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stars 
moves 
towards...
world-class facilities
world-class supply chain
world-class development
green environment

สตาร์ส ก้าวต่อไป...อย่างไม่หยุดยั้ง





towards 
world-class facilities

ก้าวไปอย่างต่อเนื่อง... 
ในเทคโนโลยีชั้นน�าระดับโลก

ด้วยความที่ SMT มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ ท�าให้บริษัทชั้นน�าระดับโลกเลือกใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เรา
ผลติเพือ่สานต่อเป็นผลติภณัฑ์คณุภาพทีห่ลากหลายและกระจายไปสูผู่บ้รโิภค
ทั่วทุกภูมิภาค



ก้าวไปอย่างต่อเนื่อง... 
ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยระบบการจัดการที่ดี จึงท�าให้เรามีวัตถุดิบที่เพียงพอและได้มาตรฐานเพื่อ
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างลงตัวและตรงตามความต้องการของลูกค้าและ
ในเวลาที่ก�าหนด

towards 
world-class supply chain





towards 
world-class deVelopMent

ก้าวไปอย่างต่อเนื่อง... 
ในการลงทุนและการพัฒนา
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เราจึงติดตาม
พฒันา และคดิค้นเทคนคิใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนัน้เรายงัมุง่
มัน่ที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบุคลากร
ของเราเป็นทีมงานที่มากด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์





ก้าวไปอย่างต่อเนื่อง...
ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

แม้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จะมีวัตถุดิบที่เป็นพิษต่อสิง่แวดล้อม 
แต่ด้วยความมุง่มัน่ในการเลอืกใช้วตัถดุบิรวมถงึการมเีทคโนโลยกีารผลติ
และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เราผลิตจึงเต็มไปด้วยความใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

towards
green enVironMent 
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จุดเด่นในรอบปี
วิสัยทัศน์ ÀÒร¡ิจËÅั¡ ¡Åยุทธ์ นâยบÒยáÅÐทิศทÒ§¡ÒรดÓเนิน§Òน
สÒรจÒ¡ปรÐธÒน¡รรÁ¡Òร 
สÒรจÒ¡ปรÐธÒนเจ้ÒËน้Òที่บริËÒร
คณÐ¡รรÁ¡Òร
คณÐผู้บริËÒร
Åั¡ÉณÐ¡ÒรปรÐ¡อบธุร¡ิจ
âคร§สร้Ò§รÒยได้
âคร§สร้Ò§รÒยได้ตÒÁÁูÅค่Òเพิ่Á
¡�ÒÅั§¡ÒรผÅิต
¡ÒรวิจัยáÅÐพั²นÒ
âคร§¡ÒรในอนÒคต
âคร§สร้Ò§ผู้ถือËุ้นขอ§บริÉัทใน¡Åุ่Á
âคร§สร้Ò§ผู้ถือËุ้นบริÉัทใน¡Åุ่Á
นâยบÒย¡ÒรÅ§ทุนáÅÐâคร§สร้Ò§เ§ินทุน
นâยบÒย¡Òรจ่Òยเ§ินปันผÅ
¡ÒรบริËÒรáÅÐพั²นÒทรัพยÒ¡รบุคคÅ
ควÒÁรับผิดชอบต่อสั§คÁ
¡Òร¡Ó¡ับดูáÅ¡ิจ¡Òร
รÒย¡ÒรรÐËว่Ò§¡ัน
¡ÒรบริËÒรควÒÁเสี่ย§
âคร§สร้Ò§¡Òรจัด¡Òร
ปรÐวัติคณÐ¡รรÁ¡Òร
รÒย§ÒนคณÐ¡รรÁ¡ÒรพิจÒรณÒค่Òตอบáทน
รÒย§ÒนคณÐ¡รรÁ¡Òรตรวจสอบ
รÒย§ÒนคณÐ¡รรÁ¡ÒรบริËÒรควÒÁเสี่ย§
รÒย§ÒนควÒÁรับผิดชอบขอ§คณÐ¡รรÁ¡Òร
ต่อรÒย§ÒนทÒ§¡Òรเ§ิน
ค�ÒอธิบÒยáÅÐ¡ÒรวิเครÒÐË์ผÅ¡Òรด�Òเนิน§Òน
áÅÐฐÒนÐ¡Òรเ§ินขอ§ฝ่Òยจัด¡Òร
รÒย§Òนขอ§ผู้สอบบัญชีอนุญÒต
§บ¡Òรเ§ิน
ËÁÒยเËตุปรÐ¡อบ§บ
ค่Òตอบáทน¡Òรสอบบัญชี
ข้อÁูÅทั่วไปขอ§บริÉัทฯ 
บุคคÅอ้Ò§อิ§
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2554 2553 2552

รายได้รวม 7,623,203 13,282,232 11,115,519

รายได้จากการขาย 7,583,989 13,176,874 11,051,462

ก�าไรขั้นต้น 310,437 641,894 402,984

ก�าไรจากการด�าเนินการ 111,914 466,058 265,730

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตัดจ�าหน่าย -1,171,024 881,677 609,522

ก�าไรสุทธิก่อนรายการยกเว้น 127,464 529,783 267,191

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี -1,504,582 529,783 267,191

รวมสินทรัพย์ 2,065,649 4,453,575 4,378,337

สินทรัพย์ถาวร-สุทธิ 1,416,738 2,536,609 2,241,633

รวมหนี้สิน 1,047,187 2,349,104 2,679,107

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,018,463 2,104,471 1,699,230

อัตราส่วนหนี้สิน 1.03 1.12 1.58

ก�าไรสุทธิหลังหักภาษีต่อรายได้จากการขาย -19.84% 4.02% 2.42%

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตัดจ�าหน่ายต่อหน่วย -15.44% 6.69% 5.52%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น -96.36% 27.86% 19.49%

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.20* 0.70 0.29

อัตราเงินปันผลจ่าย (ไม่รวมรายการยกเว้น) 65%* 53% 40%

ก�าไรต่อหุ้นก่อนรายการยกเว้น** 0.31 1.44 0.73

ก�าไรต่อหุ้นหลังรายการยกเว้น** -3.61 1.44 0.73

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น 2.44 5.70 4.62

จ�านวนหุ้น (ณ สิ้นปี) 416,922,480 369,013,700 368,000,000

(หน่วย : พันบาท)

*เงินปันผลประจำาปี 0.20 บาทต่อหุ้น จะนำาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 

ในวันที่ 19 เมษายน 2555

**คำานวณจากจำานวนหุ้น ณ สิ้นปี

สินทรัพย์รวÁ (Ëน่วย : Å้ÒนบÒท)

25542,065.64

4,453.57

4,378.33

2553

2552

¡�Òไร (ขÒดทุน) สุทธิ (Ëน่วย : Å้ÒนบÒท)

2554-1,504.58

529.78

267.19

2553

2552

รÒยได้รวÁ (Ëน่วย : Å้ÒนบÒท)

25547,623.23

13,282.23

11,115.51

2553

2552

จุดเด่น
ในรอบปี
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วิสัยทัศน์ 

ÀÒร¡ิจËÅั¡ 

âคร§สร้Ò§อ§ค์¡ร

¡Åยุทธ์นâยบÒย
áÅÐทิศทÒ§
¡Òรด�Òเนิน§Òน

“เราจะเป็นผู้น�าธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีในอนาคต”

“เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์กับลูกค้า

และหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน”

เพือ่ให้ทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างชดัเจน บรษิทัฯได้มนีโยบายทีจ่ะเป็นพนัธมติร

ทางธุรกิจกับลูกค้าอย่างยั่งยืน และสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์

ดังนี้

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

(2) กลยุทธ์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Joint Development) กับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น 

 จนผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการผลิต (Mass Production) โดยสมบูรณ์

(3) กลยุทธ์ มุ่งตลาดที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจสูง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

สายงานปฏิบัติการ
และพัฒนา

สายงานการเงิน
และการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

สายงานการขาย
และการตลาด

สายงาน
การจัดการวัตถุดิบ

คณะกรรมการ
บริษัท

รายงานประจ�าปี 2554 003



บริÉัทฯ ไÁ่ได้ย่อท้อต่อปัญËÒที่เ¡ิดขึ้น 
ฝ่ÒยบริËÒรขอ§บริÉัทฯ ได้พยÒยÒÁÁอ§ËÒ 

”âอ¡Òสในวิ¡ฤต” อย่Ò§เต็Áที่
เพื่อปรับเปÅี่ยน¡Åยุทธ์

¡Òรด�Òเนิน§Òน
ใË้ÁีปรÐสิทธิÀÒพÁÒ¡ขึ้น

สÒรจÒ¡
ปรÐธÒน¡รรÁ¡Òร

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

ผมรูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้มโีอกาสมาพดูคยุกบัท่านผูถ้อื

หุ้นทุกท่าน ผ่านทางรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ย่อมเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดี

โดยทั่วไปว่า เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัจจัยภายนอก

ถึงสองปัจจัยด้วยกัน แน่นอนที่สุด SMT ก็ต้องถูกกระทบ 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจัยแรก ก็คือ การเกิดคลื่นสึนามิใน

ประเทศญี่ปุ่น เมื่อไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมอย่างรุนแรง

และยาวนาน ปัจจัยที่สอง เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศ 

นั่นคือ การเกิดมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ท�าให้เกิดน�้าท่วมใน

นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่ง

เป็นที่ตั้งของโรงงานของ SMT ด้วย ซึ่งผลของน�า้ท่วมท�าให้

บรษิทัฯ ได้รบัความเสยีหายทัง้ 2 โรงงาน น�า้ได้ท่วมบรเิวณชัน้หนึง่

ของบริษัทฯ เป็นเวลากว่า 1 เดือน ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย

ทัง้ตวัเครือ่งจกัรและโรงงาน อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ได้ท�าประกนัภยัไว้

ครอบคลมุความเสีย่งทกุด้าน และก�าลงัอยูใ่นระหว่างการเรยีกร้อง

ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย และในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 นี้

บริษัทฯ ก็ได้รับค่าชดเชยบางส่วนจากบริษัทประกันภัยจ�านวน 

500 ล้านบาทแล้ว

สมนึก ไชยกุล 

ประธานกรรมการ

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

SMT ขอเรยีนท่านผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทกุท่านว่า บรษิทัฯ

ไม่ได้ย่อท้อต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้

พยายามมองหา “โอกาสในวิกฤต” อย่างเต็มที่เพื่อปรับเปลี่ยน

กลยุทธ์การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน

ก็ได้ด�าเนินแผนการฟื้นฟูให้บริษัทฯ กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

ทีส่ดุ นอกจากนัน้ในด้านการบรหิารทัว่ไป บรษิทัฯ กไ็ด้ปรบัปรงุ

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management Committee) ขึน้ โดยมกีรรมการอสิระเป็นประธาน 

ซึ่งจะท�าให้โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ในนามของ SMT ซึ่งรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่าย

บริหาร และพนักงานทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และ

นักลงทุนทุกท่านที่ได้แสดงความเป็นห่วงและให้การสนับสนุน 

SMT อย่างมากมาโดยตลอด ซึง่ผมขอยนืยนัว่า SMT จะบรหิารงาน

อย่างมปีระสทิธภิาพด้วยหลกัธรรมาภบิาลและด้วยความโปร่งใส 

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทัง้หลาย ท้ายทีส่ดุนี้

ผมขอขอบคณุคณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุท่าน 

ที่ได้เสียสละทุ่มเทในการท�างานอย่างเต็มความสามารถโดย

เฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตดังกล่าวจนท�าให้บริษัทฯสามารถที่จะ

กลับไปสู่สภาวะปกติในอีกไม่นานนี้

รายงานประจ�าปี 2554 005



สÒรจÒ¡
ปรÐธÒนเจ้ÒËน้Òที่บริËÒร

ผÁÁุ่§Ëวั§ว่ÒปรÐเทศไทย
จÐผ่ÒนÀÒวÐวิ¡ฤตนี้ ไปได้อย่Ò§รวดเร็ว 

áÅÐ¡ÅับÁÒเป็นศูนย์¡ÅÒ§ส�ÒËรับธุร¡ิจอิเÅ็¡ทรอนิ¡ส์ 
áÅÐอุตสÒË¡รรÁยÒนยนต์อี¡ครั้§ áÅÐÁุ่§Áั่นที่จÐ
ท�ÒใË้บริÉัทฯ ÁีควÒÁáข็§á¡ร่§ Áั่นค§ ¡้ÒวËน้Ò 

áÅÐพร้อÁด้วยâอ¡ÒสใËÁ่ๆ ทÒ§ธุร¡ิจ

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

นบัว่าในปี 2554 ทีผ่่านมา เป็นปีทีย่ากล�าบากของบรษิทัฯ 

เพราะต้องเผชญิกบัผลกระทบจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตถิงึ 2 ครัง้ 

ในเดอืนมนีาคมเกดิ “คลืน่ยกัษ์สนึาม”ิ ทีป่ระเทศญีปุ่น่ซึง่ท�าให้

ระบบห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain System) ของอตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ได้รับความเสียหายทั่วโลก และใน

เดือนตุลาคมเกิดเหตุการณ์ “มหาอุทกภัย” ในประเทศไทย 

ทีม่วลน�า้มหาศาลจากภาคเหนอืไหลทะลกัเข้าท่วมนคิมอตุสาหกรรม

หลายแห่งในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา รวมถงึนคิมอตุสาหกรรม

บางปะอินซึ่งเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่และโรงงานของบริษัทฯ 

เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อตัวโรงงาน, 

เครือ่งจกัร และสายการผลติของบรษิทัฯ ซึง่ส่วนใหญ่ไม่สามารถ

ด�าเนินการผลิตได้เป็นระยะเวลาหลายเดือน 

ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ยุโรปก็มีทีท่าไม่คลี่คลาย แต่กลับส่งผลกระทบต่อปริมาณความ

ต้องการที่ลดลงของลูกค้าปลายทาง เช่น PC คอมพิวเตอร์, 

โทรศัพท์มือถือ-สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีการป้องกันความเสี่ยงโดยการท�า

ประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ ไว้เป็น

อย่างดี ซึ่งท�าให้บริษัทฯสามารถลดความสูญเสียที่เกิดจาก

อุทกภัยครั้งนี้ เช่น ตัวอาคาร เครื่องจักร สายการผลิตต่างๆ, 

วัตถุดิบ และรวมถึงความเสียหายจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ

อนัมผีลมาจากอทุกภยั 

เพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์ทีย่ากล�าบากนี ้ ผมและผู้บริหาร

ได้ท�าแผนฟื้นฟูเร่งด่วน โดยมุ่งหวังให้บริษัทฯสามารถกลับมา

ด�าเนินการได้เป็นปกติโดยเร็ว และเชื่อมั่นว่าแผนฟื้นฟูนี้จะ

เป็นการสร้างโอกาสใหม่ในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยมีแนวทาง

หลักๆ ดังนี้

1. Remaining Customers : คือ การร่วมมือ และการ

คงอยู่ของธุรกิจกับลูกค้ารายหลักๆของบริษัทฯ ซึ่งขณะ

นี้มีอยู่ประมาณ 14-15 ราย โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ “Turn 

Key Solution” และ “One Stop Shop Solution” 

