เพื่อใหก้รรมการมเีวลา

เพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบ

หมาย และต้องรายงานใหบ้รษัิทฯ ทราบ หากมกีารเปล่ียนแปลง

ในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ท�าการประเมนิผลการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการ โดยรวมท้ังคณะไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อ

พิจารณาผลงานท่ีผ่านมาว่ามข้ีอดี และข้อบกพรอ่งประการใด

บ้าง ท้ังนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในอนาคต

ตลอดจนเพื่อสรา้งความเขา้ใจอันดีในการปฏิบติังานรว่มกันของ

คณะกรรมการทกุท่าน
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การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บรษัิทฯ ท�าการประเมนิผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ี

บรหิารเปน็ประจ�าทกุป ีเพื่อก่อใหเ้กิดการพจิารณาค่าตอบแทน

ท่ีเป็นธรรมต่อท้ังบรษัิทฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร โดยใช้

หลักเกณฑ์ท่ีบรษัิทฯ จดทะเบยีนสว่นใหญนิ่ยมใช ้และตกลงกัน

ล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม 

ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินน้ันต้องรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการ

เงิน ผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว 

เปน็ต้น ปจัจัยท่ีใชใ้นการประเมนิผลท้ังในแง่การประเมนิโดยใช้

ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) และปัจจัยท่ีไม่ใช่

ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) เปน็เกณฑ์ในการประเมนิ

ผลการปฏิบติังาน

ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) ได้แก่ รายได้ ก�าไรสุทธิ 

ก�าไรสุทธิต่อหุน้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (Return 

on Fixed Asset) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 

(Return on Equity) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร ์

(Economic Value Added - EVA) ฯลฯ เป็นต้น 

ปัจจัยท่ีไมใ่ช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) ได้แก่ วิสัย

ทัศน์ ภาวะความเปน็ผูน้�า การบรรลตุามแผนกลยุทธ์ การบรหิาร

ความเสี่ยง การมีความสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมการบริษัทฯ 

การตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางของคณะกรรมการบ

ริษัทฯ การติดต่อสื่อสาร การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การ

ขยายตลาด ฯลฯ เป็นต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บรษัิทฯ มนีโยบายในการพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู 

ในด้านการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี และในด้านการบรหิารอยา่งต่อ

เน่ือง โดยกรรมการและผูบ้รหิารจะเขา้รว่มการสมัมนาและการ

ฝึกอบรมท่ีจัดขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส�านักงาน ก.ล.ต. หรอื สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) กรรมการทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร 

Director Certification Program (DCP) หรอื หลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

บรษัิทฯ มแีผนการสบืทอดต�าแหน่ง โดยกระบวนการสรรหาจาก

บุคคลท้ังภายในและภายนอกบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ มรีะบบการ

คัดสรรบุคคลากรท่ีมคีวามเหมาะสมเขา้มารบัต�าแหน่งกรรมการ 

และฝ่ายบริหารท่ีส�าคัญ และสอดคล้องกับแผนการสืบทอด

ต�าแหน่ง ท้ังนีท้กุต�าแหน่งจะต้องผา่นระบบการคัดสรรท่ีโปรง่ใส 

และเป็นธรรม 

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้แต่งต้ัง นายยรรยงค์ สวัสด์ิ ให้ด�ารง

ต�าแหน่งเลขานุการบรษัิทฯ เมื่อวันท่ี 7 สงิหาคม 2552 โดยเลขา

นุการบรษัิทฯ มหีน้าท่ีรบัผดิชอบท่ีส�าคัญ ได้แก่ ท�าหน้าท่ีด�าเนิน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้

เป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้องตามกฎหมาย จัดท�ารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ รวบรวมและเก็บรักษารายงานการ

ประชุมให้ง่ายแก่การค้นหา จัดเตรียมและจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมรวมท้ังรายงานประจ�าปีให้กับผู้ถือหุ้นและหน่วยงาน

ก�ากับดแูล จัดท�าและจัดเก็บรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และจัด

ส่งให้แก่หน่วยงานก�ากับดูแล รวมท้ังผู้ถือหุ้นกับเผยแพร่ใน 

Website ดูแลให้บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ และผู้บริหาร

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบยีบข้อบังคับของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) เป็นผูติ้ดต่อประสาน

งานต่างๆ กับหน่วยงานดังกล่าว รวมท้ังแจ้งข้อมูลเก่ียวกับ

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ใหกั้บตลาดหลักทรพัยฯ์ และ 

ก.ล.ต. นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าท่ีให้ค�าแนะน�า

และค�าปรกึษาในการเขา้รบัต�าแหน่งของกรรมการบรษัิทฯ ราย

ใหม ่ติดต่อสรา้งความสัมพนัธ์กับผูถื้อหุน้ ท�าหน้าท่ีเปน็ส่ือกลาง

ระหว่างผูถื้อหุน้กับคณะกรรมการบรษัิทฯ และผูบ้รหิาร สง่เสรมิ

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ Corporate Governance และให้

ข้อมลูและผลักดันคณะกรรมการใหป้ฏิบติัตาม รวมท้ังใหม้กีาร

ตรวจสอบผลการปฏิบติัตามข้อก�าหนดของหลักการดังกล่าว ให้

ข้อมูลและค�าแนะน�าแก่กรรมการ และผู้บริหารในการจัดท�า

รายงานต่างๆตามท่ีกฎหมายหรอืกฎข้อบงัคับ ต่างๆท่ีก�าหนดให้

ต้องมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปรง่ใส เช่น การรบั

ทราบภาระหน้าท่ีเก่ียวกับการรายงานการถือหลักทรพัย์ฯ และ

ดูแลการด�าเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎ

ระเบยีบของบรษัิทฯ ตลาดหลักทรพัย์ฯ และหน่วยงานก�ากับท่ี

เก่ียวข้อง เป็นต้น

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบของบรษัิทฯ มคีวามเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มี

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้

สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจ

สอบภายใน โดยท�าการทดสอบ การประเมินความเสี่ยง การ

ประเมนิความเพยีงพอ และความมปีระสทิธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมี

ประสทิธิภาพ บรรลเุปา้หมาย และเปน็ไปตามแผนงานการตรวจ

สอบท่ีวางไว้
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

3 ศาสตราจารย์ ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ

ท้ังนี้ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบัญชี การเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบริหารความเสี่ยง 

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานความถูกต้องของงบการเงิน รายงาน
ผู้สอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ หรือรายการเก่ียวโยง การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำาหนดค่าตอบแทน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี IFRS (International Financial Reporting Standards) และได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไมม่ีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้ารว่ม
ประชุมด้วย 1 ครั้ง 

รายงานทางการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า งบการเงินได้จัดทำาตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมี
การเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอยา่งเหมาะสมตามสมควร ซึ่งผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตได้แสดงความเห็นต่องบการเงินไว้
แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชี และได้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี IFRS (International 
Financial Reporting Standards)

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

นำาเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ โดยบรรจุเป็นวาระการประชุมหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง โดยได้ให้ข้อ
เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซ่ึงฝ่ายจัดการได้ดำาเนิน การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และเป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

การประเมินตนเอง

พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดี อันมีสว่นชว่ยเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการท่ีดีได้อยา่งมีประสิทธิผล

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการเกี่ยวโยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน รายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทยอ่ย และบุคคลท่ีเก่ียวโยง เพ่ือพิจารณาว่าการทำาธุรกรรม
มีรายการท่ีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการ
เปิดเผยข้อมูลการทำารายการระหว่างกันไว้อยา่งครบถ้วน 
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การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2562  
รวมท้ังพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

 นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ
 นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3853 และ/หรือ
 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313

สำาหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูส้อบบญัชท่ีีทำาหนา้ท่ีรบัรองงบการเงินของบริษัทฯ คือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ ์

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำาเนินงานของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมข่ัดต่อกฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอ่ืน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีความอิสระ รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือกำากับดูแล การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบใน
ปี 2562 บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นเรื่องท่ีสำาคัญ
ในการดำาเนินธุรกิจ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงข้ึนเพ่ือเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ทำาหน้าท่ี
ในการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบ พร้อมท้ังกำาหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงอยา่งต่อเนื่อง ท้ังนี้

บรษัิทฯ เล็งเหน็ว่าการวางระบบการบริหารความเสีย่ง (Risk Management) ท่ีดีจะเป็นสว่นชว่ยเพิม่มลูค่าของกิจการใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สง่เสรมิ
ให้บริษัทฯ มีการเติบโตท่ีมั่นคงและยั่งยืน 
 ในปี 2562 นี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ทำาการประชุมท้ังสิ้นรวม 4 ครั้ง และได้รายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นลำาดับ สาระสำาคัญของการปฏิบัติงานเป็นดังนี้

 1. ประเมนิความเสีย่ง และกำาหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งของแต่ละฝ่ายงาน โดยใหค้รอบคลมุความเสีย่งจากปัจจัยภายใน
และภายนอกของบริษัทฯ 

 2. ดแูล ติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งอยา่งต่อเนื่อง เพื่อใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งท่ีมปีระสทิธภิาพ 
 3. ทบทวน แนวคิดของการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ และแนวทางในการปฏิบัติอยา่งเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาปัจจัยด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม เทคโนโลยี คู่แขง่ เป็นต้น 
 4. รายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น
ชอบในการกำาหนดแผนการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและนำาไปปฏิบัติใช้ภายในบริษัทฯ 

จากการดำาเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ พร้อมท้ังประเมินเพื่อให้ทราบ
ระดับของความเสี่ยง และกำาหนดมาตรการในการป้องกัน และบริหารความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงให้อยูใ่นระดับท่ียอมรับได้ 

ท้ังนี้ ได้นำาเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อกำาหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ท้ังนี้เนื้อหาโดยละเอียดของการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ อยูใ่นรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ดร.กำาพล ปัญญาโกเมศ)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จำากัด (มหาชน) มีวาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ทุกท่านไมไ่ด้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2 นายประสาท ยูนิพันธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบติัหนา้ท่ี และความรบัผดิชอบอยา่งอิสระ ตามท่ีได้กำาหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำาหน้าท่ีพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะนำาเสนอ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นผูอ้นมุติัเป็นประจำาทกุปี และกำาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ 

เป็นผู้อนุมัติ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 1 ครั้ง (กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ท้ัง 3 ท่าน เข้ารว่มประชุมครบถ้วน) เพื่อพิจารณา กำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ นอกจากนี้ในปี 2562 นี้ ได้

ปรับปรุงแบบประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อพิจารณาเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 

บรษัิทฯ และได้นำาเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผู้พจิารณาอนมุติั ท้ังนี้ได้ขอให้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระชว่ยหาข้อมลูเพื่อใชป้ระกอบ

การพิจารณา ท้ังนี้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในเรื่องใดจะต้องไมเ่ข้ารว่มในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น

สำาหรับค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2562 นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา

อย่างรอบคอบ ซ่ึงเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบ

การของบริษัทฯ ระดับความรบัผิดชอบ และประสบการณ ์จึงเหน็ควรเสนอใหที้่ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนมุติัอัตราค่าตอบแทนคณะกรรม

การบริษัทฯ โดยให้คงอัตราเดิมตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว สำาหรับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรม

การบริษัทฯ และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนได้แสดงไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ของรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว 

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย และ งบการเงินเฉพาะกิจการ ของบรษัิทฯ รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจำาป ีงบการเงินดังกล่าวจัดทำา

ขึ้นตามมาตร ฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสม และ ถือปฏิบัติอยา่งสม�าเสมอ ใช้

ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ การประมาณการท่ีเหมาะสมในการจัดทำารวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใหจั้ดทำาและดำารงไว้ซ่ึงระบบควบคมุภายใน ท่ีมปีระสทิธภิาพและ ประสทิธผิล เพื่อใหม้คีวามมั่นใจอยา่งมเีหตุผล

ว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนอยา่งเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไมใ่ห้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการท่ีผิดปกติ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้กำากับดูแลเก่ียวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงิน และ ระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจ

สอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพียงพอและเหมาะสม มีความเชื่อ

มั่นอยา่งมเีหตผุลว่างบการเงินรวมของบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยสำาหรบัปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มคีวามถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 

(นายประสาท ยูนิพันธ์ุ)

รักษาการประธานกรรมการ
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ค�าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
และฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สรุปผลการดำาเนินงานและสถานะทางการเงิน สำาหรับ  
ปี 2562 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เทียบกับ ผลการดำาเนินงานและสถานะทางการเงิน สำาหรับปี 2561 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย  
ดังมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2562 เทียบกับปี 2561

2562 2561 เพ่ิมขึ้น (ลดลง)

พันบาท % พันบาท  % พันบาท %

รายได้จากการขายและบริการ

 - รายได้จากการประกอบและทดสอบแผง
วงจรไฟฟา้รวม

 899,243  50.43  1,210,130  68.54  (310,887) (25.69)

 - รายได้จากการผลิตและประกอบแผง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์

 233,943  13.12  155,449  8.80  78,493  50.49 

 - รายได้จากอุปกรณ์ส�าหรับการสื่อสาร
ผ่านเส้นใยแก้วน�าแสง

 649,957  36.45  400,079  22.66  249,878  62.46 

รวมรายได้จากการขายและบริการ  1,783,143  100.00  1,765,659  100.00  17,484  0.99 

ต้นทุนขายและบริการ  1,543,367  86.55  1,435,680  81.31  107,687  7.50 

ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  239,776  13.45  329,979  18.69  (90,203) (27.34)

ค่าใช้จ่ายในการขาย  72,322  4.06  66,462  3.76  5,861  8.82 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  194,071  10.88  176,436  9.99  17,635  10.00 

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน  (26,617)  (1.49)  87,082  4.93  (113,699)  n.a. 

รายได้อื่น

 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  8,904  0.50  4,345  0.25  4,558  104.91 

 รายได้จากการจ�าหน่ายเศษซาก  16,550  0.93  15,900  0.90  650  4.09 

 อื่นๆ  10,747  0.60  25,407  1.44  (14,660) (57.70)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการ
เงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

 9,584  0.54  132,734  7.52  (123,151)  (0.93)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  53,524  3.00  59,567  3.37  (6,044)  (10.15)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (43,940)  (2.46)  73,167  4.14  (117,107)  n.a. 

