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FOCUS ON HIGH TECHNOLOGY
¡ŒÒÇÅéÓ......¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕ·ÕèàË¹×ÍªÑé¹

ดวยเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีความแมนยำสูง
ประกอบกับบุคลากรที่มีความเช�่ยวชาญ ทำให SMT สามารถผลิตช�้นสวน

อิเล็กทรอนิกส ท่ีหลากหลาย ทันสมัย และมีความซับซอนมากข�น้
เพ่ือรองรับความตองการของลูกคา พรอมท้ังใหบร�การไดอยางครบวงจร

โดยนอกจากการผลิตและประกอบช�น้สวนอิเล็กทรอนิกสแกบร�ษัทช้ันนำของโลกแลว
ยังสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับลูกคา (Joint Innovation) อีกดวย
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FOCUS ON HIGH GROWTH 
à¼Â¤ÇÒÁàË¹×ÍªÑé¹....ÊÙ‹âÅ¡ÀÒÂ¹Í¡

นอกจากการพัฒนาตลาดในประเทศไทยแลว
SMT ยังมีชองทางการพัฒนาธุรกิจที่กวางขวางในตลาดตางประเทศดวย

โดยผาน Stars Microelectronics USA, Inc.
ซ�ง่เปนบร�ษัทยอยต้ังอยูในประเทศสหรัฐอเมร�กาและพันธมิตรและตัวแทนการตลาด
Smart Electronics ในประเทศเยอรมนี รวมถึงการจัดตั้ง Japan Marketing Unit

เพื่อดูแลและพัฒนาตลาดในประเทศญี่ปุน
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FOCUS ON HIGH PERFORMANCE
â´´à´‹¹ÍÂ‹Ò§àË¹×ÍªÑé¹...¡Ñº¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

ภายใตกลยุทธทางธุรกิจอันแหลมคม SMT ไดมุงเจาะตลาด
ในกลุมสินคาที่มีอัตรากำไรขั้นตนสูง มีคูแขงนอย และเติบโตไดรวดเร็ว
เชน หนาจอทัชกร�น เซ็นเซอรอัจฉร�ยะวัดระดับลมยางรถยนต เปนตน

ผนวกกับความตองการสินคาในปร�มาณมาก
อันเปนผลมาจากยอดขายที่เพิ่มข�้นอยางรวดเร็วของผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
ปจจัยเหลาน้ีลวนผลักดันใหผลประกอบการของบร�ษัทฯ เติบโตข�น้อยางเห็นไดชัด
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FOCUS ON HIGH RELIABILITY
¤ÇÒÁàË¹×ÍªÑé¹...·ÕèáºÃ¹´�ªÑé¹¹ÓÇÒ§ã¨

SMT เปนบร�ษัทรับจางผลิตและประกอบช�้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย มีการลงทุนในเคร�่องจักรที่สามารถรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางมีประสิทธ�ภาพ
ทำใหบร�ษัทฯ มีความเช�่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นสูง และไดรับความไววางใจ

จากลูกคาที่เปนบร�ษัทชั้นนำทั้งในประเทศและตางประเทศ
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(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้รวม 13,282.23 11,115.51 12,145.55 

รายได้จากการขาย 13,176.87 11,051.46 12,127.27 

กำาไรขั้นต้น 641.89 402.98 440.49 

กำาไรจากการดำาเนินการ 466.05 265.72 323.72 

กำาไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 881.67 609.52 561.62

กำาไรสุทธิก่อนรายการยกเว้น 529.78 267.19 200.94 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 529.78 267.19 200.94 

สินทรัพย์รวม 4,453.57 4,378.33 4,005.17 

สินทรัพย์ถาวร-สุทธิ 2,536.60 2,241.63 2,262.88 

รวมหนี้สิน 2,349.10 2,679.10 2,962.88 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,104.47 1,699.23 1,042.29 

อัตราส่วนหนี้สิน 1.12 1.58 2.84

กำาไรสุทธิหลังหักภาษีต่อรายได้จากการขาย 4.02% 2.42% 1.66%

กำาไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา
และค่าตัดจำาหน่ายต่อรายได้จากการขาย 6.69%                     5.52%                   4.63%

อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น 27.86% 19.49%   21.34%

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) NA 0.29             0.70*

อัตราเงินปันผลจ่าย (ไม่รวมรายการยกเว้น) NA                       40%                   53%*

กำาไรต่อหุ้นก่อนรายการยกเว้น** 1.44 0.73             0.73

กำาไรต่อหุ้นหลังรายการยกเว้น** 1.44 0.73    0.73

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น 5.70 4.62 3.78

จำานวนหุ้น (ณ สิ้นปี) 369,013,700 368,000,000 276,000,000

จุดเด่นในรอบปี

สินทรัพย์รวม (หน่วย : ล้านบาท)

รายได้รวม (หน่วย : ล้านบาท)

11,115.51

12,145.55

กำ ไร (ขาดทุน) สุทธิ สำ หรับปี (หน่วย : ล้านบาท)

267.19

200.94

13,282.23

529.78

*เงินปันผล 0.50 บาท ต่อหุ้น จะนำาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554 ในวันที่ 29 เมษายน 2554

**คำานวณจากจำานวนหุ้น ณ สิ้นปี

2553 2552 2551

2553

2552

2551

2553

2552

2551

2553

2552

2551

4,453.57

4,378.33

4,005.17
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่

0107545000098

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 586 หมู่ที่ 2 ตำาบลคลองจิก อำาเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำาบลคลองจิก

อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท์ (035) 221 777 โทรสาร (035) 221 778

www.starsmicroelectronics.com

วิสัยทัศน์ 
“เราจะเป็นผู้นำาธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีในอนาคต”

ภารกิจหลัก 
“เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์กับลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน”  

กลยุทธ์ นโยบาย
และทิศทางการดำ เนินงาน 
เพื่อให้ทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้มี 

นโยบายท่ีจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าอย่างย่ังยืน และสร้างความเจริญ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ดังนี้

(1) กลยุทธ์ 3 Highs คือ High Technologies, High Growth และ High 

Margin

(2) กลยุทธ์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Joint Development) กับลูกค้า ตั้งแต่

เร่ิมต้น จนผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการผลิต (Mass Production) โดยสมบูรณ์

(3) กลยุทธ์ มุ่งตลาดที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจสูง

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ 
บริษัท

คณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

สายงาน 
การจัดการวัตถุดิบ

สายงานการเงิน 
และการบริหาร

สายงานปฏิบัติการ 
และพัฒนา

สายงานการขาย 
และการตลาด

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน
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สารจาก 
ประธานกรรมการ

การก้าวไปสู่ธุรกิจพลังงาน

ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็น

การสร้างรายได้ใหม่ที่แน่นอน 

และมั่นคงให้แก่บริษัทฯ



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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สารจาก
ประธานกรรมการ
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่าน 

ผู้ถือหุ้น และ นักลงทุนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน SMT ด้วยดีมาโดย

ตลอด ผ่านทางรายงานประจำาปีเล่มนี้

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้ถือหุ้น และ ท่านนักลงทุน 

ทุกท่าน เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและสนับสนุน SMT อย่างต่อเนื่อง

และอบอุ่น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นที่น่ายินดีว่าในรอบหนึ่งปี 

ท่ีผ่านมา SMT มีจำานวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 100% ย่อมเป็นข้อพิสูจน์ว่า 

SMT เป็นหุ้นที่กำาลังเติบโต และเป็นที่น่าสนใจของทุกๆ ท่าน SMT ได้รับ

ความสนใจจากนักวิเคราะห์ และท่านสื่อมวลชน ที่ได้ให้การติดตาม

วิเคราะห์ และลงข่าวประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เป็นเพราะ 

ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและการสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหน่วยงาน 

นักลงทุนสัมพันธ์ของเรา

ในรอบปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของ SMT ได้เติบโตขึ้นอย่าง 

โดดเด่นยิ่ง กำาไรสุทธิของปี 2553 ได้เติบโตจากปี 2552 ถึงเกือบ 100% 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสำาคัญของบริษัทฯ ก็ดีข้ึนอย่างน่าประทับใจ ราคา

หุ้นของ SMT ได้เติบโตขึ้นทุกระยะอย่างมั่นคงจน SMT ได้เข้าไปอยู่ใน 

SET 100 อย่างน่าภาคภูมิใจ

ผมตระหนกัเปน็อยา่งดยีิง่วา่ ความสำาเรจ็อนันา่ทึง่ดงักลา่ว เปน็ผล

มาจากการทำางานอย่างหนักหน่วง และทุ่มเทของพนักงานชาว SMT  

ทุกคน ทุกระดับ ตลอดมา ความสำาเร็จดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันให้ 

SMT ต้องระมัดระวังในการสร้างผลประกอบการ ให้เจริญเติบโตอย่าง 

ไม่หยุดยั้ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อย่างยั่งยืน และยาวนาน

ต่อไปในอนาคต

ในปี 2554 SMT มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปลงทุนในด้าน พลังงาน

ทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานลม 

โดยผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด นับเป็น

ก้าวสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจของ SMT การก้าวไปสู่ธุรกิจพลังงานใน 

คร้ังนี้ วัตถุประสงค์ก็เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ใหม่ที่แน่นอนและมั่นคงให้แก่

บริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจและ

เสริมสร้างรายได้หลัก จากธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทฯ ให้มั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งผมหวังว่าจะได้รับการ

สนับสนุนอย่างดียิ่งจากท่านผู้ถือหุ้น และ นักลงทุนทุกท่าน

ในนามของคณะกรรมการของบริษัทฯ ผมขอให้คำามั่นว่า บริษัทฯ จะ

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส บนพื้นฐานของการกำากับกิจการท่ีดี 

และปกป้องความเส่ียงในทุกด้าน โดยคำานึงถึงประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น 

ในระยะยาวเป็นสำาคัญ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามการบริหารงาน

ของคณะผู้บริหารอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่กำาหนดไว้  

ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการ และขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงาน 

ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำางานอย่างหนักเพื่อความสำาเร็จของบริษัทฯ และขอ

ขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ท่านนักลงทุน ท่านนักวิเคราะห์ และท่าน

ส่ือมวลชนทุกแขนง ที่ได้ให้การสนับสนุน SMT ด้วยดีเสมอมา และขอฝาก 

SMT ไว้ในความสนใจของท่านตลอดไป 

สมนึก ไชยกุล 

ประธานกรรมการ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
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สารจาก 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

SMT ได้รับรางวัล  

“ผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นประจำ ปี 

2553” จากสภาวิจัยแห่งชาต ิ

โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ซึ่งบ่งบอก

ถึงการให้ความสำ�คัญกับการเป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรม



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

     ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ปี  2553 ที่ผ่านมาผล

ประกอบการของบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิโดดเด่น สูงถึง 530 ล้านบาท เพ่ิม

ขึ้น 99% เมื่อเทียบกับผลประกอบการของปี 2552 ที่มีกำาไรสุทธิ 267 

ล้านบาท หากมองอัตราการเติบโตตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา เรามีอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยถึง 104% สำาหรับในปี 2554 นี้ ผมคาดว่าผลประกอบการจะ

ยังคงมีอัตราการเติบโตโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และผมพร้อมที่จะรายงาน

ความก้าวหน้าของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2554 

     SMT มีความมุ่งมั่นที่จะนำามูลค่าที่สูงมาสู่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย

เน้นผลกำาไรสุทธิ เราจะผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท Blue Ocean ที่มีการ

เติบโตสูงและให้อัตรากำาไรที่เพิ่มขึ้น แต่มีการแข่งขันต่ำา SMT จะยังคง

ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำาหรับตลาดบน ร่วมกับลูกค้าระดับโลกของเราเพื่อ

นำาสู่ตลาดโลก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภท Blue Ocean ประกอบด้วย 

โทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ TPMS หรือเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมใน

ยางรถยนต์ จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มวิจัย IDC ณ วันที่ 27 

มกราคม 2554 ยอดจำาหน่ายโทรศัพท์ Smart Phone ทั่วโลกมีจำานวน 

295 ล้านเครื่องในปี 2553 และคาดว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นถึง 500 ล้าน

เครื่องในปี 2554 นอกจากนั้น SMT ยังคงเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ TPMS 

รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในสหรัฐอเมริกามีรถยนต์จำาหน่ายจำานวน 

11,542,553 คันในปีที่แล้ว กฎหมายความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกาที่

บังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2552 กำาหนดให้ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ TPMS 

ในยางรถยนต์ทุกคัน ในสหภาพยุโรปจะมีการออกกฎหมายที่คล้ายคลึง

กันน้ีในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 มองไปข้างหน้าเราคาดว่าผลิตภัณฑ์ 

IC และ RFID จะผลักดันการเติบโตรายได้และกำาไรอย่างมีนัยสำาคัญ 

ต่อไป

     เพื่อเป็นการเพิ่มส่วนครองตลาดและกำาไรสุทธิ SMT ได้นำา

ยุทธศาสตร์เรียกว่า “First  Mover” มาใช้เพื่อขยายความสามารถในการ

ผลิตของบริษัทฯ SMT ตระหนักถึงความสำาคัญของการเป็นผู้นำาใน

เทคโนโลยีการผลิตและการผลิตผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป็นอันดับแรกๆ SMT ได้

พัฒนาสายการประกอบของตนเอง โดยเครื่องจักรอัตโนมัติช่วยลดต้นทุน 

เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงคุณภาพ ผมมีความดีใจที่จะแจ้งให้ท่าน 

ทราบว่า SMT ได้รับรางวัล “ผลงานส่ิงประดิษฐ์ดีเด่นประจำาปี 2553” จาก

สภาวิจัยแห่งชาติโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เป็นผู้

มอบรางวัล ซ่ึงบ่งบอกถึงการให้ความสำาคัญกับการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

     ผมวางตำาแหน่งการดำาเนินธุรกิจของ SMT เป็นดาวเด่น (Stars) ท่ีมี

อัตราการเติบโตและส่วนครองตลาดสูงในแมทริกซ์ บีซีจี (Boston Consult-

ing Group Matrix) ผลิตภัณฑ์ RFID ของบริษัทฯ อยู่ในช่วงเริ่มต้น โดย

มีแผนจะผลิตและเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทค้าปลีกขนาดยักษ์ใหญ่ ใน

สหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ ผลิตภัณฑ์มือถือ Smart Phone ผลิตภัณฑ์ TPMS 

ที่ใช้เทคโนโลยี MEMS ผลิตภัณฑ์ IC ที่เป็น Blue Ocean อยู่ในระยะเติบโต 

เพ่ือขยายการเติบโต SMT ได้ก่อต้ังบริษัท SMT Green Energy เป็นบริษัท

ลูกโดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเต็ม เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน บริษัท

ลูกใหม่นี้จะมีอัตราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) อย่างน่าสนใจที่มากกว่า 

15% และกำาไรสุทธิอย่างสูงโดยมีองค์กรของรัฐให้เงินทุนอุดหนุน (Adder) 

ที่ 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 10 ปี รายได้นี้มีความมั่นคงและ

สม่ำาเสมอ เนื่องจากข้อตกลงซื้อพลังงาน (Power Purchase  Agreement) 

ที่ทำากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนั้น SMT จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี

รายได้เป็นเวลา 8 ปี จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

     ดังนั้น ผมรู้สึกต่ืนเต้นกับส่ิงที่ปี 2554 จะนำามาสู่พวกเราและ 

ผู้ถือหุ้น และขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผู้บริหาร และ พนักงาน สำาหรับการ

อุทิศตน ความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในงาน ขอบคุณผู้ถือหุ้น สำาหรับ

การสนับสนุน และ คุณสมนึก  ไชยกุล ประธานกรรมการ สำาหรับแรง

บันดาลใจและคำาแนะนำาที่ให้กับผม

พลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัท
1. นายสมนึก  ไชยกุล
    ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

2.�นายพิทักษ์��ศิริวันสาณฑ์
    รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3.�นายพลศักดิ์��เลิศพุฒิภิญโญ
    กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.�นายชอง�เคว็น��ซัม
    กรรมการ กรรมการบริหาร

    และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการจัดการวัตถุดิบ

1

6
3 5
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5.�นายธีรศักดิ์��สุวรรณยศ
    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

6. นายประสาท  ยูนิพันธุ์
    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

7.�รองศาสตราจารย์�ดร.ปรีชา��จรุงกิจอนันต์
    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

8. นางพูนพรรณ  ไชยกุล
    กรรมการ

2

7 84



ราย
ง
าน

ป
ร
ะจำาป

ี 2
5
5
3

10

1.�นายพลศักดิ์��เลิศพุฒิภิญโญ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร

 

2.�นายชอง�เคว็น�ซัม
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) และกรรมการบริหาร

  

คณะผู้บริหาร
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3.�นายยรรยงค์��สวัสดิ์
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร) กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

  
4. ดร.กวี  เตชะพิเชฐวนิช
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการ) และกรรมการบริหาร

 

1

34 2
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5. นายธวัชชัย  วรชีวัน
 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายปฎิบัติการผลิตภัณฑ์ IC & Captive 
 และควบคุมคุณภาพ

6.� นายโกศล��สารพัดโชค
 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนการผลิตและวัตถุดิบ

7. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์นอก
 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ฝ่ายขายและการตลาด

8.� นายวิรัช��เจี่ยปิยะสกุล
 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ฝ่ายวิศวกรรมทดสอบ

9. นายปรีชา  บุตรวิชา
 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมอุตสาหการและสารสนเทศ

5

6

7

8

9

10

11

10.�นายชัยณรงค์����นิมมานเทวินทร์
 ผู้อำานวยการ ฝ่ายปฎิบัติการผลิตภัณฑ์ MMA 
 

11.�นายอรรณพ��พรหมสาขา�ณ�สกลนคร
 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายงานระบบและโลจิสติกส์
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12.�นายกฤษฎา�วรรณโชติผาเวช�
 ผู้อำานวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

13.�นายชัยยศ��ทวีรติธรรม
 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ  ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

14. นายโตรุ อูชิโนะ
 ผู้อำานวยการ ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ

15.�นายณัฐพล��เผื่อนปฐม�
 ผู้อำานวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

16.�นายสุวพัชร��ชวพงศกร�
 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาด

12

13

14

15

16

17

18

17.�นายสมบูรณ์��คงทองวัฒนา
 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ฝ่ายวางแผนการผลิต

  

18.�นายวิทยา���ยศประพันธ์�
 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี
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ลักษณะ
การดำ�เนินธุรกิจ
และตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์

     บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 
Manufacturing Services หรือ EMS) ให้กับเจา้ของผลิตภัณฑอ์ิเล็กทรอนิกส ์(Original 
Equipment Manufacturer หรือ OEM) ผู้รับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Sub-
contractor) และผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Fabless Company) โดย
บรษิทัฯ รบัจา้งผลติและประกอบชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิสเ์พือ่สง่ใหก้บัลกูคา้ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ
     บรษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารผลติและประกอบชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิสส์ำาหรบัผลติภณัฑ์
อเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทตา่งๆ อย่างครบวงจร โดยใชเ้ครือ่งจกัรทีทั่นสมัยและมีคุณภาพสูง 
มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นมาตรฐานทั่วไปในตลาด
และเทคโนโลยขีัน้สงูหลากหลายรปูแบบ ซึง่การใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและครบ
วงจรดังกล่าว รวมถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการวจิยัพฒันาและร่วมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint Innovation) ทำาให้บริษัทฯ สามารถรับจ้างผลิตและประกอบช้ิน
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องการความละเอียดและความแม่นยำาสูง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีความซับซ้อน และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าชั ้นนำาของโลกได้
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บริษัทฯ รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เช่น

การรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly หรือ 

PCBA) เพื่อควบคุมการทำางานของฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive Control Board)

การผลิตและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ Touch Pad ของ

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Notebook และชิ้นส่วน Click Wheel Interface ในผลิตภัณฑ์เครื่องฟังเพลง 

MP3

การผลิตและประกอบหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen) ได้แก่ หน้าจอระบบสัมผัสสำาหรับ

โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone และเครื่องเล่น MP4 โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมแผงวงจรขั้นสูงลง

บนแผ่นพลาสติกใส (PET) ซึ่งทำาให้มีต้นทุนที่ต่ำาและมีความยืดหยุ่นกว่าหน้าจอแบบแก้ว โดยยัง

สามารถนำาไปใช้สำาหรับอุปกรณ์อื่นๆ ได้อีกมากมาย ในแทบทุกอุตสาหกรรม ได้แก่ เตาไมโครเวฟ

การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนแบบ PCBA โดยใช้เทคโนโลยี PTH, SMT, COB, FOB และ 

FCOF สำาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด

การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับโทรศัพท์สำานักงานให้กับ NEC ซึ่ง

เป็นการผลิตและประกอบในส่วนของ LCD Module ที่มีลักษณะคล้ายกับการรับจ้างผลิตและประกอบ

ชิ้นส่วนหน้าจอสำาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (LCD Module Assembly)

การผลิตและประกอบอุปกรณ์สื่อสารระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ซ่ึงเป็น

ระบบฉลากที่พัฒนาขึ้นจากระบบฉลากแบบแถบบาร์โค้ด โดยจุดเด่นของ RFID คือสามารถอ่านข้อมูล

ของฉลากได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัส มีคุณสมบัติท่ีทนต่อความช้ืน แรงส่ันสะเทือน การกระทบกระแทก 

และสามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบฉลากแบบ RFID เช่น บัตรสำาหรับ

ผ่านเข้าออก บัตรจอดรถ และ ระบบฉลากของสินค้า เป็นต้น

การผลิตและประกอบวงจรในบัตรสมาร์ทการ์ดเป็นบัตรบันทึกข้อมูล โดยสมาร์ทการ์ดจะมีการ

บรรจุเอาชิปหน่วยความจำาไว้ภายในตัวเพื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมต่างๆ 

เพื่อทำาหน้าที่หลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในบัตรเอาไว้เมื่อบัตรสมาร์ทการ์ดถูกนำาไปใช้

งานร่วมกับเคร่ืองอ่าน ตัวอย่างของบัตรสมาร์ทการ์ด อาทิ เช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม บัตรประจำาตัว

ประชาชน

1. การผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module 
Assembly : MMA)
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2. การประกอบและทดสอบแผง
วงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit 
Packaging หรือ IC Packaging) 
ในปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการประกอบและ

ทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) 

ได้หลายชนิด

Standard Packaging ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

ท่ีมีรูปแบบท่ัวไป ท่ีมีการผลิตกันมานานจน

มีขนาดและรูปแบบเป็นมาตรฐานในตลาด

โดยจะมีขนาดใหญ่และหนา ได้แก่ SOIC, 

TSSOP, SCTO, SOT23, SOT143 เป็นต้น และ 

Advanced Packaging ซึ่งเป็นการประกอบ

แผงวงจรในรูปแบบที่เพิ่งเร่ิมมีการพัฒนาไม่

นานโดยจะมีขนาดเล็กและบางมากกว่าชนิด 

Standard Packaging ได้แก่ TDFN (Thin 

Dual Flat Non-Lead) UDFN (Ultra-Thin 

Dual Flat Non-Lead) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

การให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจร

ไฟฟ้ารวม (IC Packaging) มีอาทิเช่น 

ผลิตภัณฑ์ IC Chip ต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในผู้นำา

ในการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า

รวมแบบระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลจุลภาค (Micro- 

Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) 

ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีกำาลังเติบโตมากในปัจจุบัน 

โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการ 

ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี MEMS สำาหรับนำาไปใช้

กับเคร่ืองวัดแรงดันลมยางรถยนต์ (Tire Pressure 

Monitoring System หรือ TPMS) กับบริษัท

ช้ันนำาของโลก ซ่ึงได้เป็นข้อกำาหนดทางกฎหมาย

ของบางประเทศในการกำาหนดให้รถยนต์ใหม่

ทุกคันต้องมีอุปกรณ์ TPMS ได้แก่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มบังคับทางกฎหมายใน

ปี 2552 และกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งจะบังคับ 

ทางกฎหมายประมาณปี 2555 บริษัทฯ ยังนำา

เทคโนโลยีการผลิตน้ีไปใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์

อ่ืนๆ เช่น ไมโครโฟน ในโทรศัพท์มือถือ เคร่ืองวัด

ความดันในอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์สำาหรับ

อุตสาหกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สำาหรับผู้บริโภคทั่วไป 

สิทธิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน
     บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ จำานวน 2 ฉบับ โดยการอนุมัติของ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำาหนดไว้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง

ด้านภาษีอากรที่มีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
วันที่ 29 กันยายน 2547

บัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 2057(4)/2547 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ อก 0906/005845 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548

เลขที่ อก 0906/015080 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549

เลขที่ อก 0906/015444 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2550

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน
ผลิต Integrated Circuit และ LCD Module และประกอบ PCBA ประเภท 5.5  

การผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

สรุปสาระสำาคัญ สิทธิ ประโยชน์ และเงื่อนไข
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมมีกำาหนดเวลา 8 ปีนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (สิทธิประโยชน์

ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดในวันที่ 8 ธันวาคม 2556) ในกรณีที่ประกอบ

กิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำาผลขาดทุนประจำาปีที่เกิดขึ้น

ระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล มีกำาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำาหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำาไรสุทธิ

ของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำานวณเพ่ือเสียภาษี

เงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 463.50 ล้านบาท

กำาลังการผลิต 

IC	 	 	 	 	 656,000,000	 ชิ้นต่อปี

LCD	Module	 	 	 	 17,000,000	 ชิ้นต่อปี

PCBA	 	 	 	 	 80,000,000	 ชิ้นต่อปี

(เวลาทำางาน	21	ชั่วโมง	ต่อวัน	300	วัน	ต่อปี)

ต้องต้ังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ภายใน

ระยะเวลา 15 ปีนับแต่วันเปิดดำาเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นไม่ได้
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วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
วันที่ 1 มีนาคม 2549

บัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 1386(4)/2549 ลงวันที่ 11 เมษายน 2549

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ อก 0906/013806 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2550

เลขที่ อก 0906/016064 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PCBA, Touch Pad 

Module และ Optical Mouse Sensor และผลิตภัณฑ์ IC

สรุปสาระสำาคัญ สิทธิ ประโยชน์ และเงื่อนไข
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้

จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีกำาหนดเวลา 8 ปี

นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (สิทธิ

ประโยชน์ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดในวันที่ 

30 เมษายน 2558) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนใน

ระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำาผลขาดทุน

ประจำาปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำาไรสุทธิที่

เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

มีกำาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำาหนดเวลานั้น โดย

เลือกหักจากกำาไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้้

ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ง

เสริมไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะ

เวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ต้องมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในด้านฝึกอบรมบุคลากรไทย

เทียบกับค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง (Payroll) ของทั้งคน

ไทยและคนต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในระยะ 3 ปีแรก

ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 463.50 ล้านบาท

กำาลังการผลิต 

IC	 	 	 24,000,000			ชิ้นต่อปี

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		 45,000,000			ชิ้นต่อปี

(เวลาทำางาน	21	ชั่วโมง	ต่อวัน	300	วัน	ต่อปี)

ต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วัน

เปิดดำาเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นไม่ได้ เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทุนจากการ 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 7/2552 เร่ืองมาตรการ 
ส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 
(MAI) ซึง่บรษิทัฯ จะไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลโดยไมจ่ำากดั
วงเงิน
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การตลาดและการจัดจำาหน่าย
     บริษัทฯ ผลิตและประกอบชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจำาหน่ายให้บริษัทที่ผลิตสินค้าในหลาก

หลายประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต์ กลุ่มอุปกรณ์ส่ือสาร กลุ่มอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย และอุตสาหกรรมเคร่ืองบันเทิง และ

อื่นๆ บริษัทฯ มีรายได้และสัดส่วนการขายให้กลุ่มลูกค้าในประเทศต่างๆ ดังนี้

สัดส่วนการจำาหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ จำาแนกตามภูมิภาค

กลุ่มตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา
2553

2552

2551

2,152,790
16.44

1,550,444
14.12

1,650,644
13.75

กลุ่มตลาดในประเทศยุโรป
2553

2552

2551

75,936
0.58

131,391
1.20

178,251
1.48

กลุ่มตลาดในภายในประเทศ (เพื่อส่งออก)
2553

รวม

พันบาท ร้อยละ

10,862,898
82.98

2552
9,294,802

84.68
2551

10,178,905
84.77

2553
13,091,624

100%
2552

10,976,637
100%

2551
12,007,800

100%
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เทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิต
บริษัทฯ ไดล้งทนุในเครือ่งจกัรทีม่เีทคโนโลยทีีท่นัสมยั จงึสามารถผสมผสานเทคโนโลยกีารผลติที่

หลากหลายและครบวงจรร่วมกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัทฯ ในการร่วมพัฒนาและ

ออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของกระบวนการผลิตใหม่ๆ ของลูกค้า 

ชั้นนำาของโลก นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ให้บริการประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(Microelectronics Module Assembly) และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC 

Packaging) อยู่ในโรงงานเดียวกัน จึงสามารถนำาสายการผลิตทั้งคู่มาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อ 

ผสมผสานกันเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ System in Package (SiP) ซึ่งจะรวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน

ลักษณะ Microelectronics Module Assembly อยู่ในวงจรไฟฟ้ารวม IC ตัวเดียว ทำาให้สามารถผลิต

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในขนาดที่เล็กลงมาก

กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีแต่ละประเภทสามารถประยุกต์ใช้ในการผลิตและประกอบ

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายประเภท ถึงแม้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีการเปล่ียนแปลง

โดยมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่า แต่กระบวนการผลิต เทคโนโลยี และเครื่องจักรของบริษัทฯ

ที่ใช้สำาหรับการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับการ

ประกอบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ได้

บริษัทฯ ได้ทำาการตลาดในการติดต่อลูกค้า
และรับจ้างผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
การทำาการตลาดโดยตรงจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในบรษิทัฯ ทางหนึง่ และผา่นทาง
บริษัทร่วมพันธมิตรและตัวแทนการตลาด
ของบริษัทฯ 

สัดส่วนรายได้จำาแนกตามช่องทางการจัดจำาหน่าย

รายได้จากการขาย
2551 2552 2553

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

ขายตรง 11,548,837 96.18 10,375,730 94.53 12,120,892 92.58

Stars USA 329,274 2.74 490,011 4.46 795,637 6.08

Smart Electronics 106,557 0.89 91,409 0.83 155,510 1.19

SIIX Corporation 23,132 0.19 19,487 0.18 19,585 0.15

รวม 12,007,799 100.00 10,976,637 100.00 13,091,624 100.00

ตัวแทนการตลาดของบริษัทฯ มี 3 ราย ได้แก่
Stars Microelectronics USA, Inc.

เป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกา มีสำานักงานอยู่ที่ ซิลิกอนวัลเลย์ เมืองซานโจเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมผู้บริหารมีความรู้ความชำานาญในการจัดจำาหน่ายและร่วมพัฒนาสินค้ากับ

ลูกค้า รวมถึงการให้บริการ การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีสถานะเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 59 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 

Smart Electronics

เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมัน ปัจจุบันเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายให้กับ บริษัทฯ ในประเทศแถบยุโรป  

ผู้บริหารของบริษัทมีความชำานาญและประสบการณ์ในการจัดจำาหน่ายอุปกรณ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ในประเทศแถบยุโรปมากกว่าสิบปี 

Japan Marketing Unit

เป็นหน่วยงานในบริษัทฯ เพื่อทำาการตลาดในประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบันมีผู้บริหารเป็นชาวญี่ปุ่นซ่ึงมี

ประสบการณ์และความชำานาญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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                                   2551                        2552                     2553
ผลิตภัณฑ์ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ

HDD 10,175.17 83.91 9,263.92 83.82  10,723.51 81.38

MMA 1,475.05 12.16 1,273.84 11.53  1,591.56 12.08

IC 477.05 3.93 513.70 4.65  861.80 6.54

รวม 12,127.27 100.00 11,051.46 100.00  13,176.87 100.00

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ตามมูลค่าเพิ่ม
                                   2551                        2552                     2553
มูลค่าเพิ่ม พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ 

MMA - Hard Disk 223,976 24.51 284,458 29.24  320,943 23.73

MMA - Others 399,600 43.73 430,407 44.25  567,520 41.96

IC Packaging 290,191 31.76 257,839 26.51  463,968 34.31

มูลค่าเพิ่มรวม 913,766 100.00 972,704 100.00  1,352,431 100.00

VA (VAlue Added) = ราคาขาย หัก ต้นทุนวัตถุดิบกำ�ลังการผลิต
บริษัทฯ มีโรงงาน 2 แห่ง ต้ังอยู่

ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (เขต
ประกอบการเสรี) จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา บนเนื้อที่รวม 17 ไร่ โดยมี
พื้นที่ ใช้สอยทั้งหมด 25,500 ตาราง
เมตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โรงงานแห่งที่ 1
สร้างเสร็จเม่ือปี 2540 บนเน้ือท่ีประมาณ 4 ไร่ โดยมีพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังส้ิน 3,500 ตารางเมตร ปัจจุบัน 

บริษัทฯ ได้ทำาการปรับปรุงระบบต่างๆ ให้พร้อมและมีมาตรฐานท่ีจะสามารถรองรับลูกค้าระดับโลกเช่น

เดียวกับโรงงานแห่งท่ี 2 ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเร่ิมดำาเนินการผลิตได้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2554

โรงงานแห่งที่ 2
ตัวอาคารสร้างเสร็จเมื่อปี 2548 และมีการดำาเนินการผลิต เมื่อปี 2549 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 13 

ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 22,000 ตารางเมตร โดยมีกำาลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 1,600 ล้านชิ้นต่อ

ปี ให้บริการ Microelectronics Module Assembly (MMA), IC Packaging Assembly & Test และ 

Captive Line Assembly

ผลิตภัณฑ์

การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม 

(IC)

กำาลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ล้านชิ้น)

1,500.0

ผลิตภัณฑ์

การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

(MMA)

กำาลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ล้านชิ้น)

100.0

รวม

1,600.0

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ตามมูลค่าเพิ่ม

2551

2552

2553
(หน่วย : ล้านบาท)

2551

2552

2553
(หน่วย : ล้านบาท)

11,051.46

12,127.27

13,176.87

913.76

972.70

1,352.43

*โครงสร้างรายได้ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ
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การวิจัยและพัฒนา
ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา ทีมงานวิศวกรของบริษัทฯ ยังคงทำาการร่วมพัฒนาตัว

ผลิตภัณท์หลายๆรุ่นกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณท์บางกลุ่มในนั้นได้เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ตัวอย่างเช่น

 ชุดเซ็นเซอร์ระบบสัมผัส (Touch Screen Module) ในโทรศัพท์ Smart Phone รุ่นต่างๆ ใน

หลายแบรนด์ช้ันนำาของโลก

 ตัวเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางสำาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ในเชิงปริมาณเพ่ือรองรับความ

ต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว

 ตัวเซ็นเซอร์วัดแรงดัน สำาหรับอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ต่างๆ

สำาหรับผลิตภัณท์กลุ่มที่ ได้ทำาการพัฒนาเสร็จสิ้น รวมถึงทดลองผลิต
เรียบร้อยแล้วในปีนี้ จะเริ่มเข้าสู่การผลิตจริงในช่วงปี 2554 คือ ผลิตภัณท์ใน
กลุ่ม 

 ชุดกำาเนิดแสงเลเซอร์สีเขียวสำาหรับเคร่ืองเลเซอร์โปรเจ็คเตอร์พกพา (Pico Projector)

 ชุดจอแสดงผล LCD บนบัตรเครดิตอัจฉริยะ (Intelligent Credit Card)

 IC Chip ขนาดจ๋ิวท่ีใช้ในธุรกิจ RFID (Radio Frequency Identification)

นอกเหนือจากการร่วมวิจัยและพัฒนาตัวผลิตภัณท์ใหม่กับลูกค้า ทีมวิศวกรของบริษัทฯ ยังได้

พัฒนาเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต และเคร่ืองทดสอบการทำางาน (Functional Tester) ชุดผลิตภัณฑ์

เซ็นเซอร์ระบบสัมผัสข้ึนมาใหม่ เพ่ือให้สามารถตอบสนองปริมาณความต้องการท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว 

โดยการนำาชุดระบบควบคุมอัตโนมัติ เข้ามาเสริมกับการสร้างชุดกลไกการทำางานของเคร่ืองจักรข้ึนมา

ใหม่ทำาให้สามารถเพ่ิมกำาลังการผลิตได้ โดยใช้กำาลังคนและพ้ืนท่ีลดลงได้เป็นสามเท่า ท้ังน้ีบริษัทฯ อยู่

ระหว่างดำาเนินการจดสิทธิบัตรคุ้มครองการพัฒนาเคร่ืองจักรท่ีใช้ในสายการผลิตเหล่าน้ี

ในปี 2554 
 ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ยังคงความร่วมมือกับลูกค้าทางด้านการร่วมพัฒนาผลิตภัณท์ 

พร้อมๆกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการตอบสนองลูกค้าสำาหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ ด้วยการพัฒนา

และสร้างเคร่ืองจักรท่ีใช้ในกระบวนการผลิตข้ึนมาใหม่ ในลักษณะของการเป็นผู้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจก่อน 

ผู้อ่ืน (First Mover) ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของผลิตภัณท์แต่ละประเภท ซ่ึงเคร่ืองจักรเฉพาะ

ทางเหล่าน้ีไม่สามารถหาได้ในท้องตลาดท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผลิตภัณท์ท่ีใช้เทคโนโลยี MEMS 

และ RFID ในธุรกิจ IC Packaging และ ชุดเซ็นเซอร์ระบบสัมผัสในกลุ่มผลิตภัณท์ MMA ซ่ึงถือเป็น

สินค้าในกลุ่ม Blue Ocean ท่ีมีการเติบโตสูง แต่การแข่งขันไม่มาก
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โครงการในอนาคต
บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายกำาลังการผลิตเพื่อรองรับลูกค้าในผลิตภัณฑ์ที่มี Gross Margin สูงใน

กลุ่มผลิตภัณฑ์บลูโอเชี่ยน (Blue Ocean Product) ที่มีอัตราการเติบโตสูง (High Growth) มีช่องว่าง

ในการเพิ่มอัตรากำาไรและมีการแข่งขันน้อย เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน

ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ MMA (Microelectronics Module Assembly) ได้แก่ 

Touch Screen ที่ใช้ใน Smart Phone และผลิตภัณฑ์ IC Packaging & Test ได้แก่ MEMs (Micro 

Electro Mechanical Systems)

บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (“SMT GE”) ตามการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ประมาณร้อยละ 99 ของ

จำานวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ SMT GE ทำาให้  SMT GE มีสถานะเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ 

SMT GE เป็นบริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหม่ (เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553) มีวัตถุประสงค์ในการประกอบ

กิจการด้านพลังงานสะอาด (Green Energy) โดยผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานทดแทนอ่ืนๆ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีการชำาระเงินค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

(เท่ากับ 250,000 บาท) สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ ในการลงทุนธุรกิจใหม่ เพ่ือเพิ่มมูลค่าของ

กิจการและกระจายความเสี่ยงของรายได้ของบริษัทฯ



ราย
ง
าน

ป
ร
ะจำาป

ี 2
5
5
3

24

โครงสร้าง 
ผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ

นายสมนึก ไชยกุล
จำ�นวนหุ้นที่ถือ 30,270,629  (หุ้น)
ร้อยละ 8.20

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 

30 ธันวาคม 2553 ของผู้ถือหุ้นสูงสุด 

10 รายแรก สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด
จำ�นวนหุ้นที่ถือ 30,143,200  (หุ้น)
ร้อยละ 8.17

WINKEY HOLDINGS LIMITED
จำ�นวนหุ้นที่ถือ 28,047,218 (หุ้น) 
ร้อยละ 7.60

นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล
จำ�นวนหุ้นที่ถือ 23,100,790  (หุ้น)
ร้อยละ 6.26

SIIX SINGAPORE PTE.LTD.
จำ�นวนหุ้นที่ถือ 18,442,650  (หุ้น)
ร้อยละ 5.00

นางสาวอรนุช ไชยกุล
จำ�นวนหุ้นที่ถือ 17,850,000  (หุ้น)
ร้อยละ 4.84

นายเพชร ไวลิขิต
จำ�นวนหุ้นที่ถือ 12,455,641  (หุ้น)
ร้อยละ 3.38

นายศรัณย์ ไชยกุล
จำ�นวนหุ้นที่ถือ 10,125,433  (หุ้น)
ร้อยละ 2.74

ITOCHU Corporation
จำ�นวนหุ้นที่ถือ  9,630,298  (หุ้น)
ร้อยละ 2.61

นางพวงพร วงสถาวร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ  8,422,356  (หุ้น)
ร้อยละ 2.28

ก�รออกและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นส�มัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมก�ร 
และพนักง�นของบริษัทฯ ในโครงก�ร ESOP (SMT - WA)

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP Warrant) เพ่ือเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของ

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีความต้ังใจในการทำางาน รวมทั้งส่ง

เสริมให้บุคคลดังกล่าวทำางานร่วมกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ 

อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยรวมของบริษัทฯ และส่งผลทางอ้อม

ต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติการออก

และเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของ 

บริษัทฯ ตามโครงการ ESOP (SMT - WA) จำานวน 7,500,000 หน่วย สำาหรับใบสำาคัญแสดงสิทธิ  

1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยไม่คิดมูลค่า (หน่วยละ 0 บาท) และกำาหนดราคาการใช้สิทธิ 4.50 

บาทต่อหุ้น

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผู้ถือและ

ไม่สามารถเปล่ียนมือได้ ยกเว้นเป็นการโอนทางมรดก คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรใบสำาคัญ

แสดงสิทธิให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรร

ใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงหลักทรัพย์ โดยไม่มีกรรมการหรือ

พนักงานคนใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด

โดยมีกำาหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ทุก 3 เดือน ตลอดอายุของใบสำาคัญแสดง

สิทธิ 4 ปี เริ่มต้ังแต่วันทำาการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2553 (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553) 

และสามารถใช้สิทธิครั้งต่อไป ทุกๆ 3 เดือนหลังจากวันใช้สิทธิครั้งก่อนหน้า (ทุกวันทำาการสุดท้าย

ของเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน) จนถึงวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายในเดือน

พฤษภาคม 2557 (วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557)

หมายเหตุ: ไม่มีกรรมการท่านใดที่ได้รับการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำานวน

ใบสำาคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ (SMT - WA) ครั้งที่ 1 ของบริษัทฯ (วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2553) มีผู้ใช้สิทธิจำานวน 214 ราย รวมเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,013,700 หุ้น และคงเหลือใบ

สำาคัญแสดงที่ยังไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จำานวน 6,486,300 หน่วย 

ร�ยชื่อกรรมก�รที่ได้รับก�รจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

รายชื่อกรรมการ จำานวน (หน่วย) ร้อยละของจำานวนที่ออก 
และเสนอขาย (%)

นายสมนึก ไชยกุล 200,000 2.67

นายพิทักษ์  ศิริวันสาณฑ์ 200,000 2.67

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ 200,000 2.67

นายชอง เคว็น ซัม 200,000 2.67

นายประสาท ยูนิพันธุ์ 200,000 2.67

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 200,000 2.67

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 200,000 2.67
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โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม
1. Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 59 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว

Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2548 มี

สำานักงานอยู่ที่ ซิลิกอนวัลเลย์ เมืองซานโจเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมผู้

บริหารของบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำานาญในการจัด

จำาหน่ายและร่วมพัฒนาสินค้ากับลูกค้า รวมถึงการให้บริการ การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายๆ 

ประเภท และอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2. บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (SMT Green Energy Co., Ltd.) มีสถานะเป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด เป็นบริษัทสัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 มี

สำานักงานอยู่ที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำาบลคลองจิก อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี

วัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ประเภท

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานลม รวมทั้งธุรกิจด้านต่างๆ ที่เก่ียวเนื่อง เช่น 

การผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนทุกประเภท 

โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการต่างๆ

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ทุนจดทะเบียน  :      751,000,000 บาท ประกอบด้วย

หุ้นสามัญจำานวน        375,500,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   2.00 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว  : 738,027,400 บาท ประกอบด้วย

หุ้นสามัญจำานวน   369,013,700 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   2.00 บาท

นโยบายการลงทุน 
และโครงสร้างเงินลงทุน
นโยบายการลงทุน

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทนุในบรษิทัยอ่ย และ/หรอื บรษิทัรว่มโดยพจิารณาลงทนุในธรุกจิที ่

เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำาธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนว

โน้มการเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทฯ มีความถนัดและชำานาญ โดยจะคำานึงถึงอัตราผล

ตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ โดยบริษัทฯ จะ

ควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

การถือหุ้น และบริษัทฯ มีสิทธิคัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่สำาคัญๆ ที่จะดำาเนินการโดยบริษัท

ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้นๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ

จากคณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และ/หรือ ในกรณีที่เป็นการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยง

กันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย รวมทั้งต้องนำากฎเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้

โครงสร้างเงินลงทุน
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำาไร

สุทธิหลังจากหักภาษีและสำารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำานาจในการ

พิจารณายกเว้นไม่ดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ัง

คราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

เช่น ใช้เป็นทุนสำารองสำาหรับการชำาระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายกำาลังการผลิต หรือกรณี

มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

สำาหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำาปี 2552 นั้น บริษัทฯ ได้มีการจ่ายรวม 2 ครั้ง 

รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2552 เป็นอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106.72 ล้านบาท 

(หนึ่งร้อยหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท) ดังนี้

เงินปันผล
จ่ายจากกำาไรของปี 2552

อนุมัติโดย จำานวนเงินปันผล
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(หน่วย: บาท)

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

งวดครึ่งปีแรก

คณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 5/2552

51.52 0.14

2. การจ่ายเงินปันผลประจำาปี

งวดที่ 2

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ประจำาปี 

2553

55.20 0.15

  รวม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ประจำาปี 

2553

106.72 0.29

ครั้งที่ 1. จ่ายจากกำาไรครึ่งปีแรกของปี 2552 (มกราคม - มิถุนายน) จ่ายเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552
ครั้งที่ 2. จ่ายจากกำาไรครึ่งปีหลังของปี 2552 (กรกฎาคม - ธันวาคม) จ่ายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดอ้นมุตักิารจดัสรรกำาไรสทุธสิำาหรบัผลการดำาเนนิงานประจำาป ี2552 