ที่เป็นความปรารถนาของลูกค้าเหล่านั้น

2. Quick Start up Schedule : คือ การเร่งฟื้นฟูให้

สามารถกลบัมาผลติได้อย่างรวดเรว็ “Fast Recovery” 

โดยบริษัทฯ ได้วางแผนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมสายการ

ผลติให้สามารถกลบัมาผลติได้อย่างสมบรูณ์ในทกุกลุม่

ผลติภณัฑ์ พร้อมกบัแผนป้องกนัความเสีย่งจากอทุกภยั

แบบเต็มรูปแบบซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 

เมษายน 2555 นี้ 

3. Fast Insurance Claim : คือ การเร่งประสานกับ

บรษิทัประกนัภยั เพือ่แจ้งรายละเอยีดทรพัย์สนิทีเ่สยีหาย 

และให้บริษัทฯได้รับเงินค่าสินไหมกลับมาทดแทนโดย

เร็วที่สุด “Fast Turn Around” 

4. Diversification : คือ การสร้างความเติบโตให้กับ

บรษิทัฯ โดยการสร้างสายธรุกจิใหม่แต่ใช้ความแขง็แกร่ง 

ทางด้านเทคโนโลยทีีม่อียูเ่ดมิ เพือ่สร้างโอกาสทางธรุกจิ

เพิ่มขึ้น โดยจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ RFID Tag Module 

(Radio Frequency Identification) ให้สัมฤทธิผล

เร็วขึ้น

ท้ายสุดนี้ ผมมุ่งหวังว่าประเทศไทยจะผ่านภาวะวิกฤตินี้  

ไปได้อย่างรวดเร็ว และกลับมาเป็นศูนย์กลางส�าหรับธุรกิจ

อเิลก็ทรอนกิส์ และอตุสาหกรรมยานยนต์อกีครัง้ และมุง่มัน่ทีจ่ะ

ท�าให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง มั่นคง ก้าวหน้า และพร้อมด้วย

โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ 

ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนส�าหรับค�า

แนะน�าและการสนบัสนนุ ผมขอขอบคณุ ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และ

ผู้สนับสนุนทางการเงินที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดี 

และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนส�าหรับความรู้

ความสามารถ และความทุ่มเทร่วมกันท�างานอย่างหนัก ซึ่งจะ

ท�าให้บรษิทัฯกลบัมาเป็นดาวทีส่่องแสงเจดิจรสัอกีครัง้ในปี 2555 นี้

พลศักดิ์  เลิศพุฒิภิญโญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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คณÐ¡รรÁ¡Òร
บริÉัท

1. นÒยสÁนึ¡ ไชย¡ุÅ
 ปรÐธÒน¡รรÁ¡Òร áÅÐปรÐธÒนคณÐ¡รรÁ¡ÒรบริËÒร

2. นÒยพิทั¡É์ ศิริวันสÒณฑ์
 รอ§ปรÐธÒน¡รรÁ¡Òร áÅÐ¡รรÁ¡ÒรพิจÒรณÒค่Òตอบáทน

3. นÒยพÅศั¡ดิ์ เÅิศพุ²ิÀิญâญ
 ¡รรÁ¡Òร ¡รรÁ¡ÒรบริËÒร áÅÐปรÐธÒนเจ้ÒËน้Òที่บริËÒร

4. นÒยชอ§ เคว็น ซัÁ
 ¡รรÁ¡Òร

5. นÒยธีรศั¡ดิ์ สุวรรณยศ
 ¡รรÁ¡ÒรอิสรÐ áÅÐปรÐธÒนคณÐ¡รรÁ¡Òรตรวจสอบ

6. นÒยปรÐสÒท ยูนิพันธุ์
 ¡รรÁ¡Òร

4 2 1 3
5
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7. รอ§ศÒสตรÒจÒรย์ ดร.ปรีชÒ จรุ§¡ิจอนันต์
 ¡รรÁ¡ÒรอิสรÐ ¡รรÁ¡Òรตรวจสอบ 
 áÅÐปรÐธÒนคณÐ¡รรÁ¡ÒรพิจÒรณÒค่Òตอบáทน

8. นÒ§พูนพรรณ ไชย¡ุÅ
 ¡รรÁ¡Òร

9. นÒยâตรุ อูชิâนÐ
 ¡รรÁ¡Òร áÅÐผู้อ�Òนวย¡Òรฝ่Òยธุร¡ิจรÐËว่Ò§ปรÐเทศ

10. รอ§ศÒสตรÒจÒรย์ ดร. เอ¡ชัย นิตยÒเ¡Éตรวั²น์
 ¡รรÁ¡ÒรอิสรÐ ¡รรÁ¡Òรตรวจสอบ 
 áÅÐ¡รรÁ¡ÒรพิจÒรณÒค่Òตอบáทน

11. รอ§ศÒสตรÒจÒรย์ ดร. ¡�ÒพÅ ปัญญÒâ¡เÁศ
 ¡รรÁ¡ÒรอิสรÐ ¡รรÁ¡Òรตรวจสอบ 
 áÅÐปรÐธÒนคณÐ¡รรÁ¡ÒรบริËÒรควÒÁเสี่ย§

7 10 1189 6
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3 2

1. นÒยพÅศั¡ดิ์ เÅิศพุ²ิÀิญâญ
 ปรÐธÒนเจ้ÒËน้Òที่บริËÒร áÅÐ¡รรÁ¡ÒรบริËÒร

2. นÒยชอ§ เคว็น ซัÁ
 รอ§ปรÐธÒนเจ้ÒËน้Òที่บริËÒร (สÒย§Òน¡Òรจัด¡Òรวัตถุดิบ) 
 áÅÐ¡รรÁ¡ÒรบริËÒร

คณÐ
ผู้บริËÒร
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1
4

3. นÒยยรรย§ค์ สวัสดิ์
 รอ§ปรÐธÒนเจ้ÒËน้Òที่บริËÒร (สÒย§Òน¡Òรเ§ินáÅÐ¡ÒรบริËÒร) 
 ¡รรÁ¡ÒรบริËÒร ¡รรÁ¡ÒรบริËÒรควÒÁเสี่ย§ áÅÐเÅขÒนุ¡ÒรบริÉัทฯ

4. ดร.¡วี เตชÐพิเชฐวนิช
 รอ§ปรÐธÒนเจ้ÒËน้Òที่บริËÒร (สÒย§Òนปฏิบัติ¡ÒรáÅÐพั²นÒ) 
 ¡รรÁ¡ÒรบริËÒร áÅÐ¡รรÁ¡ÒรบริËÒรควÒÁเสี่ย§
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5. นÒยปรีชÒ บุตรวิชÒ
 ผู้อ�Òนวย¡ÒรอÒวุâส 
 ฝ่ÒยควบคุÁคุณÀÒพáÅÐปฏิบัติ¡Òร 
 áÅÐ¡รรÁ¡ÒรบริËÒรควÒÁเสี่ย§

6. นÒยâ¡ศÅ สÒรพัดâชค
 ผู้อ�Òนวย¡ÒรอÒวุâส 
 ฝ่ÒยวÒ§áผน¡ÒรผÅิตáÅÐวัตถุดิบ 
 áÅÐ¡รรÁ¡ÒรบริËÒรควÒÁเสี่ย§

7. นÒยธวัชชัย วรชีวัน
 ผู้อ�Òนวย¡ÒรอÒวุâส 
 ฝ่Òยปฏิบัติ¡ÒรáÅÐ¡ÒรผÅิต 
 áÅÐ¡รรÁ¡ÒรบริËÒรควÒÁเสี่ย§

8. นÒยอรรณพ พรËÁสÒขÒ ณ ส¡Åนคร
 ผู้อ�Òนวย¡ÒรอÒวุâส 
 ฝ่Òย§ÒนรÐบบáÅÐâÅจิสติ¡ส์ 9. นÒยวิทยÒ  ยศปรÐพันธ์ 

 ผู้อ�Òนวย¡ÒรอÒวุâส 
 ฝ่Òย¡Òรเ§ินáÅÐบัญชี 
 áÅÐ¡รรÁ¡ÒรบริËÒรควÒÁเสี่ย§

10.นÒยสุวพัชร ชวพ§ศ¡ร 
 ผู้อ�Òนวย¡ÒรอÒวุâส 
 ฝ่ÒยขÒยáÅÐ¡ÒรตÅÒด 
 áÅÐ¡รรÁ¡ÒรบริËÒรควÒÁเสี่ย§



11. นÒยâตรุ อูชิâนÐ
 ผู้อ�Òนวย¡Òร 
 ฝ่Òยธุร¡ิจรÐËว่Ò§ปรÐเทศ

12. นÒย¡ฤÉฎÒ วรรณâชติผÒเวช
 ผู้อ�Òนวย¡Òร 
 ฝ่ÒยวิจัยáÅÐพั²นÒผÅิตÀัณฑ์

13. นÒยณัฐพÅ  เผื่อนปฐÁ 
 ผู้อ�Òนวย¡Òร 
 ฝ่ÒยทรัพยÒ¡รบุคคÅáÅÐธุร¡Òร 
 áÅÐ¡รรÁ¡ÒรบริËÒรควÒÁเสี่ย§

14. นÒยชัยณร§ค์    นิÁÁÒนเทวินทร์
 ผู้อ�Òนวย¡Òร 
 ฝ่Òยปฏิบัติ¡ÒรผÅิตÀัณฑ์ MMA 
 áÅÐ¡รรÁ¡ÒรบริËÒรควÒÁเสี่ย§

15. นÒวÒอÒ¡Òศตรี วิรัช เจี่ยปิยÐส¡ุÅ
 ผู้ช่วยผู้อ�Òนวย¡Òร 
 ฝ่Òยวิศว¡รรÁ 16. นÒยชัยยศ ทวีรติธรรÁ

 ผู้ช่วยผู้อ�Òนวย¡Òร 
 ฝ่Òย¡Òรเ§ินáÅÐนั¡Å§ทุนสัÁพันธ์  
 ¡รรÁ¡ÒรบริËÒรควÒÁเสี่ย§ 
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Åั¡ÉณÐ¡Òร
ปรÐ¡อบธุร¡ิจ

Åั¡ÉณÐ¡ÒรปรÐ¡อบธุร¡ิจ 
áÅÐตัวอย่Ò§ผÅิตÀัณฑ์

บริษัทฯประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) เพื่อส่งให้กับลูกค้าทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าของบริษัทฯได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ผู้รับจ้าง

ผลติอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ (Subcontractor) และผูร้บัจ้างออกแบบผลติภณัฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ (Fabless Company)

บรษิทัฯสามารถให้บรกิารผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบั

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยใช้เครื่องจักรที่

ทันสมัยและมีคุณภาพสูง มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นมาตรฐานทั่วไปในตลาดและเทคโนโลยีขั้นสูงหลาก

หลายรูปแบบ ซึ่งการใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและครบวงจรดังกล่าว 

รวมถึงความสามารถของบริษัทฯในการวิจัย พัฒนาและร่วมออกแบบ

ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint Innovation) ท�าให้บริษัทฯสามารถรับจ้างผลิต

และประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างหลากหลาย ชิ้น

ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ทีม่คีวามซบัซ้อนและชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ทีต้่องการความ

ละเอยีดและความแม่นย�าสงู เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าชัน้น�าของ

โลกได้ 

1. ¡ÒรผÅิตáÅÐปรÐ¡อบชิ้นส่วนอิเÅ็¡ทรอนิ¡ส์ 
 (Microelectronics Module Assembly : MMA) 

บรษิทัฯรบัจ้างผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัผลติภณัฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เช่น

• การรบัจ้างผลติและประกอบแผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ (Printed Circuit 
Board Assembly หรือ PCBA) เพื่อควบคุมการท�างานของฮาร์ดดิสก์ (Hard 
Disk Drive Control Board)

• การผลติและประกอบวงจรอเิลก็ทรอนกิส์  ได้แก่ วงจรอเิลก็ทรอนกิส์
ส�าหรับ Touch Pad ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Notebook และชิ้นส่วน 
Click Wheel Interface ในผลิตภัณฑ์เครื่องฟังเพลง MP3

• การผลิตและประกอบหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen) ได้แก่ 
หน้าจอระบบสัมผัสส�าหรับโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone และเครื่องเล่น 
MP4 โดยใช้เทคโนโลยกีารเชือ่มแผงวงจรขัน้สงูลงบนแผ่นพลาสตกิใส (PET) 
ซึ่งท�าให้มีต้นทุนที่ต�่าและมีความยืดหยุ่นกว่าหน้าจอแบบแก้ว โดยยังสามารถ
น�าไปใช้ส�าหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อีกมากมาย ในแทบทุกอุตสาหกรรม ได้แก่ 
เตาไมโครเวฟ
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• การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนแบบ PCBA โดยใช้เทคโนโลยี 

PTH, SMT, COB, FOB และ FCOF ส�าหรับอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกสห์ลายชนิด

• การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับโทรศัพท์

ส�านักงานให้กับ NEC ซึ่งเป็นการผลิตและประกอบในส่วนของ LCD Module 

ที่มีลักษณะคล้ายกับการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนหน้าจอส�าหรับ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (LCD Module Assembly) 

• การผลิตและประกอบอุปกรณ์สื่อสารระบบ RFID (Radio Frequency 

Identification) ซึง่เป็นระบบฉลากทีพ่ฒันาขึน้จากระบบฉลากแบบแถบบาร์โค้ด 

โดยจุดเด่นของ RFID คือสามารถอ่านข้อมูลของฉลากได้โดยไม่ต้องมีการ

สัมผัส มีคุณสมบัติที่ทนต่อความชื้น แรงสัน่สะเทอืน การกระทบกระแทก 

และสามารถอ่านข้อมลูได้ด้วยความเรว็สงู โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบฉลากแบบ 

RFID เช่น บัตรส�าหรับผ่านเข้าออก บัตรจอดรถ และ ระบบฉลากของสินค้า 

เป็นต้น 

• การผลิตและประกอบวงจรในบัตรสมาร์ตการ์ดเป็นบัตรบันทึกข้อมูล 

โดยสมาร์ตการ์ดจะมีการบรรจุเอาชิปหน่วยความจ�าไว้ภายในตัวเพื่อจัดเก็บ

ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมต่างๆ เพื่อท�าหน้าที่หลักในการ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลในบัตรเอาไว้เมื่อบัตรสมาร์ตการ์ดถูกน�าไปใช้

งานร่วมกับเครื่องอ่าน ตัวอย่างของบัตรสมาร์ตการ์ด อาทิ เช่น บัตรเครดิต 

บัตรเอทีเอ็ม บัตรประจ�าตัวประชาชน

2. ¡ÒรปรÐ¡อบáÅÐทดสอบáผ§ว§จรไฟฟ้ÒรวÁ 
 (Integrated Circuit Packaging Ëรือ IC Packaging) 

ในปัจจบุนั บรษิทัฯให้บรกิารประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC 
Packaging) ได้หลายชนิด 

• Standard Packaging ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบทั่ว ๆ  ที่มีการผลิต
กนัมานานจนมขีนาดและรปูแบบเป็นมาตรฐานในตลาดโดยจะมขีนาดใหญ่และ
หนา ได้แก่ SOIC, TSSOP, SCTO, SOT23, SOT143 เป็นต้น และ Advanced 
Packaging ซึ่งเป็นการประกอบแผงวงจรในรูปแบบที่เพิ่งเริ่มมีการพัฒนาไม่
นานโดยจะมีขนาดเล็กและบางมากกว่าชนิด Standard Packaging ได้แก่ 
TDFN (Thin Dual Flat Non-Lead) UDFN (Ultra-Thin Dual Flat Non-Lead) 
ตวัอย่างผลติภณัฑ์การให้บรกิารประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC 
Packaging) มีอาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ IC Chip ต่างๆ