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  2,055  0.12  (1,231)  (0.07)  3,286  n.a. 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  (41,885)  (2.35)  71,936  4.07  (113,821)  n.a. 

ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ�าหน่าย  270,892  15.19  254,668  14.42  16,224  6.37 

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี 
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ�าหน่าย

 280,476  15.73  387,402  21.94  (106,927) (27.60)
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ผลการการด�าเนินงานข้างต้นเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก
ปัจจัยต่างๆที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำานวน 
1,783.14 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อน 17.49 
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.99 โดยยอดขายในสินค้ากลุ่ม IC 
ลดลงตามอุปสงค์ของโลกซึ่งมีผลกระทบโดยตรงจากสงครามการ
ค้าระหว่างประเทศสหรฐัฯและจีน แต่ชดเชยด้วยยอดขายทีเ่ติบโต
ขึ้นของสินค้ากลุ่ม OPTICS

ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้น

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีต้นทุนขายและบรกิารในปี 2562 จำานวน 
1543.37 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 107.69 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า หรือ
เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 7.50 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายจากโครงการปรบัลด
พนักงานตามการผลิตท่ีลดลง นอกจากนี้ ยังมีการต้ังสำารองผล
ประโยชนข์องพนักงานเพิม่ขึ้นด้วย ในขณะท่ีกำาไรขั้นต้นประจำาปี 
2562 จำานวน 239.78 ล้านบาท ลดลง 90.20 ล้านบาท จากชว่ง
เวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 27.34

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA)

บริษัทมีกำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และรายการตัด
จำาหนา่ย (EBITDA) จำานวน 280.48 ล้านบาท ลดลงจากชว่งเวลา
เดียวกันของปีก่อนหนา้ 106.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.60

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประจำาปี 2562 ของบริษัทฯ 
จำานวน 266.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 9.67 จากชว่งเวลาเดียวกันในปีก่อนหนา้ เนื่องจากมค่ีาใช้
จ่ายจากโครงการปรับลดพนักงานตามกำาลังการผลิตลง รวมถึง
การต้ังสำารองผลประโยชน์ของพนักงานเพิม่ขึ้น

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนๆ จำานวน 36.20 ล้านบาท ลดลง 9.45 ล้าน
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 20.70 จากชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

ค่าใช้จ่ายทางการเงินประจำาปี 2562 จำานวน 53.52 ล้านบาท ลด
ลงจากชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นจำานวน 6.04 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 10.15
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* ฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีสำาคัญ เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้

2562 2561 เพ่ิมขึ้น (ลดลง)

พันบาท % พันบาท  % พันบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 126,651 4.53 27,941 0.96  98,710  353.28 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 254,320 9.10 271,095 9.28  (16,776)  (6.19)

สินค้าคงเหลือ 294,428 10.53 345,569 11.83  (51,142)  (14.80)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 697,211 24.94 675,200 23.12  22,011  3.26 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,061,034 73.72 2,207,614 75.59  (146,579)  (6.64)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,098,613 75.06 2,245,310 76.88  (146,697)  (6.53)

รวมสินทรัพย์ 2,795,824 100.00 2,920,509 100.00  (124,686)  (4.27)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

489,719 17.52 353,851 12.12  135,868  38.40 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 239,952 8.58 310,941 10.65  (70,989)  (22.83)

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี

145,820 5.22 136,580 4.68  9,240  6.77 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,267,472 45.33 981,119 33.59  286,353  29.19 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

63,250 2.26 204,320 7.00  (141,070)  (69.04)

หุ้นกู้ 0 0.00 214,862 7.36  (214,862)  (100.00)

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 283,185 10.13 637,437 21.83  (354,253)  (55.6)

รวมหนี้สิน 1,550,657 55.46 1,618,556 55.42  (67,900)  (4.20)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,245,167 44.54 1,301,953 44.58  (56,786)  (4.36)

สินทรัพย์

ณ ปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 2795.82 ล้านบาท ลดลง 124.69 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.27 จาก สิ้นปี 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ ปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สิน 1550.66 ล้านบาท ลดลง 67.90 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 4.20 จาก สิ้นปี 2561 ขณะท่ีสว่นของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ มีจำานวน 1245.17 ล้านบาท ลดลง 56.79 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 4.36 จาก ณ สิ้นปี 2561
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน (Source and Use of Fund)

2562 2561
เพ่ิมขึ้น
 (ลดลง)

พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  258,797  270,002  (11,204)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (133,493)  (174,424)  (40,930)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (26,594)  (142,675)  (116,082)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ  98,710  (47,097)  145,808 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  27,941  75,038  (47,097)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  126,651  27,941  98,710 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมเีงินสดสทุธใินปี 2562 ท่ี 98.71 ล้านบาท 
เพิม่ขึ้น 145.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทมี
การลงทุนและหนี้ท่ีต้องชำาระลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนิน
งานในปี 2562 จำานวน 258.80 ล้านบาท ลดลง 11.20 ล้านบาท 
ขณะท่ี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนใน

ปี 2562 จำานวน 133.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 40.93 
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำาลังการผลิตท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการในสภาวะปัจจุบนั นอกจากนี ้บรษัิทฯ มกีระแสเงินสดสทุธิ
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 จำานวน 26.59 ล้านบาท ลด
ลง 116.08 ล้านบาท จากกรณีบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้และชำาระคืนเงินกู้ระยะยาวลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน
หน้า

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ (Financial Ratio)

อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2561 Unit

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง  0.55  0.69 เท่า

2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  0.30  0.30 เท่า

3. ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย  53.77  53.15 วัน

4. ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย  75.68  75.22 วัน

5. ระยะเวลาในการช�าระหนี้เฉลี่ย  65.14  65.14 วัน

6. วงจรเงินสด  64.31  63.23 วัน

7. อัตราก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  13.45  18.69 %

8. อัตราก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ย  15.73  21.94 %

9. อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (2.35)  4.07 %

10. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.25  1.24 เท่า

11. อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย  0.18  2.23 เท่า

12. อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (1.47)  2.48 %

13. อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น(1)  (3.29)  5.69 %

14. ก�าไรสุทธิต่อหุ้น(2)  (0.05)  0.08 บาท

15. มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น  1.49  1.55 บาท

ข้อสังเกต : 
(1)อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น = ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี / ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้น
(2)ก�าไรสุทธิต่อหุ้น = การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่าย
และช�าระเต็มมูลค่าแล้ว
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำารงอัตราส่วนสภาพคล่องเป็น 0.55  
เท่าในปี 2562 ลดลงจาก 0.69 เท่าในปี 2561 วงจรเงินสด 64.31 
วันในปี 2562 เพิม่ขึ้นจาก 63.23 วันในปี 2561 

อัตรากำาไรขั้นต้นสำาหรับปี 2562 ท่ีร้อยละ 13.45 ลดลงจากปี  
2561 ท่ีร้อยละ 18.69 เนื่องจากยอดขายของสินค้ากลุ่ม IC  
ซึ่งมีอัตรากำาไรขั้นต้นสูงลดลง

อัตราสว่นหนี้สินต่อสว่นผู้ถือหุ้นสำาหรับปี 2562 ท่ี 1.25 เพิม่ขึ้น
จากปี 2561 ท่ี 1.24 
อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียสำาหรับปี 2562  
ท่ี 0.18 ลดลงจากปี 2561 ท่ี 2.23
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์สำาหรับปี 2562 ท่ีร้อยละ 
-1.47 ลดลงจากปี 2561 ท่ีร้อยละ 2.48 เน่ืองจากบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยขาดทุนสุทธิในปีนี้

อัตราสว่นผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ สำาหรบัปี 2562 ท่ีรอ้ยละ -3.29 
ลดลงจากปี 2561 ท่ีร้อยละ 5.69 เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
ขาดทุนสุทธิในปีนี้

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
สว่นท่ี 3.14 หน้า 2
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย 

(กลุ่มบรษัิท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทนุรวม งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแส

เงินสดรวม ส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดียวกัน และหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชท่ีีส�าคัญ และ

ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ขา้พเจ้าเหน็ว่างบการเงินขา้งต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรบัปีสิน้

สุดวันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย และเฉพาะของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรบัผดิชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ

ขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระ จากกลุ่มบรษัิทตามขอ้ก�าหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภา

วิชาชพีบญัช ีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ี

ระบุในข้อก�าหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบญัชี

ท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ  ท่ีมนัียส�าคัญท่ีสดุตาม

ดลุยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบ

การเงินส�าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านีม้าพจิารณา

ในบรบิทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเหน็ของข้าพเจ้า ท้ังนี ้ขา้พเจ้าไมไ่ด้แสดงความเหน็แยกต่าง

หากส�าหรบัเรื่องเหล่านี ้

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบ งบการเงินใน

รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเรื่อง

เหล่านีด้้วย การปฏิบติังานของขา้พเจ้าได้รวมวิธกีารตรวจสอบท่ี

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการ

แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน 

ผลของวิธกีารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธกีารตรวจสอบ

ส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พรอ้มวิธกีารตรวจสอบส�าหรบัเรื่อง

ดังกล่าวมดัีงต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายและบรกิารถือเป็นรายการท่ีมสีาระส�าคัญต่อ

งบการเงิน และจ�านวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อผลก�าไรขาดทนุของกลุ่มบรษัิท นอกจากนี ้กลุ่มบรษัิท

มลูีกค้าเป็นจ�านวนมากรายซึ่งมเีง่ือนไข ทางการค้าที่แตกต่างกัน

รวมถึงสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส ์ดังน้ัน จึงม ีความเสีย่งเก่ียวกับมลูค่าและระยะเวลา

ในการรบัรูร้ายได้ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ของกลุ่มบรษัิทโดยการ

• ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุ่มบรษัิทท่ี

เก่ียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รบัผิดชอบ ท�าความ

เขา้ใจและเลือกตัวอยา่งมาสุม่ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคมุ

ท่ีกลุ่มบรษัิท ออกแบบไว้ 

• สุ่มตัวอยา่งรายการขายและบรกิารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

และเหมาะสมของการรบัรูร้ายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน

ระหว่างกลุ่มบรษัิทกับลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายการรบัรู้

รายได้ของกลุ่มบรษัิท

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบรกิารท่ีเกิดขึ้น

ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบญัชี

• สอบทานใบลดหนี้ท่ีกลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะ

เวลาบญัช ี

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย 

(Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของ

การรับรู้รายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดย

เฉพาะรายการบญัชท่ีีท�าผา่นใบส�าคัญท่ัวไป 
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ข้อมูลอื่น 

ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่

ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบรษัิท (แต่ไมร่วมถึง งบการเงินและ

รายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานน้ัน) ซึ่งคาดว่าจะ

ถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบ

บญัชนีี้

ความเหน็ของขา้พเจ้าต่องบการเงินไมค่รอบคลมุถึงขอ้มลูอ่ืนและ

ขา้พเจ้าไมไ่ด้ใหข้อ้สรุปในลักษณะการใหค้วามเช่ือมั่นในรูปแบบ

ใด ๆ ต่อข้อมลูอ่ืนน้ัน

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการ

เงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนน้ันมีความขัดแย้งท่ีมี

สาระส�าคัญกับงบการเงินหรอืกับความรูที้ไ่ด้รบัจากการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จ

จรงิอันเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามท่ีกล่าว

ข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ

จรงิอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวใหผู้ม้หีน้า

ท่ีในการก�ากับดแูลทราบเพื่อใหม้กีารด�าเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสม

ต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ใน
การก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บรหิารมหีน้าท่ีรบัผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน

เหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหาร

พิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า งบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญไมว่่าจะเกิด

จากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความ

สามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย

เรื่องท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว 

และการใชเ้กณฑ์การบญัชสี�าหรบักิจการท่ีด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้น

แต่ผู้บรหิารมคีวามต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มบรษัิทหรอืหยุดด�าเนินงาน

หรอืไมส่ามารถด�าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้า ท่ีในการก�า กับดูแลมีหน้า ท่ีในการสอดส่องดูแล

กระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบรษัิท 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบ
งบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวัีตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญหรอืไม ่ ไมว่่าจะเกิด

จากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี

ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ

สมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน

ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญท่ี

มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติ

หรอืข้อผิดพลาดและถือว่ามสีาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสม

เหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุก

รายการรวมกันจะมผีลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ

การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบ

วิชาชพีตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานดังต่อไปนี้

ด้วย

• ระบุและประเมนิความเสีย่งท่ีอาจมกีารแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อ

เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธกีารตรวจ

สอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการ

สอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ

จรงิอันเป็นสาระส�าคัญซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความ

เสีย่งท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทจุรติอาจเก่ียวกับการ

สมรูร้ว่มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการ

แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคมุภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับ

การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อ

ความมปีระสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุ่มบรษัิท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละ

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผูบ้รหิารจัดท�า
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบั

กิจการท่ีด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิาร และสรุปจากหลักฐาน

การสอบบัญชท่ีีได้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีมสีาระส�าคัญท่ีเก่ียว

กับเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่ง

มนัียส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบรษัิทในการด�าเนินงานต่อ

เน่ืองหรอืไม ่หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามคีวามไมแ่น่นอนท่ีมสีาระ

ส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องใหข้้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือ

หากเหน็ว่าการเปิดเผยดังกล่าวไมเ่พยีงพอ ขา้พเจ้าจะแสดงความ

เหน็ท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยูกั่บหลักฐานการ

สอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

ข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจ

เป็นเหตใุหก้ลุ่มบรษัิทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเน่ืองได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงินโดย

รวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมนิว่างบ

การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยถูกต้องตามที่

ควรหรอืไม ่

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชท่ีีเหมาะสมอย่างเพยีง

พอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 

ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และ

การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบรษัิท ขา้พเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบแต่

เพยีง ผูเ้ดียวต่อความเหน็ของข้าพเจ้า

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกับผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดแูลในเรื่องต่าง ๆ  ซึ่ง

รวมถึงขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผน

ไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ

บกพรอ่งท่ีมนัียส�าคัญในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจ้าได้

พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผู้มหีน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็น