จำานวนเงินทั้งสิ้น 13,392,601 บาท (สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหนึ่งบาท) เป็น

ทุนสำารองตามกฎหมาย

สำาหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำาปี 2553 สำาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายแล้ว เป็นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 73.60 

ล้านบาท (เจ็ดสิบสามล้านหกแสนบาท) โดยจ่ายจากกำาไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

จาก BOI โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ดังนี้

เงินปันผล
จ่ายจากกำาไรของปี 2553

จำานวนเงินปันผล
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(หน่วย: บาท)

1. การจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก

2. การจ่ายเงินปันผล

ประจำางวดที่ 2

                รวม

คณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 

5/2553

รอการพิจารณาอนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ประจำาปี 2554 ในวัน

ที่ 29 เมษายน 2554

รอการพิจารณาอนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ประจำาปี 2554 ในวัน

ที่ 29 เมษายน 2554

73.60

207.61

281.21

0.20

0.50

0.70

อนุมัติโดย

คร้ังท่ี 1. จ่ายจากกำาไรคร่ึงปีแรกของปี 2553 (มกราคม - มิถุนายน) จ่ายเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2553
ครั้งที่ 2. จ่ายจากกำาไรครึ่งปีหลังของปี 2553 (กรกฎาคม - ธันวาคม) กำาหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 
ทั้งนี้ รอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำาปี 2554 ในวันที่ 29 เมษายน 2554 

การวิจัยและพัฒนา
ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา ทีมงานวิศวกรของ 

บริษัทฯ ยังคงทำาการร่วมพัฒนาตัวผลิตภัณท์หลายๆ 

รุ่นกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ผลติภณัทบ์างกลุม่ในนัน้ไดเ้ขา้สูข่ัน้ตอนการผลติ

เชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น

ชุดเซ็นเซอร์ระบบสัมผัส (Touch Screen Module) 

ในโทรศัพท์ Smart Phone รุ่นต่างๆ ในหลาย 

แบรนด์ชั้นนำาของโลก

ตัวเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางสำาหรับอุตสาหกรรม

รถยนต์ในเชิงปริมาณเพื่อรองรับความต้องการที่

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตัวเซ็นเซอร์วัดแรงดัน สำาหรับอุปกรณ์เครื่องมือ

แพทย์ต่างๆ

สำาหรับผลิตภัณท์กลุ่มที่ได้ทำาการพัฒนาเสร็จส้ิน 

รวมถึงทดลองผลิตเรียบร้อยแล้วในปีน้ี จะเริ่มเข้าสู่

การผลิตจริงในช่วงปี 2554 คือ

ชุดกำาเนิดแสงเลเซอร์สีเขียวสำาหรับเครื่องเลเซอร์

โปรเจ็คเตอร์พกพา (Pico Projector)

ชุดจอแสดงผล LCD บนบัตรเครดิตอัจฉริยะ (In-

telligent Credit Card)

IC Chip ขนาดจิ๋วที่ใช้ในธุรกิจ RFID (Radio Fre-

quency Identification)

นอกเหนือจากการร่วมวิจัยและพัฒนาตัวผลิตภัณท์

ใหม่กับลูกค้า ทีมวิศวกรของบริษัทฯ ยังได้พัฒนา

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และเครื่องทดสอบการ

ทำางาน (Functional Tester) ชุดผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์

ระบบสัมผัสขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถตอบสนอง

ปริมาณความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย

การนำาชุดระบบควบคุมอัตโนมัติ เข้ามาเสริมกับการ

สร้างชุดกลไกการทำางานของเครื่องจักรขึ้นมาใหม่

ทำาให้สามารถเพ่ิมกำาลังการผลิตได้ โดยใช้กำาลังคน

และพ้ืนท่ีลดลงได้เป็นสามเท่า ท้ังน้ีบริษัทฯ อยู่ระหว่าง

ดำาเนินการจดสิทธิบัตรคุ้มครองการพัฒนาเครื่องจักร

ที่ใช้ในสายการผลิตเหล่านี้

ในปี 2554 ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ยังคง

ความร่วมมือกับลูกค้าทางด้านการร่วมพัฒนาผลิตภัณท์ 

พร้อมๆ กับการเพ่ิมขีดความสามารถในการตอบสนอง

ลูกค้าสำาหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ ด้วยการพัฒนาและ

สร้างเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตขึ้นมาใหม่ ใน

ลักษณะของการเป็นผู้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจก่อนผู้อ่ืน (First 

Mover) ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของผลิตภัณท์

แต่ละประเภท ซ่ึงเคร่ืองจักรเฉพาะทางเหล่าน้ีไม่สามารถ

หาได้ในท้องตลาดท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผลิตภัณท์

ท่ีใช้เทคโนโลยี MEMS และ RFID ในธุรกิจ IC Packaging 

และ ชุดเซ็นเซอร์ระบบสัมผัสในกลุ่มผลิตภัณท์ MMA 

ซ่ึงถือเป็นสินค้าในกลุ่ม Blue Ocean ท่ีมีการเติบโตสูง 

แต่การแข่งขันไม่มาก
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บรษิทัฯ ไดน้ำาระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีท่นัสมยัเขา้มาใช้ใน

การบริหาร เพื่อสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง บริษัทฯ จะพัฒนาความรู้ความ

สามารถของบุคลากร ตลอดจนรักษาบุคลากร ที่มีคุณภาพไว้เพื่อรองรับ

การเจริญเติบโต และเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในระยะยาว เช่น

1. Competency Management System (ระบบสมรรถนะความ

สามารถ) เป็นพ้ืนฐานในการบริหาร และพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดย

แบ่งเป็น 3 ระดับ

Core Competencies ความสามารถหลัก

Managerial Competencies ความสามารถด้านการบริหาร

Functional Competencies ความสามารถตามตำาแหน่งงาน

2. Talents Management (การบริหารจัดการคนเก่ง) ซึ่งบริษัทฯ เรียก

โครงการนี้ว่า STARS’ TOP (STARS Talent Opportunity Program) คนเก่ง

หรือคนที่มีความรู้ความสามารถเหล่านี้ถือเป็น ปัจจัยสำาคัญที่ขับเคลื่อนหรือ

นำาพาบริษัทฯ ไปสู่อนาคตข้างหน้าอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ จะพัฒนาและ

รักษาคนเหล่านี้ไว้อย่างดีที่สุด

3. Succession Plan (แผนการสืบทอดตำาแหน่ง) การท่ีบริษัทฯ จะเติบโต

อย่างยั่งยืนได้ ต้องมีคนที่สามารถทำางานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพใน

กรณีที่ตำาแหน่งงานที่สูงกว่าว่างลง ดังนั้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อ

เตรียมพร้อมไว้ในแต่ละตำาแหน่งงาน จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง

4. Knowledge Management (บริหารจัดการองค์ความรู้) บริษัทฯ  

เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีในอนาคต องค์ความรู้ต่างๆ 

จึงจำาเป็นที่จะต้องมีการบริหาร แลกเปลี่ยน และเก็บรักษา โดยนำาเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้วยระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยดังกล่าว รวมทั้งนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี บริษัทฯ จึงสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลดังกล่าว มีความเข้มแข็งท่ีจะขับ

เคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า ทรัพยากรบุคคลเป็น
ทรัพยากรทางการบริหารที่มีค่ายิ่ง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้ความ
สำาคัญกับบุคลากร และถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีจะ 
ผลักดันให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึง  
การดำาเนินธุรกิจที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อนพนักงาน 
ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีของทกุภาคสว่น เพือ่นำาไปสูก่ารมสีงัคมทีเ่ขม้แขง็และการเตบิโตที ่
ยัง่ยนืขององคก์ร ในป ี2553 บรษิทัฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนนุและจดักจิกรรม โครงการตา่งๆ 
ข้ึนเพ่ือสร้างสรรค์ และช่วยเหลือสังคม ท้ังน้ียังส่งผลให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่าง
พนักงานในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนด้านชุมชนและ 
สังคม อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การศึกษา ทั้งในชุมชนและในท้องที่ชนบทที่ห่างไกล

ด้านสังคมและชุมชน

1. ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ของ อบต.

คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

โดยมอบจักรยาน เพือ่เปน็ของขวญัในงาน

วันเด็กและสนับสนุนให้เด็กในชุมชนได้ 

ออกกำาลังกาย

2. จัดโครงการให้พนักงานร่วมบริจาค 

โลหิตกับสภากาชาดไทย เป็นกิจกรรมที่ 

จัดขึ้นทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้ 

พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนช่วย 

เหลือสังคม

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม



3. จัดกจิกรรม โครงการ “พาน้องลงทะเล” โดยนำานกัเรยีนโรงเรยีนบ้านซาละวะ อ.สงัขละ จ.กาญจนบรุ ีไปทศันศกึษานอกสถานที ่อ.ชะอำา 

จ.เพชรบุรี เพื่อให้เด็กนักเรียนชาวเขาที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาได้ชมและสัมผัสชายหาดและท้องทะเล

อันสวยงามของประเทศไทย

4. จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและรดน้ำาผู้สูง 

อายุ ตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือ ที่สถาน 

สงเคราะห์คนชรา วาสนะเวศม์ อ.นครหลวง  

จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องในเทศกาลวัน 

สงกรานต์

5. มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพกับ 

พนักงานของบรษิทัฯ ทีป่ระสบภยัน้ำาทว่ม 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท้องที่ 

ใกล้เคียง

6. ร่วมบริจาคถุงยังชีพกับการนิคม 

อุตสาหกรรมบางปะอิน เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยน้ำาท่วมในจังหวัดพระนครศรี-  

อยุธยา
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7. เดินทางไปมอบถุงยังชีพและเงินช่วย 

เหลอืผูป้ระสบภยัน้ำาทว่ม ในทอ้งทีจ่งัหวดั 

ลพบุรี

8. บรษิทัไดร้บัมอบใบประกาศเกยีรตคิณุ  

โรงงานดเีดน่ ตาม “โครงการสง่เสริมการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนในการกำากับ 

โรงงาน” ประจำาปี 2553 และ ธงธรรมาภิ 

บาลสิ่งแวดล้อม จากรองผู้ว่าราชการ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10. บรจิาคเฟอรนิ์เจอร์และสิง่ของทีไ่ม่ใช ้

แล้วให้กับวัดสวนแก้ว เพื่อนำาไปใช้ 

ประโยชน์ต่อไป

9. ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ  

“12 สิงหามหาราชินี” กับการนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรี- 

อยุธยา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัสวนดุสติ เขา้เยีย่มชมโรงงาน เพือ่ 

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาชีว 

อนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

12. มอบเงนิปรบัปรุงอาคารเรียน ทนุการ 

ศกึษา และคอมพิวเตอร์เพือ่สนบัสนนุการ 

ศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชน โรงเรียน 

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยา

14. คณะผู้อบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์ 

หลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย จากประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เขา้เยีย่มชม 

โรงงาน เพื่อศึกษาดูงาน ด้านการบริหาร 

จัดการและการผลิต

13. จดักจิกรรม “ผา้ปา่สตาร์ฯ มหากศุล”  

มอบเงินบริจาคจากพนักงานชาวสตาร์ฯ  

และคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษา  

ตลอดจนเลีย้งอาหารและตดัผมใหก้บัเดก็ 

นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแถว (ตุรงค์เรือง 

ประชานุสรณ์) อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยธุยา 

เนือ่งในวนัอาสาฬหบชูาและวนัเขา้พรรษา 

ด้านการศึกษา
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FOCUS ON WEALTH OF EXPERIENCE
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     ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed Company) 
คณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) จึง
มุ่งม่ันในการพัฒนาระดับการกำากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษัทฯ มีระบบการ
กำากับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และมุ่งหวังให้บริษัทฯ พัฒนา
ระดับการกำากับดูแลกิจการให้ได้รับการยอมรับว่ามีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสร้าง
ความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อ
ผู้ถือหุ้น

ในปี 2553 บริษัทฯ ปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 

14.30 น. (ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ) โดยใช้วิธีกำาหนดรายช่ือผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 

225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd.) ซ่ึงเป็นนาย

ทะเบียนของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรายงาน

ประจำาปี ในรูปแบบ CD-Rom ให้กับผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าว

นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา

พิจารณาข้อมูลเพียงพอ หนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุมชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่

เสนอ เพื่อรับทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

แต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ นอกจากนี้ยังมี

การแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำาหลักฐานที่จำาเป็น เพื่อนำามาแสดงตนในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษา

สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตน โดยแนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์กำาหนด) บริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 

1 ชั่วโมง และใช้ระบบบาร์โค้ด (barcode) ในการลงทะเบียนพร้อมจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละ

วาระให้กับผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มประชุมแล้ว สามารถลงคะแนนได้

สำาหรับวาระที่ยังไม่มีการลงมติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 นั้น มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน

จากจำานวน 9 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ เช่น ผู้อำานวยการ

อาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษา

กฎหมายอิสระของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย 

และตัวแทนจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เป็นผู้ทำาการตรวจสอบการลง

ทะเบียนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุม สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและ

มอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน วิธีนับคะแนน ดังนี้

 (1)  ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ดังน้ันผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำานวน

หุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา

การกำ�กับดูแลกิจการ
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 (2) ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออก

เสียงในวาระนั้น 

 (3) ผู้ดำาเนินการประชุมจะถามในแต่ละวาระๆ ว่ามีผู้คัดค้าน หรือ

งดออกเสียงหรือไม่ หากประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ลง

คะแนนในบัตรลงคะแนน สำาหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง 

จะถือว่าอนุมัติตามวาระนั้น บริษัทฯ จะนำาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง หักออกจากจำานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือ

งดออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

 (4) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในวาระเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ซึ่งครบกำาหนดออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นท่านประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย  

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

บริษัทฯ กำาหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและสิทธิ

อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม 

และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯ

ได้มีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกวาระการประชุม เนื้อหา

การประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็น

ข้อซักถาม ความคิดเห็น คำาชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน สำาหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้

จัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุม

ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพ่ือให้ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้ 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทุกๆ คนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 

โดยได้ดำาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบ 

วาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่

ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าหากไม่จำาเป็น โดยเฉพาะวาระสำาคัญที่ต้องให้

ผู้ถือหุ้นใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

 (2) เสนอรายช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพ่ือเป็นทางเลือกใน

การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการ

แต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น วาระการแต่งตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ เป็นต้น

 (3) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ โดยจัดทำา

บัตรลงคะแนนแยกแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตาม

สมควร

 (4) ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการ

แสดงความคิดเห็น ในการประชุมประจำาปี 2553 บริษัทฯ เปิดโอกาสใน

การแสดงความคิดเห็น และตั้งคำาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ ได้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละ 

วาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ล่วงหน้าผ่าน E-mail address:  

ir@starsmicroelectronics.com หรือทางโทรสาร 035-221 778 หรือสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนก Compliance & Legal โทรศัพท์ 035-221 777 

ต่อ 309 อย่างไรก็ตามในปี 2553 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งเร่ืองใดมาเพ่ือสอบถาม

หรือแสดงความคิดเห็น

 (5) คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 

คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง

การปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเก่ียวโยง 

และการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

 (6) คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความสำาคัญกับรายการระหว่างกัน 

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ

เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจ

สอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

 (7) กำาหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลถึงการ

มีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทำาธุรกรรมใดๆ อันอาจกระทบกับบริษัทฯ  

ผ่านแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับ

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียและนำาส่งประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ ได้ให้กรรมการและ 

ผู้บริหารทุกคนเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตน ซึ่งทั้งปีนี้ไม่มีการ

กระทำาใดขัดต่อข้อกำาหนดในเรื่องการทำาธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม 

ให้ความสำาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการ

ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

พนักงาน: บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็น

ธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

คู่ค้าและเจ้าหนี้: บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม 

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสัญญาท่ีทำาร่วมกัน

ลูกค้า: บริษัทฯ ให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า โดยให้ความสำาคัญด้านความปลอดภัยควบคู่กันไป

     คู่แข่ง: บริษัทฯ ประพฤติตามกติกาการแข่งขันท่ีดี และหลีกเล่ียงวิธีการ 

        ไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่ง

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นเป็นอย่างดี
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ 

ท้ังข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน ให้ตรงเวลาตามข้อกำาหนดเรื่อง

การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำาเสนอ 

ท้ังในรูปภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และ 

ผู้ เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน 

นอกจากน้ีได้มีการเปิดเผยรายงานผู้สอบบัญชี ตัวเลขทางการเงิน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อย จำานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม และเปิด

เผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีส่วน 

นักลงทุนสัมพันธ์ ทำาหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลที่สำาคัญต่อนักลงทุน 

และผู้ที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำาข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ 

นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถอ่าน และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่

สำาคัญของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผลการประกอบการ ได้

ตลอดเวลา

บริษัทฯ กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานโดยให้กรรมการ 

ทุกท่าน, ผู้ดำารงตำาแหน่งในระดับบริหารสี่รายแรก นับต่อประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารลงมา, ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ

การเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า ต้องรายงานการมี

ส่วนได้เสียตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 

ผู้บริหาร โดยรายงานเมื่อมีการทำารายการที่อาจเข้าข่ายมีส่วนได้เสีย ให้

รายงานต่อบริษัทฯ โดยไม่ชักช้า และเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้เก็บ

รักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารไว้  

สำาหรับผลการดำาเนินงานของปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมแถลง

ผลการดำาเนินงานรวม 4 ครั้ง และมีการเข้าร่วมโครงการ Opportunity 

Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 4 ครั้ง นอกจาก

นี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าชมกิจการของบริษัทฯ Company 

Visit เสมอ

ทั้งนี้ ปี 2553 นี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไป 

ตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน 

และตรงตามกำาหนดเวลา

5. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดตามที่กำาหนดใน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย 

แผนการดำาเนินงานประจำาปี งบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ และ

ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคล

ใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย

และนโยบาย รวมทั้งแผนการดำาเนินงานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายการเข้าทำารายการ 

ระหว่างกันในอนาคต การเข้าทำารายการระหว่างกันในอนาคตจะต้องมี

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการของบ

ริษัทฯเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำารายการการตรวจสอบราคา

และเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่  

โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติ

รายการระหว่างกันดังกล่าว และเม่ือบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ 

ทำารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินท่ีสำาคัญของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี

คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการท้ังส้ิน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพ่ือแบ่งอำานาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซ่ึงจะ

ทำาให้การกำาหนดทิศทางและการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ 

สูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากำาหนดเป้าหมาย 

ของบริษัทฯ และกำาหนดบทบาทและมอบหมายอำานาจหน้าท่ีให้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหาร (ข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน  

8 ท่าน เป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จำานวน 6 ท่าน 

ซ่ึงมากกว่าคร่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมด และกรรมการท่ีเป็น

ลูกจ้าง 2 ท่าน)

คณะอนุกรรมการ
นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุด

ย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน และคณะ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจำานวน  3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มี

การกำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งต้ัง คณะกรรมการ สรรหา 

เน่ืองจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ไม่ได้มีความซับซ้อนมาก

การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน 

ท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ และเช่ือถือต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน 

ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจ

สอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อดูแลระบบการควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ และรายงานทางการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน 

เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 
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ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีระบบการทำางานที่ 

ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยคณะกรรมการตรวจ

สอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการของบ

ริษัทฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่าย

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ และรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติ

งานของระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏิบัติถูก

ต้องตามกฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในตามแผนท่ีได้กำาหนดไว้ล่วงหน้าประจำาปี ต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบได้รับทราบ 

การใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information Control)
บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการในการป้องกันการนำาข้อมูลของ 

บริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ 

และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูล

ภายในไว้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะ

ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะ

ต้องไม่นำาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิด

เผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่

บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ 

ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะ

ต้องไม่ทำาการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือ เข้า

ทำานิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของ 

บริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทาง

ตรงหรือทางอ้อม ข้อกำาหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่

ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

ของ บริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่า

ได้กระทำาผิดอย่างร้ายแรง

4. กรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ 

ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือน

ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและ 

ผู้บริหารห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการเงินจะ

เปิดเผยสู่สาธารณะ

จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญและความ

จำาเป็นของการกำากับดูแลกิจการที่ดี และกำาหนดแนวนโยบาย

เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องทราบ

ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู้ ความ

สามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ

และมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำานึงถึงผลประโยชน์

ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ใน

เว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ ท่ี www.starsmicroelectronics.com ดังน้ี

1. ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า

เทียมกัน

2. คำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และดูแลมิให้

เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว อาจมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

คณะอ่ืนได้ นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้กำาหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน

4. ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม

5. ดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการ

ประเมินความเส่ียง วางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความ

เสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำาเสมอ

6. ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ 

บริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมท้ังส้ิน  

6 ครั้ง (บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) โดยในแต่ละครั้งมีกรรมการ

เกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ 

เลขานุการบริษัทฯ ทำาหน้าที่จัดการประชุม ส่งหนังสือนัดประชุมไป

ยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำาเป็น 

รีบด่วนเพ่ือ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุม

โดยวิธีอื่น เช่นทางโทรศัพท์ หรือทางเมล์เพื่อกำาหนดวันประชุมให้เร็ว

กว่านั้นก็ได้ พร้อมทั้งจดบันทึกการประชุม และจัดเก็บรายงานการ

ประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ทุกครั้ง
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทน

ประจำาปี 2553 แก่กรรมการดังนี้

ประธานกรรมการ 36,000 บาท/เดือน
เงินเดือน (ต่อเดือน) / ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)

กรรมการบริษัทฯ 24,000 บาท/เดือน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 36,000 บาท/เดือน

กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ, กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 5,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
     ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2553 ค่าตอบแทนกรรมการรวม เท่ากับ 1,520,000 บาท และ 2,499,000 บาท ตามลำาดับ 
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้                                                                                                                                                

รายชื่อกรรมการ
ปีบัญชี 2552 สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 2552

ค่าตอบแทน

นายสมนึก ไชยกุล 164,000 364,000

นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์ 168,000 268,000

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ 168,000 268,000

นายเทซึโอะ ซึจิโมโต้ 1 156,000 52,000

นายชอง เคว็น ซัม 168,000 268,000

นายประสาท ยูนิพันธุ์ 184,000 335,000

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 160,000 350,000

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 184,000 326,000

นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล 2 168,000 56,000

นางพูนพรรณ ไชยกุล 3 0 212,000

รวม 1,520,000 2,499,000

ปีบัญชี 2553 สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 2553

ค่าตอบแทน

(1) นายเทซึโอะ ซึจิโมโต้ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
(2) นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล ได้พ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เน่ืองจากครบวาระเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2553
(3) นางพูนพรรณ ไชยกุล ได้รับการเลือกต้ังเข้ามาใหม่ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2553

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
          (ไม่มี)

                                                                                                                            

บุคลากรของบริษัทฯ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2553 จำานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ 

แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552        (หน่วย : คน)

สายงานการขายและการตลาด 14

สายงานปฏิบัติการและพัฒนา 2,153

สายงานการจัดการวัตถุดิบ 113

สายงานการเงินและการบริหาร 75

รวม   2,355

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553        (หน่วย : คน)

สายงานการขายและการตลาด 16

สายงานปฏิบัติการและพัฒนา 2,181

สายงานการจัดการวัตถุดิบ 121

สายงานการเงินและการบริหาร 120

รวม   2,438

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีกระบวนการดำาเนินงานในการพัฒนา
บุคลากรหรือพนักงานให้มีความรู้ความชำานาญ 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมี 
เป้าหมายให้พนักงานของบริษัทฯ เป็นบุคลากรท่ี
มีคุณภาพ กล่าวคือ

เรียนรู้งานหลายประเภท
ปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่
มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง
สามารถสับเปล่ียนหน้าท่ีกับเพ่ือนร่วมงานได้

ทั้งนี้เพราะความเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน
และเป้าหมายที่จะให้พนักงานเกิดความก้าวหน้า
ในชีวิตการงาน บริษัทฯ จึงกำาหนดแผนการฝึกอบรม 
โดยมีแผนภูมิกระบวนการการศึกษา ฝึกอบรม 
และพัฒนาพนักงานดังนี้

เนื่องจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรเป็นอย่างสูง บริษัทฯ จึงมีนโยบาย
ในการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. จดัสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบคุลากรใน
องค์กร

2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านอ่ืนๆ ใน
ทุกระดับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างสม่ำาเสมอ

3. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรร่วมกับลูกค้า
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น Joint Innovation

4. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน
ปีบัญชี 2552 สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 2552

จำานวนราย

เงินเดือนรวม 5 14,560,351

โบนัสรวม 5 1,114,000

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 5 918,481

รวม  16,592,832

ปีบัญชี 2553 สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 2553

ค่าตอบแทนรวม จำานวนราย ค่าตอบแทนรวม

(หน่วย : บาท)

วิเคราะห์
ความ

ต้องการ

ออกแบบ
หลักสูตร

ศึกษา 
อบรม

และพัฒนา

ประเมิน 
และ

ติดตาม

14,484,000

1,195,000

1,017,659

16,696,659

5

5

5
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รายการระหว่างกัน

ในปี 2553 บริษัทฯ มีการทำาธุรกรรมการค้าที่เป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องอยู่พอสมควร เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทร่วมดังกล่าว
เป็นผู้ประกอบการใหญ่ในธุรกิจซื้อขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือ
และสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อ
วัตถุดิบ และการซื้อเครื่องจักร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของบริษัทฯ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติเสมือนคู่ค้าธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งต้อง
พึ่งพาการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อกัน 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของ 

บริษัทฯ ว่าเป็นรายการที่บริษัทฯ ดำาเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเท 

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และผู้ถือหุ้น นอกจากน้ี นโยบาย

การกำาหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันกำาหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกับที่กำาหนดให้กับบุคคล/กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการ
ระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1) ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

(2) ธุรกรรมพิเศษ โดยมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

สำาหรับธุรกรรมในแต่ละประเภท มีรายละเอียด ดังนี้

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ว่าในการเข้าทำาธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

และต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็น

ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม

ตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำา

รายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำาหนดโดยสภา

วิชาชีพบัญชี

ธุรกรรมพิเศษ
บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเก่ียวกับ

ความสมเหตุสมผลในการเข้าทำาธุรกรรมต่างๆ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิด

ข้ึน บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ความชำานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบ

บัญชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือ สำานักงานกฎหมาย เป็นต้น ท่ี

เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็น

เก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลท่ีมีความรู้ความ

ชำานาญพิเศษจะถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่

กรณี ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายการเข้าทำารายการระหว่างกันในอนาคต  

การทำารายการระหว่างกันในอนาคตนั้น คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ให้คำามั่นว่า จะดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกาศ คำาส่ัง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย 

ข้อมูลการทำารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สิน 

ที่สำาคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐาน

บัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

     และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตุ 

สมผลในการเข้าทำารายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการ

ว่าเป็นไปตาม เงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยผู้บริหารและผู้มี

ส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ดังกล่าว
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1 ความเสี่ยงด้านการเงิน
1.1 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน บริษัทฯ มีรายได้เป็นเงิน

ตราต่างประเทศส่วนหนึ่ง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้นำาเข้าวัตถุดิบจาก 

ต่างประเทศ นอกจากน้ีบริษัทฯ มีภาระหน้ีส่วนหน่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ 

จากการกู้ยืมเงิน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีสถานะเปิดต่อความเสี่ยงเงินตรา 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก โดยจะทำาให้บริษัทฯ มี

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจจะทำาให้เกิดกำาไร

หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีนโยบายปิดความเส่ียงเงินตรา

ต่างประเทศโดยบริหารอัตราแลกเปล่ียนด้วยการจับคู่ระหว่างสินทรัพย์และ

หนี้สินที่มีสกุลเงินเดียวกัน (Naturally hedged) ซึ่งสามารถลดความเส่ียง

ส่วนใหญ่ได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการ

บริหารความเส่ียงที่ยังเปิดอยู่ ได้แก่ การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 

(Forward Contract) และการทำา Fx Option เป็นต้น

1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ได้ใช้เงินทุนส่วนหนึ่งจาก

การกู้ยืมจากธนาคาร โดยเงินกู้มีทั้งอายุเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี เพ่ือใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียน และอายุเงินกู้มากกว่า 1 ปี เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงิน

กู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนนั้น บริษัทฯ จะกู้ด้วยดอกเบี้ยตามตลาดเงิน ใน

ขณะท่ีเงินกู้อายุมากกว่า 1 ปี จะเป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัว ซ่ึงเป็นความเส่ียง 

ที่อาจทำาให้บริษัทฯ มีต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำาลงหรือสูงขึ้น บริษัทฯ ได้ติดตาม

นโยบายอัตราดอกเบี้ยของทางการและตลาดโลกเพื่อประกอบการบริหาร

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยพิจารณาเครื่องมือทางการเงินในการ

บริหาร ได้แก่ การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap)

1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อความ

เส่ียงจากการขาดแคลนเงินทุน หรือสภาพคล่อง บริษัทฯ มีการบริหาร

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยการจัดหาวงเงินกู้ เงินทุนหมุนเวียนให้ 

เพียงพอกับความต้องการในการเติบโตของบริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยัง 

มีการวางแผนการบริหารกระแสเงินสด (Cashflow Management) ล่วงหน้า 

เพื่อให้มีการใช้เงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และมีค่าใช้จ่าย

ทางการเงินต่ำาสุด

2 ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน
เน่ืองจากการเจริญเติบโตและการแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัทฯ อาจจะประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถทุก

ระดับ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างรายได้ใน

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ 
เพ่ือจำากัดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด หรือกำาจัดความเสี่ยง 
ให้หมดไป และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
และฝ่ายบริหารระดับสูงได้ดูแลความเสี่ยงที่บริษัทฯ มีอยู่อย่าง
ใกล้ชิด ดังนี้
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ระดับที่ดึงดูดใจให้ทัดเทียมกับบริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งปรับสวัสดิการต่างๆ และ 

จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะการทำางานที่หลากหลาย (Multi-Skills) เพื่อเป็นการจูงใจ 

พนักงานอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงการออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานอยู่กับ

บริษัทฯ (Employee Stock Option Program (“ESOP”)

3 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้องลงทุนในเครื่องจักรการผลิตที่มีเทคโนโลยีสูงซึ่งมีราคาแพง 

ประกอบกับเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านของวงจรชีวิต

ของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) และเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งทำาให้เกิดการล้าสมัยของเทคโนโลยี

ได้ ดังนั้นอาจเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนในเครื่องจักรที่ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีได้ บริษัทฯ ได้ติดตามพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดและเลือกลงทุนใน

เคร่ืองจักรที่ล้ำาสมัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิตซึ่งมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ทางเทคโนโลยี รวมถึงการสามารถนำาไปใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่หลากหลายได้ เพื่อลดความ

เสี่ยงลง รวมถึงการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

4 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงลูกค้า
รายได้จากการขายของบริษัทฯ มาจากลูกค้า 1 รายที่มีสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งของรายได้จาก

การขายทั้งหมด แต่เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้ว จะได้สัดส่วนกำาไรที่มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม 

ในลูกค้าต่างๆ กัน ดังนั้นความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกค้าน้อยรายนั้น บริษัทฯ ได้มีการบริหารโดยการ

หาลูกค้ารายใหม่ๆ และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (Joint Development) กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้บริษัทฯ มีโครงสร้างสัดส่วนกำาไรของลูกค้าที่สมดุลกัน

5 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
บริษัทฯ ผลิตสินค้าที่มีองค์ประกอบของวัตถุดิบค่อนข้างสูง บริษัทฯ จัดหาวัตถุดิบบางชนิดด้วย

ตนเอง แต่ลูกค้าบางรายได้กำาหนดแหล่งวัตถุดิบให้ (Consigned Materials) ซึ่งบางคร้ังอาจเกิดการ

ขาดแคลนวัตถุดิบหรือลูกค้าไม่สามารถส่งวัตถุดิบมาได้ทัน บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการจัด

ทำารายงานวัตถุดิบคงเหลือ (Inventory) ส่งไปให้ลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ และมีการติดตามให้ลูกค้าจัด

ส่งวัตถุดิบมาให้อย่างตรงเวลา
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. บริหารจัดการและดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผล

ประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. มีอำานาจแต่งต้ังกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ 

จำานวนหน่ึงให้เป็นฝ่ายบริหาร (“คณะกรรมการบริหาร”) เพ่ือดำาเนินการ

อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้ เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังมีอำานาจแต่งต้ังประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมท้ัง มีอำานาจแต่ง

ต้ังและมอบอำานาจให้บุคคลอื่นใดดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และมีอำานาจยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง

อำานาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

3. กำาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำาเนินงานประจำาปี 

และงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมดูแลการบริหาร

และการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

ให้ดำาเนินงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายรวมท้ัง

แผนการดำาเนินงานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้  

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ 

แผนงานการดำาเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ  

ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

5. ติดตามผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินงานและ

งบประมาณอย่างต่อเนื่อง

6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุน

กับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุนในบริษัท หรือกิจการต่างๆ

7. กำาหนดนโยบาย ควบคุม ดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อย 

และ/หรือ บริษัทในเครือ

8. มีอำานาจพิจารณาเพ่ือนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลิกใช้ และ

การจำาหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตาม

ระเบียบปฏิบัติเรื่องการเลิกใช้ และจำาหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย

และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มูลค่าสุทธิทางบัญชีมากกว่า  

30 ล้านบาทขึ้นไป 

9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำาคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือ

ที่เห็นสมควรจะดำาเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

เว้นแต่อำานาจในการดำาเนินการดังต่อไปน้ี จะกระทำาได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำาเนินการเรื่องใดที่กรรมการ

ท่านใด หรือผู้รับมอบอำานาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

(ตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/

หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่

เกี่ยวข้อง กรรมการท่านนั้นหรือผู้รับมอบอำานาจจากกรรมการ ไม่มีอำานาจ

ในการอนุมัติการดำาเนินการในรายการดังกล่าว 

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ
ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำานวนท้ังสิ้น 8 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการ
อิสระ 3 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

นายสมนึก ไชยกุล

ตำาแหน่ง: ประธานกรรมการ

นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์

ตำาแหน่ง: รองประธานกรรมการ

 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล (ครบวาระ มีผลตั้งแต่

29 เมษายน 2553)

ตำาแหน่ง: กรรมการ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ

ตำาแหน่ง: กรรมการ

นายชอง เคว็น ซัม

ตำาแหน่ง: กรรมการ

นายเทซึโอะ ซึจิโมโต้ (ลาออก มีผลตั้งแต่

29 เมษายน 2553)

ตำาแหน่ง: กรรมการ

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

ตำาแหน่ง: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายประสาท ยูนิพันธุ์

ตำาแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

ตำาแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

 และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นางพูนพรรณ ไชยกุล

ตำาแหน่ง: กรรมการ
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(ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องที่ได้

ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การดำาเนินการเก่ียวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรื่องดังต่อไปนี้จะ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน

ที่สำาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคล

อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ 

(ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ 

(ช) การอื่นใดที่กำาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ  

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือ 

บริษัทย่อย กรรมการท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

     นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีกสามชุด 

เพื่อช่วยในการบริหารงาน พิจารณากลั่นกรอง ตัดสินใจ และ เพื่อความโปร่งใส ตามหลักการกำากับ

กิจการที่ดี ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส การกำาหนดทิศทางและการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากำาหนดเป้าหมายของบริษัทฯ  

และกำาหนดบทบาทและมอบหมายอำานาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียด

โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสามชุด มีดังนี้ 
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 5 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตำาแหน่ง

นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการบริหาร

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กรรมการบริหาร

นายชอง เคว็น ซัม กรรมการบริหาร

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหาร

ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กรรมการบริหาร

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำานาจในการดำาเนินการท่ีเก่ียวเน่ือง

กับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำานโยบาย 

เป้าหมาย แผนการดำาเนินงานประจำาปีและงบประมาณประจำา

ปี และรวมทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำาเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ควบคุม ดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมตลอดถึงนโยบาย 

แผนการดำาเนินงานประจำาปี งบประมาณประจำาปี และกลยุทธ์

ทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ รวมทั้ง ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของ 

บริษัทฯ ในเรื่องอื่นๆ 

3. ประเมินผลการดำาเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจนฝ่าย

งานต่างๆ ทุกไตรมาส

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ มากำาหนดทิศทาง 

แนวทาง เพื่อกำาหนดภารกิจหลัก (Mission) สำาหรับฝ่ายบริหาร 

และฝ่ายจัดการ รวมทั้ง กำาหนดแผนการดำาเนินงานหลักและเป้า

หมายทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย แผนการดำาเนิน

งานประจำาปีและงบประมาณประจำาปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการนำาไปดำาเนินการต่อไป

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร 

และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ 

และแผนการดำาเนินงานหลักที่วางไว้ และให้เป็นไปตามนโยบาย

ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

6. ออกคำาสั่ง ระเบียบ ประกาศ และข้อกำาหนด เพื่อให้แน่ใจ

ว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัย

ภายในองค์กร

7. พิจารณาว่าจ้าง เลื่อนตำาแหน่งและเลิกจ้างบุคลากร ซึ่งเป็นผู้

บริหารระดับสูงของบริษัทฯ วางนโยบายเก่ียวกับเงินเดือน และค่าจ้าง

ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์

และสวัสดิการ

8. กลั่นกรองและเสนอ งบดุล บัญชีกำาไรขาดทุน ประมาณการก

ระแสเงินสด แผนการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการ พิจารณาและอนุมัติเพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(ถ้าจำาเป็น) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. ให้ข้อเสนอแนะ และให้คำาปรึกษาต่อคณะกรรมการ เพื่อการ

ตัดสินใจด้านธุรกิจของบริษัทฯ 

10. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำารายงาน

เก่ียวกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ตลอดถึงงบการเงิน งบ

การลงทุน และปัญหาสำาคัญ หรือการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบ และ/หรือ อนุมัติ

11. กำาหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายให้สอดคล้องกับ

แผนการดำาเนินงานประจำาปีและงบประมาณประจำาปี

12. พิจารณาการเข้ายื่นหรือร่วมในการประกวดราคา ในวงเงินไม่

เกิน 100 ล้านบาท

13. อนุมัติการซื้อเครื่องจักรซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ปรากฏในแผนการดำาเนินงาน

ประจำาปีหรืองบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ แล้ว ในวงเงินไม่เกิน

ธุรกรรมละ 30 ล้านบาท (ไม่ว่าจะเกิดเพียงคร้ังเดียวหรือต่อเนื่อง) 

และปีละไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 

14. มีอำานาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจำาหน่ายสินทรัพย์ หรือ 

การขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเร่ืองการเลิก

ใช้ และจำาหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์  

ในกรณีที่มูลค่าสุทธิทางบัญชีมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้าน

บาท

15. พิจารณาการให้กู้ยืมหรือการกู้ยืม จัดหาเงินทุน ขอหรือให้ 

สินเชื่อ ค้ำาประกัน ลงทุนในตราสารที่กระทรวงการคลังหรือธนาคาร

พาณิชย์รับรองหรือค้ำาประกัน หรือตราสารอ่ืนใดที่เห็นสมควร และ

ให้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

16. นำาเสนอเร่ืองต่างๆ ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสำาคัญและควร

จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

รวมท้ังมีอำานาจดำาเนินการใดๆ ท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร
(ก) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำาเนินการใดๆ ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนี้ 

จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึง

จะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

(ข) ในการออกเสียงของกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการ

บริหารแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง

(ค) การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนเสียงทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในการพิจารณาและ

ลงมติในเรื่องที่กำาหนดไว้ในข้อ 1, 8, 10, 12 และ 13 ดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำานวนคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทั้งหมด

(ง)  คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำางาน และ/หรือบุคคล

ใดๆ เพื่อทำาหน้าที่กลั่นกรองงานที่จะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำาเนินงานใด

อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือดำาเนินการใดแทนตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริหารได้

อนึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำาให้คณะกรรมการ

บริหาร หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำาเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำาหนดขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
     เพื่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี และให้เป็นไปตามคู่มือ “หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2549” คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

(Remuneration Committee) เพ่ือทำาหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น 

ผู้อนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ       ตำาแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์              ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์                                        กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายประสาท ยูนิพันธุ์                                           กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นคณะกรรมการชุด

ย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณา 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ ให้เป็น

ไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณา 

ค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติ

หน้าที่ภายใต้กฎบัตรฉบับนี้  

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ

อย่างน้อย 3 คน และจะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ

เป็นส่วนใหญ่

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องแต่งต้ังจาก

กรรมการอิสระ 

ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนโดยมีหน้าท่ีสนับสนุนให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความราบรื่น

วาระการดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี 

นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจาก

ตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ได้โดย

ได้รับเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำาหรับการ 

แต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำาแหน่งว่างลง คณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้

เสนอแนะเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ

กำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี (Retainer fee) ค่าเบี้ยประชุม 

(Attendance fee) และค่าตอบแทนอ่ืนตามความเหมาะสม 

โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ใช้อยู่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบ 

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร หรือที่ปรึกษาที่บริษัทฯ ต้องการ  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอำานาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ 

หัวหน้างาน และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

ชี้แจง ซักถาม และ/หรือ จัดส่งเอกสารข้อมูลเพื่อใช้ประกอบ 

การพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน หรือมีอำานาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ 

อิสระตามความเหมาะสมทั้งจากบุคลากรภายใน และภายนอก 

บริษัทฯ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการกำาหนดค่าตอบแทนได้ 

กำาหนดหลักเกณฑ์ และนำาเสนอรายงานการประเมินผลการปฎิบัติ 

งานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง หลังมี

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานรายชื่อ 

และขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ต่อผู้ถือหุ้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจำาปี (แบบ 56-2) เป็นต้น 

พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดเกี่ยวกับ

กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็นตาม

กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาและทำาหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายแก่

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคราวๆ ไป

การประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้งตามความจำาเป็นและเหมาะสม

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะกำาหนดวาระการประชุม

แต่ละครั้ง และเป็นประธานในการประชุม นอกจากนั้นต้องมีการจด

และเก็บบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการ 

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

มติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียง

ข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม ท้ังน้ี กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย

ในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น

การรายงาน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการทำาหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น

ในรายงานประจำาปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. จำานวนครั้งในการประชุม

3. จำานวนครั้งที่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วม   

   ประชุม

4. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำาหนดไว้
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ

สอบ

ภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ

สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ  

ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย

ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

-  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ 

บริษัทฯ 

-  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

-  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

-  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

-  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-  จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจ

สอบแต่ละท่าน

-  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม

กฎบัตร (charter) 

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระ จำานวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย 

และด้านเศรษฐศาตร์ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ    ตำาแหน่ง

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ /1                                         ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายประสาท ยูนิพันธุ์                                                    กรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์                                  กรรมการตรวจสอบ

/1 นายธีรศักด์ิ สุวรรณยศ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน
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-  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการ

ดำาเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

(3) อำานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระ

จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่าย 

ของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงาน 

ต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองต่างๆ ได้

(4) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำาเป็นเร่งด่วน กรรมการตรวจสอบ

คนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ อาจขอให้

มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้

2. การลงคะแนนเสียง กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ 

ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียง

ใดเรื่องนั้นๆ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน

3. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้

จดและจัดทำารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

รายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำาส่งคณะกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือการรับรองและนำาส่งคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือท่ีคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัย

ว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัย

สำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำาเนินการปรับปรุง

แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในเรื่องต่อไปนี้

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญใน 

  ระบบการควบคุมภายใน

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงส่ิงท่ีมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน และได้

มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำาเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำาหนดเวลาที่กำาหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่ 

พบดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ดูแล บริหาร ดำาเนินงาน และปฏิบัติงานประจำาตามปกติธุรกิจเพ่ือ 

ประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานการ

ดำาเนินธุรกิจประจำาปี และงบประมาณประจำาปีท่ีกำาหนดโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริหาร

2. บริหารจัดการการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก

(Mission) ท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการบริหารเพ่ือให้สอดคล้องกับแผน

การดำาเนินงานประจำาปี และงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ และ 

กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

3. กำากับดูแลการดำาเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล 

และด้านการปฏิบัติงานอ่ืนๆ โดยรวมเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและ

แผนการดำาเนินงานของบริษัทฯ ท่ีกำาหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

4. มีอำานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำาหนดอัตรา

ค่าจ้างและค่าตอบแทนสำาหรับพนักงานบริษัทฯ ในตำาแหน่งที่ต่ำากว่า

กรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งต้ังผู้รับมอบอำานาจช่วงให้ดำาเนินการ

แทนได้
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5. กำาหนดบำาเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจาก

โบนัสปกติประจำาของพนักงานบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ 

คณะกรรมการบริหาร

6. อนุมัติการซ้ือเคร่ืองจักรภายในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงคร้ังเดียวหรือต่อเน่ือง) ไม่เกินธุรกรรม 

ละ 4 ล้านบาท และปีละไม่เกิน 20 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ ไว้แล้ว และ/หรือ ปรากฏในแผนการดำาเนินงานประจำาปีหรืองบประมาณ

ประจำาปีของบริษัทฯ แล้ว

7. มีอำานาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจำาหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ 

ตามระเบียบปฏิบัติเร่ืองการเลิกใช้ และจำาหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ 

ในกรณีที่มูลค่าสุทธิทางบัญชีไม่เกิน 1 ล้านบาท

8. การทำาสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้นำาเสนอที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารพิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. มีอำานาจอนุมัติการส่ังซื้อวัตถุดิบในโครงการ Western Digital (WD) ในวงเงินไม่เกิน 150 