• นอกจากนี ้บรษิทัฯยงัเป็นหนึง่ในผูน้�าในการประกอบและทดสอบแผง

วงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanic 

Systems หรือ MEMS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ก�าลังเติบโตมากในปัจจุบัน โดย

บรษิทัฯมปีระสบการณ์กว่า 10 ปี ในการร่วมพฒันาเทคโนโลย ีMEMS ส�าหรบั

น�าไปใช้กบัเครือ่งวดัแรงดนัลมยางรถยนต์ (Tire Pressure Monitoring System 

หรือ TPMS) กับบริษัทชั้นน�าของโลก ซึ่งได้เป็นข้อก�าหนดทางกฎหมายของ

บางประเทศในการก�าหนดให้รถยนต์ใหม่ทุกคันต้องมีอุปกรณ์ TPMS ได้แก่ 
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สิทธิáÅÐปรÐâยชน์จÒ¡บัตรส่§เสริÁ¡ÒรÅ§ทุน

บริษัทฯได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ใน

การประกอบธรุกจิต่างๆของบรษิทัฯจ�านวน 2 ฉบบั โดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุภายใต้เงือ่นไขต่างๆทีก่�าหนด

ไว้ บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

- 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

เลขที่ อก 0906/016064 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

เลขที่ อก 0906/020700 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550

เลขที่ อก 0907/030677 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552

- ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

  การลงทุน

ผลิต Integrated Circuit และ LCD Module และประกอบ PCBA ประเภท 

5.5 การผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

- สรุปสาระส�าคัญ สิทธิ ประโยชน์

  และเงื่อนไข 

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 7 ปีนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการ

ประกอบกิจการนั้น (สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุด

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2555) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่

ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไป

หักออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล มีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น โดยเลือกหัก

จากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวม

ค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล 

• ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 463.50 ล้านบาท

• ก�าลังการผลิต 

 IC  656,000,000  ชิ้นต่อปี

 LCD Module 17,000,000    ชิ้นต่อปี

 PCBA  80,000,000   ชิ้นต่อปี

 (เวลาท�างาน 21 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อปี)

• ต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท้ังน้ี ภายในระยะเวลา 15 ปีนับแต่วันเปิดด�าเนินการ จะย้ายโรงงานไปต้ังในท้องท่ีอื่น

ไม่ได้
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ผลิตนี้ไปใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไมโครโฟนในโทรศัพท์มือถือ 

เครื่องวัดความดันในอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ส�าหรับอุตสาหกรรม และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้บริโภคทั่วไป



- 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

เลขที่ อก 0907/007603 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552

เลขที่ อก 0907/030676 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552

เลขที่ อก 0907/023225 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553

- ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

  การลงทุน

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PCBA, Touch Pad Module และ Optical 

Mouse Sensor และผลิตภัณฑ์ IC

- สรุปสาระส�าคัญ สิทธิ ประโยชน์  

  และเงื่อนไข

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจ

การทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิมกี�าหนดเวลา 7 ปนีบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบ

กจิการนัน้ (สทิธปิระโยชนท์ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลจะสิน้สดุในวนัที ่30 

เมษายน 2557) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้น

ดังกล่าว สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจาก

ก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล มกี�าหนด

เวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปี

ใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมค�านวณ

เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

• ต้องมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในด้านฝึกอบรมบุคลากรไทยเทียบกับค่าใช้จ่ายเงิน 

เดอืนและคา่จา้ง (Payroll) ของทัง้คนไทยและคนตา่งชาตไิมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ใน

ระยะ 3 ปีแรก

• ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 463.50 ล้านบาท

• ก�าลังการผลิต 

 IC   67,705,440  ชิ้นต่อปี

 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 48,180,000  ชิ้นต่อปี

 (เวลาท�างาน 24 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อปี)

• ต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดด�าเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้อง

ที่อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
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- วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

- บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2020 (1)/2552 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 

- ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ อก 0907/014022 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553

เลขที่ อก 0907/017752 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

- ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

  การลงทุน

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SEMICONDUCTOR และ PCBA ส�าหรับ 

HARD DISK DRIVE

- สรุปสาระส�าคัญ สิทธิ ประโยชน์  

  และเงื่อนไข

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการ

ที่ได้รับการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 8 ปีนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ

กิจการนั้น (สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดในวันที่ 6 

ธันวาคม 2561) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้น

ดังกล่าว สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจาก

ก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล มกี�าหนด

เวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปี

ใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปค�านวณ 

เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

• ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 736.00 ล้านบาท

• ก�าลังการผลิต 

 SEMICONDUCTOR 3,621,560,000  ชิ้นต่อปี

 PCBA     60,000,000  ชิ้นต่อปี

 (เวลาท�างาน 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี)

นอกจากนี ้บรษิทัฯได้รบัสทิธกิารส่งเสรมิการลงทนุจากการเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตามประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2552 เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งบริษัทฯจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดย

ไม่จ�ากัดวงเงิน

¡ÒรตÅÒดáÅÐ¡Òรจัดจ�ÒËน่Òย

บริษัทฯผลิตและประกอบชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ�าหน่ายให้บริษัทที่ผลิตสินค้าในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม 

ได้แก่ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร กลุ่มอุปกรณ์เพื่อความ

ปลอดภัย และอุตสาหกรรมเครื่องบันเทิง และอื่นๆ บริษัทฯมีรายได้และสัดส่วนการขายให้กลุ่มลูกค้าในประเทศต่างๆ ดังนี้

สัดส่วน¡Òรจ�ÒËน่Òยชิ้นส่วนอิเÅ็¡ทรอนิ¡ส์ขอ§บริÉัทฯจ�Òáน¡ตÒÁÀูÁิÀÒค

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

กลุ่มตลาดในประเทศสหรัฐ 1,550,444 14.12 2,152,790 16.44 1,489,676 19.90

กลุ่มตลาดในประเทศยุโรป 131,391 1.20 75,936 0.58 47,775 0.64

กลุ่มตลาดภายในประเทศ (เพื่อส่งออก) 9,294,802 84.68 10,862,898 82.98 5,948,841 79.46

รายได้จากการขายรวม 10,976,637 100.00 13,091,624 100.00 7,486,292 100.00

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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บรษิทัฯได้ท�าการตลาดในการตดิต่อลกูค้าและรบัจ้างผลติและประกอบผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การท�า 

การตลาดโดยตรงจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัฯทางหนึง่ และผ่านทางบรษิทัร่วม พนัธมติร และตวัแทนการตลาดของบรษิทัฯ 

สัดส่วนรÒยได้จ�Òáน¡ตÒÁช่อ§ทÒ§¡Òรจัดจ�ÒËน่Òย

รายได้จากการขาย

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

ขายตรง 10,375,730 94.53 12,120,892 92.58 6,738,043 90.01

Stars USA 490,011 4.46 795,637 6.08 613,092 8.19

Smart Electronics 91,409 0.83 155,510 1.19 116,911 1.56

SIIX Corporation 19,487 0.18 19,585 0.15 18,246 0.24

รวม 10,976,637 100.00 13,091,624 100.00 7,486,292 100.00

ตัวáทน¡ÒรตÅÒดขอ§บริÉัทฯÁี 4 รÒย ได้á¡่

• Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกา มีส�านักงานอยู่ที่ ซิลิกอนวัลเลย์ เมืองซานโจเซ่ 

มลรฐัแคลฟิอร์เนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทมีผูบ้รหิารมคีวามรูค้วามช�านาญในการจดัจ�าหน่ายและร่วมพฒันาสนิค้ากบัลกูค้า รวม

ถึงการให้บริการการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯโดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 

59 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 

• Smart Electronics เป็นบรษิทัสญัชาตเิยอรมนั ปัจจบุนัเป็นตวัแทนจดัจ�าหน่ายให้กบั บรษิทัฯในประเทศแถบยโุรป ผูบ้รหิาร

ของบรษิทัมคีวามช�านาญและประสบการณ์ในการจดัจ�าหน่ายอปุกรณ์และชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ในประเทศแถบยโุรปมากกว่าสบิปี 

• Japan Unit เป็นหน่วยงานในบรษิทัฯเพือ่ท�าการตลาดในประเทศญีปุ่น่ ในปัจจบุนัมผีูบ้รหิารเป็นชาวญีปุ่น่ซึง่มปีระสบการณ์

และความช�านาญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

• Smar Trek เป็นบริษัทสัญชาติไต้หวัน มีส�านักงานอยู่ที่ซินจู ประเทศไต้หวัน ซึ่งถือเป็นย่านศูนย์กลางอุตสาหกรรมไฮเทค 

เป็นบรษิทัฯทีม่คีวามแขง็แกร่งด้านสายสมัพนัธ์กบับรษิทัไฮเทคขนาดใหญ่จ�านวนมากของไต้หวนั และมปีระสบการณ์ด้านการรบัจ้าง

ผลิตขั้นสูงในธุรกิจ IC

เทคâนâÅยีที่ใช้ใน¡ÒรผÅิต

บริษัทฯได้ลงทุนในเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงสามารถผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายและครบวงจร

ร่วมกบัความเชีย่วชาญและประสบการณ์ของบรษิทัฯในการร่วมพฒันาและออกแบบผลติภณัฑ์กบัลกูค้า เพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของกระบวนการผลิตใหม่ ๆ  ของลูกค้าชั้นน�าของโลก นอกจากนี้ การที่บริษัทฯให้บริการประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(Microelectronics Module Assembly) และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อยู่ในโรงงานเดียวกัน จึง

สามารถน�าสายการผลิตทั้งคู่มาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อผสมผสานกันเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ System in Package (SiP) ซึ่ง

จะรวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ Microelectronics Module Assembly อยู่ในวงจรไฟฟ้ารวม IC ตัวเดียว ท�าให้สามารถผลิต

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในขนาดที่เล็กลงมาก 
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กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีแต่ละประเภทสามารถประยุกต์ใช้ใน

การผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายประเภท ถึงแม้

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่มา

ทดแทนรุ่นเก่า แต่กระบวนการผลิต เทคโนโลยี และเครื่องจักรของบริษัทฯที่

ใช้ส�าหรบัการผลติและประกอบผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์กส็ามารถปรบัเปลีย่น

เพื่อรองรับการประกอบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ได้

FCOF,FCOG

เทคโนโลยีในอนาคต

เท
คโ

นโ
ลย

ีขอ
งบ

ริษ
ัทFOB,FOG

COB,COF

SMT

PTH

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้
(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์
2552 2553 2554

Revenue % Revenue % Revenue %

HDD 9,263.92 83.82 10,723.51 81.38 5,803.08 76.52

MMA 1,273.84 11.53 1,591.56 12.08 975.38 12.86

IC 513.70 4.65 861.80 6.54 805.53 10.62

รวม 11,051.46 100.00 13,176.87 100.00 7,583.99 100.00

โครงสร้างรายได้ตามมูลค่าเพิ่ม

มูลค่าเพิ่ม

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

   MMA - Hard Disk 284,458 29.24 320,943 23.73 204,513 20.93

   MMA - Others 430,407 44.25 567,520 41.96 353,942 36.22

   IC Packaging 257,839 26.51 463,968 34.31 418,753 42.85

มูลค่าเพิ่มรวม 972,704 100.00 1,352,431 100.00 977,208 100.00

VA (Value Added) = ราคาขาย หัก ต้นทุนวัตถุดิบ
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บริษัทฯมีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (เขตประกอบการเสรี) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่

รวม 17 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 25,500 ตารางเมตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โรงงานแห่งที่ 1 สร้างเสร็จเมื่อปี 2540 บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 3,500 ตารางเมตร บริษัทฯได้

ท�าการปรับปรุงระบบต่างๆให้พร้อมและมีมาตรฐานที่จะสามารถรองรับลูกค้าระดับโลกเช่นเดียวกับโรงงานแห่งที่ 2

โรงงานแห่งที่ 2 ตัวอาคารสร้างเสร็จเมื่อปี 2548 และมีการด�าเนินการผลิต เมื่อปี 2549 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 

โดยมพีืน้ทีใ่ช้สอยทัง้สิน้ 22,000 ตารางเมตร โดยมกี�าลงัการผลติทัง้สิน้ประมาณ 1,600 ล้านชิน้ต่อปี ให้บรกิาร Microelectronics 

Module Assembly (MMA), IC Packaging Assembly & Test และ Captive Line Assembly

ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกาย 2554 โรงงานทั้ง 2 แห่งได้ถูกน�้าท่วมขัง และได้รับความเสียหายในบริเวณชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ 

หลังจากที่น�้าลด บริษัทฯได้เข้าท�าการฟื้นฟูและด�าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย โดยได้ด�าเนินการสั่ง

ซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ ก�าลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ล้านชิ้น) ก่อนน�้าท่วม

การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC) 1,500.0
การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (MMA) 120.0
รวม 1,700.0

ผลิตภัณฑ์ ก�าลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ล้านชิ้น) หลังน�้าท่วม

การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC) 1,000.0
การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (MMA) 60.0
รวม 1,060.0

ก�าลัง
การผลิต

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัทฯยังคงให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาทั้งทางด้านขั้นตอนการผลิตและรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ ทีมวิจัยและพัฒนา 

ของบริษัทฯ ยังคงความร่วมมือกับลูกค้าทางด้านการร่วมพัฒนาผลิตภัณท์ พร้อมๆกับการเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนอง

ลูกค้าส�าหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ ด้วยการพัฒนาและสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตขึ้นมาใหม่ ในลักษณะของการเป็น 

ผูก้้าวเข้าสูธ่รุกจิก่อนผูอ้ืน่(First Mover) ให้สอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของผลติภณัท์แต่ละประเภท ซึง่เครือ่งจกัรเฉพาะทางเหล่านี้

ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาดทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผลิตภัณท์ที่ใช้เทคโนโลยี MEMS และ RFID ในธุรกิจ IC Packaging 

และ ชดุเซน็เซอร์ระบบสมัผสัในกลุม่ผลติภณัท์ MMA ซึง่ถอืเป็นสนิค้าในกลุม่ Blue Ocean ทีม่กีารเตบิโตสงู แต่การแข่งขนัไม่มาก

การพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและเครื่องทดสอบการท�างาน(Functional Tester) ชุดผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ระบบสัมผัส

ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถตอบสนองปริมาณความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการน�าชุดระบบควบคุมอัตโนมัติ เข้ามา

เสริมกับการสร้างชุดกลไกการท�างานของเครื่องจักรขึ้นมาใหม่ ท�าให้สามารถเพิ่มก�าลังการผลิตได้โดยใช้ก�าลังคนและพื้นที่ลดลง

ได้ระดับหนึ่ง 

โครงการ
ในอนาคต

บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายก�าลังการผลิตเพื่อรองรับลูกค้าในผลิตภัณฑ์ที่มี Gross Margin สูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์บลูโอเชี่ยน 