อิสระและได้ส่ือสารกับผู้มหีน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความ

สัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ขา้พเจ้าและมาตรการท่ีขา้พเจ้าใชเ้พื่อป้องกันไมใ่หข้้าพเจ้าขาด

ความเป็นอิสระ

จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดแูล ขา้พเจ้า

ได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ  ท่ีมนัียส�าคัญท่ีสดุในการตรวจสอบงบการ

เงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบบัญช ี เว้น

แต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อ

สาธารณะ หรอืในสถานการณ์ทีย่ากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้าพจิารณา

ว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ 

กระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย

สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบงานสอบบัญชแีละการน�าเสนอรายงาน

ฉบบันี้

เติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4501

บรษัิท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ : 20 กมุภาพนัธ์ 2563
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  126,651,321  27,940,908  123,156,608  13,648,026 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8  254,319,784  271,095,437  249,601,654  270,324,531 

สินค้าคงเหลือ 9  294,427,586  345,569,152  294,427,586  345,569,152 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 6  -  -  510,000  350,000 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  21,812,117  30,594,249  21,812,117  30,594,249 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  697,210,808  675,199,746  689,507,965  660,485,958 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  -  924,238  924,238 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,061,034,328  2,207,613,617 2,061,034,328  2,207,613,617 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12  29,491,130  31,996,404  29,491,130  31,996,404 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25  2,098,369  96,854  -  - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  5,989,124  5,602,852  5,981,770  5,595,500 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,098,612,951 2,245,309,727  2,097,431,466  2,246,129,759 

รวมสินทรัพย์ 2,795,823,759 2,920,509,473  2,786,939,431  2,906,615,717 

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13  489,719,436  353,851,469  489,719,436  353,851,469 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14  239,952,454  310,941,277  233,689,722  307,316,621 

ส่ วนของเจ้ าหนี้ผ่อนช� าร ะค่ าซื้ อ
เครื่องจักรที่ถึงก�าหนด

 ช�าระภายในหนึ่งปี  -  6,237,717  -  6,237,717 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการ
เงินที่ถึงก�าหนด

 ช�าระภายในหนึ่งปี 15  166,735,176  162,592,207  166,735,176  162,592,207 

ส่ วนของเงินกู้ ยืมร ะยะยาวที่ ถึ ง
ก�าหนด

 ช�าระภายในหนึ่งปี 16  145,820,000 136,580,000  145,820,000  136,580,000 

ส่ วนของ หุ้นกู้ ที่ ถึ งก� าหนดช� าร ะ
ภายในหนึ่งปี

17  216,813,871  -  216,813,871  - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  24,265  1,428,185  -  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  8,406,714  9,488,123  8,406,714  9,485,360 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,267,471,916  981,118,978  1,261,184,919  976,063,374 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 
สุทธิจาก

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 15  137,750,895  166,289,633  137,750,895  166,289,633 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก�าหนด

 ช�าระภายในหนึ่งปี 16  63,250,000 204,320,000  63,250,000  204,320,000 

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี

17  -  214,862,222  -  214,862,222 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน

18  74,499,067  44,280,920  74,499,067  44,280,920 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25  7,143,033  7,143,033  7,143,033  7,143,033 

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

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  283,184,643  637,437,456  283,184,643  637,437,456 

รวมหนี้สิน 1,550,656,559 1,618,556,434  1,544,369,562 1,613,500,830 

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

 หุ้นสามัญ 1,229,890,150 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท

19  1,229,890,150 1,229,890,150  1,229,890,150  1,229,890,150 

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่า
แล้ว

 หุ้นสามัญ 836,479,231 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท

 (2561: หุ้นสามัญ 836,478,966 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

21  836,479,231  836,478,966  836,479,231  836,478,966 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 20, 21  413,349,181  927,956,333  413,349,181  927,956,333 

ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์

21  14,716,319  14,716,319  14,716,319  14,716,319 

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 20, 23  -  79,300,000  -  79,300,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) 20  (50,179,503)  (589,817,579)  (50,546,995) (593,908,864)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 22  28,572,133  28,572,133  28,572,133  28,572,133 

 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้น

 ในบริษัทย่อย  671,619  671,619  -  - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,243,608,980  1,297,877,791  1,242,569,869  1,293,114,887 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

 1,558,220  4,075,248  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,245,167,200  1,301,953,039  1,242,569,869  1,293,114,887 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,795,823,759  2,920,509,473  2,786,939,431  2,906,615,717 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 93

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

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 1,783,143,098  1,765,658,600  1,747,241,012  1,718,363,429 

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  8,903,552  4,345,152  8,653,380  4,706,762 

รายได้จากการจ�าหน่ายเศษซาก  16,549,992  15,900,340  16,549,992  15,900,340 

รายได้อื่น  10,747,174  25,407,385  10,607,683  24,744,944 

รวมรายได้  1,819,343,816  1,811,311,477 1,783,052,067  1,763,715,475 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ  1,543,367,122  1,435,679,881  1,542,731,320 1,435,535,026 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย  72,322,146  66,461,549  38,893,191  34,690,515 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  194,070,913  176,435,629  183,547,735  165,683,011 

รวมค่าใช้จ่าย 1,809,760,181  1,678,577,059  1,765,172,246 1,635,908,552 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่า
ใช้จ่ายภาษีเงินได้

 9,583,635  132,734,418  17,879,821  127,806,923 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (53,523,761)  (59,567,354)  (53,523,761)  (59,567,354)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้

 (43,940,126)  73,167,064  (35,643,940)  68,239,569 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 25  2,055,365  (1,230,856)  -  - 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  (41,884,761)  71,936,208  (35,643,940)  68,239,569 

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (39,367,733)  70,423,781  (35,643,940)  68,239,569 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุม ของบริษัทย่อย  (2,517,028)  1,512,427 

  (41,884,761)  71,936,208 

ก�าไรต่อหุ้น 27 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

 ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ 

(0.047) 0.084 (0.043) 0.082 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

 ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ 

(0.047) 0.083 (0.043) 0.081 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจ�าปี 201994

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

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  (41,884,761)  71,936,208  (35,643,940)  68,239,569 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 18  (14,903,055)  4,061,356  (14,903,055)  4,061,356 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  (14,903,055)  4,061,356  (14,903,055)  4,061,356 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  (56,787,816)  75,997,564  (50,546,995)  72,300,925 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (54,270,788)  74,485,137  (50,546,995)  72,300,925 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (2,517,028)  1,512,427 

 (56,787,816)  75,997,564 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 95

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

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี  (43,940,126)  73,167,064  (35,643,940)  68,239,569 
รายการปรับกระทบก�าไร (ขาดทุน) 
ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
 จากกิจกรรมด�าเนินงาน
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  270,892,023  254,667,787  270,892,023  254,667,787 
 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  -  4,630,047  -  4,630,047 
 ตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  152,035  278,068  152,035  278,068 
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

 538,652  348,752  501,612  259,223 

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเครื่องจักรและ
อุปกรณ์

 (1,816,935)  (578,142)  (1,816,935)  (578,142)

 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)

 (13,274,875)  (10,356,962)  (13,255,635)  (10,356,962)

 ตัดจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์  91,578  13,470  91,578  13,470 
 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน

 21,169,944  4,699,911  21,169,944  5,073,627 

 ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์

 -  1,529,076  -  1,529,076 

 ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออก
หุ้นกู้

 1,951,649  2,171,188  1,951,649  2,171,188 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  51,572,112  57,396,166  51,572,112  57,396,166 
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
 และหนี้สินด�าเนินงาน  287,336,057  387,966,425  295,614,443  383,323,117 
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  10,953,463  (35,031,107)  14,918,783  (37,825,643)
 สินค้าคงเหลือ  64,416,441  (95,645,494)  64,397,201  (95,645,494)
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  8,782,132  (8,976,581)  8,782,133  (9,061,104)
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  20,001  194,698  20,001  194,699 
หนี้สินด�าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (56,431,036)  90,503,743  (59,057,093)  90,752,514 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (2,130,037)  (1,807,259)  (2,227,267)  (1,363,439)
 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน

 (5,854,852)  (4,715,479)  (5,854,852)  (4,715,479)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  307,092,169  332,488,946  316,593,349  325,659,171 
 เงินสดรับค่าชดเชยความเสียหาย
ของสินทรัพย์จากการประกันภัย

 5,022,378  -  5,022,378  - 

 จ่ายดอกเบี้ย  (51,301,966)  (58,500,282)  (51,301,966)  (58,500,282)
 จ่ายภาษีเงินได้  (2,015,295)  (3,987,089)  (558,306)  (267,871)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  258,797,286  270,001,575  269,755,455  266,891,018 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจ�าปี 201996

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ์

 (42,000,557)  (26,961,968)  (42,000,557)  (26,961,968)

ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

 (94,992,774)  (153,426,293)  (94,992,774)  (153,426,293)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเครื่องจักร
และอุปกรณ์

 3,500,000  5,964,516  3,500,000  5,964,516 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  -  (160,000)  (350,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (133,493,331)  (174,423,745)  (133,653,331)  (174,773,745)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพ่ิมขึ้น

 135,867,967  186,402,421  135,867,967  186,402,421 

เงินสดรับสุทธิจากหนี้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน

 148,500,000  219,413,084  148,500,000  219,413,084 

ช�าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการ
เงิน

 (172,895,769)  (107,816,749)  (172,895,769)  (107,816,749)

ช�าระคืนเจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อ
เครื่องจักร

 (6,237,717)  (21,066,551)  (6,237,717)  (21,066,551)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  -  180,000,000  -  180,000,000 
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (131,830,000)  (313,080,000)  (131,830,000)  (313,080,000)
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้  -  213,466,302  -  213,466,302 
ช�าระคืนหุ้นกู้  - (500,000,000)  - (500,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนจากการใช้สิทธิ
 ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ  1,977  6,300  1,977  6,300 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (26,593,542)  (142,675,193)  (26,593,542)  (142,675,193)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ

 98,710,413  (47,097,363)  109,508,582  (50,557,920)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ต้นปี

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ปลายปี

 126,651,321  27,940,908  123,156,608  13,648,026 

 -  -  -  - 
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
 รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
ยังไม่ได้จ่ายช�าระ

 28,589,329  49,532,996  28,589,329  49,532,996 

 ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน

 -  444,722  -  444,722 

 รายการโอนสินค้าคงเหลือเป็น
อุปกรณ์

 -  6,611,591  -  6,611,591 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 97
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) (“บรษัิทฯ ”) เปน็บรษัิทมหาชนซึง่จัดต้ังและมภีมูลิ�าเนา

ในประเทศไทย โดยมกีลุ่มครอบครวัไชยกลุเปน็ผูถื้อหุน้รายใหญ ่

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษัิท”) ด�าเนินธุรกิจ

หลักในการผลิตและจ�าหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ท่ีอยูต่ามท่ี

จดทะเบยีนของบรษัิทฯ อยูท่ี่ 586 หมูท่ี่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา

1.2 การด�าเนินงานต่อเนื่อง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษัิทมหีนีส้ินหมนุเวียนสูงกว่า

สินทรพัยห์มนุเวียนเป็นจ�านวน 570 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : 

572 ล้านบาท) (2561: 306 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : 316 ล้าน

บาท)) และมขีาดทนุสะสมจ�านวน 50 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : 

51 ล้านบาท) (2561: 590 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : 594 ล้าน

บาท)) อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบรษัิทมแีผนธุรกิจในอนาคต

อย่างชัดเจนและมีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลก�าไรท่ีดีใน

อนาคตได้ในระยะอันสั้น ประกอบกับกิจการมีวงเงินสินเชื่อท่ี

ยังไมไ่ด้ใช้เหลืออยูจ่�านวนมากเพยีงพอส�าหรบัการน�ามาใชช้�าระ

หนีส้ินหมนุเวียน อีกท้ังยงัมกีระแสเงินสดรบัจากการด�าเนินงาน

อย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน งบการเงินนี้จึงยังคงจัดท�าขึ้นภายใต้หลัก

การด�าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ

2.  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจั้ดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีก�าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามขอ้ก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การค้าลงวันท่ี 11 ตลุาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติั

การบญัช ีพ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็น

ทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ

การเงินฉบบัภาษาไทยนี้

งบการเงินนีไ้ด้จัดท�าขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแต่จะได้เปิด

เผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย การบญัชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ส

ตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่ง

ต่อไปนีเ้รยีกว่า “บรษัิทฯ ”) และบรษัิทยอ่ย (ซึ่งต่อไปนีเ้รยีกว่า 

“บรษัิทยอ่ย”) ดังต่อไปนี้
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2562
ร้อยละ

2561
ร้อยละ

Stars Microelec-
tronics USA, Inc. 