ล้านบาท หรือเทียบเท่าต่อธุรกรรม

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการ

บริหาร รวมทั้งมีอำานาจดำาเนินการใดๆ ที่จำาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำาเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำานาจจากประธานเจ้าหน้าที่

บริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ และ/หรือ 

บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินการ 

ในเร่ืองดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุม 

คณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำาหนด

ขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2553

รายชื่อ ประชุมกรรมการ 
บริษัทฯ

ประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมกรรมการ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน

ประชุมสามัญ
ประจำาปี 2553

นายสมนึก ไชยกุล  6/6                                                   1/1

นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์ 6/6                                  1/1              1/1

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ 6/6                                                   1/1

นายเทซึโอะ ซึจิโมโต้ 

(ลาออกมีผลตั้งแต่ 

29 เมษายน 2553)  1/2                                                   0/1

นายชอง เคว็น ซัม  6/6                                                   1/1

นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล 

(ครบวาระมีผลตั้งแต่

29 เมษายน 2553)  2/2                                                   1/1

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 0/6                3/4                                0/1

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

รองศาสตราจารย์

ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 5/6                4/4                1/1              1/1

นางพูนพรรณ ไชยกุล 4/4                                                   n/a

(กรรมการใหม่ มีผลตั้งแต่ 29 เมษายน 2553)
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แนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1. บริษัทฯ จะกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพื่อสามารถดึงดูดและรักษา  

กรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้ทำางานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยสำาคัญท่ีใช้ในการพิจารณา

กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ 

 ผลประกอบการบริษัทฯ

 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

 อัตราค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. โครงสร้างของค่าตอบแทน จะประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำาปี (Retainer Fee) และ

ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)

แนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับผู้บริหารระดับสูง
ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำาหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง ในระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานต่างๆ ผู้อำานวยการอาวุโส และ 

ผู้อำานวยการ สายงานต่างๆ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมที่จะสามารถดึงดูดและรักษา 

ผู้บริหารระดับสูงให้ทำางานให้กับบริษัทฯ โดยปัจจัยสำาคัญที่ใช้ในการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน คือ

 ผลประกอบการของบริษัทฯ

 การพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจำาปี จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

เทียบกับตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator - KPI) 

 บริษัทฯ จะนำาอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมและค่าเฉลี่ยของตลาดมา

ประกอบการพิจารณา

นอกจากน้ันบริษัทฯ อาจจะขอคำาปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมาประกอบ

การพิจารณา โดยคิดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด และพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ มีความ 

ตั้งใจ และมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์

อื่นใด

4. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

ความรับผิดชอบของตน

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ มีความต้ังใจ และ

มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

3. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

ความรับผิดชอบของตน

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

2. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ  

แนวทางการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และผู ้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

(Remuneration Committee) จะเป ็น 

ผู ้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ

ประธานเจ ้าหน้าที่บริหาร โดยจะเสนอ 

ค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ในส่วนของค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำาหนด

แนวทาง การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงไว้ดังนี้
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3. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจ

ในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ 

ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

หนึ่งคน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่

ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. เป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ  

2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

3. เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ 

ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน

4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระดำาเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมีความเปน็อสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญแ่ละฝา่ย 

บริหารของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงาน  

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกำาหนด คอืมีจำานวนกรรมการ 

อสิระอยา่งนอ้ยหนึง่ในสามของจำานวนกรรมการทัง้หมด แตต่อ้งไมน่อ้ยกว่า 

สามคน โดยแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น

ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  

ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัด

แย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 

รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ

เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่

ทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ 

รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมี 

ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำานวน

ใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้ให้นับรวมหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อย

กว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษา

กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 

2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการ 

แต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการ 

บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น

อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ
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ประวัติคณะกรรมการบริษัทฯ
นายสมนึก ไชยกุล
ตำาแหน่ง ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ  59  ปี
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2553       

ร้อยละ 8.20

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน:

ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมาพรรณ เทรดดิ้ง จำากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ชีวาไรซ์ จำากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จำากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ศรีสุโขทัยเรียลเอสเตท จำากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ศรีสุโขทัยรีสอร์ท จำากัด

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์
ตำาแหน่ง รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ  61  ปี
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2553       

ร้อยละ 1.21

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาไฟฟ้า University of Detroit ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน:

รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์  

   (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

อดีต:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)                                                                                                                                          

กรรมการ สมาคมนายจ้างอิเล็คทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

รองกรรมการผู้จัดการ (Vice President) บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 

กรรมการบริหารและผู้จัดการโครงการ บริษัท ศรีสุโขทัยแมนชั่น จำากัด

กรรมการบริหารและผู้จัดการโครงการ บริษัท ยูไนเต็ดเรียลตี้ จำากัด                                              

Senior Engineer, Forrest Coile Associates, P.C., Virginia, U.S.A.     

Senior Engineer, GTE Products Corp., Virginia, U.S.A.      

Engineer, Planning Research Corp., NASA, Kennedy Space Center, Florida, U.S.A.

ผู้จัดการโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำากัด พรสวัสดิ์ก่อสร้าง

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำากัด พี.ที.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์

วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

Medallion Award: ALT Award-ALT flights of the Space Shuttle Orbiter, NASA
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นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ
ตำาแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 54  ปี
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2553      

ร้อยละ 1.80

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน:

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 

อดีต:

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำากัด (มหาชน)

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ จำากัด

ผู้จัดการแผนก ฝ่ายวิศวกรรมตรวจสอบ Integrated Circuit บริษัท ฟิลิปส์ เซมิคอนดักเตอร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายชอง เคว็น ซัม
ตำาแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการจัดการวัตถุดิบ
อายุ 59 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2553       

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา 

Diploma in Business Management, Singapore Institute of Management, Singapore.

Postgraduate Diploma in Business Administration T.E.D. Management Studies School (Singa-

pore).

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน:

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ส ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ไทยมาพรรณ เทรดดิ้ง จำากัด 

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2553       

ร้อยละ 0.01

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการาจี กรุงการาจี ประเทศปากีสถาน

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยการาจี กรุงการาจี

ประเทศปากีสถาน

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน:

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จำากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)

อนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ สำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประสบการณ์

2549-2552 ที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด

2548-2550 กรรมการธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2545-2547 ประธานกรรมการ ธนาคารชะรีอะฮ์ (บริการทางการเงิน ตามแนวทางอิสลาม) 

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สถาบันการธนาคารและประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของธนาคารอิสลาม

ประกาศนียบัตรธนาคารและประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม

ประกาศนียบัตรการบริหารสภาพคล่องของธนาคารอิสลาม ศูนย์กลางการวิจัยและฝึกหัด 

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ประกาศนียบัตรการบริหารสภาพคล่องของธนาคารอิสลาม

หลักสูตร Director Certification Program (IOD)

ประกาศนียบัตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (GRID)

นายประสาท ยูนิพันธุ์
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 63 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2553       

ร้อยละ 1.25

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ไอ เอช ซี (ไทยแลนด์) จำากัด

กรรมการ บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำากัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ ออฟฟิศ จำากัด

กรรมการ บริษัท สยาม แคปปิตอล มัลติเซอร์วิสเซส จำากัด

กรรมการ บริษัท สยามเจริญ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 64 ป ี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2553       

ร้อยละ 0.01

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัญฑิต สาขา Monetary Theory University of Missouri -  

Columbia, USA.

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัญฑิต สาขา Public Finance California State University, Long 

Beach, USA.

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สตาร์ส 

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ล่ำาสูง (ประเทศไทย)

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและกำากับหนี้สาธารณะ

กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์

กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอุดมศึกษา (อ.ก.พ.) สำานักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

อดีต:

ผู้เชี่ยวชาญประจำาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Audit Committe e Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางพูนพรรณ ไชยกุล
ตำาแหน่ง กรรมการ
อายุ  51  ปี
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2553       

ร้อยละ 1.77

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน:

กรรมการบริษัท ไทยมาพรรณ เทรดดิ้ง จำากัด 

กรรมการบริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จำากัด

กรรมการบริษัท ชีวา ไรซ์ จำากัด

กรรมการบริษัท ศรีสุโขทัย รีสอร์ท จำากัด

ประธานกรรมการบริษัท กุลภัสสรณ์ จำากัด

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2553

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) 8/2553

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Mini-M.B.A. คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โครงการ The Boss (รุ่น 7)
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วิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

แม้วา่บรษิทัฯ จะไมม่คีณะกรรมการสรรหาเพือ่คดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแตง่ตัง้เปน็กรรมการ แต่

บริษัทฯ ก็มีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจาก

ปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดย

ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ที่

มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็น

กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำาเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของ 

บริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

  2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

  2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

  2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับ

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็น 

ผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3
ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับ

ส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ 

นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุด

นั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

4. ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลหนึง่ซึง่มคุีณสมบติัและไมม่ลัีกษณะต้องหา้มตามกฎหมาย เขา้

เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 

2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลือ

อยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตำาแหนง่กอ่นถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กรรมการบรษิทัฯ ควรจำากดัจำานวนบรษิทัในการดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ ไมเ่กนิ 5 

บริษัท เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

และต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยรวมทั้ง 

คณะไม่น้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาผลงานที่ผ่านมาว่ามีข้อดี และข้อบกพร่องประการใดบ้าง 

ทั้งนี้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในอนาคตตลอดจนเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการทุกท่าน

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษทัฯ ทำาการประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเปน็ประจำาทกุป ีเพือ่ 

ก่อให้เกิดการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้

หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ จดทะเบียนส่วนใหญ่นิยมใช้ และตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินนั้นต้องรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการ

ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว เป็นต้น ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลทั้งในแง่การ

ประเมินโดยใช้ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) และปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial 

Metrics) เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) ได้แก่ รายได้ กำาไรสุทธิ กำาไรสุทธิต่อหุ้น อัตราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on 

Equity) และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added - EVA) ฯลฯ เป็นต้น 

ปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภาวะความเป็นผู้นำา  

การบรรลุตามแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การมีความสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมการบริษัทฯ  

การตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางของคณะกรรมการบริษัทฯ การติดต่อส่ือสาร การบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล การขยายตลาด ฯลฯ เป็นต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บรษิทัฯ มนีโยบายในการพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ในดา้นการกำากบัดแูละกจิการ 

ที่ดี และในด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการและผู้บริหารจะเข้าร่วมการสัมมนาและ 

การฝึกอบรมที่จัดขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงาน ก.ล.ต. หรือ สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร Director 

Certification Program (DCP) หรือ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2553 นี้ SMT ได้ส่งกรรมการใหม่เข้าร่วม 

การฝึกอบรม ดังนี้

การสรรหากรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอสิระ จะต้องมกีรรมการอสิระไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ

ทั้งหมด และจะต้องไม่ต่ำากว่า 3 คน บริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการอิสระในลักษณะ

เดียวกับการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่ง

กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำาหนด
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นางพูนพรรณ ไชยกุล กรรมการใหม่ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในช่วง วันที่ 11 

พฤษภาคม - 7 กรกฎาคม 2553 (ทุกวันศุกร์) และหลักสูตร Financial Statements for Director 

(FSD) ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2553

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
บริษัทฯ มแีผนการสืบทอดตำาแหนง่ โดยกระบวนการสรรหาจากบคุคลทัง้ภายในและภายนอก

บริษัท โดยบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคคลากรที่มีความเหมาะสมเข้ามารับตำาแหน่งกรรมการ และ

ฝ่ายบริหารที่สำาคัญ และสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำาแหน่ง ทั้งนี้ทุกตำาแหน่งจะต้องผ่านระบบ

การคัดสรรที่โปร่งใส และเป็นธรรม

เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 โดยเลขานุการ 

บริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำาคัญ ได้แก่ ทำาหน้าที่ดำาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการ

ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบร่ืนถูกต้องตามกฎหมาย จัดทำารายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รวบรวมและเก็บรักษารายงานการประชุมให้ง่ายแก่การค้นหา จัดเตรียมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

รวมทั้งรายงานประจำาปีให้กับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำากับดูแล จัดทำาและจัดเก็บรายงานการประชุม 

ผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้แก่หน่วยงานกำากับดูแล รวมทั้งผู้ถือหุ้นกับเผยแพร่ใน Website ดูแลให้บริษัทฯ 

บริษัทย่อย กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ต.ล.ท.) และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

เป็นผู้ติดต่อประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ให้ 

คำาแนะนำาและคำาปรึกษาในการเข้ารับตำาแหน่งของกรรมการบริษัทฯ รายใหม่ ติดต่อสร้างความสัมพันธ์

กับผู้ถือหุ้น ทำาหน้าที่เป็นส่ือกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance และให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการให้

ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของหลักการดังกล่าว ให้ข้อมูลและ

คำาแนะนำาแก่กรรมการ และผู้บริหารในการจัดทำารายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับ

ต่างๆ ที่กำาหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่น การรับทราบภาระหน้าท่ี

เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ฯ และดูแลการดำาเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  

กฎระเบียบของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำากับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)   

มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ จำานวน 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องแต่งตั้งจาก

กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างอิสระ ตามที่ได้กำาหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่า

ตอบแทน เพ่ือทำาหน้าที่พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ 

ค่าตอบแทนเป็นประจำาทุกปี และค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ตามความจำาเป็นและเหมาะสม โดยระหว่างปี 2553 คณะ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง (กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน) เพื่อพิจารณา 

กำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี และค่าเบี้ยประชุม 

 สำาหรับค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2553 นั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบจาก 

แนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ จนได้

กำาหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม ก่อนที่จะนำาเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 แล้ว 

                                                                           

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

     คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านเศรษฐศาตร์

     คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยระหว่างปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี

การประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาสอบทานความถูกต้อง

ของงบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชี ทุกไตรมาส และประจำาปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และ

ยังได้พิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง เช่น แผนการตรวจสอบ 

และผลการตรวจสอบภายในด้วยเช่นกัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

     คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุด 31 

ธันวาคม 2553 แล้วมีความเห็นว่า งบการเงินได้จัดทำาตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่าง

เหมาะสมตามสมควร ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต่องบการเงินไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชี

     คณะกรรมการได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า 

มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และได้สอบทานการจัดการและควบคุมความเส่ียงของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์  

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยได้ให้ความเห็นและคำาแนะนำา เพ่ือจัดการต่อความเส่ียงที่สำาคัญ ติดตามการดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย

     คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 

2554 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

     คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความอิสระ รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อกำากับดูแลการปฏิบัติงานการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2553 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

นายธีรศักดิ์  สุวรรณยศ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ต่องบการเงิน และ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำาปี 2553 ซึ่งงบการเงินดังกล่าว

จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการ

จัดทำา และ นำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย 

การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมดเป็นผู้กำากับดูแลเก่ียวกับคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการ

บันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลาและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการท่ีผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำาปี 2553 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแส

เงินสดถูกต้องในสาระสำาคัญแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชียังได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ในรายงานผู้สอบบัญชีซ่ึงได้

แสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้วเช่นกัน 

นายสมนึก ไชยกุล 

ประธานกรรมการ
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
และฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ

ผลการดำาเนินงาน

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด มหาชน ซึ่งเป็นผู้

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียว 

ของไทยที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จนถึงการ

ผลิตในระดับอุตสาหกรรม สินค้าของ 

บริษัทฯ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 

3 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้า Hard Disk Drive 

กลุ่มสินค้า MMA-Others และ กลุ่ม

สินค้า IC Packaging บริษัทฯ เน้น

หนักไปในการผลิตสินค้ากลุ่ม Blue 

Ocean Product โดยใช้กลยุทธ์การเป็น

ผู้นำา (First Mover) ในการตลาด ร่วมกับการใช้ 

กลยุทธ์ในการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่  

ร่วมกับลูกค้า (Joint Development) 

สำาหรับสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการ

ผลิตสูง เป็นรายแรกๆ ของโลก ได้แก่ 

Touch Screen สำาหรับ โทรศัพท์มือถือ 

Smart phone และ เซนเซอร์ วัดลมยาง

อัตโนมัติสำาหรับรถยนต์ (TPMS) เป็นต้น

ผลการดำาเนินงานในปี 2553 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีกำาไรสุทธิ 530 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

263 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 98.28 จากปีก่อน สรุปผลการดำาเนินที่สำาคัญ

2553 2552 เปลี่ยนแปลง

จำานวนเงิน %

รายได้จากการขายและบริการ 13,177  11,052 2,125 19.23

รายได้อื่น 105  64 41 64.06

รายได้รวม 13,282  11,116 2,166 19.49

ค่าใช้จ่ายรวม 12,752  10,849 1,903 17.54

กำาไรสุทธิ 530  267 263 98.28

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.43  0.89

(หน่วย : ล้านบาท)

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน รายได้จากการขายและบริการ
ในปี 2553 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการรวม 13,177 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน 2,125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.23 โดยสามารถแบ่งตามกลุ่มสินค้าท่ีสำาคัญได้ดังต่อไปน้ี

2553 2552 เปลี่ยนแปลง

จำานวนเงิน %

กลุ่มสินค้า Hard Disk Drive 10,724 81.38 9,264 83.82 1,460 15.76 

กลุ่มสินค้า MMA-Others 1,520 11.54 1,228 11.11 292 23.78

กลุ่มสินค้า IC Packaging 848 6.44 485 4.39 363 74.85

รวมรายได้จากการขาย 13,092 99.36 10,977 99.32 2,115 19.27

รายได้จากการบริการ 85 0.64 75 0.68 10 13.33

รวมรายได้จากการขาย
และบริการ  13,177 100.00 11,052 100.00 2,125 19.23

(หน่วย : ล้านบาท)

จำานวนเงิน %จำานวนเงิน %

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าในปี 2553 บริษัทฯ มียอดขายในกลุ่มสินค้า Hard Disk Drive สูงถึง 

81 เปอร์เซนต์ ในขณะท่ีในปี 2552 ขอดขายในกลุ่มน้ีสูงถึง 85 เปอร์เชนต์ของยอดขาย แม้ว่ายอดขาย 

ในกลุ่มนี้จะสูงขึ้นก็ตามแต่สัดส่วนยอดขายกลับลดลง เนื่องจากการเติบโตในส่วนสินค้า MMA -

Others และ IC Packaging มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่ามาก
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ถ้าพิจารณาจากยอดขายสินค้าในกลุ ่ม Hard Disk Drive ซึ่งมีสัดส่วนรายได้สูงถึง  

81 เปอร์เชนต์ ก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ มีการพึ่งพาสินค้าในกลุ่มนี้อย่างเดียว แต่เมื่อ

พิจารณาจาก Value Added (VA) (หมายถึงยอดขาย หักด้วยค่าวัตถุดิบ) แล้วจะพบว่าสินค้าใน

กลุ่ม Hard Disk Drive มีค่า VA ตำ่าที่สุดในกลุ่มสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ แสดงว่าบริษัทฯ ไม่ได้มี

การพึ่งพาสินค้าในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ดังแสดงให้เห็นในตารางดังนี้

2553 2552 เปลี่ยนแปลง

จำานวนเงิน %

Hard Disk Drive 321  284 37 13.03

MMA - Others 567  430 137 31.86

IC Packaging 464  258 206 79.84

รวม 1,352  973 379 28.03

(หน่วย : ล้านบาท)

ต้นทุนขาย 

อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2553 ลดลงจากร้อยละ 96.35 ในปี 2552 และ  

ร้อยละ 96.36 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 95.13 เนื่องจากสินค้าหลายชนิดเร่ิมมีการผลิตเป็นจำานวน

มาก ทำาให้พนักงานเกิดความชำานาญงานทำาให้สามารถลดการสูญเสียได้มากขึ้น ประกอบการ

ผลิตเป็นจำานวนมากทำาให้เกิด Economy of Scale และสามารถ Utilized ต้นทุนคงที่ได้มากขึ้น 

โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า MMA- Others และ กลุ่มสินค้า IC Packaging ทำาให้มีประสิทธิภาพใน

การผลิตมากขึ้น

นอกจากนั้น ในปี 2553 บริษัทฯ สามารถขายสินค้าในกลุ่มที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นสูง ได้สูงขึ้น

กว่าสินค้าที่มีอัตรากำาไรต่ำากว่าเป็นอัตราส่วนสูง ทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นรวมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2551-2553 โดยเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 3.64 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 3.65 และ 4.87 ใน

ปี 2552 และ ปี 2553 ตามลำาดับ

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2553 ของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยมีจำานวนรวม 176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของรายได้จากการขายและ

บริการ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2552 และ 2551 เท่ากับ 137 และ 

117 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.24 และ 0.96 ของรายได้จากการขายและบริการ ตาม

ลำาดับ

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย เท่ากับ 38 ล้านบาท

คิดเป็น ร้อยละ 0.29 ของรายได้จากการขายและบริการ ในขณะที่ปี 2552 และปี 2551 มี

รายจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับ 62 และ 100 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.56 และ 0.82 

ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลำาดับ จะเห็นได้ว่ารายจ่ายค่าดอกเบี้ยที่ผ่านมามี

แนวโน้มลดลงทุกปี เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สถานะ

ทางการเงินของบริษัทฯ มีความม่ันคง มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม ประกอบมี

ผลการดำาเนินงานที่ดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทำาให้ได้รับความไว้วางใจ จาก

สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำาให้สามารถจัดหาเงินทุนได้โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยต่ำาลง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งทำาให้บริษัทฯ ได้

รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาที่อยู่ในช่วงส่งเสริมการลงทุน แต่ในปี 2553 

บริษัทฯ มีรายจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล จำานวน 4 ล้านบาทในขณะที่ปี 2552 มีรายจ่าย

ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลจำานวน 1 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการเสียภาษีของบริษัท STARS MI-

CROELECTRONICS USA INC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

กำาไรสุทธิ
กำาไรสุทธิประจำาปี 2553 ของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย มีจำานวนเท่ากับ 530 ล้านบาท คิด

เป็นอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ 4.02 ซึ่งสูงกว่ากำาไร

สุทธิในปี 2552 จำานวน 263 ล้านบาท หรือ คิด

เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 98.28 จากปีก่อน ในปี 2552 

และปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิ 

เท่ากบั 267 และ 200 ล้านบาท ซึง่คดิเป็นร้อยละ 

2.42 และ 1.66 ของรายได้จากการขายและ

บริการ ตามลำาดับ

กำาไรสุทธิประจำาปี 2553 ของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย มีจำานวนสูงขึ้นมาก เนื่องจากการ

ขยายตัวของสินค้าในกลุ่ม MMA-Others และ IC 

Packaging ซึ่งมีอัตรากำาไรขั้นสูงเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี

ก่อนมาก ประกอบกับการอ่อนตัวของเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องจากปี 2552 จนถึง

ตลอดปี 2553 เนื่องจากเศรษฐกิจตกตำ่าและ

ปัญหา Sub Prime ทำาให้บริษัทฯ มีกำาไรจาก

อัตราแลกเปล่ียนสูงขึ้นกว่าปีก่อน นอกจากนั้น 

การที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์ ที่มีผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่อง

เป็นเวลาหลายปี จึงได้รับความไว้วางใจจาก

สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ทำาให้ต้นทุนจากการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ ลด

ลงอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำาในประเทศ ทำา

ให้บริษัทฯ มีรายจ่ายค่าดอกเบี้ยลดลงจากปีก่อน

มาก จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำาให้บริษัทฯ มี

กำาไรสูงขึ้นกว่าปีก่อนมาก
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ปี 2553
สินทรัพย์รวม 4,453
หนี้สินรวม  2,349
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,104
กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว – 
สำ�รองต�มกฎหม�ย      75
ยังไม่ได้จัดสรร 1,005

สถานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ

มีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 

ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2552
สินทรัพย์รวม 4,378
หนี้สินรวม  2,679
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,699
กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว – 

สำ�รองต�มกฎหม�ย      55
ยังไม่ได้จัดสรร    627

ปี 2551
สินทรัพย์รวม 4,005
หนี้สินรวม  2,963
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,042
กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว – 

สำ�รองต�มกฎหม�ย      41
ยังไม่ได้จัดสรร    425

ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำาไรสะสมจัดสรร เท่ากับจำานวนที่กฎหมายกำาหนด และมีกำาไรสะสมยังไม่

ได้จัดสรรหลังจากหักเงินปันผลจ่าย 128.8 ล้านบาทแล้ว คงเหลือจำานวน 1,005 ล้านบาท เงินปันผล

จ่ายจำานวน 128.8 ล้านบาทในปี 2553 เป็นการจ่ายเงินปันผล สำาหรับปี 2552 ในอัตรา 0.15 บาทต่อ

หุ้นจำานวน 55.20 ล้านบาท ในเดือน พฤษภาคม และ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างสำาหรับปี 2553 

ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้นจำานวน 73.60  ล้านบาทในเดือนธันวาคม

จากตารางขา้งตน้จะเหน็วา่ ตัง้แตป่ ี2551 

เป็นต้นมาจนถึง ปี 2553 บริษัทฯ มีสถานะ

การเงินมั่นคง และ มีโครงสร้างทางการเงิน

แข็งแกร่งขึ้นตลอดมา จากผลประกอบการที่ดี

มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง และหลังจาก 

ที่บริษัทฯ ได้ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทฯ  

จดทะเบียนในปี 2552 เป็นต้นมา หนี้สินของ 

บริษัทฯ มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นมีจำานวนสูงข้ึนตลอดมา ทำาให้อัตราส่วน

ทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้นมาโดยตลอด 

โดยได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการเงิน 

และเจ้าหนี้การค้าเป็นอย่างดี

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 4,453 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  

75 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,897 ล้านบาท และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำานวน 2,556 

ล้านบาท

2553 2552 เปลี่ยนแปลง

จำานวนเงิน %

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,897  2,114 -217 -10.26

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,556  2,264 292 12.90

รวมสินทรัพย์ 4,453  4,378 75 1.71

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ 31 ธันวาคม ณ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ สินค้าคงเหลือลดลง 400 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้ามีความ

ต้องการสินค้าในช่วงปลายปีสูงมาก บริษัทฯ จำาเป็นต้องวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ และ การส่งสินค้า

สำาเร็จรูปให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพทำาให้สินค้าปลายงวดลดลงอย่างมาก โดยมียอดคงเหลือ ณ 

วันสิ้นงวดจำานวน 675 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2552 ยอดคงเหลือของสินค้า มีจำานวน 1,076 ล้านบาท

เมื่อคิดเป็นอัตราหมุนเวียนของสินค้าแล้ว จำานวนวันของสินค้าคงเหลือลงจาก 33 วันในปี 2552 เหลือ

เพียง 26 วันเท่านั้น ในขณะเดียวกันทำาให้ลูกหนี้การค้าปลายปี มียอดสูงขึ้นกว่าปีก่อน 171 ล้านบาท 

โดยในปี 2553 ยอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ เท่ากับ 1,192 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2552 ยอดลูกหนี้การ

ค้าคงเหลือเท่ากับ 1,021 ล้านบาท คิดเป็นจำานวนวันในลูกหนี้ เท่ากับ 31 วันในปี 2553 และ 44 วัน

ในปี 2552

ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รายการที่สำาคัญคือการลงทุนในทรัพย์สินถาวร ได้แก่เครื่องจักรซึ่ง

มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เพิ่มขึ้น 295 ล้านบาทเพื่อรองรับคำาสั่งซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และแก้ปัญหาคอขวดใน

สายการผลิต
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท มีหนี้สินหมุนเวียนรวม เท่ากับ 1,908 ล้านบาท และหนี้

สินระยะยาวจำานวน 441 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 329 ล้านบาท  และ ส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 

2,104 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 404 ล้านบาท

2553 2552 เปลี่ยนแปลง

จำานวนเงิน %

หนี้สินหมุนเวียน 1,908  2,090 -182 -8.71

หนี้สินระยะยาว 441  589 -147 -24.96

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,104  1,699 404 23.78

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,453  4,378 75 1.71

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ 31 ธันวาคมณ 31 ธันวาคม

บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำานวน 1,908 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2552 จำานวน 182 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

เจ้าหน้ีการค้าลดลง 625 ล้านบาท เนื่องจากมีการบริหารสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้นทำาให้ไม่ต้องซื้อสินค้าเก็บไว้ในคลังสินค้าเป็นจำานวนมาก

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 248 ล้านบาท กลับมาอยู่ในระดับปรกติ

เน่ืองจากปลายปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการคืนเงินกู้ระยะสั้นจำานวนมากเนื่องจากมีกระแส

เงินสดเหลือจากการดำาเนินงานเป็นจำานวนมาก 

เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท เนื่องจากการสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิต

สินค้าใหม่ และ คำาส่ังซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน เคร่ืองจักรดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมในการจ่าย

เงินเป็นระยะเวลานานกว่าปกติทำาให้มีเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น

หนี ้สินระยะยาว ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 441 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน  

147 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวตามกำาหนด และมีการจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว

ก่อนกำาหนดบางส่วน เนื่องจากมีกระแสเงินสดรับคงเหลือ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการกู้เงิน

ระยะยาวเพิ่มขึ้นจำานวน 200 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปลายไตรมาสที่ 3 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวเป็นจำานวนมากกว่าเงิน

กู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นมากจึงทำาให้ยอดเงินคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากปีก่อนมาก

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 2,104 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  

404 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำาไรสุทธิประจำาปี จำานวน 530 ล้านบาท บวกกับเงินทุนที่ 

ได้รับจากการ Exercise ESOP Warrant ท่ีให้แก่พนักงานและกรรมการงวดท่ี 1 จำานวน 4.56 ล้านบาท 

หักด้วยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 128.80 ล้านบาทในปี 2553 จากตัวเลขดังกล่าว

ทำาให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ในปี 2553 เท่ากับ 27.86% 

ในขณะที่ปี 2552 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 19.49% แสดงให้เห็นว่าความ

สามารถในการทำากำาไรให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สูงขึ้นมาก
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

2553 2552 เพิ่ม(ลด)

กระแสเงินสดสุทธิจาก

 กิจกรรมดำาเนินงาน 441 380 61

 กิจกรรมการลงทุน -479 -165 -314

 กิจกรรมจัดหาเงิน 50 -209 259

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  12 6 6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 7 1 6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 19 7 12

(หน่วย : ล้านบาท)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน 441 ล้านบาท เกิดจากกำาไรสุทธิจากการ

ดำาเนินงานประจำาปี ก่อนหักภาษีจำานวน 534 ล้านบาท รายจ่ายที่ไม่ใช่ตัวเงินจำานวน  

324 ล้านบาท และ ปรับปรุงการเพ่ิมขึ้นและลดลงของสินทรัพย์และหนี้สินในการดำาเนินงาน

จำานวน 417 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน จำานวน -479 ล้านบาท เป็นการนำาเงินสดไปลงทุน

ในการซื้อเครื่องจักรจำานวน 415 ล้านบาท และ จ่ายเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรจำานวน 112 ล้านบาท 

และ เงินสดรับการจากขายเครื่องจักรเก่าและเงินฝากธนาคารจำานวน 40 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 50 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 

246 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 200 บาทในขณะเดียวกันก็มีการคืนเงินกู้ระยะเดิม

จำานวน 263 ล้านบาท นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีเงินสดจ่ายสำาหรับเงินปันผลในปี 2553 จำานวน 

128.80 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
2553 2552หน่วย

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.99 1.01

อัตรากำาไรขั้นต้น % 4.87 3.65

อัตรากำาไรสุทธิ % 4.02 2.42

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่า 1.12 1.58

Gearing Ratio เท่า 0.55 0.58

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สินรวม % 12.00 6.37

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น % 27.86 19.49

กำาไรสุทธิต่อหุ้น บาท 1.43 0.89

มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาท 5.70 4.62

อัตราส่วนทางการเงิน

จากตัวเลขข้างต้นจะเห็นได้ว่า อัตราส่วนทางการเงินในเกือบทุกด้านของบริษัทฯ มีปรับตัวดีขึ้น

จากปีก่อนมาโดยตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำาไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

และงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการ 

เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

แห่งหนึ่งซึ่งมียอดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำานวน 139,148 พันบาท (2552: 106,430 พันบาท) รายได้และกำาไรสุทธิสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2553 จำานวน 810,943 พันบาท และ 6,657 พันบาท ตามลำาดับ (2552: รายได้และกำาไรสุทธิจำานวน 399,675 พันบาท และ 8 พันบาท ตาม

ลำาดับ)                งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งข้าพเจ้าได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยแล้ว การ

เสนอรายงานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทย่อยดังกล่าวในงบการเงินรวมจึงถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความ 

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ 

รายการทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับ 

รายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนำาเสนอในงบการเงิน 

โดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีอ่ืนท่ีกล่าวถึงในวรรคก่อนให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมใน 

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 จากการตรวจสอบของขา้พเจา้และจากรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่ ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2553 และ 2552 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

        

                 ศุภชัย ปัญญาวัฒโน

        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

        บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

              กรุงเทพฯ : 21 กุมภาพันธ์ 2554
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 18,994,692  6,630,080  1,035,903  5,193,243

ลูกหนี้การค้า

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  2,289,130 2,187,449  141,525,653 103,826,816

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 685,906,335  806,746,735 553,690,299  704,442,490

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (480,215) (480,215)  (480,215) (480,215)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 8  687,715,250 808,453,969  694,735,737  807,789,091

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ 504,004,997 212,412,840  504,004,997  212,412,840

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 675,645,081  1,075,783,946  675,345,471 1,073,754,708

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 ภาษีซื้อรอเรียกคืน  2,616,808  2,479,778 2,616,808 2,479,778

 อื่นๆ 7,823,792 8,923,955  7,792,857 6,102,886 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,896,800,620  2,114,684,568 1,885,531,773 2,107,732,546

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 10 - 9,150,741  - 9,150,741

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น 11  772,591  2,480,000  772,591  2,480,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 676,779 429,279

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 2,536,608,586 2,241,633,195 2,536,608,586 2,241,633,195

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 14 18,640,578 9,850,763 18,640,578 9,850,763

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 753,045 537,710 753,045 537,710

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,556,774,800 2,263,652,409  2,557,451,579 2,264,081,688

รวมสินทรัพย์ 4,453,575,420 4,378,336,977 4,442,983,352 4,371,814,234

งบการเงิน
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      

งบดุล           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552     (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

 สถาบันการเงิน 15  453,977,463 205,676,916 453,977,463  205,676,916

เจ้าหนี้การค้า 818,476,521 1,443,490,347 817,813,695  1,438,460,653

เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร 271,820,242 171,622,725 271,820,242 171,622,725

เจ้าหนี้อื่น

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  - - 190,720 - 

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 63,905,612  59,701,827 63,905,612 59,701,827

รวมเจ้าหนี้อื่น 63,905,612  59,701,827  64,096,332 59,701,827

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนด

 ชำาระภายในหนึ่งปี 17  8,167,220  8,635,332  8,167,220  8,635,332

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนด

ชำาระภายในหนึ่งปี 16 252,040,000 176,520,000  252,040,000  176,520,000 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  22,216,801 13,348,238 20,980,749  12,013,488

 เจ้าหนี้จากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 30.1 3,482,604 2,119,391  3,482,604 2,119,391

 อื่นๆ 13,520,907  9,387,605 9,795,328  8,581,049

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,907,607,370 2,090,502,381 1,902,173,633  2,083,331,381

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

 ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 17  476,880  8,644,152  476,880  8,644,152

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด 

 ชำาระภายในหนึ่งปี 16  441,020,000  579,960,000 441,020,000 579,960,000

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  441,496,880  588,604,152  441,496,880  588,604,152

รวมหนี้สิน  2,349,104,250  2,679,106,533  2,343,670,513 2,671,935,533

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      

งบดุล (ต่อ)           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552     (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18

ทุนจดทะเบียน

 หุ้นสามัญ 375,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท

 (2552: หุ้นสามัญ 368,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท) 751,000,000  736,000,000 751,000,000  736,000,000

ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

 หุ้นสามัญ 369,013,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท

 (2552: หุ้นสามัญ 368,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท)  738,027,400  736,000,000  738,027,400  736,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 18 269,478,318 266,944,068 269,478,318  266,944,068

ผลกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 19  14,712,166  14,712,166  14,712,166  14,712,166

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (160,677)  20,005 - -

กำาไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 20 75,100,000  54,683,931  75,100,000  54,683,931

ยังไม่ได้จัดสรร 1,004,953,026  626,823,156  1,001,994,955  627,538,536

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,102,110,233  1,699,183,326 2,099,312,839 1,699,878,701

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย  2,360,937 47,118  -  -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,104,471,170  1,699,230,444  2,099,312,839  1,699,878,701

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  4,453,575,420  4,378,336,977  4,442,983,352  4,371,814,234

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      

งบดุล (ต่อ)           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552     (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

............................................................................ กรรมการ  

      (นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ)   

       

  

............................................................................ กรรมการ  

  (นายชอง เคว็น ซัม) 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

73

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได้

 รายได้จากการขายและบริการ 21  13,176,873,748  11,051,462,404 13,113,870,955  11,016,652,759

 รายได้อื่น

 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  60,049,764  42,259,168  60,049,764 42,259,168

 รายได้จากการจำาหน่ายเศษซาก  14,998,369  13,054,175 14,998,369 13,054,175

 อื่นๆ  30,310,424  8,743,729  30,310,424 8,743,729 

รวมรายได้ 13,282,232,305  11,115,519,476 13,219,229,512  11,080,709,831

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 12,534,979,276 10,648,478,334 12,513,914,896  10,634,464,508

ค่าใช้จ่ายในการขาย  35,862,557  26,709,636  16,967,911  11,596,908

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  114,815,613  93,350,314  108,782,347 87,963,716

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 6 25,157,846 17,194,351  18,178,000  17,194,351

รวมค่าใช้จ่าย 12,710,815,292  10,785,732,635 12,657,843,154  10,751,219,483

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 571,417,013 329,786,841 561,386,358 329,490,348

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (37,713,870)  (61,738,326) (37,713,870)  (61,738,326)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  533,703,143 268,048,515 523,672,488  267,752,022

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 23, 24  (3,920,223) (857,378) - -

กำาไรสุทธิสำาหรับปี  529,782,920  267,191,137  523,672,488  267,752,022

การแบ่งปันกำาไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  527,345,939  267,187,843  523,672,488  267,752,022

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 2,436,981  3,294

 529,782,920 267,191,137

กำาไรต่อหุ้น 25

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1.433 0.886 1.423 0.888

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

 กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  1.422 0.886 1.412 0.888

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      

งบกำาไรขาดทุน           

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552    (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษี  533,703,143  268,048,515  523,672,488  267,752,022 

รายการปรับกระทบกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

 จากกิจกรรมดำาเนินงาน

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  37,713,870  61,738,326  37,713,870  61,738,326

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  310,260,112  279,734,854  310,260,112  279,734,854

   หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  -  (98,268) - (98,268)

  กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  (9,559,577)  (11,425,644)  (9,559,577) (11,425,644)

 กำาไรจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์  (11,054,316)  (267,116)  (11,054,316)  (267,116)

 ตัดจำาหน่ายส่วนต่างระหว่างจำานวนที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย

   กับจำานวนส่วนได้เสียของบริษัทฯ (หมายเหตุ 12)  10,148  235,018  -  - 

 โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  (2,986,646)  (7,408,741)  (2,986,646)  (7,408,741)

 ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์  14,312  -  14,312  -

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินดำาเนินงาน 858,101,046 590,556,944 848,060,243 590,025,433

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้า 122,140,691  66,632,896  114,455,326  28,988,362

 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ  (291,592,157)  (212,412,840) (291,592,157)  (212,412,840)

 สินค้าคงเหลือ 403,125,511 (198,909,092) 401,395,883  (196,879,855)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,683,284  (1,321,793)  (1,106,849) 1,499,276 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 281,684  (160,771)  281,684  (160,771)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้า (625,105,251) 201,637,693  (620,738,383) 237,524,044

 เจ้าหนี้อื่น 4,145,211 2,641,029  4,335,931 2,641,029

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  6,278,533 (5,031,928) 7,378,432 (6,366,679)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 479,058,552 443,632,138 462,470,110 444,857,999

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      

งบกระแสเงินสด           

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

 จ่ายดอกเบี้ย (37,595,982)  (63,164,521) (37,595,982)  (63,164,521)

 จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล  -  (50,823)  -  -

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 441,462,570 380,416,794  424,874,128 381,693,478 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)  9,150,741  (57,461)  9,150,741  (57,461)

เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร (112,052,416)  (84,081,820) (112,052,416)  (84,081,820)

ซื้ออุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (415,088,928) (102,464,366) (415,088,928)  (102,464,366)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์  38,982,068 18,893,241  38,982,068  18,893,241

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)  (7,750)  2,438,920  (247,500) (279,882)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (479,016,285) (165,271,486)  (479,256,035)  (167,990,288)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

 สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  246,518,301  (791,538,361) 246,518,301  (791,538,361)

เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าลดลง - (46,777,511)  -  (46,777,511)

ชำาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,635,384)  (10,234,123) (8,635,384)  (10,234,123)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 200,000,000 750,000,000  200,000,000 750,000,000

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (263,420,000) (500,508,000) (263,420,000)  (500,508,000)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,561,650 441,224,920  4,561,650  441,224,920

จ่ายเงินปันผล (128,800,000) (51,520,000)  (128,800,000)  (51,520,000)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  50,224,567 (209,353,075)  50,224,567  (209,353,075)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (306,240)  (5,281)  - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  12,364,612  5,786,952  (4,157,340)  4,350,115

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 6,630,080 843,128  5,193,243  843,128 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 18,994,692  6,630,080  1,035,903  5,193,243 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซื้อเครื่องจักรที่ยังไม่ได้จ่ายชำาระ 226,878,456 171,622,725  226,878,456 171,622,725

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      

งบกระแสเงินสด (ต่อ)          

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจำาปี 2553

7
6



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

7
7
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย โดยมี 

บุคคลธรรมดากลุ่มหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจำาหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ 

อยู่ที่ 586 หมู่ที่ 2 ตำาบลคลองจิก อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2552 

เป็นต้นไป

2.  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำาหนด 

  ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ 

  ภาษาไทยนี้

  งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

  ในเดือนมกราคม 2552 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นของ Stars Microelectronics USA, Inc. เพิ่มเติมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12 ทำาให้บริษัทดังกล่าว 

  เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

  ในระหว่างปีปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทโดยมีบริษัทย่อยเพิ่มข้ึน 1 แห่ง ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 12 คือบริษัท 

  เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นจำานวนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวในเดือนกันยายน 2553

  ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  

   “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ

อัตราร้อยละของ

การถือหุ้น

ร้อยละของสินทรัพย์ที่

รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร้อยละของรายได้ที่รวม

อยู่ในรายได้รวมสำาหรับ

ปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2552

2553 2552 2553 2552 2553 2552

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

Stars Microelectronics 

USA, Inc.