(Blue Ocean Product) ที่มีอัตราการเติบโตสูง (High Growth) มีช่องว่างในการเพิ่มอัตราก�าไรและมีการแข่งขันน้อย เนื่องจาก

เป็นสินค้าที่ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯและลูกค้า โดยมุ่งเน้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ IC Packaging & Test 

ได้แก่ MEMs (Micro Electro Mechanical System), RFID เป็นต้น

บริษัทฯได้ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2554 

ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2554 ท�าให้มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยแห่งใหม่ของบรษิทัฯ โดยจดัตัง้เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2555 

มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจ�าหน่าย อาร์เอฟไอดี แท็ค โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีการช�าระเงินค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน (เท่ากับ 2,500,000 บาท) สอดคล้องกับ

ทิศทางของบริษัทฯ ในการลงทุนธุรกิจใหม่ ท�าให้บริษัทฯมีสินค้าของตนเองซึ่งจะท�าให้บริษัทฯมีความมั่นคงมากขึ้นและเป็น 

สายธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตและมีอัตราก�าไรสูง

การวิจัย
และพัฒนา

รายงานประจ�าปี 2554 023



ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จ�านวน (หุ้น) คิดเป็น (ร้อยละ)

1 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 34,613,337 8.30

2 นายสมนึก ไชยกุล 22,094,189 5.30

3 นางสาว สุทธิลักษณ์ ไชยกุล 21,000,000 5.04

4 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 20,747,981 4.98

5 นางสาว อรนุช ไชยกุล 17,397,500 4.17

6 นายเพชร ไวลิขิต 13,248,650 3.18

7 นายศรัณย์ ไชยกุล 10,001,900 2.40

8 นางพูนพรรณ ไชยกุล 8,145,993 1.95

9 นางพวงพร วงสถาวร 7,722,963 1.85

10 นายวิชัย วชิรพงศ์ 6,851,700 1.64

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม
1. Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 59 ของทุน 

จดทะเบียนช�าระแล้ว

Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบรษิทัสญัชาตสิหรฐัอเมรกิาซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี 2548 มสี�านกังานอยูท่ี ่ซลิกิอนวลัเลย์ 

เมืองซานโจเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมผู้บริหารของบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นผู้ที่มี

ความรู้ความช�านาญในการจัดจ�าหน่ายและร่วมพัฒนาสินค้ากับลูกค้า รวมถึงการให้บริการ การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วน

อเิลก็ทรอนกิส์ โดยมฐีานลกูค้าส่วนใหญ่อยูใ่นอตุสาหกรรมผลติชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์หลายๆ ประเภท และอตุสาหกรรมยานยนต์ 

2. บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (SMT Green Energy Co., Ltd.) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด เป็นบริษัทสัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 มีส�านักงานอยู่ที่ 605-606 หมู่ที่ 2 

ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งธุรกิจด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนทุกประเภท โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ในการ

ลงทุนในโครงการต่างๆ 

3. บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด (SS RFID Co., Ltd.) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว (ตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554)

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 มีส�านักงานอยู่ที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ต�าบล

คลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายระบบ Radio 

Frequency Identification (RFID) Tags ซึง่ฐานลกูค้าส่วนใหญ่จะอยูใ่นทวปีอเมรกิา ทวปียโุรป ทวปีเอเซยี รวมถงึในประเทศญีปุ่น่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

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

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมโดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อ

การท�าธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทฯ มีความถนัดและ

ช�านาญ โดยจะค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ โดยบริษัทฯ จะ

ควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทฯมีสิทธิ

คัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่ส�าคัญๆ ที่จะด�าเนินการโดยบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้นๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าว

จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และ/หรือ ในกรณีที่เป็นการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยง

กันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย รวมทั้งต้องน�ากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้

โครงสร้างเงินทุน

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทนุจดทะเบยีน : 843,540,478 บาท ประกอบด้วยหุน้สามญัจ�านวน 421,770,239 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 2.00 บาท

ทนุช�าระแล้ว: 833,844,960 บาท ประกอบด้วยหุน้สามญัจ�านวน 416,922,480 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 2.00 บาท

หุ้นสามัญเพิ่มทุน

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ จากเดิม 751,000,000 บาท เป็น 843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ�านวน 46,126,712 หุ้น 

มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ 2.00 บาท โดยให้จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวนดงักล่าวให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนจ�านวน

หุน้ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 16 บาท 

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดระยะเวลาการจองซื้อในวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2554 ซึ่งผลการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว มี

ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งสิ้น จ�านวน 2,178 ราย คิดเป็นหุ้นจ�านวน 46,126,712 หุ้น ท�าให้ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทฯ 

เพิ่มขึ้นอีก จ�านวน 92,253,424 บาท 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 บริษัทฯ ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ/หรือ

พนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP จ�านวน 7,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (หน่วยละ 0 บาท) อัตราการใช้สิทธิ 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาการใช้สิทธิ 4.50 บาทต่อหุ้น โดยก�าหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

ในวันท�าการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ 4 

ปี จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2557 (วันที่ 30 พฤษภาคม 2557)  

นโยบายการลงทุน
และโครงสร้างเงินทุน

รายงานประจ�าปี 2554 025



 นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตาม

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ รวมเป็นจ�านวน 2,757,364 หน่วย คิดเป็นหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิจ�านวนทั้งสิ้น 2,795,768 หุ้น โดยยัง 

คงเหลือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีก จ�านวน 4,742,636 หน่วย และเหลือหุ้นส�าหรับรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิตาม

โครงการนี้ จ�านวน 4,847,759 หุ้น

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ ได้มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (เริ่มตั้งแต่การใช้สิทธิครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2554) เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ 

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยราคาที่เสนอขายหุ้นละ 16 บาทนั้น เป็นราคาที่ต�่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ค�านวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันท�าการติดต่อกัน หรือใน

ช่วงระยะเวลา วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2554 และ 21 -25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเท่ากับ 19.87 บาท) และเป็นไปตามเงื่อนไข

ตามทีร่ะบไุว้ใน “ ข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส�าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธสิ�าหรบัใบส�าคญัแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ” ที่ก�าหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใหม่ท�าให้ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.02213 หุ้น และ

ราคาการใช้สิทธิ 4.403 บาท ต่อหุ้น

 2. บรษิทัฯ ได้เพิม่ทนุจดทะเบยีนเพือ่รองรบัการปรบัสทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว จาก 843,253,424 บาท เป็น 843,540,478 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ�านวน 143,527 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัจากหกัภาษแีละส�ารอง

ตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษิทัฯมอี�านาจในการพจิารณายกเว้นไม่ด�าเนนิการตามนโยบายดงักล่าว หรอืเปลีย่นแปลง

นโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น 

ใช้เป็นทุนส�ารองส�าหรับการช�าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายก�าลังการผลิต หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด 

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯในอนาคต

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีดังนี้

(บาท ต่อ หุ้น)

2552 2553 2554

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก 0.14 0.20 0.20

การจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานงวดครึ่งปีหลัง 0.15 0.50 -*

การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 0.29 0.70 0.20*

* รอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประจ�าปี 2555 ในวันที่ 19 เมษายน 2555

นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล
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การบรหิารและการพฒันาทรพัยากรมนษุย์เป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่

ต่อนโยบายการเป็น “ผู้น�าธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีใน

อนาคต” โดยมุง่พฒันาบคุลากรให้มคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถ และทศันคติ

ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานให้เป็นเลิศในทุกๆ ด้าน ดังนั้นการบริหารและ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มี 

ความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ 

บริษัทฯ 

นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาพนักงานให้เป็น 

ผูม้ทีกัษะเชีย่วชาญในงาน (People Excellence) บรษิทัฯ ได้ก�าหนดแผนงาน

ในการรองรับทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

แผนการด�าเนนิงานการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ในระยะสัน้ ทางบรษิทัฯ 

มุ่งสร้างแรงงานสัมพันธ์ และขวัญก�าลังใจของพนักงาน หลังจากได้รับ 

ผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยใหญ่ในปลายปี 2554 ยกระดับความรู้ ทักษะ 

ความสามารถของพนกังานระดบัปฏบิตั ิโดยการพฒันาการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

หรอื On the job training ให้มทีกัษะความสามารถทีห่ลากหลาย เน้นการสร้าง 

Train the Trainer และระบบพี่เลี้ยงของหัวหน้างาน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ

พฒันาความสามารถของพนกังานและคณุภาพของสนิค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และน�าระบบกจิกรรมข้อเสนอแนะของพนกังาน (Kaizen Suggestion System) 

เข้ามาใช้ในการบรหิารจดัการ โดยให้พนกังานทกุระดบัมส่ีวนร่วมในการพฒันา

องค์กรอย่างต่อเนื่องในประเด็นการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตสินค้า 

ปรับปรุงสภาพการท�างาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้พนักงาน

ได้มีการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าให้แก่พนักงานได้มี 

ส่วนร่วมในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระยะยาว บริษัทฯได้วางแผน

พฒันาบคุลากรขององค์กรโดยระบบ Competency Management System ใน

การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องค์กรอย่างชดัเจนเป็นรปูธรรม 

Competency หรอืระบบสมรรถนะถอืเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการบรหิารจดัการ

และเสรมิสร้างระบบการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ในด้านต่างๆ ให้มปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ เช่น ระบบการสรรหาและคดัเลอืก, ระบบการพฒันาบคุลากร, ระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน, ระบบการวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้า

ในอาชีพ เป็นต้น อีกทั้งได้จัดท�าโครงการบริหารและพัฒนาพนักงานคนเก่ง 

“STARS TOP” (Talent Opportunity Program) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อจัดการ 

ดูแลและรักษาคนที่มีศักยภาพสูงในบริษัทฯ รวมถึงการสร้างคนเพื่อรองรับ

การเติบโตและการทดแทนต�าแหน่งส�าคัญในอนาคต โครงการ STARS TOP 

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อด�าเนินการเฟ ้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ มี 

ผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) ในปัจจุบัน และมีศักยภาพใน 

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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การท�างานสงู (High Potential) ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยกลุม่คนเก่งเหล่านีถ้อืเป็นทรพัย์สนิขององค์กร (Organizational Asset)

พนักงานกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถน�าความรู้และทักษะที่มีอยู่มาใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์การให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการ

เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในด้านต่างๆ 

บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการท�างาน สร้างผลผลิตที่ดี

ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียด ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญ ก�าลังใจ รักและ

ผูกพันต่อบริษัทฯ อย่างยั่งยืนด้วยกิจกรรมต่างๆ

รายงานประจ�าปี 2554 029



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

โดยปลกูจติส�านกึให้พนกังานช่วยเหลอืสงัคม ชมุชน และรกัษาสิง่แวดล้อม เพือ่เป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอสงัคม ด้วยการมส่ีวนร่วมพฒันา

สังคมไทยให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

1.  ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลคลองจกิ อ�าเภอบางปะอนิ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประจ�าทุกปี โดยใน

ปี 2554 ได้มอบรถจักรยาน เพื่อเป็นของขวญั 

ในงานวนัเดก็และสนบัสนนุให้เดก็ในชมุชนได้ออก

ก�าลงักาย

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

030



2. จดัโครงการให้พนกังานร่วมบรจิาคโลหติ

กับสภากาชาดไทย เป็นประจ�าทุกปี ไม่น้อยกว่า 

2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนช่วยเหลือ

สังคม โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดท�าโครงการ

นี้ 3 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม และ 

สิงหาคม 2554

3. บริษัทฯ  และพนักงานร่วมบริจาคเงิน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ  ในประเทศญี่ปุ่น 

ผ่านบญัช ี“ครอบครวัข่าว 3 ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

ที่ญี่ปุ ่น” และรายการเรื่องเล่าเช้านี้ จ�านวน 

1,000,000 บาท ในช่วงเดือนมีนาคม 2554

4. จดัท�าโครงการ “ชาวสตาร์สร่วมปันน�า้ใจ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในภาคใต้” โดยผูบ้รหิาร

และพนักงาน ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผ่าน

บญัช ี“สภากาชาดไทย เพือ่ผูป้ระสบอทุกภยั” เมือ่

วันที่ 28 เมษายน 2554

รายงานประจ�าปี 2554 031



6. จดัท�าโครงการ “ผ้าป่าช่วยน้อง โครงการ 2” 

มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียน

บ้านสร้าง อ�าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

7. จดัท�าโครงการ “สตาร์สร่วมปันน�า้ใจช่วย

เหลอืผูป้ระสบภยัน�้าท่วม” โดยมอบถุงยังชีพแก่ 

ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม ในพืน้ที ่ต.บางกระสัน้ อ.บางปะอนิ 

และ อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา จ�านวนกว่า 550 ถงุ 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 และ วันที่ 30 

กันยายน 2554

5. ร่วมกิจกรรม “แรลลี่สานสัมพันธ์ นิคม

อตุสาหกรรมบางปะอนิ 2554” เพือ่หารายได้ส�าหรบั

การจัดท�ากิจการสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่รอบ

นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ผ่านชมรมบรหิารงานอตุสาหกรรมบางปะอิน เมื่อ 

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2554

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

(Listed Company) คณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นในการ

พัฒนาระดับการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ

มรีะบบการก�ากบัดแูลกจิการและแนวปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practices) 

และมุง่หวงัให้บรษิทัฯพฒันาระดบัการก�ากบัดแูลกจิการให้ได้รบั

การยอมรบัว่ามกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่สร้างความเชือ่มัน่

ให้แก่ผู ้ถือหุ ้น ผู ้มีส่วนได้เสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิด

ประโยชน์โดยรวมต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2554 บริษัทฯ ปฏิบัติตามการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2554 ในวัน

ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. (ภายใน 4 เดือน

นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ) โดยใช้วิธีก�าหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record 

Date) และรวบรวมรายชื่อผู ้ถือหุ ้นตามมาตรา 225 ของ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั (Thailand Securities Depository Co., Ltd.) 