ธุรกิจขายสินค้า สหรัฐอเมริกา 59 59

บริษัท เอสเอ็มที กรีน 
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานทดแทนอื่น
รวมทั้งผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลังงาน
แสงอาทิตย์หรือพลังงานทดแทนอื่น

ไทย 99 99

บริษัท เอสเอส อาร์
เอฟไอดี จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่าย อาร์เอฟไอดี แท็ค (RFID Tags: 
Radio Frequency Identification Tags)

ไทย 75 75

ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือ

บริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผล

ตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทนุ และสามารถใช้อ�านาจในการ

สั่งการกิจกรรมท่ีสง่ผลกระทบอยา่งมนัียส�าคัญต่อจ�านวนเงินผล

ตอบแทนน้ันได้

ค) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบ

การเงินรวมต้ังแต่วันท่ีบรษัิทฯ มอี�านาจในการควบคมุบรษัิทยอ่ย

จนถึงวันท่ีบรษัิทฯ สิ้นสุดการควบคมุบรษัิทยอ่ยน้ัน 

ง) งบการเงินของบรษัิทยอ่ยได้จัดท�าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชี

ท่ีส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบรษัิทฯ 

จ) กลุ่มบริษัทได้ก�าหนดให้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด�าเนินงาน ซึง่รวมท้ังบรษัิทยอ่ยแหง่หน่ึงในต่างประเทศ เน่ืองจาก

ธุรกรรมของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นส่วนขยายของบริษัทฯ 

มากกว่าท่ีจะเป็นการด�าเนินงานท่ีเป็นเอกเทศอยา่งมนัียส�าคัญ

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบรษัิท รายการค้าระหว่างกันท่ีมสีาระ

ส�าคัญได้ถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนีแ้ล้ว 

ช) ส่วนของผูม้สี่วนได้เสยีท่ีไมม่อี�านาจควบคมุ คือ จ�านวนก�าไร

หรอืขาดทนุและสินทรพัยส์ทุธิของบรษัิทยอ่ยสว่นท่ีไมไ่ด้เปน็ขอ

งบรษัิทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก�าไรขาดทุน

รวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บรษัิทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุน

ในบรษัิทยอ่ยตามวิธรีาคาทนุ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี

ปจัจุบนั

ในระหว่างปี กลุ่มบรษัิทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุง 

(ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม ่จ�านวนหลายฉบบั ซึ่งม ีผลบงัคับ

ใช้ส�าหรบังบการเงินท่ีมรีอบระยะเวลาบัญชท่ีีเริม่ในหรอืหลังวัน

ท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการ

เงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญเ่ปน็การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกับวิธปีฏิบติัทางการ

บญัชแีละการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชกัีบผูใ้ชม้าตรฐาน การน�า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติันีไ้มม่ผีลก

ระทบอยา่งเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบรษัิท อยา่งไร

ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ซึ่งได้มีการ

เปล่ียนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จาก

สัญญาท่ีท�ากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐาน

การบญัชแีละการตีความมาตรฐานการบญัชท่ีีเก่ียวข้องต่อไปนี ้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 
2560)

เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับ

สญัญาท่ีท�ากับลกูค้าทกุสญัญา ยกเว้นสญัญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของ

มาตรฐานการบญัชฉีบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก�าหนดหลักการ 5 

ขั้นตอนส�าหรบัการรบัรูร้ายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า 

โดยกิจการจะรบัรูร้ายได้ในจ�านวนเงินท่ีสะท้อนถึงสิง่ตอบแทนท่ี

กิจการคาดว่าจะมสีทิธิได้รบัจากการแลกเปล่ียนสนิค้าหรอืบรกิาร

ท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจ

และพจิารณาข้อเท็จจรงิและเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวขอ้งท้ังหมดในการ

พจิารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบับนีไ้ม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส�าคัญต่องบการเงิน

ของกลุ่มบรษัิท

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบ

การเงินท่ีมรีอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรอืหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2563

สภาวิชาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และ

ฉบบัปรบัปรุง ซึ่งจะมผีลบงัคับใชส้�าหรบังบการเงินท่ีมรีอบระยะ

เวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรอืหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบัการปรบัปรุงหรอืจัดใหม้ขีึน้เพื่อ

ใหม้เีน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยสว่นใหญเ่ปน็การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกับวิธปีฏิบติั

ทางการบัญชแีละ การให้แนวปฏิบัติทางบัญชกัีบผู้ใช้มาตรฐาน 

ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ท่ีมี

การเปล่ียนแปลงหลักการส�าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมอืทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบบั 

ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนด

หลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ

ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดย

พิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 

Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่อง

มอืทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกับการบญัชปี้องกันความเสีย่ง รวม

ถึงการแสดงรายการและการเปดิเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงิน 

และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีม้ผีลบงัคับใช ้จะ

ท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

ถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษัิทเชื่อว่ามาตรฐานกลุ่มนีจ้ะไม่มผีลกระ

ทบอยา่งเป็นสาระส�าคัญ ต่องบการเงินของกลุ่มบรษัิท

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐาน

การบญัช ีฉบบัท่ี 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน

บญัชท่ีีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก�าหนดหลักการของ การรบั

รูร้ายการ การวัดมลูค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลู

ของสัญญาเช่า และก�าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน

ส�าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 

12 เดือน เว้นแต่สินทรพัยอ้์างอิงน้ันมมีลูค่าต�า

การบญัชสี�าหรบัผูใ้หเ้ช่าไมม่กีารเปล่ียนแปลงอยา่งมสีาระส�าคัญ

จากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงต้องจัดประเภท

สญัญาเช่าเปน็สญัญาเชา่ด�าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงินทนุโดยใช้

หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 17

กลุ่มบรษัิทคาดว่าจะน�ามาตรฐานทางการเงินฉบบันีม้าถือปฏิบติั

โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน�ามาตรฐานรายงานทางการเงิน

ฉบบันีม้าถือปฏิบติัใช้ครั้งแรกโดยการปรบัปรุงกับ ก�าไรสะสม ณ 

วันท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัย้อนหลังงบการเงินปีก่อนท่ี

แสดงเปรยีบเทียบ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการน�ามาตรฐานการบัญชีดัง

กล่าวมาใช้ จะมผีลกระทบต่อ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2563 คือ สนิทรพัยข์องกลุ่มบรษัิทมจี�านวนเพิม่ขึ้นรวม

ท้ังสิน้ประมาณ 9 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : ประมาณ 9 ล้านบาท) 

และหนีส้ินของกลุ่มบรษัิทมจี�านวนเพิม่ขึ้นรวมท้ังสิ้นประมาณ 9 

ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : ประมาณ 9 ล้านบาท)

4.  นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยง

และผลตอบแทนท่ีเป็นนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้

กับผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบก�ากับ

สินค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าท่ีได้ส่งมอบหลัง

จากหกัส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบรกิารรบัรูเ้มื่อกิจการใหบ้รกิารเสรจ็สิ้น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบีย้รบัถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผล

ตอบแทนท่ีแท้จรงิ

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร และเงินลงทนุระยะสั้นท่ีมสีภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนด

จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มา และ

ไมม่ขี้อจ�ากัดในการเบกิใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิ

ท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่

ได้ ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ

วิเคราะหอ์ายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ตามวิธถัีวเฉล่ียถ่วงน�าหนัก หรอืมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบัแล้วแต่ราคา

ใดจะต�ากว่า ราคาทนุดังกล่าววัดมลูค่าตามวิธต้ีนทนุมาตรฐานซึง่

ใกล้เคียงกับต้นทนุจรงิ และประกอบด้วยต้นทนุวัตถุดิบ แรงงาน

และค่าโสหุย้ในการผลิต

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดสิุน้เปลืองแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (ตาม

วิธีถัวเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�ากว่า 

และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทนุการผลิตเมื่อมกีารเบกิใช้
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4.5 เงินลงทุน

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง

มลูค่าตามวิธรีาคาทนุสุทธิจาก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทนุ

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงิน

ลงทนุ 

เมื่อมกีารจ�าหน่ายเงินลงทนุ ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธิท่ีได้

รบักับมลูค่าตามบญัชขีองเงินลงทนุ จะถกูบนัทึกในงบก�าไรขาดทนุ

4.6 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์และคา่เสือ่มราคา

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดง

มูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อย

ค่าของสินทรพัย ์

บรษัิทฯ บันทึกมูลค่าเริม่แรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วันท่ีได้มา 

หลังจากน้ันบรษัิทฯ จัดใหม้กีารประเมนิราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมนิ

ราคาอิสระและบนัทึกท่ีดินดังกล่าวในราคาท่ีตีใหม ่ ท้ังนีบ้รษัิทฯ 

จัดใหม้กีารประเมนิราคาท่ีดินดังกล่าวเปน็ครัง้คราวเพื่อมใิหร้าคา

ตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่า

ยุติธรรมอยา่งมสีาระส�าคัญ

บรษัิทฯ บนัทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาท่ีดินดังต่อไปนี ้

- บรษัิทฯ บนัทึกราคาตามบญัชขีองท่ีดินท่ีเพิม่ขึน้จากการตีราคา

ใหม่ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ�านวนสะสมในบัญช ี

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไร

ก็ตาม หากสินทรพัยน้ั์นเคยมกีารตีราคาลดลงและบรษัิทฯ ได้รบั

รูร้าคาท่ีลดลงใน งบก�าไรขาดทนุแล้ว ส่วนท่ีเพิม่จากการตีราคา

ใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจ�านวนท่ีเคยลดลงซึ่งรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว

- บรษัิทฯ รบัรูร้าคาตามบญัชขีองท่ีดินท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่

ในงบก�าไรขาดทนุ อยา่งไร ก็ตาม หากสนิทรพัยน้ั์นเคยมกีารตีราคา

เพิม่ขึน้และยงัมยีอดคงค้างของบญัช ี“สว่นเกินทนุจากการตีราคา

ท่ีดิน” อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหมจ่ะ

ถกูรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนในจ�านวนท่ีไมเ่กินยอดคงเหลือ

ของบญัช ี“ส่วนเกินทนุจากการตีราคาท่ีดิน” 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของ

สินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ดังนี ้

อาคาร  40 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร 15 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์   5 และ 15 ปี

ยานพาหนะ  5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส�าหรับท่ีดินและสินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสรา้งและติดต้ัง

กลุม่บรษัิทตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัช ีเมื่อ

จ�าหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดว่าจะไมไ่ด้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกิจใน

อนาคตจากการใช้หรอืการจ�าหน่ายสินทรพัย ์รายการผลก�าไรหรอื

ขาดทนุจากการจ�าหน่ายสินทรพัย ์จะรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุเมื่อ

กลุม่บรษัิทตัดรายการสนิทรพัยน้ั์นออกจากบญัชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสรา้ง หรอืการ

ผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้

พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

จนกว่าสินทรัพย์น้ันจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่ง

ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิด

รายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนท่ี

เกิดขึ้นจากการกู้ยมืน้ัน

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่าย

สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรพัยน้ั์น

กลุ่มบริษัทตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้

ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว

เมื่อมขีอ้บง่ชีว่้าสินทรพัยน้ั์นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบรษัิทจะทบทวน

ระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์

ไมม่ตัีวตนดังกล่าวทกุส้ินปเีปน็อยา่งน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็น

ค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุ

สินทรพัยไ์มม่ตัีวตนท่ีมอีายุการใหป้ระโยชน์จ�ากัดของกลุ่มบรษัิท 

คือ ซอฟท์แวรค์อมพวิเตอร ์ซึ่งมอีายุการใหป้ระโยชน์ 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบรษัิทฯ หมายถึง บุคคลหรอื

กิจการท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่

ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม

เดียวกันกับ บรษัิทฯ 

นอกจากนีบุ้คคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบรษัิท

รว่ม และบุคคลหรอืกิจการท่ีมสิีทธิออกเสยีงโดยทางตรงหรอืทาง

อ้อมซึ่งท�าใหม้อิีทธิพลอยา่งเปน็สาระส�าคัญต่อบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร

ส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอ�านาจในการ

วางแผนและควบคมุการด�าเนินงานของบรษัิทฯ 
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4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สญัญาเชา่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเสีย่งและผลตอบแทน

ของความเปน็เจ้าของสว่นใหญไ่ด้โอนไปใหแ้ก่ผูเ้ชา่ถือเปน็สญัญา

เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วย

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

จ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�ากว่า 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก

เปน็หนีส้นิระยะยาว สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในงบก�าไรขาดทนุ

ตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่าการ

เงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรพัยท่ี์เช่า

บรษัิทฯ บนัทึกสนิทรพัยท่ี์ขายและเช่ากลับคืนตามสญัญาเช่าการ

เงินเป็นสินทรพัยแ์ละหนีส้ินตามท่ีกล่าวข้างต้น

สญัญาเชา่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเสีย่งและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่าถือเป็น

สัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนิน

งานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด

อายุของสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น

สกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวัดมลูค่า

ด้วยสกลุเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการน้ัน

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเป็น

ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ก�าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน

ได้รวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท�าการประเมิน

การด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรอืสินทรพัย์ท่ีไม่มตัีว

ตนอ่ืนของกลุ่มบรษัิทหากมขีอ้บง่ชีว่้าสนิทรพัยดั์งกล่าวอาจด้อย

ค่า กลุม่บรษัิทรบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าเมื่อมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้

รบัคืนของสินทรพัย์มมีูลค่าต�ากว่ามูลค่าตามบัญชขีองสินทรพัย์

น้ัน ท้ังนี้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�าไร

ขาดทนุ ยกเว้นในกรณท่ีีท่ีดินซึง่ใชวิ้ธกีารตีราคาใหมแ่ละได้บนัทึก

สว่นเกินทนุจากการตีราคาใหมไ่ว้ในสว่นของผูถื้อหุน้ ขาดทนุจาก

การด้อยค่า จะรบัรูใ้นส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุน

จากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว้

หากในการประเมนิการด้อยค่าของสินทรพัย ์มขีอ้บง่ชีท่ี้แสดงให้

เหน็ว่าผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรพัยท่ี์รบัรูใ้นงวดก่อน

ได้หมดไปหรอืลดลง กลุ่มบรษัิทจะประมาณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้

รับคืนของสินทรัพย์น้ัน และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปล่ียนแปลงประมาณ

การท่ีใช้ก�าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับ

รู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรพัยท่ี์เพิม่ขึน้จากการกลับรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่า

ต้องไมสู่งกว่ามลูค่าตามบญัชท่ีีควรจะเปน็หากกิจการไมเ่คยรบัรู้

ผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบรษัิท

จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

โดยรบัรูไ้ปยงังบก�าไรขาดทนุทันที เว้นแต่สนิทรพัยน้ั์นแสดงด้วย

ราคาท่ีตีใหม ่การกลับรายการส่วนท่ีเกินกว่ามลูค่าตามบญัชท่ีีควร

จะเปน็ถือเปน็การตีราคาสนิทรพัยเ์พิม่

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

บรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และพนักงานได้รว่มกันจัดต้ังกองทนุส�ารอง

เล้ียงชพี ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสม และเงินท่ีกลุ่ม

บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารอง

เล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินท่ีกลุ่ม

บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน

ปีท่ีเกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระส�าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงาน

เมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงิน

ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ส�าหรบัพนักงาน 

กลุ่มบรษัิทค�านวณหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก

งานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอิสระได้ท�าการ

ประเมนิภาระผกูพนัดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 

ผลก�าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงานจะรบัรูทั้นทีในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

ต้นทนุบรกิารในอดีตจะถูกรบัรูท้ั้งจ�านวนในงบก�าไรขาดทนุทันที

ท่ีมกีารแก้ไขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเมื่อกิจการรบัรู้