ธุรกิจขายสินค้า สหรัฐอเมริกา 59 59 3.12 2.43 6.15 3.62

บริษัท เอสเอ็มที

กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

ผลิตและจำาหน่าย 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการ 

ผลิตไฟฟ้าด้วยพลัง 

งานแสงอาทิตย์หรือ 

พลังงานทดแทนอื่น 

รวมทั้งผลิตและ 

จำาหน่ายกระแส

ไฟฟ้า 

จากพลังงาน 

แสงอาทิตย์หรือ

พลังงานทดแทนอื่น

 ไทย 99 - 0.01 - - -

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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  ข) บรษิทัฯ นำางบการเงนิของบรษิทัยอ่ยมารวมในการจัดทำางบการเงนิรวมตัง้แตว่นัท่ีไดม้า (วนัท่ีบรษิทัฯ มีอำานาจในการควบคมุบรษิทัยอ่ย) จนถึง 

   วันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

  ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

  ง) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล  

   ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้ 

   เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น  

  จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

  ฉ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการ 

   แยกต่างหากในงบกำาไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม

 2.3 บริษัทฯ ได้จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 

 ก) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 (เว้นแต่แม่บทการบัญชีซ่ึงมีผลบังคับใช้ทันที)

 แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)  การนำาเสนองบการเงิน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)  สินค้าคงเหลือ

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)  งบกระแสเงินสด

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)  สัญญาก่อสร้าง

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)  สัญญาเช่า

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)  รายได้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19  ผลประโยชน์ของพนักงาน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)  ต้นทุนการกู้ยืม

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)  ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)  กำาไรต่อหุ้น

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)  งบการเงินระหว่างกาล

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)  การด้อยค่าของสินทรัพย์

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
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ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ เชือ่วา่มาตรฐานการบญัชขีา้งตน้จะไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่งบการเงนิสำาหรบัปทีีเ่ริม่ใชม้าตรฐานการบญัชดีงักลา่ว 

ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในปีที่นำามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกำาหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใช้การคำานวณตามหลักคณิตศาสตร์ 

ประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ รับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกำาหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและ 

ภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำาหนดให้บริษัทฯ ระบุสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำาเนินงานตามเงื่อนไขท่ีระบุในมาตรฐานและบริษัทฯ ต้องบันทึกรายการบัญชี  

แสดงฐานะการเงินและวัดผลการดำาเนินงานในสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำาเนินงานนั้น ซึ่งอาจไม่ใช่สกุลเงินบาท 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ 

4.  นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 4.1 การรับรู้รายได้

  ขายสินค้า

  รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้ 

  จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

  รายได้ค่าบริการ

  รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงานและผลงานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)   การรวมธุรกิจ

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6   การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15   สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12   ภาษีเงินได้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)   การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ  

  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
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 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายใน 

  ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

 4.3 ลูกหนี้การค้า

  ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจาก 

  การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

 4.4 สินค้าคงเหลือ

  สินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ 

  ต่ำากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย

  วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า และจะถือเป็นส่วนหน่ึง 

  ของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

 4.5 เงินลงทุน

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

  บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน

  เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบ 

  กำาไรขาดทุน

 4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

  ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  

  (ถ้ามี) 

  บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้มา หลังจากนั้นบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและ 

  บันทึกที่ดินดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุล 

  แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ

 

  บริษัทฯ บันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปนี้ 

  - บริษัทฯ บันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล  

   อย่างไรก็ตาม หากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ ได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตี 

   ราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำานวนที่เคยลดลง ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนปีก่อนแล้ว

  - บริษัทฯ รับรู้ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคา 

   เพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนำาไป 

   หักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ไม่เกินจำานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของท่ีดิน และส่วนท่ีเกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไร 

   ขาดทุน

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้ 

      อาคาร                    20 ปี

      ส่วนปรับปรุงอาคาร  10 ปี

      เครื่องจักรและอุปกรณ์   5 และ 10 ปี

      ยานพาหนะ      5 ปี
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  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

  บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก 

  การใชห้รอืการจำาหนา่ยสนิทรพัย ์รายการผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการจำาหนา่ยสนิทรพัย์  (ผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธท่ีิไดร้บัจากการจำาหนา่ย 

  สินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

 4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

  ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำาไปรวม 

  เป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ 

  เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  บรษิทัฯ บนัทกึตน้ทนุเริม่แรกของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนตามราคาทนุ ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรก สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ 

  หักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

  บริษัทฯ ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมิน 

  การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยด์งักลา่วเมือ่มขีอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยน์ัน้เกดิการดอ้ยคา่ บรษิทัฯ จะทบทวนระยะเวลาการตดัจำาหนา่ยและวธิกีารตดัจำาหนา่ย 

  ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดของบริษัทฯ คือ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี

 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทาง 

  ตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่าง 

  เป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 4.10  สัญญาเช่าระยะยาว

  สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงิน 

  จะบนัทกึเปน็รายจา่ยฝา่ยทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่หรอืมลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองจำานวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเชา่แลว้แตม่ลูคา่ใด 

  จะต่ำากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนตลอด 

  อายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

  จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 4.11  เงินตราต่างประเทศ

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุล 

  เงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

  กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 4.12  การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ จะทำาการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งช้ีว่า 

  สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชี 

  ของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ 
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  ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ 

  และคำานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะ 

  เวลาและความเสี่ยงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีกำาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบ 

  จำาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำาหน่ายสินทรัพย์หักด้วย 

  ต้นทุนในการจำาหน่าย โดยการจำาหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ 

  ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

  บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากกาตี  

  ราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

  หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือ 

  ลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมี 

  การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตาม 

  บัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ 

  ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์นงวดกอ่นๆ บรษิทัฯ จะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงังบกำาไร 

  ขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์ 

  เพิ่ม

 4.13  ผลประโยชน์พนักงาน

  บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 4.14  ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง 

  แน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่าง 

  น่าเชื่อถือ 

  4.15 ภาษีเงินได้

  บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 

  ในกฎหมายภาษีอากร

  บริษัทย่อยในต่างประเทศบันทึกภาษีเงินได้ตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตาม 

  หลักเกณณ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น

 4.16  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

  ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กำาไรขาดทุนที่ยัง 

  ไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำาไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทำาสัญญาจะถูก 

  ตัดจำาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมีความไม่ 

 แนน่อนเสมอ การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จำานวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและตอ่ขอ้มลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบ                         

 งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญ มีดังนี้

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ 

 รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
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 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ 

 แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ในการประมาณคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื ฝา่ยบรหิารไดใ้ชด้ลุยพนิจิในการประมาณมูลคา่สทุธท่ีิจะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื โดยจำานวน 

 เงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันที่ 

 ในงบการเงิน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยคำานึงถึงการเคลื่อนไหว 

 ของสินค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเม่ือเลิกใช้งานของอาคาร 

 และอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

 บริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้จากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการ 

 ประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่า 

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ 

 ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 คดีฟ้องร้อง

 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและ 

 เชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 

 และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

             (หน่วย: ล้านบาท)

       งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำาหนดราคา

       2553 2552    2553     2552 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)    

ขายสินค้าและบริการ      -   -   747.9     364.9  ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    

ขายสินค้าและบริการ    20.4 19.8    20.4      19.8  ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี้
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 (หน่วย: บาท)

          งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ

          2553 2552         2553          2552

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)    

 Stars Microelectronics USA, Inc. - - 139,236,523 101,639,367

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     

 บริษัท ซีคซ์ บางกอก จำากัด 2,289,130 2,170,839 2,289,130  2,170,839

 อื่นๆ   -  16,610          - 16,610

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,289,130 2,187,449  141,525,653 103,826,816

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)    

 Stars Microelectronics USA, Inc.   -   -        190,720    -

 รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   -   -        190,720    -

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำาหรับเงินเดือน โบนัสและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและผู้บริหาร เป็นจำานวนเงิน 25.2 ล้านบาท  

 (เฉพาะของบริษัทฯ : 18.2 ล้านบาท) (2552: 17.2 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ : 17.2 ล้านบาท)

 นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำานวน 877,000 หน่วย ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ โดยไม่คิด 

 มูลค่า รายละเอียดของใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้แสดงไว้ในหมายเหตุ 18

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท)

                                                                                    งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                                           2553           2552          2553          2552

เงินสด     226,000  100,000     110,000         100,000

เงินฝากธนาคาร 18,768,692  6,530,080     925,903        5,093,243

รวม  18,994,692  6,630,080    1,035,903       5,193,243

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 0.75 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.25 ถึง  

 0.75 ต่อปี)
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8. ลูกหนี้การค้า

 8.1 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

                                                                       งบการเงินรวม                      งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

อายุหนี้ค้างชำาระ   

                         

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 2,289,130 2,170,839 110,042,481 91,332,289

ค้างชำาระ    

 ไม่เกิน 3 เดือน - - 30,429,608 11,535,453

 3 - 6 เดือน - - 982,417 5,864

 6 - 12 เดือน - - 28,769 909,231

 มากกว่า 12 เดือน - 16,610 42,378 43,979

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,289,130 2,187,449 141,525,653 103,826,816

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    

อายุหนี้ค้างชำาระ    

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 403,533,521 671,919,805 344,057,856 617,944,837

 ค้างชำาระ    

 ไม่เกิน 3 เดือน 262,378,752 120,530,696 202,338,902 82,501,126

 3 - 6 เดือน 14,587,636 12,321,154 1,887,115 2,021,447

 6 - 12 เดือน 4,574,043 1,335,618 4,574,043 1,335,618

 มากกว่า 12 เดือน 832,383 639,462 832,383 639,462

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 685,906,335 806,746,735 553,690,299 704,442,490

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (480,215) (480,215) (480,215) (480,215)

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 685,426,120 806,266,520 553,210,084 703,962,275

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 687,715,250 808,453,969 694,735,737 807,789,091

 8.2 บริษัทฯได้ตกลงกับผู้ให้กู้รายหนึ่งว่าจะไม่นำาใบแจ้งหนี้ที่เป็นหลักฐานในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

  จำานวนประมาณ 466.9 ล้านบาท (2553: ไม่มี) ไปจำาหน่าย จ่ายโอนหรือก่อภาระติดพันหรือนำาไปประกอบการขอสินเชื่อจากผู้ให้กู้อื่น
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9. สินค้าคงเหลือ (หน่วย: บาท)

                                                                                งบการเงินรวม

                           ค่าเผื่อการลดลงของ 

                                                       ราคาทุน                  มูลค่าสินค้าคงเหลือ              สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

                                                2553             2552           2553          2552          2553           2552

สินค้าสำาเร็จรูป 145,923,673 153,482,178 (3,440,432) (4,635,665) 142,483,241 148,846,513

สินค้าระหว่างผลิต 118,150,591 173,204,583 (3,177,204) (6,948,917) 114,973,387 166,255,666

วัตถุดิบ 381,069,965 739,281,889 (2,246,023) (1,965,663) 378,823,942 737,316,226

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 35,932,268 21,927,151 (1,767,315) (67,375) 34,164,953 21,859,776

วัตถุดิบระหว่างทาง 5,199,558 1,505,765 - - 5,199,558 1,505,765

รวม 686,276,055 1,089,401,566 (10,630,974) (13,617,620) 675,645,081 1,075,783,946

  

(หน่วย: บาท)

                                                                           งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                                              ค่าเผื่อการลดลงของ                                                        

                                                       ราคาทุน                มูลค่าสินค้าคงเหลือ                 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

                                                2553            2552             2553            2552          2553            2552

สินค้าสำาเร็จรูป 145,624,063 151,452,940 (3,440,432) (4,635,665) 142,183,631 146,817,275

สินค้าระหว่างผลิต 118,150,591 173,204,583 (3,177,204) (6,948,917) 114,973,387 166,255,666

วัตถุดิบ 381,069,965 739,281,889 (2,246,023) (1,965,663) 378,823,942 737,316,226

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 35,932,268 21,927,151 (1,767,315) (67,375) 34,164,953 21,859,776

วัตถุดิบระหว่างทาง 5,199,558 1,505,765 - - 5,199,558 1,505,765

รวม 685,976,445 1,087,372,328 (10,630,974) (13,617,620) 675,345,471 1,073,754,708

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 คอื เงนิฝากออมทรพัยแ์ละเงนิฝากประจำาซึง่บรษิทัฯ ไดน้ำาไปค้ำาประกนัวงเงนิสนิเชือ่ อยา่งไรกต็าม ในระหวา่งป ี 

 2553 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าวแล้ว

11.  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น

 บรษิทัฯ ได้ใหเ้งนิกูย้มืแกบ่รษิทัแหง่หนึง่ในตา่งประเทศเป็นจำานวน 50,000 ยโูร ซึง่ไมม่หีลักประกนัและไมม่กีารคดิดอกเบีย้ บรษิทัฯ ได้ตกลงกบับรษิทั 

 ดังกล่าวให้ชำาระคืนเงินกู้ยืมเป็นรายเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป

12.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

              บริษัท                               ทุนเรียกชำาระแล้ว            สัดส่วนเงินลงทุน          มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน

   2553 2552 2553 2552    2553    2552

          ร้อยละ ร้อยละ บาท     บาท

Stars Microelectronics USA, Inc. 20,000 20,000 59 59 429,279 429,279

                                                   (เหรียญสหรัฐฯ)    

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 250,000 - 99 - 247,500 -

                                                     (บาท)    676,779 429,279

ในระหว่างปี 2553 และ 2552 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย



ราย
ง
าน

ป
ร
ะจำาป

ี 2
5
5
3

88

 12.1. เงินลงทุนใน Stars Microelectronics USA, Inc.

  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาซื้อหุ้นของ Stars Microelectronics USA, Inc. (บริษัทร่วม) จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท 

  ดังกล่าว เป็นจำานวนรวม 8,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน) ในราคาหุ้นละ 0.001 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน  

  8,000  เหรยีญสหรฐัอเมรกิาหรอืประมาณ 280,000 บาท ทำาใหบ้รษิทัฯมสีดัสว่นเงนิลงทนุใน Stars Microelectronics USA, Inc. เพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 19  

  เปน็รอ้ยละ 59 และทำาใหบ้รษิทัดงักลา่วมสีถานะเปน็บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ  ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัโอนสทิธใินหุน้ดงักลา่วจากผูถ้อืหุน้รายอืน่แลว้เมือ่วนัที ่ 

  20 มกราคม 2552 

  เนือ่งจาก Stars Microelectronics USA, Inc. ไมไ่ดจ้ดัทำางบการเงนิ ณ วนัที ่20 มกราคม 2552 (วนัทีร่บัโอนหุน้) ซึง่ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิ 

  วา่สนิทรพัย์และหนีส้นิของ Stars Microelectronics USA, Inc. ณ วนัทีร่บัโอนหุน้ดงักลา่วกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมสีาระสำาคญั  

  บรษิทัฯ จึงคำานวณสว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ จากมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธติามงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 ของ Stars Microelectronics USA, Inc.  

  และบันทึกส่วนต่างระหว่างจำานวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อยกับจำานวนส่วนได้เสียดังกล่าวจำานวนประมาณ 0.2 ล้านบาท ไว้ในงบกำาไรขาดทุนปี 

  2552

  มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันซื้อหุ้นของ Stars Microelectronics USA, Inc. ปรากฏดังนี้

   (หน่วย: บาท)

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,718,802

  ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 38,309,412

  เจ้าหนี้การค้า (40,916,045)

  สินทรัพย์สุทธิ 112,169

 

  จำานวนเงินจ่ายซื้อ Stars Microelectronics USA, Inc. 279,882

  หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ Stars Microelectronics USA, Inc. 2,718,802

  เงินสดรับสุทธิจากการซื้อ Stars Microelectronics USA, Inc. 2,438,920

 12.2 . เงินลงทุนในบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

  ในเดอืนกนัยายน 2553 บรษิทัฯ ไดซ้ือ้หุน้ของบรษิทั เอสเอม็ที กรนี เอน็เนอรย่ี์ จำากดั จากบุคคลท่ีเกีย่วขอ้งกนัเป็นจำานวน 99,000 หุ้น (คดิเป็นรอ้ยละ  

  99 ของทุนจดทะเบียน) ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 0.25 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับโอนสิทธิในหุ้นดังกล่าวแล้วเม่ือวันที่ 

  30 กันยายน 2553

  บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2553 โดยมีทุนจดทะเบียน 

  1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และมีทุนเรียกชำาระแล้ว 0.25 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น เรียกชำาระแล้วหุ้นละ  

  2.50 บาท) ธุรกิจหลักของบริษัทดังกล่าวคือผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานทดแทนอื่นๆ 

  รวมทั้งผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานทดแทนอื่นๆ 

  สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัซือ้หุน้ของบรษิทั เอสเอม็ท ีกรนี เอน็เนอรย์ี ่จำากดั มมีลูคา่ประมาณ 0.24 ลา้นบาท ซึง่เปน็เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

  ทั้งจำานวน

    (หน่วย: บาท)

   จำานวนเงินจ่ายซื้อบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 247,500

   หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (239,750)

   เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 7,750
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

         (หน่วย: บาท)

                                                                               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

                        สินทรัพย์ซึ่งแสดง

   มูลค่าตามราคาที่                                    สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

   ตีใหม่  

   ที่ดิน   อาคารและ เครื่องจักรและ ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องจักร             รวม

                                                       ส่วนปรับปรุง              อุปกรณ์                                       ระหว่างติดตั้ง           ระหว่างทาง

                                                             อาคาร  

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่       

31 ธันวาคม 2552 70,010,000 740,194,719 2,276,425,451 15,169,973 92,968,857 39,549,824 3,234,318,824

ซื้อเพิ่ม  - 19,297,009 166,063,498 3,430,309 442,795,695 - 631,586,511

จำาหน่าย - - (72,781,888) (1,620,000) - - (74,401,888)

โอนระหว่างบัญชี - - 480,161,856 - (440,612,032) (39,549,824) -

31 ธันวาคม 2553 70,010,000 759,491,728 2,849,868,917 16,980,282 95,152,520 - 3,791,503,447

ค่าเสื่อมราคาสะสม       

31 ธันวาคม 2552 - 230,973,143 754,027,888 7,684,598 - - 992,685,629

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 55,506,107 250,388,902 2,774,047 - - 308,669,056

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - (44,839,825) (1,619,999) - - (46,459,824)

31 ธันวาคม 2553 - 286,479,250 959,576,965 8,838,646 - - 1,254,894,861

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2552 70,010,000 509,221,576 1,522,397,563 7,485,375 92,968,857 39,549,824 2,241,633,195

31 ธันวาคม 2553 70,010,000 473,012,478 1,890,291,952 8,141,636 95,152,520 - 2,536,608,586

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี       

2552 (272.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)     279,254,563

2553 (301.7  ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)     308,669,056
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  บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิราคาทีด่นิในป ี2550 โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market approach) ทำาใหม้สีว่นเกนิ 

  ทุนจากการตีราคาที่ดินเป็นจำานวน 14.7 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล

  หากบริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จะเท่ากับ 55,297,834  

  ล้านบาท 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิ 

  ตามบัญชีเป็นจำานวน 21.6 ล้านบาท (2552: 26.3 ล้านบาท)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา 

  สะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนประมาณ 216.7 ล้านบาท (2552: 182.9 ล้านบาท) 

  บริษัทฯ ได้นำาสินทรัพย์มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำานวนประมาณ 1,233.0 ล้านบาท ไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ 

  จากธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าวแล้ว โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 

  บางประการ คอื บรษิทัฯ จะไมก่ระทำาการใดๆ อนัจะทำาใหธ้นาคารไดร้บัสทิธดิอ้ยกวา่เจา้หนีอ้ืน่ของบรษิทัฯ  (Pari-Passu) และ บรษิทัฯ จะไมน่ำาทีด่นิ  

  อาคาร และเครื่องจักรไปก่อภาระผูกพันใดๆ 

14.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 

   (หน่วย: บาท)

                        งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

                                         ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

  ราคาทุน 

  1 มกราคม 2552 7,181,763

  ซื้อเพิ่ม 3,617,947

  31 ธันวาคม 2552  10,799,710

  ซื้อเพิ่ม 10,380,871

  31 ธันวาคม 2553 21,180,581

  การตัดจำาหน่าย 

  1 มกราคม 2552 468,655

  ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 480,292

  31 ธันวาคม 2552 948,947

  ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 1,591,056

  31 ธันวาคม 2553 2,540,003

  มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

  31 ธันวาคม 2552 9,850,763

  31 ธันวาคม 2553 18,640,578
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

     (หน่วย: บาท)

                                                           อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)          งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553     2552

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR ถึง MOR - 0.50     MOR ถึง MOR - 0.50 964,019 676,916

 แพ็คกิ้งเครดิต 1.05 - 1.92 - 270,251,880 -

 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 1.03 - 1.15 - 182,761,564 -

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 2.10 - 80,000,000

 ตั๋วแลกเงิน - 1.85 - 125,000,000

 รวม   453,977,463 205,676,916

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำานวน 80 ล้านบาท เป็นสินเชื่อตามข้อตกลงกับผู้ให้กู้รายหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8.2

 สัญญาวงเงินสินเชื่อข้างต้นได้ระบุเงื่อนไขบางประการ คือ บริษัทฯ จะไม่กระทำาการใดๆ อันจะทำาให้ธนาคารได้รับสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ 

 (Pari-Passu) และบริษัทฯ จะไม่นำาที่ดิน อาคารและเครื่องจักรไปก่อภาระผูกพันใดๆ

16. เงินกู้ยืมระยะยาว 

     (หน่วย: บาท)

                          งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 เงินกู้        อัตราดอกเบี้ย               การชำาระคืน  ยอดคงเหลือ 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม

    2553 2552

 1 MLR (1) - 1 ต่อปี ชำาระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 

   2550  เป็นต้นไป - 6,480,000

 2 ปีที่ 1 - 2 MLR(1) - 1.75 ต่อปี  ชำาระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม

  ปีที่ 3 - 4 MLR(1) - 1.50 ต่อปี  2553 เป็นต้นไป 75,060,000 200,000,000

 3 MLR(1) - 1.50 ต่อปี ชำาระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม

   2553 เป็นต้นไป 418,000,000 550,000,000

 4 THBFIX 3M(2) + 1.76 ต่อปี ชำาระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม

   2554 เป็นต้นไป 200,000,000 -

 รวม   693,060,000 756,480,000

  หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (252,040,000) (176,520,000)

  เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 441,020,000 579,960,000

  

 (1) MLR หมายถึง Minimum Loan Rate 

 (2) THBFIX 3M หมายถึง Thai Baht Interest Rate Fixing สำาหรับช่วงระยะเวลา 3 เดือน 
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  ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้เข้าทำาสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว (เงินกู้ลำาดับที่ 2 และเงินกู้ลำาดับที่ 3) กับธนาคารพาณิชย์สอง 

  แห่งเพื่อนำาเงินไปชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

  ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯ ได้เข้าทำาสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว (เงินกู้ลำาดับที่ 4) กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อใช้ลงทุนซื้อเครื่องจักร 

  ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายชำาระคืนเงินกู้ลำาดับท่ี 2 ส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระในเดือนกรกฎาคม 2555 ถึงธันวาคม 2556 เป็นจำานวน  

  74.9 ล้านบาท

  นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคม 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายชำาระคืนเงินกู้ลำาดับที่ 3 ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในเดือนมกราคม 2554 เป็นจำานวน 12 ล้านบาท  

  และในเดือนมกราคม 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายชำาระคืนส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2554 อีกเป็นจำานวน 48 ล้านบาท 

  ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบริษัทฯ จะไม่กระทำาการใดๆ อันจะทำาให้ธนาคารได้รับสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ (Pari-Passu) และบริษัทฯ 

  จะต้องไม่นำาที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรไปก่อภาระผูกพันใดๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำารง 

  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้และอตัราสว่นความสามารถในการชำาระหนี ้ขอ้จำากดัในการโอนสนิทรพัย ์การกอ่ภาระหนีส้นิ การเปลีย่นแปลง 

  โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือโครงสร้างผู้บริหาร เป็นต้น

17.  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

   (หน่วย : บาท)

                                                            งบการเงินรวมและ

                                                          งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 9,042,007 18,707,740

 หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำาหน่าย (397,907) (1,428,256)

 รวม 8,644,100 17,279,484

 หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (8,167,220) (8,635,332)

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง 

    กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 476,880 8,644,152

  บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อเช่าเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดำาเนินงานของกิจการโดยมี 

  กำาหนดการชำาระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 4 ปี

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำาตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

    (หน่วย: บาท)

  ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม         

 ผลรวมของจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 8,503,565 538,442 9,042,007

 ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (336,345) (61,562) (397,907)

 มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 8,167,220 476,880 8,644,100
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18.  ใบสำาคัญแสดงสิทธิ/ทุนเรือนหุ้น

 เมื่อวันที่ 16 - 18 กันยายน 2552 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญจำานวน 92 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้ หุ้นละ 2 บาทให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ  

 4.95 บาท รวมเป็นเงิน 441.2 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นแล้ว) ทำาให้เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำานวน 257.2 ล้านบาท  

 และบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพ่ิมทนุชำาระเเลว้จาก 552 ลา้นบาท (หุน้สามญัจำานวน 276 ลา้นหุน้ มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 2 บาท) เปน็ 736 ลา้นบาท (หุน้สามญั  

 368 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำาปี 2553 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 ก) มติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 736 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 368 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท) เป็น 751 ล้านบาท  

  (หุ้นสามัญ 375.5 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท เพื่อรองรับ 

  การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามมติการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำานวน 7.5 ล้านหน่วย ให้แก่กรรมการและ 

  พนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ Employee Stock Option Plan (ESOP) 

  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

 ข) มตอินมุตักิารออกใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จำานวน 7.5 ลา้นหนว่ย ใหแ้กก่รรมการและพนกังานของบรษิทัฯ ตามโครงการ  

  Employee Stock Option Plan (ESOP) โดยใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายเป็นใบสำาคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ 

  และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ยกเว้นเป็นการโอนทางมรดก คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ คณะกรรมการ 

  บริษัทฯ และหรือประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดย 

  ไม่มีกรรมการหรือพนักงานคนใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด ใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้สิทธิที่ 

  จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ในอตัราการใชส้ทิธขิองใบสำาคญัแสดงสทิธ ิ1 หนว่ยตอ่ 1 หุน้สามญัในราคา 4.50 บาทตอ่หุน้ ใบสำาคญัแสดงสทิธนิีม้อีาย ุ 