ซึง่เป็นนายทะเบยีนของบรษิทัฯ จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุทัง้ฉบบั

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรายงานประจ�าปี ในรูปแบบ 

CD-Rom ให้กับผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และ

โฆษณาบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์ตดิต่อกนั 3 วนัก่อน

วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณา

ข้อมลูเพยีงพอ หนงัสอืเชญิประชมุระบรุายละเอยีดของวาระการ

ประชุมชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อรับทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ

เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

ในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มี 

รายละเอยีดครบถ้วนเพยีงพอ นอกจากนีย้งัมกีารแจ้งรายละเอยีด

ให้ผู้ถือหุ้นน�าหลักฐานที่จ�าเป็น เพื่อน�ามาแสดงตนในวันประชุม

ผูถ้อืหุน้เพือ่รกัษาสทิธใินการเข้าร่วมประชมุ และให้สทิธผิูถ้อืหุน้

ในการมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

แทนตน โดยแนบแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีก่รมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด) บริษัทฯ ได้เปิดให้ 

การก�ากับ
ดูแลกิจการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อย

กว่า 1 ชัว่โมง และใช้ระบบบาร์โค้ด (barcode) ในการลงทะเบยีน

พร้อมจดัพมิพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้กบัผูถ้อืหุน้ และให้

สิทธิผู้ที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มประชุมแล้ว สามารถ

ลงคะแนนได้ส�าหรับวาระที่ยังไม่มีการลงมติ 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2554 นั้น มี

กรรมการของบรษิทัฯ เข้าร่วมประชมุ 8 ท่านจากจ�านวน 9 ท่าน 

รวมทัง้ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วข้องในแต่ละวาระ ผูส้อบ

บญัชขีองบริษัทฯที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษา

กฎหมายอิสระของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิด

เหน็ และตอบข้อซกัถามของผูถ้อืหุน้ด้วย และตวัแทนจากบรษิทั

ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นผูท้�าการตรวจ

สอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลการลงคะแนน

เสยีงร่วมกบัทีป่รกึษากฎหมายอสิระของบรษิทัฯ การด�าเนนิการ

ประชุมเป็นไปตามล�าดับวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระ

การประชุม

 บรษิทัฯได้แจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบัองค์ประชมุ สดัส่วน

ผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและมอบฉนัทะ วธิกีารลงคะแนน 

วิธีนับคะแนน ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดัง

นั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับ

มอบฉันทะมา 

(2) ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มี

สิทธิออกเสียงในวาระนั้น

(3) ผู ้ด�าเนินการประชุมจะถามในแต่ละวาระๆว่ามีผู ้

คดัค้าน หรอืงดออกเสยีงหรอืไม่ หากประสงค์จะคดัค้านหรอืงด

ออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ส�าหรับท่านที่ไม่

คดัค้านหรอืไม่งดออกเสยีง จะถอืว่าอนมุตัติามวาระนัน้ บรษิทัฯ

จะน�าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจาก

จ�านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ข้าร่วมประชมุ หรอืงดออกเสยีงลงคะแนน 

เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

(4) เพื่อให ้สอดคล ้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในวาระเรือ่งพจิารณาเลอืกตัง้

กรรมการแทนกรรมการซึง่ครบก�าหนดออกตามวาระผูถ้อืหุน้ทัง้

ประสงค์จะลงคะแนนเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ต้อง

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

รายงานประจ�าปี 2554 033



 บริษัทฯ ก�าหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มี

โอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯได้มีการบันทึกรายงานการ

ประชุม โดยบันทึกวาระการประชุม เนื้อหาการประชุม ผลการ

ลงคะแนนแต่ละวาระ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็นข้อซักถาม 

ความคดิเหน็ ค�าชีแ้จงของกรรมการและผูบ้รหิาร ไว้อย่างถกูต้อง 

ครบถ้วน ส�าหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้จัด

ท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการ

ประชุมผู ้ถือหุ ้นโดยได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็น

ระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับสิทธิของ 

ผู้ถือหุ้นทุกคนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย หรือ

ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยได้ด�าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ด�าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ จะไม่

เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าหากไม่จ�าเป็น 

โดยเฉพาะวาระส�าคญัทีต้่องให้ผูถ้อืหุน้ใช้เวลาในการศกึษาข้อมลู

ก่อนตัดสินใจ

(2) เสนอรายชือ่กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เพือ่เป็นทาง

เลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และได้ชีแ้จงให้ผูถ้อืหุน้ทราบ

ว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น 

วาระการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออกตาม

วาระ เป็นต้น

(3) ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงทกุวาระ โดย

จัดท�าบัตรลงคะแนนแยกแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลง

คะแนนได้ตามสมควร 

(4) ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นมี

โอกาสในการแสดงความคิดเห็น ในการประชุมประจ�าปี 2554 

บรษิทัฯเปิดโอกาสในการแสดงความคดิเหน็ และตัง้ค�าถามต่อที่

ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯได้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่ง

ค�าถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของ

บรษิทัล่วงหน้าผ่าน E-mail address: ir@starsmicroelectronics.

com หรือทางโทรสาร 035-221778 และสอบถามรายละเอียด

เพิม่เตมิได้ที:่แผนก Compliance & Legal โทรศพัท์ 035-221777 

ต่อ 308 อย่างไรก็ตามในปี 2554 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่ง 

เรื่องใดมาเพื่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยว

กบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเกีย่วโยง และการได้มาหรอื

จ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง

ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความส�าคัญกับรายการ

ระหว่างกัน หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อยเกดิขึน้กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มส่ีวน

ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งไม่

อยู่ในเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการ

ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจ

สอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

(7) ก�าหนดมาตรการให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องเปิดเผย

ข้อมลูถงึการมผีลประโยชน์ส่วนตนต่อการท�าธรุกรรมใดๆอนัอาจ

กระทบกบับรษิทัฯ ผ่านแบบฟอร์มรายงานการมส่ีวนได้เสยี โดย

มเีลขานกุารบรษิทัฯเป็นผูร้บัรายงานการเปิดเผยข้อมลูการมส่ีวน

ได้เสียและน�าส่งประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯได้ให้กรรมการและผู้บริหาร

ทกุคนเปิดเผยข้อมลูการมส่ีวนได้เสยีของตน ซึง่ทัง้ปีนีไ้ม่มกีารก

ระท�าใดขัดต่อข้อก�าหนดในเรื่องการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน

 
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.  ผู ้ถือหุ ้น: บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นทุกคนอย่าง 

เท่าเทียม เป็นธรรม ให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่

กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

2.  พนักงาน: บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง 

เท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

3.  คู่ค้าและเจ้าหนี้: บริษัทฯปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้า และ/หรอื ข้อตกลง

ในสัญญาที่ท�าร่วมกัน

4.  ลูกค้า: บริษัทฯ ให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า โดยให้ความส�าคัญด้านความปลอดภัย

ควบคู่กันไป

5.  คู่แข่ง: บริษัทฯ ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี และ

หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง 

6.  สงัคมรวมและสิง่แวดล้อม: บรษิทัฯ ให้การสนบัสนนุ

กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และส่งเสริมคุณภาพของสังคม และ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ดแูลสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีข้างต้นด้วยความเป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ดแูลให้เปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง

กับกิจการ ทั้งข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน ให้ตรงเวลา

ตามข้อก�าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยน�าเสนอทั้งในรูปภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

เพือ่ให้นกัลงทนุ ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วข้องต่างๆ ได้รบัทราบข้อมลู

ได้อย่างโปร่งใส เท่าเทยีมกนั นอกจากนีไ้ด้มกีารเปิดเผยรายงาน

ผูส้อบบญัช ีตวัเลขทางการเงนิ และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

บรษิทัฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ 

และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม 

และเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบริษัทฯ ยัง

ได้จดัให้มส่ีวนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบดแูลให้ข้อมลู

ทีส่�าคญัต่อนกัลงทนุ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้จดัท�าข้อมลูเผย

แพร่ข้อมลูต่างๆ ผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบไซต์

ของบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถอ่าน 

และรบัทราบข้อมลูข่าวสารทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ข้อมลูทางการเงนิ 

ข้อมูลผลการประกอบการได้ตลอดเวลา 

	 บรษิทัฯ ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารรายงานโดย ให้

กรรมการทุกท่าน,ผู้ด�ารงต�าแหน่งในระดับบริหารสี่ 

รายแรก นบัต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารลงมา, ผูด้�ารง

ต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่

เป็นระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า ต้อง

รายงานการมีส่วนได้เสียตามแบบแจ้งรายงานการมี

ส่วนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยรายงานเมือ่

มกีารท�ารายการทีอ่าจเข้าข่ายมส่ีวนได้เสยี ให้รายงาน

ต่อบรษิทัฯ โดยไม่ชกัช้า และเลขานกุารบรษิทัฯจะเป็น

ผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย

กรรมการและผู้บริหารไว้

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของปี 2554 บริษัทฯ ได้จัด

กิจกรรมแถลงผลการด�าเนินงาน และมีการเข้าร่วมโครงการ 

Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวม 3 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าชม

กิจการของบริษัทฯ ( Company Visit ) เสมอ 

ทั้งนี้ส�าหรับปี 2554 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยการเปิดเผย

ข้อมูลเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

อย่างครบถ้วน และตรงตามก�าหนดเวลา

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดตามที่

ก�าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก�าหนดเป้าหมาย 

แนวทาง นโยบาย แผนการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณ

ประจ�าปีของบรษิทัฯ และควบคมุดแูลการบรหิารและการจดัการ

ของฝ่ายบรหิาร หรอืของบคุคลใด ๆ  ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิ

งานดงักล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย รวมทัง้แผนการ

ด�าเนินงานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

 คณะกรรมการ

ปัจจบุนับรษิทัฯ มคีณะกรรมการ จ�านวน 11 ท่าน ประกอบ

ด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 4 ท่าน และกรรมการอสิระทัง้หมด

เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย กรรมการบริหารจ�านวน 3 

ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้

บรหิารจ�านวน 4 ท่าน 

บริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทัง้นี ้เพือ่แบ่งอ�านาจหน้าที่

ให้ชัดเจน ซึ่งจะท�าให้การก�าหนดทิศทางและการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาก�าหนดเป้าหมายของบริษัทฯ 

และก�าหนดบทบาทและมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 คณะอนุกรรมการ 

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมี 

คณะกรรมการชดุย่อย 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร 

จ�านวน 5 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 4 ท่าน 

และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจ�านวน 3 ท่าน 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�านวน 11 ท่าน (มี

กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และผู้บริหารของบริษัทฯเป็นกรรมการบริหารความ

เสีย่ง) ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้มกีารก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องคณะ

กรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยัง

รายงานประจ�าปี 2554 035



ไม่ได ้มีการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา 

เนือ่งจากโครงสร้างองค์กรของบรษิทัฯ ไม่ได้มคีวามซบัซ้อน

มาก

 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุม

ภายในทีเ่ป็นมาตรฐาน เพือ่ให้เป็นทีย่อมรบั และเชือ่ถอืต่อ

ผูถ้อืหุน้ และนกัลงทนุ ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยบรษิทัฯ

ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงาน

ทางการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 

ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีระบบการท�างานที่

ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะเรื่องของความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยคณะ

กรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบ

บญัช ีฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาและให้ข้อเสนอ

แนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัจดัให้มฝ่ีายตรวจสอบภายใน ซึง่ฝ่าย

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ และ

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีต่รวจสอบ

การปฏบิตังิานของระบบงานต่างๆให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

และปฏบิตัถิกูต้องตามกฎระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

และรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนที่ได้ก�าหนด

ไว้ล่วงหน้าประจ�าปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบ 

ส�าหรับปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรม

การบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่

เพียงพอ 

 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการในการป้องกันการน�าข้อมูล 

ของบรษิทัฯ ไปใช้เพือ่ประโยชน์ของผูบ้รหิาร และบคุลากร

ของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษาความลับ 

และการใช้ข้อมูลภายในไว้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

 1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ 

บริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน 

ของบริษัทฯ 

 2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัฯ 

จะต้องไม่น�าความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ

ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ 

จะต้องไม่ท�าการซือ้ขาย โอนหรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ 

โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือ เข้า

ท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของ 

บรษิทัฯ อนัอาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ ไม่ว่าโดยทาง

ตรงหรือทางอ้อม ข้อก�าหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่

ยงัไม่บรรลนุติภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้าง

ของ บรษิทัฯ ด้วย ผูใ้ดทีฝ่่าฝืนระเบยีบข้อบงัคบัดงักล่าวจะถอืว่า

ได้กระท�าผิดอย่างร้ายแรง

4. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของ 

บริษัทฯ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 

เดอืนก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน โดยบรษิทัฯ ได้แจ้งให้กรรมการ

และผู้บริหารห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการ

เงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและ

ความจ�าเป็นของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและก�าหนดแนว

นโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ โดยคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ต้องทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบว่า 

จะต้องใช้ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิและมจีรยิธรรมในการด�าเนนิ

ธรุกจิ ต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 

และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วย

ความซือ่สตัย์ สจุรติ และค�านงึถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ ซึ่งบริษัทฯได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์

ภายในของบริษัทฯ ที่ www.starsmicroelectronics.com 

ดังนี้

 1.  ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือ 

หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 2. ค�านงึถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกลุม่ต่างๆ และ

ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 3. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ความ 

รับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว อาจ

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ นอกจากนี้บริษัทฯ 

ได้ก�าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน

 4. ด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส และจดัให้มกีารเปิด

เผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม

 5. ด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ได้

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

ตดิตามการบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสมและสม�า่เสมอ

 6. ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู ้บริหารและ 

พนักงานของบริษัทฯ 

 การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

รวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ (บรษิทัฯ มนีโยบายในการจดัการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) โดยใน

แต่ละครั้งมีกรรมการเกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ในการ

เรียกประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทฯท�าหน้าที่

จดัการประชมุ ส่งหนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการไม่น้อย

กว่า 7 วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อ 

รกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ จะแจ้งการนดัประชมุ

โดยวิธีอื่น เช่นทางโทรศัพท์ หรือทางเมล์เพื่อก�าหนด 

วนัประชมุให้เรว็กว่านัน้กไ็ด้ พร้อมทัง้จดบนัทกึการประชมุ 

และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ ่านการรับรองของ 

คณะกรรมการบริษัทฯไว้ทุกครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
และผู้บริหาร

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนประจ�าปี 2554 

ไว้ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2553 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ดังนี้

เงินเดือน (ต่อเดือน)/ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)

1. ประธานกรรมการ  36,000 บาท/เดือน
2. กรรมการบริษัทฯ  24,000 บาท/เดือน
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  36,000 บาท/เดือน
4. กรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท/เดือน
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ, กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 5,000 บาท/ครั้ง

รายงานประจ�าปี 2554 037



ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ค่าตอบแทน

กรรมการรวม เท่ากับ 2,499,000 บาท และ 3,847,000 บาทตามล�าดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน

และเบี้ยประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: บาท)

รายชื่อกรรมการ

 ปีบัญชี 2553 
 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

 ปีบัญชี 2554
 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

1. นายสมนึก ไชยกุล
2. นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์ 
3. นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ
4. นายเทซึโอะ ซึจิโมโต้ 1
5. นายชอง เคว็น ซัม
6. นายประสาท ยูนิพันธุ์
7. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
8. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
9. นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล 2
10. นางพูนพรรณ ไชยกุล 3
11. นายโตรุ อูชิโนะ 4
12. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 5
13. รศ.ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 6

364,000
268,000
268,000
52,000

268,000
335,000
350,000
326,000
56,000
212,000

N/A
N/A
N/A

462,000
333,000
328,000

-
328,000
362,000
447,000
420,000

-
328,000
294,000
275,000
270,000

รวม 2,499,000 3,847,000

/1 นายเทซึโอะ ซึจิโมโต้ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
/2 นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล ได้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากครบวาระ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
/3 นางพูนพรรณ ไชยกุล ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
/4 นายโตรุ อูชิโนะได้รับต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2554 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554
/5 รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
/6 รศ.ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน

ปีบัญชี 2553
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

ปีบัญชี 2554 
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

จ�านวนราย ค่าตอบแทนรวม จ�านวนราย ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนรวม 5 14,484,000 5 14,844,077

โบนัสรวม 5 1,195,000 - -

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 5 1,017,659 5 1,146,398

รวม 16,696,659 15,990,475

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

 (ไม่มี)

บุคลากรของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

จ�านวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ แบ่งตามสาย

งานหลัก ดังนี้

(หน่วย: คน)
สายงานหลัก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

1. สายงานการขายและการตลาด 16

2. สายงานปฏิบัติการและพัฒนา 2,181

3. สายงานการจัดการวัตถุดิบ 121

4. สายงานการเงินและธุรการ 120

รวม 2,438

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554

1. สายงานการขายและการตลาด 8

2. สายงานปฏิบัติการและพัฒนา 584

3. สายงานการจัดการวัตถุดิบ 59

4. สายงานการเงินและธุรการ 62

รวม 713

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีกระบวนการด�าเนินงานในการพัฒนาบุคลากร

หรอืพนกังานให้มคีวามรูค้วามช�านาญ ตลอดจนมทีศันคตทิีด่ต่ีอ

บริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ

งานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีเป้าหมายให้

พนักงานของบริษัทฯ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ กล่าวคือ

1. เรียนรู้งานหลายประเภท

2. ปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่

3. มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง

4. สามารถสับเปลี่ยนหน้าที่กับเพื่อนร่วมงานได้

ทั้งนี้เพราะความเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานและ 

เป้าหมายที่จะให้พนักงานเกิดความก้าวหน้าในชีวิตการงาน 

บรษิทัฯ จงึก�าหนดแผนการฝึกอบรม โดยมแีผนภมูกิระบวนการ

การศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานดังนี้

วิเคราะห์ความต้องการ

ออกแบบหลักสูตร

ศึกษา อบรม และพัฒนา

ประเมินและติดตาม

เนื่องจากการที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

บคุลากรเป็นอย่างสงู บรษิทัฯ จงึมนีโยบายในการพฒันาบคุลากร

ซึ่งมีข้อหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

 1. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร

 2.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ ในทุกระดับ 

โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและ ภายนอกอย่าง

สม�่าเสมอ

 3. จดัให้มกีารพฒันาบคุลากรร่วมกบัลกูค้าเพือ่พฒันา

ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Joint Innovation

 4. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

รายงานประจ�าปี 2554 039



ในปี 2554 บริษัทฯมีการท�าธุรกรรมการค้าที่เป็นรายการ

ระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องอยู ่พอสมควร 

เนือ่งจากบรษิทัทีเ่กีย่วข้องและบรษิทัร่วมดงักล่าวเป็นผูป้ระกอบ

การใหญ่ในธุรกิจซื้อขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีส่วนช่วย

เหลือและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ เป็นธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

บรษิทัฯ และเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าปกตเิสมอืนคูค้่าธรุกจิโดย

ทั่วไป ซึ่งต้องพึ่งพาการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อกัน 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ ได้รบัการพจิารณา และให้

ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ว่าเป็น

รายการที่บริษัทฯ ด�าเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ 

และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นโยบาย

การก�าหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก�าหนดจากราคาตามปกตขิองธรุกจิเช่นเดยีวกบัทีก่�าหนดให้กบั

บุคคล/กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ 

ของบริษัทฯ 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่าง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ (1) ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และ (2) 

ธุรกรรมพิเศษ โดยมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการ

ระหว่างกนัส�าหรบัธรุกรรมในแต่ละประเภท มรีายละเอยีด ดงันี้

 1. ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ว่าในการเข้าท�าธุรกรรมที่

เกดิขึน้เป็นปกตแิละต่อเนือ่ง โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ดแูล

ให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึง

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�า

รายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญ

รายการ
ระหว่างกัน

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี รวมทั้ง

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

 2. ธุรกรรมพิเศษ

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความ

เห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าท�าธุรกรรมต่างๆ ใน

กรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณา

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มี

ความรูค้วามช�านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอืผูป้ระเมนิราคา

อิสระ หรือ ส�านักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ 

และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู ้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

รายการระหว่างกนัดงักล่าว ความเหน็ของบคุคลทีม่คีวามรูค้วาม

ช�านาญพเิศษจะถกูน�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น 

แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชขีองบรษิทัฯ พร้อมทัง้เปิดเผยในรายงานประจ�าปี และแบบ

แสดงข้อมูลประจ�าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)

นโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

การท�ารายการระหว่างกันในอนาคตนั้น คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ให้ค�ามั่นว่า จะดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการ

เปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือ

จ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง

ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตสุม

ผลในการเข้าท�ารายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่า

เป็นไปตาม เงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยห้ามกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นใดมีส่วนในการอนุมัติ

รายการระหว่างกันดังกล่าว

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการบรหิารความเสีย่งโดยมกีาร

จดัตัง้คณะกรรมบรหิารความเสีย่งทีป่ระกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัสงู

ในแผนกต่างๆของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

จะมีการประชุมเพื่อศึกษาและระบ (Identify) ความเสี่ยงด้าน

ต่างๆของบรษิทัฯ และท�าการจดัประเภทของความเสีย่งด้านต่างๆ 

(Risk Classification) รวมถึงประเมินโอกาส (Likelihood) และ

ผลกระทบ (Impact) ของความเสีย่งด้านต่างๆ แล้วน�ามาก�าหนด

กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงโดยค�านึงถึงระดับความเสี่ยงที่

บริษัทฯจะรับได้ โดยกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อาทิ 

การลดความเสีย่ง (Risk Reduction) การก�าจดัความเสีย่ง (Risk 

Removal) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) เป็นต้น 

เพือ่บรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯให้อยูใ่นระดบัทีค่วบคมุได้และ

ไม่มีผลกระทบที่รุนแรงกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหารระดับสูง ได้สรุปความ

เสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทฯ และ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงภัยธรรมชาติ

ภยัธรรมชาต ิเช่น น�า้ท่วม แผ่นดนิไหวคลืน่ซนึามทิีเ่กดิขึน้

ทั่วโลก เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอันไม่สามารถ

หลกีเลีย่งได้ โดยเฉพาะน�า้ท่วมในภาคกลางของประเทศไทยเมือ่

ปลายปี 2554 ทีผ่่านมา ก่อให้เกดิผลกระทบและความเสยีหาย

รอบด้านแก่บรษิทัฯ เครือ่งจกัรตวัอาคารส�านกังาน โรงงาน สตอ็ก

การบริหาร
ความเสี่ยง

สินค้าและวัตถุดิบล้วนได้รับเสียหายทั้งสิ้น รวมทั้งขวัญก�าลังใจ

ของพนักงานก็ได้รับผลกระทบด้วย บริษัทฯ ต้องขาดรายได้

เนื่องจากไม่สามารถผลิตสินค้าให้กับลูกค้าได้เป็นระยะเวลา

หลายเดือนซึ่งอาจท�าให้ลูกค้ามองหาผู้ผลิตรายอื่น

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และจากเหตกุารณ์

ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ได้น�ามาเป็นบทเรยีนในการวางแผนการป้องกนั

ภัยธรรมชาติให้รัดกุมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งก�าหนดแผนการรองรับใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งภยัธรรมชาตไิด้ ได้แก่ การววางแผน

อพยพชั่วคราว จนถึงการย้ายโรงงาน นอกจากนั้นก�าหนดให้มี

การจ�าประกันภัยทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ โดยครอบคลุม

ถึงอุบัติเหตุเพลิงไหม้ การโจรกรรม ภัยธรรมชาติทุกประเภท 

การก่อการร้าย การจลาจล และ ภัยสงคราม และ ก�าหนดให้มี

การทบทวนวงเงินเอาประกันอย่างสม�่าเสมอโดยการจ้างบุคคล

ภายนอกมาท�าการประเมินราคาสินทรัพย์ถาวรทุก 3 ปี เพื่อให้

วงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการ

ตามราคามูลค่าที่แท้จริง หรือราคาตลาดของทรัพย์สิน

รายงานประจ�าปี 2554 041



2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

 ความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนหนึ่งและ 

ยังคงมีภาระหนี้ส่วนหนึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ จากน�าเข้า

วตัถดุบิจากต่างประเทศและการกูย้มืเงนิท�าให้บรษิทัฯ มสีถานะ

เปิดต่อความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐเป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากการผันผวนของ

อตัราแลกเปลีย่นซึง่อาจ จะท�าให้เกดิก�าไรหรอืขาดทนุจากอตัรา

แลกเปลี่ยนได้บริษัทฯ จึงมีนโยบายปิดความเสี่ยงเงินตราต่าง

ประเทศโดยการก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากเงิน

ตราต่างประเทศที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์หาจุดที่จะท�าให้เกิด

ภาระเงนิตราต่างประเทศ และคดัเลอืกเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมเพือ่

น�ามาใช้ป้องกันความเสี่ยง โดยความเสี่ยงส่วนใหญ่จากอัตรา

แลกเปลีย่นจะถกูจ�ากดัและท�าให้ลดลงโดยการบรหิารอตัราแลก

เปลี่ยนด้วยการจับคู่ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีสกุลเงิน

เดียวกัน (Naturally hedged) ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่งโดยการเปิดบัญชีเงินสกุลต่าง

ประเทศ (Foreign Currency Account) กับธนาคารโดยน�าเงิน

สกลุต่างประเทศทีไ่ด้รบัจากลกูหนีก้ารค้าต่างประเทศฝากไว้ก่อน

เพือ่น�าไปรอการจ่ายให้กบัเจ้าหนีก้ารค้าต่างประเทศ ส�าหรบัเงนิ

ตราต่างประเทศส่วนที่เหลือ(ส่วนใหญ่เป็นด้าน Import คือมี

ภาระที่ต้องจ่ายออก) บริษัทฯใช้เครื่องมือทางการเงินในการ

บริหารความเสี่ยง ได้แก่ การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 

(Forward Contract) และการท�า FX Option เป็นต้น เพื่อ

ควบคุมต้นทุนให้แน่นอน และ ลดผลกระทบจากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยน อันจะก่อให้เกิดผลเสียกับบริษัทฯได้

3. ความเสี่ยงด้านแรงงาน 

 นโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าของภาครัฐ

นโยบายของภาครัฐที่ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าเป็น 300 บาท

ต่อวนั และปรบัขึน้เงนิเดอืนพนกังานแรกเข้าระดบัปรญิญาตรไีม่

น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ต้นทนุการผลติของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะมรีายจ่ายด้านค่าจ้าง

แรงงานสงูขึน้ ประมาณ 58% (ปัจจบุนัค่าจ้างขัน้ต�่า พืน้ทีอ่ยธุยา 

190 บาท/วัน) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของ

พนกังานทกุระดบัจงึได้วางแผนการบรหิารความเสีย่งดงักล่าวให้

สอดคล้องนโยบายของรัฐและเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อย

ที่สุด โดยการพยายามปรับเปลี่ยนการท�างานของพนักงาน เพื่อ

ชลอผลกระทบจากการปรับค่าจ้างที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การ

วางแผนผลิตให้เหมาะสมกับจ�านวนพนักงาน อีกทั้งการศึกษา

และสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ๆ 

เข้ามาทดแทนแรงงานเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว

4. ความเสี่ยงด้านการตลาด

 ความเสี่ยงจากความหลากหลายของลูกค้า

 เนื่องจากบริษัทฯมีลูกค้าหลักหลายรายซึ่งมีความแตกต่าง

กนัในด้านสดัส่วนของยอดขาย และอตัราก�าไรขัน้ต้นดงันี ้สนิค้า

กลุ่ม Smart Phone, Tire pressure sensor เป็นต้น เป็นกลุ่ม

ที่ช่วยให้บริษัทฯ มีอัตราก�าไรสูงเนื่องจากการแข่งขันไม่สูงหาก 

บริษัทฯ สูญเสียลูกค้ากลุ่มนี้ไป จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ 

อย่างมาก และสนิค้าอกีกลุม่หนึง่ได้แก่ Hard Disk Drive เป็นต้น 

เป็นกลุ่มที่มีราคาขายต่อหน่วยสูง และ มีสัดส่วนยอดขายสูง 

อัตราการท�าก�าไรค่อนข้างต�่า แต่บริษัทฯจ�าเป็นต้องรักษาลูกค้า

ส่วนนี้ไว้ เพื่อใช้ ก�าลังการผลิตที่เหลืออยู่ของเครื่องจักรที่ลงทุน

ไปแล้วอย่างคุ้มค่า

ในการบรหิารความเสีย่งนัน้บรษิทัฯจ�าต้องเพิม่ช่องทางและ

เครอืข่ายในการหาลกูค้าทกุกลุม่ มากขึน้เนือ่งจากโอกาสในขัน้ตอน 

แรกทีเ่ข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย คอื ตวัแทนขายในต่างประเทศ

จะต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานคุ้นเคยกันมาก่อนจนเกิด

ความเชือ่ถอื ดงันัน้การทีบ่รษิทัฯมสีนิค้าหลากหลาย บรษิทัฯ จะ

ต้องตอบสนองลูกค้าในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตด้วย

เครือ่งจกัรทนัสมยั เพือ่ให้เกดิการผลติออกสูต่ลาดอย่างรวดเรว็

ด้วยคุณภาพสูงไม่เกิดการสูญเสียของวัตถุดิบ โดยท�าการผลิต

ให้ต้นทนุต�า่ลงเพือ่ให้สนิค้าของลกูค้าสามารถอยูใ่นตลาดได้อย่าง

ยาวนาน 

5. ความเสี่ยงด้านการวางแผนการผลิต 
 และจัดการวัตถุดิบ 

การวางแผนการผลิตของบริษัทฯ นั้นจะอิงตามประมาณ

การสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งหากเกิดปัจจัยภายนอกต่างๆมากระทบ

ย่อมท�าให้ประมาณการเหล่านัน้คลาดเคลือ่นหรอืเปลีย่นแปลงไป 

เช่น วกิฤตเศรษฐกจิในภมูภิาค ต่างๆ ของโลก หรอืภยัธรรมชาติ

ต่างๆมีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตของผู้ขาย และ 

ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งส่งผลให้

แผนการผลติทีว่างไว้ต้องชะลอตวัหรอืหยดุชะงกัลงชัว่คราว หรอื 

ต้องเปลี่ยนแปลงแผนการใหม่ทั้งหมด ส่งผลให้วัตถุดิบที่จัดหา

ไว้ต้องสูญเปล่าบริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงเหล่านี้โดยการประ 

เมินความคลาดเคลื่อน และเฝ้าติดตามสถานการณ์และความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างใกล้ชิด มีการประชุมทุกสัปดาห์ รวม

ถึงจัดท�าข้อตกลงขายวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้คืนให้แก่ผู้ขายวัตถุดิบ
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6. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง
 เทคโนโลยี

อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ต้องลงทนุในเครือ่งจกัรการผลติ

ที่มีเทคโนโลยีสูงซึ่งมีราคาแพง ประกอบกับเป็นอุตสาหกรรมที่

มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทั้งด้านของวงจร

ชีวิตของผลิตภัณฑ์(Product Life Cycle) และเทคโนโลยีการ

ผลิต ซึ่งท�าให้เกิดการล้าสมัยของเทคโนโลยีได้ ดังนั้นอาจเกิด

ความเสี่ยงจากการลงทุนในเครื่องจักรที่ไม่สามารถรองรับการ

เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยไีด้ บรษิทัฯ ได้ตดิตามพฒันาการทาง

ด้านเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดและเลือกลงทุนในเครื่องจักรที่ล�้า

สมัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิตซึ่งมีความยืดหยุ่นสามารถ

รองรบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีรวมถงึการสามารถน�าไป

ใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย เพื่อลดความ

เสี่ยงลง รวมถึงการมุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนาเทคนิคการผลิต

และผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯยงัได้ร่วมการพฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้า 

หรือ ผู้ขายอื่นๆ เพื่อร่วมลงทุนในเครื่องจักรในการผลิตเฉพาะ

ด้านเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน

รายงานประจ�าปี 2554 043



คณะกรรมการบริษัทฯ 

ปัจจบุนัคณะกรรมการของบรษิทัฯ มจี�านวนทัง้สิน้ 11 ท่าน

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการอิสระ 

4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน 

รายชื่อคณะกรรมการ

1 นายสมนึก ไชยกุล

ต�าแหน่ง: ประธานกรรมการ

2 นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์ 

ต�าแหน่ง: รองประธานกรรมการ
 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3 นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ

ต�าแหน่ง: กรรมการ

4 นายชอง เคว็น ซัม

ต�าแหน่ง: กรรมการ

5 นายประสาท ยูนิพันธุ์

ต�าแหน่ง: กรรมการ

6 นางพูนพรรณ ไชยกุล

ต�าแหน่ง: กรรมการ

7 นายโตรุ อูชิโนะ
(แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนที่ต�าแหน่งของ
นายเทซึโอะ ซึจิโมโต้ ที่ว่างลง โดยมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2554)

ต�าแหน่ง: กรรมการ

8 นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

ต�าแหน่ง: กรรมการอิสระ
 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

ต�าแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 และประธานคณะกรรมการ
 พิจารณาค่าตอบแทน

โครงสร้าง
การจัดการ

10 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
(แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2554 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554)

ต�าแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

11 รองศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ
(แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2554 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554)

ต�าแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัทฯ คือ นายยรรยงค์ สวัสดิ์ : ซึ่งปัจจุบัน

ด�ารงต�าแหน่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายการเงิน 

และการบริหาร) และกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. บริหารจัดการและด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอด

จนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ 

บริษัทฯ จ�านวนหนึ่งให้เป็นฝ่ายบริหาร (“คณะกรรมการ

บรหิาร”) เพือ่ด�าเนนิการอย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่าง

ได้ เพือ่ปฏบิตังิานตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ รวมทั้งมีอ�านาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอ�านาจ

แต่งตั้งและมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดด�าเนินการอย่างใด

อย่างหนึง่แทนคณะกรรมการบรษิทัฯได้ โดยอยูภ่ายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีอ�านาจยกเลิก 

เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอ�านาจดังกล่าวได้ตามที่

เห็นสมควร

3. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�าเนิน

งานประจ�าปี และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ รวมถึง

ควบคมุดแูลการบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิาร หรอื

ของบคุคลใดๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิงานดงักล่าว ให้

เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายรวมทั้งแผนการด�าเนิน

งานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้ 
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4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย 

ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�าเนินธุรกิจ โครงการลงทุน

ขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

5. ตดิตามผลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนการด�าเนนิ

งานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจน

เข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุนในบริษัท 

หรือกิจการต่างๆ

7. ก�าหนดนโยบาย ควบคมุ ดแูลการบรหิารงานของบรษิทั

ย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ

8. มอี�านาจพจิารณาเพือ่น�าเสนอให้ผูถ้อืหุน้อนมุตักิารเลกิ

ใช้ และการจ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับ

คืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการเลิกใช้ และ

จ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ 

ในกรณีที่มูลค่าสุทธิทางบัญชีมากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป 

9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส�าคัญอันเกี่ยวกับ

บริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะด�าเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่บริษัทฯ

เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็

ต่อเมือ่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อน ทัง้นี ้ในกรณทีีก่าร

ด�าเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใด หรือผู้รับมอบอ�านาจจาก

กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) มส่ีวนได้เสยี หรอืมคีวามขดั

แย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย และ/

หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการท่านนั้นหรือผู้รับมอบอ�านาจ

จากกรรมการ ไม่มอี�านาจในการอนมุตักิารด�าเนนิการในรายการ

ดังกล่าว 

(ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุม 

 ผู้ถือหุ้น

(ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่ 

 กฎหมาย หรอืข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องทีไ่ด้ระบใุห้ต้องได้ 

 รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การด�าเนิน 

 การเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ 

 จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ ตาม 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของกรรมการทีเ่ข้าร่วม

ประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน

 (ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอื 

บางส่วนที่ส�าคัญ

 (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทั

เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การท�า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการให้เช่ากจิการ

ของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวม

กจิการกบับคุคลอืน่โดยมวีตัถปุระสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทนุกนั

 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือ 

ข้อบังคับ

 (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ 

 (ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ 

 (ช) การอื่นใดที่ก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็น

ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วย

คะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทัง้นี ้เรือ่งใดทีก่รรมการมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กรรมการท่าน

นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

นอกจากคณะกรรมการบรษิทัฯ แล้ว บรษิทัฯ ยงัมกีารแต่ง

ตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีกสี่ชุด เพื่อช่วยในการบริหารงาน 

พิจารณากลั่นกรอง ตัดสินใจ และ เพื่อความโปร่งใส ตามหลัก

การก�ากับกิจการที่ดี ดังนี้

	 คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส 

การก�าหนดทศิทางและการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ

สงูสดุ คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณาก�าหนดเป้าหมาย

ของบรษิทัฯ และก�าหนดบทบาท และมอบหมายอ�านาจหน้าทีใ่ห้

แก่คณะกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดโครงสร้างของ 

คณะกรรมการชุดย่อยทั้งสามชุด มีดังนี้ 

รายงานประจ�าปี 2554 045



คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 5 ท่าน 

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายสมนึก ไชยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร

2 นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กรรมการบริหาร

3 นายชอง เคว็น ซัม กรรมการ
(ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว)

4 นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหาร

5 ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอ�านาจในการด�าเนิน

การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการจัดท�า

นโยบาย เป้าหมายแผนการด�าเนินงานประจ�าปีและงบ

ประมาณประจ�าปี และรวมทัง้กลยทุธ์ทางธรุกจิของบรษิทัฯ 

เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาอนมุตัิ 

2. ควบคุม ดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมตลอดถึง

นโยบาย แผนการด�าเนนิงานประจ�าปี งบประมาณประจ�าปี 

และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมติของที่

ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ในเรื่องอื่นๆ 

3. ประเมินผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตลอด

จนฝ่ายงานต่างๆ ทุกไตรมาส

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ มาก�าหนด

ทิศทาง แนวทาง เพื่อก�าหนดภารกิจหลัก (Mission) 

ส�าหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ รวมทั้ง ก�าหนด

แผนการด�าเนินงานหลักและเป้าหมายทางธุรกิจ ให้

สอดคล้องกบัแนวนโยบาย แผนการด�าเนนิงานประจ�าปีและ

งบประมาณประจ�าปีทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ เพือ่

ให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการน�าไปด�าเนินการต่อไป

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่าย

บริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ

ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนการด�าเนินงานหลัก

ที่วางไว้ และให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

6. ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และข้อก�าหนด เพื่อให้

แน่ใจว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามนโยบายของ 

บรษิทัฯ และเพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ รวมถงึเพือ่รกัษา

ระเบียบวินัยภายในองค์กร

7. พิจารณาว่าจ้าง เลื่อนต�าแหน่งและเลิกจ้างบุคคลากร 

ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ วางนโยบายเกี่ยวกับ

เงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของบริษัทฯ 

รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ และสวัสดิการ

8. กลัน่กรอง และเสนอ งบดลุ บญัชกี�าไรขาดทนุ ประมาณ

การกระแสเงินสด แผนการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการพจิารณาและอนมุตัเิพือ่น�าเสนอ

ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (ถ้าจ�าเป็น) เพือ่พจิารณาอนมุตัต่ิอไป

9. ให้ข้อเสนอแนะ และให้ค�าปรึกษาต่อคณะกรรมการ 

เพื่อการตัดสินใจด้านธุรกิจของบริษัทฯ 

10. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการจัดท�า

รายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯตลอดถึงงบ

การเงิน งบการลงทุน และปัญหาส�าคัญหรือการบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับ

ทราบ และ/หรืออนุมัติ

11. ก�าหนดกลยทุธ์ด้านการตลาดและการขายให้สอดคล้อง

กับแผนการด�าเนินงานประจ�าปี และงบประมาณประจ�าปี

12. พิจารณาการเข้ายื่นหรือร่วมในการประกวดราคา ใน

วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

13. อนุมัติการซื้อเครื่องจักรซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่ได้รับ 

อนมุตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอื ปรากฏใน

แผนการด�าเนินงานประจ�าปีหรืองบประมาณประจ�าปีของ 

บริษัทฯแล้ว ในวงเงินไม่เกินธุรกรรมละ 30 ล้านบาท (ไม่

ว่าจะเกดิเพยีงครัง้เดยีวหรอืต่อเนือ่ง) และปีละไม่เกนิ 100 

ล้านบาท หรือเทียบเท่า 

14. มีอ�านาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 

หรอืการขาย และเช่ากลบัคนืสนิทรพัย์ ตามระเบยีบปฏบิตัิ

เรื่องการเลิกใช้ และจ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและ

เช่ากลบัคนืสนิทรพัย์ ในกรณทีีม่ลูค่าสทุธทิางบญัชมีากกว่า 

1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท

15. พิจารณาการให้กู้ยืม หรือการกู้ยืม จัดหาเงินทุนขอ

หรือให้สินเชื่อ ค�้าประกัน ลงทุนในตราสารที่กระทรวงการ

คลงัหรอืธนาคารพาณชิย์รบัรองหรอืค�า้ประกนั หรอืตราสาร

อื่นใดที่เห็นสมควร และให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

16. น�าเสนอเรือ่งต่างๆ ทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็ส�าคญั

และควรจะได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการต่อทีป่ระชมุ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

17.  ปฏิบัติหน ้าที่อื่นๆ ตามที่ ได ้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการ รวมทัง้มอี�านาจด�าเนนิการใดๆ ทีจ่�าเป็นใน

การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

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

046



การประชุมคณะกรรมการบริหาร
(ก) ในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร เพือ่พจิารณาด�าเนนิการใดๆ ตามทีร่ะบใุนข้อก�าหนด

นี ้จะต้องประกอบด้วยกรรมการบรหิารไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการบรหิารทัง้หมด 

จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

(ข) ในการออกเสยีงของกรรมการบรหิาร ในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร ให้กรรมการ

บริหารแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง

(ค) การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในการ

พิจารณาและลงมติในเรื่องที่ก�าหนดไว้ในข้อ 1, 8, 10, 12 และ 13 ดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้

รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจ�านวนคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทั้งหมด

(ง) คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท�างาน และ/หรือ

บคุคลใดๆ เพือ่ท�าหน้าทีก่ลัน่กรองงานทีจ่ะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร หรอืเพือ่ให้ด�าเนนิ

งานใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อด�าเนินการใด

แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริหารได้

อนึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ท�าให้ 

คณะกรรมการบรหิารหรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุตัริายการที่

ตนหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใด

ท�ากับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมการ

บรหิารจะต้องน�าเสนอเรือ่งดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่

ให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

เพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และให้เป็นไปตาม คู่มือ “หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ

บรษิทัจดทะเบยีนปี 2549” คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึได้จดัให้มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

(Remuneration Committee) เพื่อท�าหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

ของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ส่วนค่าตอบแทน

กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต�าแหน่ง

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2 นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3 รองศาสตราจารย์
ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ก�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

รายงานประจ�าปี 2554 047



คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็น 

คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะ

อนกุรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ทีป่รกึษาคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ และเลขานกุารบรษิทัฯ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และ

เป็นธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ 

จะมคีวามเป็นอสิระอย่างเตม็ทีใ่นการปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใต้กฎบตัร

ฉบับนี้ 

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน 

	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

กรรมการอย่างน้อย 3 คน และจะต้องประกอบด้วย

คณะกรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่

	 ประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องแต่ง

ตัง้จากกรรมการอสิระ 

	 ให้เลขานกุารบรษิทัฯ เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหน้าที่สนับสนุนให้การ

ด�าเนนิงานของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็น

ไปด้วยความราบรืน่

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

คราวละ 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้

กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตัง้ให้กลบัเข้า

ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ ส�าหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณี

ที่ต�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณาคัด

เลือกกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับ

ผิดชอบที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนะเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะ

อนกุรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และทีป่รกึษา

คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

ประชุม (Attendance fee) และค่าตอบแทนอื่นตาม

ความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติที่บริษัท

ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการของ 

บรษิทัฯ ตลอดจนความรบัผดิชอบ ความรูค้วามสามารถ 

และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร หรือที่ปรึกษาที่บริษัทฯ ต้องการ

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอ�านาจเรียกให้

ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และ/หรือบุคคลอื่นใดที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ชี้แจง ซักถาม และ/หรือ จัด

ส่งเอกสารข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก�าหนด

ค่าตอบแทน หรือมีอ�านาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระ

ตามความเหมาะสมทั้งจากบุคลากรภายใน และภาย

นอกบริษัทฯ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ภายใต้งบ

ประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่

ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ก�าหนดค่าตอบแทนได้

4. ก�าหนดหลักเกณฑ์ และน�าเสนอรายงานการประเมิน

ผลการปฎบิตังิานของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และทีป่รกึษาคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5. รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ทุกครั้ง หลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่า

ตอบแทน และรายงานรายชือ่ และขอบเขตอ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ไว้

ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) เป็นต้น 

6. พจิารณาทบทวนและเสนอแนะหากมกีารเปลีย่นแปลง

ใดเกี่ยวกับกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่า

ตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ

ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎ

ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณาและท�าหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

มอบหมายแก่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็น

คราวๆ ไป

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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4. การประชุม
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตาม

ความจ�าเป็นและเหมาะสม

2. ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะก�าหนดวาระการประชุมแต่ละครั้ง และเป็น

ประธานในการประชุม นอกจากนั้นต้องมีการจดและเก็บบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณา 

ค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุม 

4. ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5. มตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะถอืตามเสยีงข้างมากของกรรมการ

ทีเ่ข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพจิารณา

หรือลงมติในเรื่องนั้น

5. การรายงาน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และรายงานการท�าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี โดยเปิดเผย 

รายละเอียดดังนี้

1. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. จ�านวนครั้งในการประชุม

3. จ�านวนครั้งที่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

4. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ก�าหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการ

อสิระ จ�านวน 4 ท่าน ทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุใินหลายด้าน ได้แก่ ด้านบญัชแีละการเงนิ ด้านเศรษฐศาสตร์ 

และด้านบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการตรวจสอบ

3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

4. รองศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ใน 4 ท่านได้แก่ นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตร
วฒัน์ และรศ.ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงนิ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ : ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

รายงานประจ�าปี 2554 049



หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ดังต่อไปนี้:-

1. สอบทานให้บรษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง

และเพียงพอ 

2. สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน ( internal 

control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอด

จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 

เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วย

งานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น

อิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วม

ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิด

เผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่ 

เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ 

- ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์

- จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter) 