ต้นทนุการปรบัโครงสรา้งท่ีเก่ียวข้อง
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4.14 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระ

ผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากร

เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน และกลุ่มบรษัิท

สามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนัน้ันได้อยา่งน่าเชื่อถือ 

4.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณท์ที่ช�าระด้วย
ตราสารทุน

บริษัทฯ รับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการ

จากพนักงานตามมลูค่ายุติธรรมของสทิธิซื้อหุน้ ณ วันใหสิ้ทธิ โดย

บนัทึกเปน็ค่าใชจ่้ายตามเง่ือนไขของระยะเวลาการใหบ้รกิารของ

พนักงานท่ีก�าหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส�ารองส่วนทุน

จากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์” ใน ส่วนของผูถื้อหุน้

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่า รวมท้ัง

สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความ

ผันผวนของราคาหุ้น อัตราเงินปันผล และอัตราดอกเบี้ยปลอด

ความเสีย่ง เป็นต้น

4.16  ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอ

การตัดบญัชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั

กลุ่มบรษัิทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่าย

ใหแ้ก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรฐั โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษี

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่าง

ชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน

ท่ีเก่ียวข้องน้ัน โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบรษัิทรบัรูห้นีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชขีองผลแตกต่าง

ชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบญัชสี�าหรบัผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใชห้กัภาษี รวมท้ังผล

ขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใชใ้นจ�านวนเท่าท่ีมคีวามเป็นไปได้ค่อน

ขา้งแน่ท่ีกลุ่มบรษัิทจะมกี�าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอท่ีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทนุทาง

ภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้น้ัน

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชทีุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรบั

ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชท้ัีงหมดหรอืบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบรษัิทจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชโีดยตรงไปยงัสว่น

ของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวข้องกับรายการท่ีได้บันทึก

โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.17 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วง

หน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงาน ก�าไรขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการแปลงค่าเงินตรา

ต่างประเทศดังกล่าวจะถกูบนัทึกในงบก�าไรขาดทนุ สว่นเกินหรอื

ส่วนลดท่ีเกิดขึ้นจากการท�าสัญญาจะถูกตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีเส้น

ตรงตามอายุของสัญญา

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้

บริษัทฯ รับรู้จ�านวนสุทธิของดอกเบี้ยท่ีได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่

สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยเป็นรายได้/ค่าใช้

จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขาย

สินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อ่ืนโดย

รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อ

และผูข้าย (ผูร้ว่มในตลาด) ณ วันท่ีวัดมลูค่า กลุ่มบรษัิทใช้ราคา

เสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นใน

กรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมี

ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาด

ท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ

พยายามใชข้อ้มลูท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับสนิทรพัยห์รอื

หนีส้ินท่ีจะวัดมลูค่ายุติธรรมน้ันใหม้ากท่ีสุด 

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน งบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน�ามาใช้ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สิน

อยา่งเดียวกันในตลาดท่ีมสีภาพคล่อง

ระดับ 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรพัยห์รอืหนี้

สิน ไมว่่าจะเป็นข้อมลูทางตรงหรอืทางอ้อม
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ระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับ

กระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความ

จ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานท่ีมกีารวัดมลูค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทาง
บัญชีที่ส�าคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง

ท่ีมคีวามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ

ต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้น

จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณการไว้ การใชด้ลุยพนิิจ

และการประมาณการท่ีส�าคัญ มดัีงนี้

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหาร

จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การ

เก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็น

อยูใ่นขณะน้ัน เป็นต้น

มลูค่าสุทธิท่ีจะได้รบัของสินค้าคงเหลือ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

ของสินค้าคงเหลือ โดยจ�านวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รบัจากสินค้าคง

เหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกับเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลังวันสิน้รอบระยะ

เวลารายงาน และค�านึงถึงการเคล่ือนไหวของสนิค้าคงเหลือ และ

สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ัน 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิาร

จ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคง

เหลือเมื่อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลง

เกิดขึ้น

บรษัิทฯ แสดงมลูค่าของท่ีดินด้วยราคาท่ีตีใหม ่ซึ่งราคาท่ีตีใหมน่ี้

ได้ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ โดยใช้วิธเีปรยีบเทียบราคา

ตลาด ซึ่งการประเมนิมลูค่าดังกล่าวต้องอาศยัข้อสมมติฐานและ

การประมาณการบางประการ ตามท่ีอธิบายไว้ในหมายเหต ุ11

นอกจากนี ้ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ

ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต�ากว่ามูลค่าตาม

บญัชขีองสินทรพัยน้ั์น ในการนีฝ้า่ยบรหิารจ�าเปน็ต้องใชด้ลุยพนิิจ

ท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง

เก่ียวเน่ืองกับสินทรพัยน้ั์น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บรษัิทฯ จะต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย เมื่อ

มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุดังกล่าวได้ลดลงอยา่งมสีาระส�าคัญ

และเป็นระยะเวลานานหรอืเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การท่ี

จะสรุปว่า เงินลงทนุดังกล่าวได้ลดลงอยา่งมสีาระส�าคัญหรอืเปน็

ระยะเวลานานหรอืไมน้ั่นจ�าเปน็ต้องใชด้ลุยพนิิจของฝา่ยบรหิาร

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชี

กลุ่มบรษัิทจะรบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชสี�าหรบัผล

แตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เมื่อ

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ

ขาดทุนน้ัน ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่ม

บริษัทควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น

จ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะ

เกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบรษัิทมรีายการธุรกิจท่ีส�าคั ญกับบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบรษัิทฯ และบุคคล

หรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย

สามารถสรุปได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2562 2561 2562 2561

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้าและบริการ - - 647 888 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพ่ิม

รายได้อื่น - - 2 2 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่านายหน้า - - 8 10 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้าและบริการ 27 25 27 25 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพ่ิม

ยอดคงค้างระหว่างบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มรีายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

บริษัทย่อย - - 111,466 130,487

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 2,032 1,519 2,032 1,519

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,032 1,519 113,498 132,006

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

บริษัทย่อย - - 43 11

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 43 11

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)

บริษัทย่อย - - 731 808

รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 731 808
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินใหกู้้ยมืระยะสั้นระหว่างบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินให้

กู้ยมืระยะสั้นดังกล่าวมรีายละเอียดดังนี ้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธนัวาคม 
2561

เพ่ิมขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธนัวาคม 
2562

อัตราดอกเบี้ย

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอ
ดี จ�ากัด 

350 160 - 510 ร้อยละ 7.2 ต่อปี

รวม 350 160 - 510

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปสีิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษัิทมค่ีาใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33 29 25 22

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 4 3 4 3

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(หมายเหตุ 21)

- 1 - 1

รวม 37 33 29 26

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินสด 97 97 75 75

เงินฝากธนาคาร 126,554 27,844 123,082 13,573

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 126,651 27,941 123,157 13,648

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากออมทรพัยม์อัีตราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.050 ถึง 0.375 ต่อปี
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ  

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 2,032 1,519 92,798 75,446

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน - - 15,624 56,560

3 - 6 เดือน - - 5,076 -

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,032 1,519 113,498 132,006

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 194,633 196,301 100,022 85,354

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 46,704 64,449 30,291 44,128

3 - 6 เดือน 8,406 2,411 3,206 2,411

6 - 12 เดือน 4 94 1 94

มากกว่า 12 เดือน 362,033 362,178 362,033 362,178

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 611,780 625,433 495,553 494,165

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (362,032) (362,072) (362,032) (362,072)

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธิ 249,748 263,361 133,521 132,093

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 251,780 264,880 247,019 264,099

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 43 11

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,540 6,215 2,540 6,215

รวมลูกหนี้อื่น 2,540 6,215 2,583 6,226
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 254,320 271,095 249,602 270,325
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9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทนุ ให้
เป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินค้าส�าเร็จรูป 109,592 117,973 (89,826) (89,731) 19,766 28,242

สินค้าระหว่างผลิต 171,051 143,144 (39,091) (35,468) 131,960 107,676

วัตถุดิบ 216,120 294,975 (96,702) (113,965) 119,418 181,010

อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลือง 23,631 28,724 (347) (83) 23,284 28,641

รวม 520,394 584,816 (225,966) (239,247) 294,428 345,569

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทนุ ให้
เป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินค้าส�าเร็จรูป 109,101 117,457 (89,335) (89,215) 19,766 28,242

สินค้าระหว่างผลิต 169,856 141,949 (37,896) (34,273) 131,960 107,676

วัตถุดิบ 215,536 294,391 (96,118) (113,381) 119,418 181,010

อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลือง 23,631 28,724 (347) (83) 23,284 28,641

รวม 518,124 582,521 (223,696) (236,952) 294,428 345,569

ในระหว่างปปีจัจุบนั กลุ่มบรษัิทมกีารกลับรายการปรบัลดมลูค่าสนิค้าคงเหลือเป็นจ�านวน 13 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : 13 ล้านบาท) 

(2561 : 10 ล้านบาท เฉพาะบรษัิทฯ : 10 ล้านบาท) โดยน�าไปหกัจากมลูค่าของสินค้าคงเหลือท่ีรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมรีายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท
ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน

2562 2561
2562

(ร้อยละ)
2561

(ร้อยละ)
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)

Stars Microelectronics USA, 
Inc.

20,000 20,000 59 59 429 429

(เหรียญสหรัฐฯ)
บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์
ยี่ 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มภีาระผกูพนัเก่ียวกับเงินลงทนุในบรษัิท เอสเอ็มที กรนี เอ็นเนอรย์ี ่จ�ากัด ท่ียงัไมไ่ด้เรยีกช�าระเป็น

จ�านวนเงินประมาณ 0.5 ล้านบาท (2561: 0.5 ล้านบาท)

สัญญารว่มลงทนุในบรษัิท เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากัด ระหว่างบรษัิทฯ กับบรษัิทผูร้ว่มลงทนุ และสัญญารว่มธุรกิจท่ีเก่ียวข้องได้ระบุข้อ

จ�ากัดบางประการในการผลิต จ�าหน่าย และอาณาเขต ในการจ�าหน่าย อารเ์อฟไอดี แท็ค การผลิต ซื้อและจ�าหน่ายเครื่องจักรท่ีเก่ียวข้อง 

และการน�าหุน้ท่ีบรษัิทฯ ถือในบรษัิท เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากัด ไปจ�าหน่าย จ�าน�าหรอืก่อภาระผกูพนั
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
สินทรัพย์
ซึ่งแสดง
มูลค่าตาม
ราคาที่ตี

ใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน

อาคารและ 
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

ยาน
พาหนะ

สนิทรัพย์
ระหว่าง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่
1 มกราคม 2561 91,013 939,768 3,142,114 19,066 240,953 4,432,914
ซื้อเพ่ิม - 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
ซื้อเพ่ิม - 1,785 43,556 - 74,351 119,692
จ�าหน่าย - - (3,873) - - (3,873)
ตัดจ�าหน่าย - - (34,483) - - (34,483)
โอนระหว่างบัญชี - 34,084 102,177 - (136,261) -
31 ธันวาคม 2562 91,013 1,013,929 3,517,639 19,582 49,109 4,691,272
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561 - 536,799 1,598,597 12,318 - 2,147,714
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 40,501 206,310 2,069 - 248,880
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัด
จ�าหน่าย

- - (2,357) - - (2,357)

31 ธันวาคม 2561 - 576,025 1,784,622 14,387 - 2,375,034
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 43,628 218,750 2,119 - 264,497
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่

จ�าหน่าย
- - (2,190) - - (2,190)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัด
จ�าหน่าย

- - (34,391) - - (34,391)

31 ธันวาคม 2562 - 619,653 1,966,791 16,506 - 2,602,950
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2561 - - 27,288 - - 27,288
31 ธันวาคม 2561 - - 27,288 - - 27,288
31 ธันวาคม 2562 - - 27,288 - - 27,288
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561 91,013 402,035 1,598,352 5,195 111,019 2,207,614
31 ธันวาคม 2562 91,013 394,276 1,523,560 3,076 49,109 2,061,034

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2561 (244 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 248,880
2562 (260 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 264,497
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมลูค่า
ตามราคาที่ตี

ใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

สนิทรัพย์
ระหว่าง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่

1 มกราคม 2561 91,013 939,768 3,092,894 19,066 240,953 4,383,694

ซื้อเพ่ิม - 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

ซื้อเพ่ิม - 1,785 43,556 - 74,351 119,692

จ�าหน่าย - - (3,873) - - (3,873)

ตัดจ�าหน่าย - - (34,483) - - (34,483)

โอนระหว่างบัญชี - 34,084 102,177 - (136,261) -

31 ธันวาคม 2562 91,013 1,013,929 3,468,419 19,582 49,109 4,642,052

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2561 - 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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 43,628 218,750 2,119 - 264,497

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ 
ส่วนที่จ�าหน่าย

- - (2,190) - - (2,190)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ 
ส่วนที่ตัดจ�าหน่าย

- - (34,391) - - (34,391)

31 ธันวาคม 2562 - 619,653 1,944,859 16,506 - 2,581,018

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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

31 ธันวาคม 2562 91,013 394,276 1,523,560 3,076 49,109 2,061,034

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2561 (244 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 248,880

2562 (260 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 264,497
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  (หน่วย: พันบาท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

1 มกราคม 2561 59,607 59,552

ซื้อเพ่ิม 6,034 6,034

31 ธันวาคม 2561 65,641 65,586

ซื้อเพ่ิม 3,890 3,890

31 ธันวาคม 2562 69,531 69,476

การตัดจ�าหน่าย

1 มกราคม 2561 27,842 27,802

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 5,788 5,788

31 ธันวาคม 2561 33,630 33,590

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 6,395 6,395

31 ธันวาคม 2562 40,025 39,985

ค่าเผื่อการด้อยค่า

1 มกราคม 2561 15 -

31 ธันวาคม 2561 15 -

31 ธันวาคม 2562 15 -

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2561 31,996 31,996

31 ธันวาคม 2562 29,491 29,491

บรษัิทฯ ได้จัดใหม้กีารประเมนิราคาท่ีดินเพื่อแสดงมลูค่าท่ีดินตาม

ราคาท่ีตีใหม ่ท�าใหม้สีว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินซึ่งได้บนัทึก