  4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ มีระยะเวลาการใช้สิทธิทุก 3 เดือน และมีสัดส่วนการใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 15  

  สำาหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 และ 2 ร้อยละ 30 สำาหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 และ 4 ร้อยละ 45 สำาหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 5 และ 6 ร้อยละ 60  

  สำาหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 7 และ 8 ร้อยละ 80 สำาหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 9 และ 10 และร้อยละ 100 สำาหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 11 และ 12

  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2553 ไดม้มีตจิดัสรรใบสำาคญัแสดงสทิธใิหแ้กก่รรมการและพนกังานของบรษิทัฯ และบริษทัฯ 

  ไดด้ำาเนนิการออกและจดัสรรใบสำาคญัแสดงสทิธใิหแ้กก่รรมการและพนกังานของบรษิทัฯ แลว้เมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2553 โดยกำาหนดวนัใชส้ทิธคิรัง้แรก  

  คือวันทำาการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2553 (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553) และกำาหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือวันทำาการสุดท้ายของเดือน 

  พฤษภาคม 2557 (วันที่ 30 พฤษภาคม 2557)

  ในระหว่างปี 2553 ได้มีการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิดังนี้

 

   จำานวนหน่วย ทุนออกจำาหน่าย ส่วนเกินมูลค่า วันที่จดทะเบียน

   ใบสำาคัญแสดงสิทธิ   และชำาระเต็มมูลค่าแล้ว  หุ้นสามัญ เพิ่มทุนกับ

      กระทรวงพาณิชย์

   (หน่วย) (บาท) (บาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - 736,000,000 266,944,068 

 ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิในเดือนมิถุนายน 2553 7,500,000 - - 

 ใช้สิทธิในเดือนพฤศจิกายน 2553 (1,013,700) 2,027,400 2,534,250 3 ธันวาคม 2553

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 6,486,300 738,027,400 269,478,318 

19.  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไม่สามารถนำามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
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20.  สำารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน 

 สำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                   

 ทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้  

21. รายได้จากการขายและบริการ

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายให้กับลูกค้ารายหนึ่งเป็นจำานวนมากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมดของบริษัทฯ

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

      (หน่วย: บาท)

                                                                    งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                                2553              2552              2553               2552

 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 589,940,562 417,352,296 565,027,663 403,792,242

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 310,260,112 279,254,563 310,260,112 279,254,563

 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 11,424,681,928 9,744,641,099 11,424,681,928 9,744,641,099

 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา 62,612,496 97,250,657 60,882,868 99,279,896

23.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 บรษิทัฯ ไมม่ภีาระภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลสำาหรบัป ี2553 และ 2552 เนือ่งจากบรษิทัฯ มีผลขาดทุนทางภาษยีกมาจากปีกอ่นเกนิกวา่กำาไรสทุธทิางภาษจีาก 

 กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหลังจากบวกกลับและหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและรายได้ต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้ในการ 

 คำานวณภาษีเงินได้

24. การส่งเสริมการลงทุน

 บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธพิเิศษทางดา้นภาษอีากรจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ภายใตเ้งือ่นไขตา่งๆ ทีก่ำาหนดไว ้บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธปิระโยชนท์างดา้น 

 ภาษีอากรที่มีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้ 

 รายละเอียด

 1. บัตรส่งเสริมเลขที่ 2057(4)/2547 1386(4)/2549 2020(1)/2552

 2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต Integrated  ผลิต Printed Circuit ผลิต Semiconductor

   Circuit, LCD Module  Board Assembly เช่น Integrated

   และ Printed Circuit  (PCBA), Touch Pad circuit, Touch Sensor 

   Board Assembly  Module, Optical Module, Laser Module

   (PCBA) Mouse Sensor และ  เป็นต้น และ Printed

    Integrated Circuit Circuit Board Assembly  

     (PCBA) สำาหรับ Hard 

     Disk Drive
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 3. สิทธิประโยชน์สำาคัญที่ได้รับ                                

 3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับ 7 ปี 7 ปี 8 ปี

  กำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่

  ได้รับการส่งเสริมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน

  บัตรส่งเสริม และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

  สำาหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 

  ซึ่งจ่ายจากกำาไรของกิจการที่ได้รับการ

  ส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล   

 3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักร ได้รับ ได้รับ ได้รับ

  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

 3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบและ ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ

  วัสดุจำาเป็นที่ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ (สิ้นสุดแล้ว)

  เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะ

  เวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันนำาเข้าวันแรก 

 4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม 9 ธันวาคม 2548 1 พฤษภาคม 2550 1 มิถุนายน 2553

 

  รายได้ของบริษัทฯ สำาหรับปีจำาแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

       (หน่วย: พันบาท)

                                             กิจการที่ได้รับการส่งเสริม      กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม             รวม

                                                  2553              2552             2553          2552        2553          2552

 รายได้จากการขาย      

    รายได้จากการขายในประเทศ 10,176,451 9,284,274 - (3,364) 10,176,451 9,280,910

    รายได้จากการส่งออกทางตรง 2,937,420 1,735,743 - - 2,937,420 1,735,743

 รวมรายได้จากการขาย 13,113,871 11,020,017 - (3,364) 13,113,871 11,016,653

25.  กำาไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสุทธิสำาหรับปีด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 กำาไรต่อหุ้นปรับลดคำานวณโดยหารกำาไรสุทธิสำาหรับปีด้วยผลรวมของจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำานวนถัวเฉลี่ย 

 ถ่วงน้ำาหนกัของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ      

 ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำานวณได้ดังนี้
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                งบการเงินรวม

                                                                                          จำานวนหุ้นสามัญ     

                                                                 กำาไรสุทธิ               ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก            กำาไรต่อหุ้น

   2553 2552 2553 2552 2553 2552

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

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน      

  กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 527,346 267,188 368,078 301,458 1.433 0.886

 ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด      

  ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ

  และพนักงานของบริษัทฯ - - 2,898 -  

 กำาไรต่อหุ้นปรับลด      

  กำาไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ                 

  สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำาคัญแสดงสิทธิ 527,346 267,188 370,976 301,458 1.422 0.886

 

  

                                                                                    งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                                                    จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

                                                                   กำาไรสุทธิ               ถ่วงนำ้าหนัก                 กำาไรต่อหุ้น

   2553 2552 2553 2552 2553 2552

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

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน      

  กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 523,672 267,752 368,078 301,458 1.423 0.888

 ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด      

  ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ

  และพนักงานของบริษัทฯ - - 2,898 -  

 กำาไรต่อหุ้นปรับลด      

  กำาไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ                 

  สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำาคัญแสดงสิทธิ 523,672 267,752 370,976 301,458 1.412 0.888

26. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกส่วนงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำาเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลัก คือ ธุรกิจผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจขายสินค้า และดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทาง 

 ภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทยและในประเทศสหรัฐอเมริกา (บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด ยังไม่เริ่มดำาเนินกิจการค้า) ข้อมูลทางการเงิน 

 จำาแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังต่อไปนี้ 
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              (หน่วย: ล้านบาท)

     สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

                                            ธุรกิจผลิตแผงวงจร     ธุรกิจขายสินค้า     การตัดรายการ       

                                              อิเล็กทรอนิกส์        (ประเทศสหรัฐ     บัญชีระหว่างกัน

                                                     (ประเทศไทย)            อเมริกา)                              งบการเงินรวม

  2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

 รายได้จากภายนอก 12,366 10,651 811 400 - - 13,177 11,051

 รายได้ระหว่างส่วนงาน 748 365 - - (748) (365) - -

 รายได้ทั้งสิ้น 13,114 11,016 811 400 (748) (365) 13,177 11,051

 กำาไรจากการดำาเนินงานตามส่วนงาน 600 382 42 21 - - 642 403

 รายได้อื่น        

    กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 60 42 - - - - 60 42

    อื่นๆ 45 22 - - - - 45 22

 ค่าใช้จ่ายในการขาย (17) (12) (19) (15) - - (36) (27)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (127) (105) (13) (6) - - (140) (111)

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (38) (62) - - - - (38) (62)

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล - - (4) - - - (4) -

 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย       (2) -

 กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่       527 267

             (หน่วย: ล้านบาท)

                                                                        ณ วันที่ 31 ธันวาคม

                                                  ธุรกิจผลิตแผงวงจร     ธุรกิจขายสินค้า     การตัดรายการ        

                                              อิเล็กทรอนิกส์        (ประเทศสหรัฐ     บัญชีระหว่างกัน

                                                     (ประเทศไทย)            อเมริกา)                              งบการเงินรวม

  2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,537 2,242 - - - - 2,537 2,242

 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 695 808 132 102 (139) (102) 688 808

 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 675 1,074 1 2 - - 676 1,076

 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ 504 212 - - - - 504 212

 อื่นๆ       49 40

 รวมสินทรัพย์       4,454 4,378

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำาหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6

  รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ สำาหรบัป ี2553 และ 2552 เปน็รายไดจ้ากการดำาเนนิงานทีส่ง่ออกไปตา่งประเทศโดยทางตรงและทางออ้ม 

  ทั้งจำานวน
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27. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงาน 

 จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ 

 กองทุนกสิกรไทย จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ 

 ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 8.4 ล้านบาท (2552: 6.7 ล้านบาท)

28.  เงินปันผล

                                                                                                               (หน่วย: บาท)

          เงินปันผล          อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  51,520,000         0.14

 กำาไรสำาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

 วันที่ 30 มิถุนายน 2552                              

 รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2552  51,520,000         0.14

 เงินปันผลจ่ายจากกำาไรของปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 55,200,000        0.15

  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 

 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 73,600,000        0.20

 กำาไรสำาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

 วันที่ 30 มิถุนายน 2553   

 รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2553  128,800,000        0.35

29.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 29.1  คดีฟ้องร้อง

  ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 บริษัทฯได้ถูกอดีตกรรมการท่านหนึ่งฟ้องในคดีอาญาข้อหาหม่ินประมาท เนื่องจากการท่ีถูกบริษัทฯบอก 

  เลิกจ้าง ศาลชั้นต้นได้มีคำาพิพากษาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 ว่าบริษัทฯ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยบริษัทฯจะต้องชำาระ 

  ค่าปรับให้แก่ศาลเป็นจำานวน 100,000 บาท บริษัทฯได้ชำาระค่าปรับดังกล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯได้ย่ืนอุทธรณ์คัดค้าน 

  คำาพิพากษาของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้มีคำาพิพากษาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านดังกล่าวได้ยื่น 

  ฎีกาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

  นอกจากนี้กรรมการท่านดังกล่าวยังอ้างว่าได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากบริษัทฯได้บอกเลิกจ้าง โดยฟ้องบริษัทฯในคดีแพ่ง 

  เรียกค่าเสียหายดังนี้

  ก) ในกรณีเสื่อมเสียชื่อเสียง จำานวน 30,000,000 บาท

  ข) ในกรณีต้องสูญเสียรายได้ที่สามารถทำางานได้จนถึงอายุ 70 ปี เป็นเงิน 60,606,000 บาท หักค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานที่ได้รับจาก 

   บริษัทฯ ไปแล้ว จำานวน 3,174,600 บาท คงเหลือค่าเสียหายจำานวน 57,431,400 บาท

  ค) ในกรณีสูญเสียโอกาสในการดำาเนินธุรกิจและสูญเสียประโยชน์ในกรณีที่บริษัทฯจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในการมีสิทธิซื้อหุ้น 

   ของบริษัทฯต่ำากว่าราคาตลาด โบนัสพิเศษ และอื่น ๆ จำานวน 120,000,000 บาท

  บริษัท ฯ ได้ยื่นคำาให้การแก้คดีแพ่งต่อศาลแล้ว  ปัจจุบันศาลได้มีคำาสั่งให้งดการพิจารณาคดีนี้ไว้ก่อนและให้จำาหน่ายคดีไว้ชั่วคราวเพื่อรอฟังผล 

  ในคดีอาญา เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาดังกล่าวข้างต้น การพิจารณาคดีแพ่งนี้จึงต้องรอให้การพิจารณาคดีอาญาถึงที่สุด 

  ก่อน 
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  อย่างไรกต็ามในคำาพพิากษาของศาลชัน้ตน้ ศาลไดว้นิจิฉยัในประเดน็หนึง่วา่ “เชือ่วา่พยานท้ังหมดเบิกความตามความจรงิ ฟงัไดว้า่โจทกป์ระพฤตติน 

  และปฏิบัติหน้าที่เป็นดังเช่นที่ระบุในเอกสารหมาย จ. 2 ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของพนักงาน  

  ความในหมวด 7 ว่าด้วยวินัยในการปฏิบัติงานและการดำาเนินการทางวินัยข้อ 1.12, 2.5, 2.6, 3.4, 5.3.13 ซึ่งจำาเลยที่ 1 ถือเป็นเหตุบอกเลิกจ้าง 

  ตามเอกสารหมาย จ.2”   คำาวินิจฉัยของศาลในประเด็นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ในคดีแพ่งที่อดีตกรรมการท่านดังกล่าวได้ฟ้องเรียก 

  ค่าเสียหายจากบริษัทฯ ในมูลละเมิดทำาให้เขาเสียหายต่อชื่อเสียง เพราะเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และตามกฎหมายการพิพากษาคดี 

  ส่วนแพ่ง ศาลจำาต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำาพิพากษาคดีส่วนอาญา และคำาพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง 

  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง โดยไม่ต้องคำานึงว่าจำาเลยต้องคำาพิพากษาว่าได้กระทำาความผิดหรือไม่ ดังนั้น เม่ือข้อความ 

  ที่บริษัทฯ ระบุลงในหนังสือบอกเลิกจ้างเป็นความจริงมิใช่ความเท็จ การกระทำาของบริษัทฯ จึงมิใช่เป็นการจงใจทำาละเมิดต่อกรรมการท่าน 

  ดังกล่าว โดยการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงข้อความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริง คำาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับศาล 

  ชั้นต้น  

  ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเห็นว่า บริษัทฯมีข้อต่อสู้ที่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพราะการ 

  กระทำาของบริษัทฯ เป็นการดำาเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นการกระทำาด้วยความจำาเป็นและเป็นการแสดงข้อความจริงโดยสุจริต 

  เพื่อความชอบธรรมและป้องกันส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามคลองธรรม มิได้เป็นการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความเป็น 

  จริง จึงมิได้เป็นการจงใจทำาละเมิดต่ออดีตกรรมการท่านดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่ควรต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามที่ถูกฟ้องร้อง อีกทั้งข้อ 

  เรียกร้องบางประการก็เป็นข้อเรียกร้องที่ไม่มีมูลความจริงและปราศจากข้ออ้างตามกฎหมาย  และข้อเท็จจริงในคดีอาญาท่ีศาลวินิจฉัยก็เป็น 

  ประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่หากว่าถ้าจะมีค่าเสียหายเกิดขึ้นบ้าง ก็จะไม่เป็นจำานวนที่เป็นสาระสำาคัญแต่อย่างใด

 29.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำานวน 4.1 ล้านเยน และ 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อ 

  เครื่องจักร

 29.3  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่ายานพาหนะภายใน 1 ปี เป็นจำานวน 0.9 ล้านบาท

 29.4  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

  บริษัทฯได้ทำาสัญญากับที่ปรึกษาทางการเงินรายหนึ่งสำาหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ถึงเดือนมกราคม 2554 โดยภายใต้เงื่อนไข 

  ตามสญัญาบรษิทัฯตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาทางการเงนิเปน็รายเดอืนตามอตัราทีร่ะบใุนสญัญา และคา่ธรรมเนยีมการจดัหาเงนิกูย้มืและ/ 

  หรือการหาเงินเพิ่มทุนจดทะเบียนตามอัตราและระยะเวลาที่ระบุในสัญญา

 29.5  การค้ำาประกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีหนังสือค้ำาประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเพื่อค้ำาประกันการใช้ไฟฟ้าเหลืออยู่เป็นจำานวน 10.2  

  ล้านบาท

30.  เครื่องมือทางการเงิน

 30.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยง

  เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย 

  ข้อมูลสำาหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ เงินให้กู้ยืม  

  เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว  

  และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา้ รายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกชำาระ และเงนิใหกู้ย้มื ฝา่ยบรหิารควบคุม 

  ความเสี่ยงน้ีโดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ 

  เสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ
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   อย่างไรกต็าม เนือ่งจากบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมลีกูคา้รายใหญจ่ำานวนนอ้ยรายและอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนั ทำาใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

  มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ จำานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของ 

  ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบดุล

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น หนี้สิน 

  ตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ไม่มีดอกเบ้ีย หรือมี 

  อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของ 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทาง 

  การเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนด หรือ วันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ย 

  ใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้      

                                         

        (หน่วย: ล้านบาท)

                                                                                        งบการเงินรวม

          อัตราดอกเบี้ยคงที่         อัตราดอกเบี้ย         

   ภายใน มากกว่า 1  มากกว่า     ปรับขึ้นลง  ไม่มี รวม 

   1 ปี ถึง 5 ปี   5 ปี  ตามราคา ดอกเบี้ย
         ตลาด

           

  สินทรัพย์ทางการเงิน      

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 19 - 19

  ลูกหนี้การค้า - - - - 688 688

  รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ - - - - 504 504

  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น - - - - 1 1

   - - - 19 1,193 1,212

  หนี้สินทางการเงิน      

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - - 454 - 454

  เจ้าหนี้การค้า - - - - 818 818

  เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร - - - - 272 272

  เจ้าหนี้อื่น - - - - 64 64

  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 8 1 - - - 9

  เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 693 - 693

   8 1 - 1,147 1,154 2,310
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       (หน่วย: ล้านบาท)

                       งบการเงินเฉพาะกิจการ

        อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย 

  ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี รวม

  1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคา ดอกเบี้ย

     ตลาด   

 สินทรัพย์ทางการเงิน      

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1 - 1

 ลูกหนี้การค้า - - - - 695 695

 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ - - - - 504 504

 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น - - - - 1 1

  - - - 1 1,200 1,201

 

 หนี้สินทางการเงิน      

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - - 454 - 454

 เจ้าหนี้การค้า - - - - 818 818

 เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร - - - - 272 272

 เจ้าหนี้อื่น - - - - 64 64

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 8 1 - - - 9

 เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 693 - 693

  8 1 - 1,147 1,154 2,310

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า และการซื้อเครื่องจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ 

  ได้ตกลงทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

 สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน      อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

                  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

    (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 เหรียญสหรัฐอเมริกา       22.9       37.3 30.1513

  เยน        -        4.1 37.0500 (ต่อ 100 เยน)
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

  สกุลเงิน จำานวนที่ซื้อ จำานวนที่ขาย       อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

           จำานวนที่ซื้อ    จำานวนที่ขาย

      (ล้าน)    (ล้าน)      (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

  เหรียญสหรัฐอเมริกา     3.2     7.6 29.8450 - 32.3300 30.1925 - 30.3050

  นอกจากนี ้บรษิทัฯ ไดท้ำาสญัญากบัธนาคารพาณชิยใ์นประเทศโดยบรษิทัฯ จะตอ้งขายเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาจำานวน 4.5 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  

  ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 30.15 - 30.20 บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอมริกา หากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ระบุไว้ในสัญญาสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ 

  กำาหนดไว้ สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2554

 30.2  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา 

  ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

  มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ จำานวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัยก์นัในขณะทีท่ัง้สองฝา่ยมคีวามรอบรู ้และเตม็ใจในการแลกเปลีย่น 

  และสามารถตอ่รองราคากนัไดอ้ยา่งเปน็อสิระในลกัษณะทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั วธิกีารกำาหนดมลูคา่ยตุธิรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทาง 

  การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

31.  การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการ 

 ดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 บรษิทัฯ บรหิารจดัการสถานะของทนุโดยใชอ้ตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขในสญัญาวงเงนิสนิเชือ่และเงิน 

 กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับตามที่ระบุในสัญญา

 ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.12:1 และบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.12:1 (2552:  

 1.58:1 และ 1.57:1 ตามลำาดับ)

32. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่26 มกราคม 2554 มีมตอินมัุตใิห้บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิทัฯ จาก 751,000,000 บาท 

 เป็น 843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำานวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท เพื่อเสนอขายในราคาหุ้นละ  

 16 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปขยายการลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด) รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ 

 บริษัทฯ

 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้ดำาเนินการดังนี้

 ก.) จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นจำานวนหุน้ท่ีผูถ้อืหุ้นแตล่ะรายถอือยู่ในอตัรา 8 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นใหม่โดยผูถ้อืหุ้นเดมิมีสทิธจิองซือ้หุน้ 
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  ใหม่เกินอัตราที่กำาหนดนี้ได้

 ข.) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราที่กำาหนด ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิ

  หากจำานวนหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซือ้ของผูถ้อืหุน้เดมิตามอตัราทีก่ำาหนดมจีำานวนเพยีงพอทีจ่ะจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้เกนิสทิธ ิใหจ้ดัสรร 

  หุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามจำานวนที่จองไว้

 

  หากจำานวนหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซือ้ของผูถ้อืหุน้เดมิตามอตัราท่ีกำาหนดมีจำานวนนอ้ยกวา่จำานวนท่ีผูถ้อืหุ้นเดมิจองซือ้เกนิสทิธ ิให้จัดสรรหุ้นทีเ่หลอื 

  ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

 ค) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อตาม ก) และ ข) ให้นำาหุ้นที่เหลือเสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือบุคคลในวงจำากัดตาม 

  ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และจะต้องเสนอขายในราคาไม่ 

  ต่ำากว่าร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเจ็ดวันทำาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอ 

  ขาย ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำากว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

33. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554



ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 ได้อนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำานักงาน

เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน เลขที่ 3930 และ/หรือนางสาว

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เลขที่ 3844 และ/หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ เลขที่ 3459 เป็นผู้

สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำาปี 2553  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,475,000 บาท

แสดงค่าตอบแทนการสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2551-2553) ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน 
การสอบบัญชี

ปี 2551
1,050,000

ปี 2552
1,370,000

ปี 2553
1,475,000

(หน่วย : บาท)



นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800

Call center 0-2229-2888

ผู้สอบบัญช ี

บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777

โทรสาร 0-2264-0789-90

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)  

586 หมู่ที่ 2 ตำาบลคลองจิก อำาเภอบางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

อีเมล: ir@starsmicroelectronics.com

โทรศัพท์ 035-221-777 ต่อ 313

โทรสาร 035-221-778

บุคคลอ้างอิง
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Head Office
Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Limited
Bang Pa-In Industrial Estate (I-EA-T Free Zone)
605-606 Moo 2,  Tambol Klongjig, Amphur Bang Pa-In,
Ayutthaya 13160, Thailand.
Tel : +66 (0)35-221-777 Fax : +66 (0)35-221-778
E-mail : ir@starsmicroelectronics.com

สำนักงานใหญ
บร�ษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (เขตประกอบการเสร�)
605-606 หมู 2 ต.คลองจ�ก อ.บางปะอิน จ.พระนครศร�อยุธยา 13160
โทร : +66 (0)35-221-777 โทรสาร : +66 (0)35-221-778
อีเมล : ir@starsmicroelectronics.com