ไว้ในสว่นของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน ในป ี2562 บรษัิทฯ 

ได้จัดใหม้กีารประเมนิราคาท่ีดินดังกล่าวใหม ่โดยผูป้ระเมนิราคา

อิสระโดยใช้วิธเีปรยีบเทียบราคาตลาด (Market approach) ซึ่ง

ราคาท่ีตีใหมใ่นปี 2562 ไมแ่ตกต่างจากราคาท่ีตีใหมใ่นอดีต

หากบรษัิทฯ แสดงมลูค่าของท่ีดินดังกล่าวด้วยวิธรีาคาทนุ มลูค่า

สุทธิตามบญัช ีณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จะเท่ากับ 

55 ล้านบาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มียอดคงเหลือของ

เครื่องจักรซึง่อยูร่ะหว่างการผอ่นช�าระ (2561: มยีอดคงเหลือของ

เครื่องจักรซึง่อยูร่ะหว่างการผอ่นช�าระ โดยมมีลูค่าสุทธิตามบญัชี

เป็นจ�านวน 41 ล้านบาท)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มยีอดคงเหลือของเครื่องจักร

และยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน โดยมมีูลค่า

สุทธิตามบญัชเีป็นจ�านวน 731 ล้านบาท (2561: 554 ล้านบาท)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเครื่องจักรและอุปกรณ์

จ�านวนหน่ึงซึ่งตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า

ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมี

จ�านวนประมาณ 659 ล้านบาท (2561: 594 ล้านบาท) 

สัญญาวงเงินสินเชื่อท่ีบริษัทฯ ท�ากับสถาบันการเงินได้ระบุ

เง่ือนไขบางประการ คือ บริษัทฯ จะไม่กระท�าการใด ๆ อันจะ

ท�าให้สถาบันการเงินได้รับสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้อ่ืนของบริษัทฯ 

(Pari-Passu) และบรษัิทฯ จะไมน่�าท่ีดิน อาคาร และเครื่องจักร

ไปก่อภาระผกูพนัใด ๆ
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13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 30,000 30,000

ตัว๋แลกเงิน 19,574 -

ทรสัตรี์ซที 116,145 137,251

แพ็คกิง้เครดิต 324,000 186,600

รวมเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 489,719 353,851

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินมอัีตราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 1.90 - 2.40 และรอ้ยละ 5.75 ต่อปี (2561: 

ระหว่างรอ้ยละ 2.10 - 2.90 ต่อปี)

สัญญาวงเงินสินเชื่อข้างต้นได้ระบุเง่ือนไขบางประการ คือ บรษัิทฯ จะไมก่ระท�าการใด ๆ อันจะท�าใหส้ถาบนัการเงินได้รบัสิทธิด้อยกว่า

เจ้าหนีอ่ื้นของบรษัิทฯ (Pari-Passu) และบรษัิทฯ จะไมน่�าท่ีดิน อาคารและเครื่องจักรไปก่อภาระผกูพนัใด ๆ

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 152,625 198,092 145,792 193,865

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 731 808

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 38,061 49,651 38,057 49,647

เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร 37,216 50,959 37,216 50,959

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12,050 12,239 11,894 12,038

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 239,952 310,941 233,690 307,317

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 318,582 347,390

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (14,096) (18,508)

รวม 304,486 328,882

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (166,735) (162,592)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี

137,751 166,290
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บรษัิทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบรษัิทลีสซิง่และบรษัิทแหง่หน่ึงเพื่อเช่าเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการด�าเนินงานของ

กิจการโดยมกี�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามรีะยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 6 ปี (2561: 4 ถึง 6 ปี) และสัญญา

เช่าการเงินมอัีตราดอกเบีย้ ท่ีแท้จรงิระหว่างรอ้ยละ 4.16 ถึง 6.20 ต่อปี (2561: รอ้ยละ 4.50 ถึง 6.20 ต่อปี)

บรษัิทฯ มภีาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 176,503 142,079 318,582

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (9,768) (4,328) (14,096)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 166,735 137,751 304,486

(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

16. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การช�าระคืน
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

1 MLR(1) - 2.0% ต่อปี ช�าระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

74,820 174,900

2 อ้างอิงกับ THBFIX 6M(2) ช�าระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

134,250 166,000

รวม 209,070 340,900

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (145,820) (136,580)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 63,250 204,320

(1) MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี

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

การเปล่ียนแปลงของบญัชเีงินกู้ยมืระยะยาวส�าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มรีายละเอียดดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 340,900

หัก: จ่ายคืนเงินกู้ (131,830)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 209,070

บรษัิทฯ ได้ตกลงท�าสญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ (Interest rate swap agreement) เพื่อเปน็เครื่องมอืบรหิารความเสีย่งท่ีเก่ียวเน่ือง

กับเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี ภายใต้สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยจ�านวน 10 ล้านบาทโดยครบก�าหนด

ในเดือนตุลาคม 2564 ภายใต้สัญญาดังกล่าวต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 บรษัิทฯ จะต้องจ่ายดอกเบีย้ให้กับสถาบันการเงินแห่งน้ัน

ด้วยอัตราดอกเบีย้ THBFIX 6M บวกอัตราคงท่ี และสถาบนัการเงินจะจ่ายดอกเบีย้ใหกั้บบรษัิทฯ ด้วยอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.47 ต่อปี

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบรษัิทฯ จะไม่กระท�าการใด ๆ อันจะท�าให้ธนาคารได้รบัสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้อ่ืนของบรษัิทฯ (Pari-Passu) และ

บรษัิทฯ จะต้องไมน่�าท่ีดิน อาคาร และเครื่องจักรไปก่อภาระผกูพนัใด ๆ  นอกจากนีบ้รษัิทฯ ต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ 

เชน่ การด�ารงอัตราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผูถื้อหุน้ อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี ้ขอ้จ�ากัดในการโอน

สินทรพัย ์การก่อภาระหนีส้ิน การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้ใหญห่รอืโครงสรา้งผูบ้รหิาร เป็นต้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ ไมส่ามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงินตามท่ีระบุไว้ในสัญญาได้ ซึ่งภายใต้สัญญาเงินกู้ยมืดังกล่าว ผู้

ใหกู้้มสิีทธิเรยีกเงินกู้ยมืดังกล่าวคืนทันที แต่อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ ได้รบัจดหมายแจ้งจากธนาคารผูใ้หกู้้ใหก้ารผอ่นปรนเง่ือนไขการด�ารง

อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว บรษัิทฯ จึงได้จัดประเภทเงินกู้ยมืจ�านวนดังกล่าว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นไปตามก�าหนดการช�าระ

คืนตามปกติ 

17. หุ้นกู้

เมื่อวันท่ี 29 มนีาคม 2561 บรษัิทฯ ได้ออกและเสนอขายหุน้กู้ครัง้ท่ี 1/2561 จ�านวน 500,000 หน่วย มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 1,000 บาท โดย

ขายได้จ�านวน 217,300 หน่วย รวมเปน็เงิน 217 ล้านบาท หุน้กู้ดังกล่าวเปน็หุน้กู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่หีลักประกัน

และไมม่ผีูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ ท้ังนี ้หุน้กู้มอีายุ 2 ปนัีบจากวันออกหุน้กู้และครบก�าหนดไถ่ถอนท้ังจ�านวนในวันท่ี 29 มนีาคม 2563 หุน้กู้มอัีตรา

ดอกเบีย้รอ้ยละ 6.20 ต่อป ี(อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จรงิรอ้ยละ 7.15 ต่อป)ี โดยจ่ายช�าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือนตลอดอายุหุน้กู้ 

ภายใต้ข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุน้กู้และผูถื้อหุน้กู้ บรษัิทฯ มขีอ้จ�ากัดท่ีต้องปฏิบติั ตามเง่ือนไขบางประการ เช่น  ข้อ

จ�ากัดในการใชส้นิทรพัย ์การด�ารงอัตราส่วนของหนีส้นิต่อสว่นของ ผูถื้อหุน้ เปน็ต้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 หุน้กู้มรีายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

หุ้นกู้ 217,300 217,300

หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (486) (2,438)

รวม 216,814 214,862

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (216,814) - 

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - 214,862
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18. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หนว่ย: พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

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

ส่วนที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 9,474 3,679 9,474 4,053

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,434 1,020 1,434 1,020

ต้นทุนบริการในอดีตและผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายช�าระ
ผลประโยชน์ 10,262 - 10,262 -

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

(ก�าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ (25) (2,369) (25) (2,369)

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 10,095 - 10,095 -

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 4,833 (1,692) 4,833 (1,692)

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (5,855) (4,715) (5,855) (4,715)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 74,499 44,281 74,499 44,281

เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ก�าหนด

อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรบัลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มสิีทธิได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่า

จ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมผีลบงัคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการ

แก้ไขโครงการส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมผีลกระทบให้กลุ่มบรษัิทมหีนี้สินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานเพิม่ขึ้น 10 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : 10 ล้านบาท) กลุ่มบรษัิทบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรบัรูต้้นทนุ

บรกิารในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทนุของปีปัจจุบนั

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษัิทคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 

2 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : จ�านวน 2 ล้านบาท) (2561: ไมม่ ี(เฉพาะบรษัิทฯ : ไมม่)ี)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน�าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุม่บรษัิทประมาณ 12 

ป ี(เฉพาะบรษัิทฯ : 12 ป)ี (2561: 18 ป ี(เฉพาะบรษัิทฯ : 18 ปี))
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สมมติฐานท่ีส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

อัตราคิดลด 1.7 2.9 1.7 2.9

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

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 0.0 - 28.0 0.0 - 25.0 0.0 - 28.0 0.0 - 25.0

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (9) 10 (9) 10

อัตราการขึ้นเงินเดือน 10 (8) 10 (8)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (9) 4 (9) 4

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (5) 6 (5) 6

อัตราการขึ้นเงินเดือน 6 (5) 6 (5)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (5) 2 (5) 2

19. ทุนเรือนหุ้น

เมื่ อ วันท่ี  30 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมั ติ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เพื่อรองรบัการใช้สิทธิซื้อหุน้สามญัของบรษัิทฯ ตามมติการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน้สามญัของบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 2 (SMT-W2) 

จ�านวน 209,118,991 หน่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ท้ังนี ้บรษัิทฯ ได้จดทะเบยีน การเพิม่ทนุกับกระทรวงพาณิชยแ์ล้ว

เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561
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20. การชดเชยผลขาดทุนสะสม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 (589,817) (593,908)

โอนส�ารองตามกฎหมายเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม 79,300 79,300

โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม 514,608 514,608

ก�าไรสะสมภายหลังการชดเชย 4,091 -

ขาดทุนส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (39,368) (35,644)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (14,903) (14,903)

ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (50,180) (50,547)

เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการโอนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 

79,300,000 บาท และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัจ�านวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 จ�านวน 593,908,864 บาท บรษัิทฯ ได้บนัทึกรายการชดเชยดังกล่าวในระหว่างปี 2562

21. ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ก) เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ได้มมีติอนุมติัใหอ้อกใบส�าคัญแสดงสทิธิท่ีจะซื้อหุน้สามญัของบรษัิทฯ 

ครัง้ท่ี 1 (SMT-W1) จ�านวน 167,295,193 หน่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้โดยไมคิ่ดมลูค่า ในอัตราสว่น 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 

1 ใบส�าคัญแสดงสทิธิ 

รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสทิธิ (SMT-W1) มดัีงนี้

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ - 3 ปีนับจากวันท่ีออกเสนอขาย

อัตราการใช้สิทธิ - ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการ
ปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ - 8 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ - วันท�าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของ
แต่ละปีตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ส�าหรับการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย
คือ วันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 บรษัิทฯ ได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 จ�านวน 167,295,007 หน่วย โดยก�าหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก

คือวันท่ี 30 กันยายน 2559 และก�าหนดวันใชส้ทิธิครั้งสดุท้ายคือวันท่ี 28 มถินุายน 2562 และบรษัิทฯ จะด�าเนินการยกเลิกใบส�าคัญแสดง

สิทธิ SMT-W1 ท่ีคงเหลือจ�านวน 186 หน่วย

ในระหว่างปี 2559 ถึง 2561 ไมม่กีารใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W1
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รายการกระทบยอดจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มรีายละเอียดดังนี้

(หน่วย: หน่วย)

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 167,295,007

ใช้สิทธิระหว่างปี (250)

สิทธิหมดอายุระหว่างปี (167,294,757)

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 -

เมื่อวันท่ี 28 มถินุายน 2562 (วันใชส้ทิธิครั้งสุดท้าย) ได้มกีารใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบส�าคัญแสดงสิทธิเปน็หุน้สามญัจ�านวน 250 หน่วย 

คิดเป็นจ�านวนเงิน 1,977 บาท โดยได้บนัทึกเป็นทนุเรอืนหุน้ท่ีออกและช�าระแล้วจ�านวน 265 บาทและส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัจ�านวน 

1,712 บาท 

บรษัิทฯ ได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุช�าระแล้วท่ีเพิม่ขึน้จากการใชส้ทิธิตามใบส�าคัญแสดงสทิธิกับกระทรวงพาณิชยเ์มื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 

รวมท้ังบรษัิทฯ ได้ยื่นขอใหต้ลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรบัหุน้เพิม่ทนุจ�านวนดังกล่าวเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบยีนเพิม่เติม และได้รบั

อนุมติัใหหุ้น้เพิม่ทนุดังกล่าวเริม่ซื้อขายในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยต้ังแต่วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562

นอกจากนีใ้บส�าคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ�านวน 167,294,757 หน่วย ได้ครบก�าหนดอายุในวันท่ี 28 มถิุนายน 2562 แล้ว

ข) เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ได้มมีติอนุมติัใหอ้อกใบส�าคัญแสดงสทิธิท่ีจะซื้อหุน้สามญัของบรษัิทฯ 

ครัง้ท่ี 2 (SMT-WB) จ�านวน 17,000,000 หน่วยใหแ้ก่กรรมการและ/หรอืพนักงานของบรษัิทฯ ซึง่จัดสรรใหแ้ก่กรรมการและ/หรอืพนักงาน

ของบรษัิทฯ โดยไมผ่า่นผูร้บัช่วงซื้อหลักทรพัย ์โดยผูท่ี้จะได้รบัการจัดสรรจะต้องมสีถานะเปน็กรรมการและ/หรอืพนักงานของบรษัิทฯ ณ 

วันท่ีมกีารจัดสรร ท้ังนี ้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูจั้ดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและ/หรอืพนักงานของบรษัิทฯ 

แต่ละราย และคณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมติั โดยการจัดสรรพจิารณาจากอายุงาน ต�าแหน่งงาน ประสบการณ์ และความส�าคัญ ต่อ

องค์กร รวมถึงประสทิธิภาพและความสามารถในการท�างานตามความเหมาะสม 
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ใบส�าคัญแสดงสทิธิดังกล่าวเปน็ชนิดระบุชื่อผูถื้อและไมส่ามารถเปล่ียนมอืได้ ยกเว้นเปน็การโอนทางมรดก มอีายุ 3 ปนัีบจากวันท่ีออก

เสนอขาย (วันท่ี 30 มถินุายน 2559) และสามารถใช้สทิธิได้ ปลีะ 2 ครัง้ ทกุวันท�าการสุดท้ายของเดือนมถุินายนและธันวาคมของแต่ละปี

ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสทิธิ ส�าหรบัการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือ วันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสทิธิ (วันท่ี 28 มถินุายน 2562)

ใบส�าคัญแสดงสทิธิ (SMT-WB) มอัีตราการใชส้ทิธิ ราคาการใชส้ทิธิ ขอ้จ�ากัดการใชส้ทิธิ และมลูค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วันท่ีใหส้ทิธิดังนี้

ระยะเวลาการใชส้ทิธิ

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

อัตราการใช้สิทธิ* ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 
หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 
หุ้น

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 
หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ* 7.20 บาท โดยสามารถใช้
สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ 
วันใดวันหนึ่งในช่วง 30 วัน
ก่อนวันแจ้งความจ�านงการ
ใช้สิทธิในแต่ละครั้งไม่ต�่า
กว่า 9 บาท

8 บาท โดยสามารถใช้สิทธิได้
ตอ่เมือ่ราคาปิดของหุน้สามญั
ของบริษัทฯ ณ วันใดวันหนึ่ง
ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้ง
ความจ�านงการใช้สิทธิใน
แต่ละครั้งไม่ต�่ากว่า 10.70 
บาท

8.70 บาท โดยสามารถใช้
สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ 
วันใดวันหนึ่งในช่วง 30 วัน
ก่อนวันแจ้งความจ�านงการ
ใชส้ทิธใินแตล่ะครัง้ไม ่ต�า่
กวา่ 12.50 บาท

ข้อจ�ากัดการใช้สิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน
ร้อยละ 35 ของใบส�าคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละ
คนได้รับการจัดสรรจากบ
ริษัทฯ 

สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน ร้อย
ละ 35 ของใบส�าคัญแสดง
สิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับ
การจัดสรรจากบริษัทฯ 
(สามารถใช้สิทธิสะสมรวม ไม่
เกินร้อยละ 70 ของใบส�าคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมด)

สามารถใช้สิทธิในส่วนที่
เหลือทั้งหมดได้ (สามารถใช้
สทิธิสะสมรวมได้ร้อยละ 
100 ของใบส�าคัญแสดง
สิทธิทั้งหมด)

มูลค่ายุติธรรมโดย
ประมาณ ณ วันที่ให้สิทธิ
ของสิทธิซื้อ หุ้นแต่ละ
สิทธิ

0.971 บาท 0.809 บาท 0.809 บาท

* อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ

มลูค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วันท่ีใหส้ทิธิของสทิธิซื้อหุน้แต่ละสทิธิค�านวณโดยใช้แบบจ�าลองการก�าหนดราคาสิทธิตามสูตรของ Black 

Scholes ขอ้มลูน�าเขา้แบบจ�าลอง ได้แก่ ราคาหุน้สามญัของบรษัิทฯ ณ วันท่ีใหส้ทิธิ ซึง่เท่ากับ 6.75 บาท ราคาใชส้ทิธิ 7.20 - 8.70 บาท 

ราคาของหุน้สามญัของบรษัิทฯ ตามเง่ือนไขการใช้สทิธิ (Knock-in price) 9.00 - 12.50 บาท ความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดหวังรอ้ยละ 

42.90 ต่อป ีอัตราผลตอบแทนเงินปนัผลท่ีคาดหวังรอ้ยละ 40 ของก�าไรสทุธิ อายุของสิทธิซื้อหุน้ 3 ป ี2 เดือน และอัตราดอกเบีย้ปลอดความ

เสีย่งรอ้ยละ 1.37 - 1.42 ต่อปี

ในระหว่างป ี2559 ถึง 2562 ไมม่กีารใช้สทิธิตามใบส�าคัญแสดงสทิธิ SMT-WB โดยใบส�าคัญแสดงสทิธิคงเหลือท้ังหมดจ�านวน 17,000,000 

หน่วย ได้ครบก�าหนดอายุในวันท่ี 28 มถิุนายน 2562 แล้ว

ค) เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ได้มมีติอนุมติัใหอ้อกใบส�าคัญแสดงสทิธิท่ีจะซื้อหุน้สามญัของบรษัิทฯ 

ครั้งท่ี 2 (SMT-W2) จ�านวน 209,118,991 หน่วย ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไมคิ่ดมลูค่า ในอัตราส่วน 4 หุน้สามญัเดิม

ต่อ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
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รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ (SMT-W2) มดัีงนี้

อายขุองใบส�าคญัแสดงสทิธิ - 2 ปีนับจากวันทีอ่อกเสนอขาย (1 มิถนุายน 2561)

อตัราการใชส้ทิธิ - ใบส�าคัญแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามัญได้ 1 หุ้น เว้นแตม่กีารปรบั
สทิธิตามเงือ่นไขการปรับสทิธิ

ราคาการใชส้ทิธิ - 2.10 บาทตอ่หุ้น เวน้แตม่กีารปรับสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสิทธิ

ระยะเวลาการใชส้ทิธิ - วันท�าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กันยายน และธันวาคมของ
แตล่ะปีตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสทิธิ ส�าหรับการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย
คือ วันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสทิธิ

รายการกระทบยอดจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิส�าหรบัระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มถิุนายน 2561 (วันท่ีออกเสนอขาย) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 มรีายละเอียดดังนี้
(หน่วย:พันหนว่ย)

จ�านวนใบส�าคญัแสดงสทิธ ิณ วนัที ่1 มิถนุายน 2561 209,119

ใชส้ทิธริะหวา่งปี (3)

จ�านวนใบส�าคญัแสดงสทิธ ิณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 209,116

ใชส้ทิธริะหวา่งปี -

จ�านวนใบส�าคญัแสดงสทิธ ิณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 209,116

ในระหว่างวันท่ี 1 มถิุนายน 2561 (วันท่ีออกเสนอขาย) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้มกีารใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที่ช�าระแล้วของบ
ริษัทฯ ที่เพ่ิมขึ้นจาก
การใช้สิทธิตามใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญที่เพ่ิมขึ้นจาก
การใช้สิทธิตามใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ

วันที่จดทะเบียน 
เพ่ิมทุนจากการ

ใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิกับ

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

ใช้สิทธิในระหว่างปี - -

ยอดใช้สิทธิสะสมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,000 3,300

22. ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

ส่วนเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินไมส่ามารถน�ามาหกักับขาดทนุสะสมและไมส่ามารถจ่ายเป็น เงินปันผลได้

23. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบญัญติัของมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บรษัิทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีสว่นหน่ึงไว้

เป็นทนุส�ารองไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไมน้่อย

กว่ารอ้ยละ 10 ของ ทนุจดทะเบยีน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไมส่ามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ 
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบง่ตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายท่ีส�าคัญดังต่อไปนี้

(หนว่ย: พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 589,987 544,555 541,318 494,983

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 270,892 254,668 270,892 254,668

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 762,049 686,623 762,049 686,623

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและ งานระหว่างท�า 19,526 (31,363) 19,551 (31,363)

25. ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หนว่ย: พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 25 1,295 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (2,080) (64) - -

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไร
ขาดทุน (2,055) 1,231 - -
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รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบญัชกัีบค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มดัีงนี้

(หนว่ย: พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล (43,942) 73,167 (35,644) 68,240

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล รอ้ยละ 8.84, 
20, 21

รอ้ยละ 8.84, 
20, 21

รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลคูณอัตราภาษี (9,277) 15,110 (7,129) 13,648
รายการปรับปรุงค่าใช้จา่ยภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล
 ของปีก่อน - (131) - -
ผลประโยชน์ทางภาษีของขาดทุนทางภาษี ที่ยัง
ไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้รับรู้ในปีก่อน - (28) - -
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้
บันทึกในระหว่างปี เนื่องจากอาจไม่มีก�าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอ 10,048 5,190 9,077 5,180
ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26) (1,366) (18,630) (1,366) (18,630)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 229 355 204 353
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพ่ิมขึ้น (1,626) (615) (786) (551)
อื่น ๆ (63) (20) - -
รวม (2,826) (18,910) (1,948) (18,828)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน งบ
ก�าไรขาดทุน (2,055) 1,231 - -

ส่วนประกอบของสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชแีละหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หนว่ย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
*ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 2,098 - - -

เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ - 97 - -
รวม 2,098 97 - -
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

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

*ขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ของปี 2562 รวมผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชจีากขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึ้น

จรงิจ�านวน 78,673 บาท จากการแปลงค่าสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชท่ีีเปน็เงินตราต่างประเทศ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษัิทมรีายการผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใชจ้�านวน 1,120 ล้านบาท 

(เฉพาะบรษัิทฯ : 1,058 ล้านบาท) (2561: 1,763 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : 1,665 ล้านบาท)) ท่ีกลุ่มบรษัิทไมไ่ด้บนัทึกสินทรพัยภ์าษี

เงินได้รอการตัดบัญช ี เน่ืองจากกลุ่มบรษัิทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบรษัิทอาจไม่มกี�าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอท่ีจะน�าผลแตกต่าง

ชั่วคราวและขาดทนุทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้มจี�านวนเงิน 365 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2574
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รายได้ของบรษัิทฯ ส�าหรบัปจี�าแนกตามกิจการท่ีได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุและไมไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
กิจการที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม
รวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายในประเทศ 247,900 283,969 15,637 10 263,537 283,979

รายไดจ้ากการสง่ออกทางตรง 1,483,704 1,414,296 - 20,088 1,483,704 1,434,384

รวมรายได้จากการขาย 1,731,604 1,698,265 15,637 20,098 1,747,241 1,718,363

27. ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (ไมร่วมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

อ่ืน) ด้วยจ�านวนถัวเฉล่ียถ่วงน�าหนักของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี

ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลดค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ บรษัิทฯ (ไมร่วมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน) 

ด้วยผลรวมของจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน�าหนัก ท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�านวนถัวเฉล่ียถ่วงน�าหนักของหุ้นสามัญท่ีบรษัิทฯ อาจ

ต้องออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดท้ังสิ้นใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าได้มกีารแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วันต้นงวด หรอื ณ วัน

ออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด แสดงการค�านวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ก�าไร (ขาดทุน) 
ส�าหรับปี

จ�านวนหุ้นสามัญ 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

ก�าไรต่อหุ้น

2562 2561 2562 2561 2562 2561

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ (39,368) 70,424 836,479 836,477 (0.047) 0.084

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ - - - 9,296

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

ก�าไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ (39,368) 70,424 836,479 845,773 (0.047) 0.083
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ก�าไร (ขาดทุน) 
ส�าหรับปี

จ�านวนหุ้นสามัญ 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

ก�าไรต่อหุ้น

2562 2561 2562 2561 2562 2561

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ (35,644) 68,240 836,479 836,477 (0.043) 0.082

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ - - - 9,296

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

ก�าไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ (35,644) 68,240 836,479 845,773 (0.043) 0.081

ไมม่กีารแสดงการค�านวณก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลดในงบการเงินส�าหรบัปี 2562 เน่ืองจาก

- ไมม่ผีลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดท่ีเกิดจากใบส�าคัญแสดงสทิธิท่ีจะซื้อหุน้สามญัของบรษัิทฯ จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมครัง้ท่ี 1 

และครัง้ท่ี 2 (SMT-W1 และ SMT-W2) เน่ืองจากราคาใชส้ทิธิของใบส�าคัญแสดงสทิธิท่ีจะซื้อหุน้สามญัสงูกว่ามลูค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียของหุน้

สามญัของบรษัิทฯ

- ไมม่ผีลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดท่ีเกิดจากใบส�าคัญแสดงสทิธิท่ีจะซื้อหุน้สามญัของบรษัิทฯ จัดสรรใหแ้ก่กรรมการและ/หรอื

พนักงานของบรษัิทฯ (SMT-WB) เน่ืองจากราคาปดิของหุน้สามญัของบรษัิทฯ ไมเ่ปน็ไปตามเง่ือนไขการใชส้ทิธิท่ีก�าหนดไว้

การแสดงการค�านวณก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลดในงบการเงินส�าหรบัป ี2561 ค�านวณจากผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดท่ี

เกิดจากใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน้สามญัของบรษัิทฯ จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมครั้งท่ี 2 (SMT-W2) เท่าน้ัน 

28. ขอ้มลูทางการเงนิจ�าแนกตามสว่นงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงาน

ภายในของบริษัทฯ ท่ีผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนิน

งานได้รบัและสอบทานอย่างสม�าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจใน

การจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนิน

งานของส่วนงาน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้าง

องค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 2 ส่วนงาน 

คือ ธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Micro-

electronics Module Assembly: MMA) และธุรกิจการประกอบ

และทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (Integrated Circuit Packaging: 

IC Packaging) และตามท่ีต้ังของส่วนงาน คือ ส่วนงานท่ีต้ังอยู่

ในประเทศไทย และส่วนงานท่ีต้ังอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(บรษัิท เอสเอ็มที กรนี เอ็นเนอรย์ี ่จ�ากัด ยงัไมเ่ริม่ด�าเนินกิจการ

ค้า)

กลุ่มบรษัิทไมม่กีารรวมสว่นงานด�าเนินงานเปน็สว่นงานท่ีรายงาน

ข้างต้น

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละ

หน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับ

การจัดสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏิบติังาน บรษัิทฯ 

ประเมนิผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอื

ขาดทนุจากการด�าเนินงาน และสินทรพัยร์วมซึ่งวัดมลูค่าโดยใช้

เกณฑ์เดียวกับท่ีใชใ้นการวัดก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนินงาน

และสินทรพัยร์วมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็น

ไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับ

บุคคลภายนอก
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ข้อมลูรายได้และก�าไรของส่วนงานของกลุ่มบรษัิทส�าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มดัีงต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ธุรกิจการผลิตและประกอบ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจการประกอบและทดสอบ
แผงวงจรไฟฟา้รวม

การตัดรายการ 
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม
ตั้งอยู่ใน

ประเทศไทย

ตั้งอยู่ใน
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย

ตั้งอยู่ใน
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายให้
ลูกค้าภายนอก 884 556 - - 213 269 686 941 - - 1,783 1,766
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - - - 647 888 - - (647) (888) - -
รวมรายได้ 884 556 - - 860 1,157 686 941 (647) (888) 1,783 1,766
ก�าไร (ขาดทุน) จาก
การด�าเนินงานตาม
ส่วนงาน 103 (15)

- - 95 289 42 56

- - 240 330
รายได้อื่น 36 46
ค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจ�าหน่าย (72) (66)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (194) (172)
หนี้สงสัยจะสูญและ
หนี้สูญ - (5)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (54) (60)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้ 2 (1)
(ก�าไร) ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัทย่อย 3 (2)
ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (39) 70

รายได้จากลูกค้าภายนอกก�าหนดขึ้นตามสถานท่ีต้ังของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561

รายได้จากลูกค้าภายนอก 

 ประเทศไทย 263,538 304,056

 สหรัฐอเมริกา 1,383,407 1,362,253

 ประเทศอื่น ๆ 136,198 99,350

รวม (ตามงบการเงินรวม) 1,783,143 1,765,659

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน (ไมร่วมเครื่องมอืทางการเงินและสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตัดบญัช)ี เป็นของกิจการท่ีต้ังอยูใ่นประเทศไทย

ในป ี2562 กลุ่มบรษัิทมรีายได้จากลกูค้ารายใหญจ่�านวนสามรายเปน็จ�านวนเงินประมาณ 512 ล้านบาท 345 ล้านบาท และ 281 ล้านบาท 

ซึง่มาจากสว่นงานธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (2561: มรีาย

ได้จากลูกค้ารายใหญจ่�านวนสามรายเป็นจ�านวนเงินประมาณ 591 ล้านบาท 340 ล้านบาท และ 301 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจ

การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม)
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29. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และพนักงานได้รว่มกันจัดต้ังกองทนุส�ารองเล้ียงชพีขึ้นตามพระราชบญัญติักองทนุส�ารองเล้ียงชพี พ.ศ. 2530 โดย

บรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทนุเปน็รายเดือนในอัตรารอ้ยละ 3 ถึงรอ้ยละ 10 ของเงินเดือน กองทนุส�ารองเล้ียง

ชพีนีบ้รหิารโดยบรษัิทหลักทรพัยจั์ดการกองทนุกสิกรไทย จ�ากัด และจะจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบยีบว่า

ด้วยกองทนุของกลุ่มบรษัิท ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบรษัิทรบัรูเ้งินสมทบดังกล่าวเปน็ค่าใช้จ่ายจ�านวน 13 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : 13 

ล้านบาท) (2561: 12 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : 12 ล้านบาท))

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและบริการ

บรษัิทฯ ได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบรกิารท่ีเก่ียวข้องกับการเช่ายานพาหนะ ท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร อายุของสัญญามี

ระยะเวลาต้ังแต่ 1 - 3 ปี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บรษัิทฯ มจี�านวนเงินขั้นต�าท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังสิ้นภายใต้สัญญาดังกล่าวดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2562 2561

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 7 6

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 9 -

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บรษัิทฯ ได้ท�าสญัญาการรบัความช่วยเหลือทางเทคนิคและการขายกับท่ีปรกึษา ภายใต้เง่ือนไขของสญัญาบรษัิทฯ ต้องช�าระค่าท่ีปรกึษา

เป็นรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ต้องจ่ายค่านายหน้าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุในสัญญาด้วย ซึ่งในระหว่างปี

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มค่ีาใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 11.0 ล้านบาท (2561: 8.4 ล้านบาท)

30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มภีาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุจ�านวน 36 ล้านบาท (2561: 9 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

และ 30 ล้านเยน) ซึ่งเก่ียวข้องกับการซื้อเครื่องจักร ซอฟท์แวรค์อมพวิเตอร ์และระบบสาธารณูปโภคในอาคาร 

30.4 สัญญาซื้อไฟฟา้

บรษัิทฯ ได้ท�าสญัญาซื้อกระแสไฟฟา้กับบรษัิทแหง่หน่ึงตามจ�านวนและราคาท่ีก�าหนดไว้ในสญัญา สญัญาดังกล่าวมรีะยะเวลา 15 ป ีและ

จะสิ้นสุดสัญญาในเดือนกันยายน 2572

30.5 การค�้าประกัน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มหีนังสือค�าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบรษัิทฯ เหลืออยูเ่ป็นจ�านวนเงิน 3 ล้านบาท (2561: 

4 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค�าประกันเพื่อค�าประกันการใช้ไฟฟา้เป็นจ�านวนเงิน 2 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท) และเพื่อค�า

ประกันการปฏิบติังานตามสัญญาเป็นจ�านวนเงิน 1 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท)

31. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บรษัิทฯ มท่ีีดินท่ีแสดงมลูค่าตามราคาท่ีตีใหม ่ซึ่งมมีลูค่าเท่ากับ 91 ล้านบาท และมลี�าดับชั้นของ

มลูค่ายุติธรรมอยูใ่นระดับ 3

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไมม่กีารโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมลูค่ายุติธรรม
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32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมอืทางการเงินท่ีส�าคัญของกลุ่มบรษัิทตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

ส�าหรบัเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น เงินให้กู้ยืม เจ้าหนีก้ารค้า

และเจ้าหนีอ่ื้น เจ้าหนีผ้อ่นช�าระค่าซื้อเครื่องจักร หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน หุน้กู้ เงินกู้ยมืระยะสั้น และเงินกู้ยมืระยะยาว กลุ่มบรษัิท

มคีวามเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องมอืทางการเงินดังกล่าว และมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบรษัิทมคีวามเสีย่งด้านการใหส้ินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นและเงินใหกู้้ยมื ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดย

การก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังน้ันกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระ

ส�าคัญจากการใหส้ินเชื่อ

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบรษัิทมลีกูค้ารายใหญจ่�านวนน้อยรายและอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ท�าใหก้ลุ่มบรษัิทมคีวามเสีย่งจาก

การกระจุกตัวของลูกหนี ้จ�านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบรษัิทอาจต้องสูญเสยีจากการใหส้ินเชื่อคือมลูค่าตามบญัชขีองลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้

อ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบรษัิทมคีวามเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ท่ีส�าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินใหกู้้ยมื เจ้าหนีผ้อ่นช�าระค่าซื้อเครื่องจักร 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ไม่มี

ดอกเบีย้ หรอืมอัีตราดอกเบีย้ท่ีปรบัขึ้นลงตามอัตราตลาด หรอืมอัีตราดอกเบีย้คงท่ีซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตรา

ดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบก�าหนด หรอื วันท่ีมกีารก�าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่ (หากวันท่ีมกีารก�าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่ถึง

ก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรา

ดอกเบื้ย 
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

- - - 127 - 127 0.050 - 0.375

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 254 254 -
- - - 127 254 381

หนี้สินทางการเงิน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบัน
การเงิน

490 - - - - 490 1.90 - 2.40, 
5.75

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 240 240 -
หนี้สินตามสัญญาเช่าการ
เงิน

166 138 - - - 304 4.16 - 6.20

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 209 - 209 อ้างอิง THBFIX 
6M

 และอ้างอิง 
MLR

หุ้นกู้ 217 - - - - 217 7.15
873 138 - 209 240 1,460

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรา

ดอกเบื้ย 
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

- - - 28 - 28 0.050 - 0.375

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 271 271 -
- - - 28 271 299

หนี้สินทางการเงิน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบัน
การเงิน

354 - - - - 354 2.10 - 2.90

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 311 311 -
เจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อ
เครื่องจักร

6 - - - - 6 4.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการ
เงิน

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 - 341 311 1,555
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 (หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรา

ดอกเบื้ย 
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด

- - - 123 - 123 0.050 
- 0.375

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
อื่น

- - - - 250 250 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
บริษัทย่อย

510 - - - - 510 7.2

510 - - 123 250 883

หนี้สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบันการเงิน

490
- - - - 490

1.90 - 2.40, 
5.75

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อื่น - - - - 234 234

-

หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน 166 138  - - - 304

4.16 - 6.20

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 209 - 209 อ้างอิง 
THBFIX 6M
 และอ้างอิง 

MLR

หุ้นกู้ 217 - - - - 217 7.15

873 138 - 209 234 1,454
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 (หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรา

ดอกเบื้ย
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด

- - - 14 - 14 0.050 
- 0.375

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
อื่น

- - - - 270 270 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
บริษัทย่อย

350 - - - - 350 7.2

350 - - 14 270 634

หนี้สินทางการเงิน
เงนิกูยื้มระยะสัน้จาก
สถาบันการเงิน

354 - - - - 354 2.10 - 2.90

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อื่น

- - - - 307 307 -

เจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าซื้อ
เครื่องจักร

6 - - - - 6 4.00

หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน

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
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส�าคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซื้อวัตถุดิบ การขายสินค้า และการซื้อเครื่องจักรท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

บรหิารความเสีย่ง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บรษัิทฯ มยีอดคงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม

2562
(ล้าน)

2561
(ล้าน)

2562
(ล้าน)

2561
(ล้าน)

2562 2561

(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 11.6 10.8 5.3 7.0 30.1540 32.4498

เยน - - 17.1 12.5 27.5940 29.3089
(ต่อ 100 

เยน)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บรษัิทฯ มสีัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สกุลเงิน
จ�านวนทีซ่ือ้

(ล้าน)

จ�านวนทีข่าย

(ล้าน)

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ วันครบก�าหนดตามสัญญา
จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

2.5 0.1 30.1200 
- 30.6050

30.1100 
- 30.2500

กมุภาพันธ์ 
- พฤษภาคม 

2563

กมุภาพันธ์ 
- มถุินายน 

2563
เยน 9.9 - 27.7800 (ต่อ 

100 เยน)
- มีนาคม 2563 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สกุลเงิน
จ�านวนทีซ่ือ้

(ล้าน)

จ�านวนทีข่าย

(ล้าน)

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ วันครบก�าหนดตามสัญญา
จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

0.9 0.5 32.3800 
- 32.5400

32.5320 
- 32.5380

กมุภาพันธ์ 
- มถินุายน 

2562

มกราคม 
2562

เยน 27.0 - 29.3500 (ต่อ 
100 เยน)

- มิถุนายน 
2562

-

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เน่ืองจากเครื่องมอืทางการเงินสว่นใหญข่องกลุ่มบรษัิทจัดอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยมืมอัีตราดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้

ในตลาด กลุ่มบรษัิทจึงประมาณมลูค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงินใกล้เคียงกับมลูค่าตามบญัชท่ีีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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33. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบรหิารจัดการทุนท่ีส�าคัญของบรษัิทฯ คือการจัดให้มซีึ่งโครงสรา้งทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจขอ

งบรษัิทฯ และเสรมิสรา้งมลูค่าการถือหุน้ใหกั้บผูถื้อหุน้ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษัิทมอัีตราสว่นหนีส้นิต่อทนุเท่ากับ 1.25:1 

(2561: 1.24:1) และเฉพาะบรษัิทฯ มอัีตราส่วนหนีส้ินต่อทนุเท่ากับ 1.24:1 (2561: 1.25:1)

บรษัิทฯ บรหิารจัดการโครงสรา้งของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเง่ือนไขในสัญญาวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึ่งต้องรกัษาอัตราส่วนหนีส้ินต่อทนุในระดับตามท่ีระบุในสัญญา

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนีไ้ด้รบัอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษัิทฯ เมื่อวันท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563
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ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ได้อนุมัติแต่งต้ัง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำานักงานอีวาย จำากัด ได้แก่ นางสาววิสสุตา จริยธนากร 

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3853) และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501) และ/หรือ นางสาวมณี รัตน

บรรณกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำาปี 

2562 รวมเป็นเงินท้ังสิน้ 2,300,000 บาท 

แสดงค่าตอบแทนการสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560-2562) ดังต่อไปนี้

หนว่ย: บาท

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2,280,000 2,250,000 2,300,000

 

ผูส้อบบญัช ี

บรษัิท สำานักงาน อวีาย จำากัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม ่เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777

โทรสาร 0-2264-0789-90
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน)

ทะเบยีนเลขท่ี: 0107545000098

ประเภทธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจรบัจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจิก 

อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 13160

ท่ีอยู่ปัจจุบัน : เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 13160

โทรศพัท์ (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 หมูท่ี่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรอียุธยา

 

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด 

605 – 606 หมูท่ี่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากัด

93 ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท์ : 0 2009-9378

โทรสาร : 0 2009-9476

SET Contact center: 0 2009-9999

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

E-mail: SETContactCenter@set.or.th

Investor Relations Contact 

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

605-606 หมูท่ี่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน

พระนครศรอียุธยา 13160

Email: ir@starsmicro.com

โทรศพัท์ 035-258-555 ต่อ 313

โทรสาร 035-258-914

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบ

แสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบรษัิทฯ ที่แสดงไว้

ใน www.sec.or.th หรอื www.set.or.th หรอืเว็บไซต์ของบรษัิทฯ 

www.starsmicro.com

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
และบุคคลอ้างอิง



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

605-6 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน
ตําบลคลองจิก อําเภอบางประอิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

โทร: +66 (0)35-258-555
แฟกซ์: +66 (0)35-258-914

www.starsmicro.com
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