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทั่วไป 

ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิด

ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ 

มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจ

สอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ 

ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อ

บุคคลภายนอก

อ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจที่จะขอความเห็นที่

เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า

จ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเรียกขอข้อมูลจาก

หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา

เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้ 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุม

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน 

กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการ 

คนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ อาจขอให้มีการจัดประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบได้

2. การลงคะแนนเสียง กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้

เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็น

และลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ เลขานุการคณะ

กรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. รายงานการประชมุ ให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจ

สอบหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจ

สอบเป็นผู ้จดและจัดท�ารายงานการประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบ ซึง่รายงานการประชมุดงักล่าวจะ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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ต้องน�าส่งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการรับรองและน�าส่งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ

การกระท�าดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนิน

งานของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพือ่ด�าเนนิ

การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในเรื่องต่อไปนี้

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปรกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมี

นยัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน และได้มกีารหารอืร่วมกนักบัคณะกรรมการบรษิทัฯ 

และผูบ้รหิารแล้วว่าต้องด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขเมือ่ครบก�าหนดเวลาทีก่�าหนดไว้ร่วมกนั หากคณะ

กรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด�าเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพือ่เป็นการด�าเนนิการตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และตามหลกัการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่ดี จะเป็นส่วนช่วย

เพิม่มลูค่าของกจิการให้แก่ผูถ้อืหุน้ ส่งเสรมิให้บรษิทัฯ มกีารเตบิโตทีม่ัน่คงและยัง่ยนื ตลอดจนเพิม่

ความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัฯให้สงูยิง่ขึน้ บรษิทัฯจงึจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานที่ศึกษา ติดตาม ประเมิน จัดล�าดับความส�าคัญ และให้ค�าแนะน�าในการ

ป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต�าแหน่ง

1 รองศาตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง
4 นายปรีชา บุตรวิชา กรรมการบริหารความเสี่ยง
5 นายโกศล สารพัดโชค กรรมการบริหารความเสี่ยง
6 นายธวัชชัย วรชีวัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
7 นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
8 นายวิทยา ยศประพันธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9 นายชัยยศ ทวีรติธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง
10 นายณัฐพล เผื่อนปฐม กรรมการบริหารความเสี่ยง
11 นายสุวพัชร ชวพงศกร กรรมการบริหารความเสี่ยง
12 นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจ�าปี 2554 051



องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ

อสิระและผูบ้รหิารระดบัสงูจากฝ่ายงานทีส่�าคญัต่างๆ ของ

บริษัท จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

3. วาระการด�ารงต�าแหน่ง แบ่งเป็น 2 กรณี

	 กรรมการที่มาจากกรรมการอิสระ ให้ด�ารงต�าแหน่ง

วาระละ 3 ปี ทัง้นี ้กรรมการทีอ่อกจากต�าแหน่งตาม

วาระอาจถกูเลอืกให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ หาก

ในกรณีที่กรรมการออกหรือว่างลงก่อนวาระไม่ว่าใน

กรณีใด ให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแต่งตั้ง

กรรมการอสิระท่านอืน่เข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนได้ โดย

มวีาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากบัวาระทีย่งัเหลอือยูข่อง

กรรมการทีต่นแทน

	 กรรมการทีม่าจากผูบ้รหิารระดบัสงู ให้ด�ารงต�าแหน่ง

ได้ตลอดอายกุารท�างานทีย่งัคงเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูใน

ฝ่ายงานนัน้ๆ ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการทีม่าจากผู้

บรหิารระดบัสงูจากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ว่างลงไม่ว่าในกรณี

ใดๆ ให้บุคคลที่มีคุณสมบัติและมีต�าแหน่งหน้าที่

เดยีวกนัหรอืเทยีบเท่าเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบคุคล

ซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการได้

ตลอดไปจนกว่าจะได้รบัการเลือ่นขัน้ ย้าย ลาออก หรอื

ไล่ออก หรอืเพราะเหตอุืน่ใดอนัท�าให้ไม่สามารถท�างาน

ในต�าแหน่งหน้าทีด่งักล่าวได้

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเสี่ยง และ

จัดท�ารายงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Reporting) 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและให้ความ

เหน็ชอบในการก�าหนดแผนการจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะ

สม และน�าไปปฏิบัติใช้ภายในบริษัทฯ

2. ศึกษา ประเมิน และติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

รวมถึงก�าหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง

โดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้

ครอบคลมุความเสีย่งหลกัทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก

ของธุรกิจ อาทิเช่น

 2.1 ปัจจัยภายใน

- ความเสีย่งจากการบรหิารธรุกจิ (Business Risk)

- ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)

- ความเสีย่งด้านการปฏบิตักิาร (Operational Risk)

 2.2 ปัจจัยภายนอก

- ความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิ (Economic Risk) 

- ความเสี่ยงจากข้อกฎหมายหรือนโยบาย 

ภาครฐั (Regulatory / Political Risk) เป็นต้น

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารความ

เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญและ

ด�าเนินการให้มกีารจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึน้อย่างเพยีงพอ 

และเหมาะสม

5. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯอย่างสม�า่เสมอ เกีย่วกบั

ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

รวมถึงสถานะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ รวมถึงสิ่งที่

ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด

6. ให้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างาน และ/หรือ บุคลากร 

เพิม่เตมิ หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกได้ตาม

ความจ�าเป็น เพือ่ศกึษา ประเมนิ ตดิตามและเสนอแนะแนว

ทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

7. จัดท�ารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ก�าหนดเป้าหมายและ

แผนงานในการด�าเนนิการส�าหรบัปีต่อไป เพือ่เสนอต่อคณะ

กรรมการบรษิทัฯ

8. พจิารณาทบทวนและเสนอแนะหากมกีารเปลีย่นแปลง

ใดเกี่ยวกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้มีความ

เหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง

9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่

คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการ

ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามความจ�าเป็นและเหมาะ

สม 

2. ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะต้อง

มกีรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่จงึจะครบองค์

ประชุม

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

ตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้ง

นั้นๆ 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นที่

เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมการ

ประชุมได้ตามความจ�าเป็น

5. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน

ก่อนวนัประชมุ และต้องจดัท�ารายงานการประชมุส่งให้กบั

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านภายใน 14 วัน

ท�าการภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่

รับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมส�าหรับการประชุม 

อันประกอบด้วย การจัดเตรียมสถานที่การประชุม วาระ

การประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการ

ด�าเนินการในการบริหารและจัดการความเสี่ยง รวมถึงสถานะ

ความเสี่ยงในแต่ละหัวข้อที่ก�าหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและ

ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ

สถานะการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

1. ดูแล บริหาร ด�าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ�าตาม

ปกตธิรุกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 

เป้าหมาย แผนงานการด�าเนินธุรกิจประจ�าปี และงบ

ประมาณประจ�าปีที่ก�าหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ 

และ/หรอืตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร

2. บริหารจัดการการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม

ภารกจิหลกั (Mission) ทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการบรหิาร

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการด�าเนินงานประจ�าปี และงบ

ประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการด�าเนิน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

3.  ก�ากับดูแลการด�าเนินการด้านการเงิน การตลาด งาน

บริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้

เป็นไปตามนโยบายและแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ทีก่�าหนดไว้โดยคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการ

บริหาร

4. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง 

ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนส�าหรับพนักงาน 

บริษัทฯในต�าแหน่งที่ต�่ากว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถ

แต่งตั้งผู้รับมอบอ�านาจช่วงให้ด�าเนินการแทนได้

5. ก�าหนดบ�าเหนจ็รางวลั ปรบัขึน้ เงนิเดอืน ค่าตอบแทน 

เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจ�าของพนัก

งานบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

หรือคณะกรรมการบริหาร

6. อนุมัติการซื้อเครื่องจักรภายในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิด

เพยีงครัง้เดยีวหรอืต่อเนือ่ง) ไม่เกนิธรุกรรมละ 4 ล้านบาท 

และปีละไม่เกนิ 20 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณทีีไ่ด้รบัอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯไว้แล้ว และ/หรือ

ปรากฏในแผนการด�าเนินงานประจ�าปีหรืองบประมาณ

ประจ�าปีของบริษัทฯแล้ว

7. มีอ�านาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 

หรอืการขาย และเช่ากลบัคนืสนิทรพัย์ ตามระเบยีบปฏบิตัิ

เรื่องการเลิกใช้ และจ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและ

เช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มูลค่าสุทธิทางบัญชีไม่เกิน 

1 ล้านบาท

8. การท�าสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ 

ของบริษัทฯให้น�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

พจิารณา เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณา

อนุมัติ

9.  มีอ�านาจอนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบในโครงการ Western 

Digital (WD) ในวงเงนิไม่เกนิ 150 ล้านบาทหรอืเทยีบเท่า

ต่อธุรกรรม

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรม

การบรษิทัฯและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้มอี�านาจ

ด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
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 ทั้งนี้ ในการด�าเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจาก

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/

หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) มส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ กบั

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�านาจ

อนมุตักิารด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าวโดยเรือ่งดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจ

สอบและทีป่ระชมุคณะกรรมการเพือ่อนมุตัต่ิอไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามธรุกจิ

ปกติที่มีการก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2554

รายชื่อ

ประชุม
กรรมการ
บริษัทฯ

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุม
กรรมการ
พิจารณาค่า
ตอบแทน การประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุม
วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่
1/2554

ประชุม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 
2554

1 นายสมนึก ไชยกุล 6/8 1/1 1/1

2 นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์ 8/8 1/1 1/1 1/1

3 นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ 8/8 1/1 1/1

5 นายชอง เคว็น ซัม 8/8 1/1 1/1

7 นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 0/8 3/4 0/1 0/1

8 นายประสาท ยูนิพันธุ์ 8/8 1/1 1/1 1/1

9 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุง
กิจอนันต์

7/8 4/4 1/1 1/1 1/1

10 นางพูนพรรณ ไชยกุล 8/8 1/1 1/1

11 นายโตรุ อูชิโนะ 6/7 1/1 1/1

12 รองศาสตราจารย์
ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
(กรรมการใหม่มีผลตั้งแต่
29 เมษายน 2554)

4/4 3/3 1/1 n/a n/a

13 รองศาสตราจารย์
ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ
(กรรมการใหม่มีผลตั้งแต่
29 เมษายน 2554)

3/4 2/3 n/a n/a

บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration 

Committee) จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ในส่วนของค่า

ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทาง การก�าหนดค่า

ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ดังนี้

1. แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1.1 บริษัทฯจะก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่าง

เหมาะสมทั้งนี้ เพื่อสามารถดึงดูดและรักษา

กรรมการทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ให้ท�างานกบั

บริษัทฯ โดยปัจจัยส�าคัญที่ใช้ในการพิจารณา

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ 

	 ผลประกอบการบรษิทัฯ

	 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการที่

ได้รบัมอบหมาย

	 อตัราค่าตอบแทนโดยเฉลีย่ของบรษิทั ต่างๆ 

ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั

2. โครงสร้างของค่าตอบแทน จะประกอบด้วย ค่า

ตอบแทนประจ�าปี ( Retainer Fee) และค่าเบี้ย

ประชุม (Attendance Fee) 

แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง

ประธานคณะกรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

จะเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู ในระดบั

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สายงานต่างๆ ผูอ้�านวยการอาวโุส 

และผู้อ�านวยการ สายงานต่างๆ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนต้องมีความ

เหมาะสมที่จะสามารถดึงดูดและรักษาผู ้บริหารระดับสูงให้

ท�างานให้กบัรษิทัฯ โดยปัจจยัส�าคญัทีใ่ช้ในการพจิารณา ก�าหนด

ค่าตอบแทน คือ 

	 ผลประกอบการของบรษิทัฯ

	 การพจิารณาขึน้ค่าตอบแทนหรอืเงนิเดอืนประจ�าปี จะ

พจิารณาจากผลการปฏบิตังิานเทยีบกบัตวัชีว้ดัผลงาน

หลกั (Key Performance Indicator - KPI) 

	 บรษิทัฯ จะน�าอตัราค่าตอบแทนเฉลีย่ของอตุสาหกรรม

และค่าเฉลีย่ของตลาดมาประกอบการพจิารณา 

นอกจากนั้นบริษัทฯ อาจจะขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมาประกอบการพิจารณา โดย

คิดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด (พระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ�ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์)

2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิ มคีวามตัง้ใจ และมจีรยิธรรม

ในการด�าเนินธุรกิจ

3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจาก

ฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

4. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและ

เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 
1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์

สุจริต

2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิ มคีวามตัง้ใจ และมจีรยิธรรม

ในการด�าเนินธุรกิจ

3. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและ

เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย

กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

2. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�า

หน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจ

สอบอย่างน้อยหนึง่คน มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอ 

ที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ

งบการเงินได้
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คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

1. เป็นกรรมการบรษิทัฯ และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

3. เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจน

มคีวามรู ้ความเข้าใจถงึคณุสมบตั ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระด�าเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมคีวามเป็นอสิระจากผูถ้อื

หุน้รายใหญ่และฝ่ายบรหิารของบรษิทั และมคีณุสมบตัคิรบถ้วน

ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก�าหนด คือมีจ�านวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง

ในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน 

โดยแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้นของผู ้ที่เกี่ยวข้องของ

กรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจ

ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะ 

ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งตัง้

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด

ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู ้บริหารหรือผู ้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 

ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วจิารณญาณอย่างอสิระ รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�า

รายการทางการค้าที่ท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ

สนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอื

ทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 

ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ให้

นบัรวมหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อนวนัทีม่คีวาม

สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง และไม่

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 

ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งตัง้

6. ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการเป็นที่

ปรกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่า

บรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง และไม่

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทน

ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้

อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

วิธีการสรรหากรรมการ
และกรรมการอิสระ

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือก

บุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทฯ ก็มีนโยบายที่จะ

สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการโดย

พิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้ก�าหนด

หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 

อย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 

กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่

กฎหมายก�าหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็น 

หุ ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ 

อย่างเดียวกันและด�าเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของ 

บริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ

แต่งตั้ง

2.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียง

ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ ้น 

ต่อเสียงหนึ่ง

2.2 ให้ผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ

เป็นรายบุคคลไป

2.3 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา

เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับ 

ถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนทีจ่ะพงึ

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน

เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 

3 ส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนทีใ่กล้ทีส่ดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการ

ทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง ภายหลงัจดทะเบยีน

บริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อ

ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก

ต�าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามา 

ด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

4. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอก 

จากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่ง

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่

วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น

กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า

วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจาก

ต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ 

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมีกรรมการอิสระไม่

น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่

ต�่ากว่า 3 คน บริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

ในลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ 

ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระจะ

ต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯก�าหนด 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการบรษิทัฯ ควรจ�ากดัจ�านวนบรษิทัในการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการมีเวลา

เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

หมาย และต้องรายงานให้บรษิทัฯ ทราบ หากมกีารเปลีย่นแปลง

ในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯได้ท�าการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการ โดยรวมทั้งคณะไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง  

เพื่อพิจารณาผลงานที่ผ่านมาว่ามีข้อดี และข้อบกพร่องประการ

ใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในอนาคต

ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของ

คณะกรรมการทุกท่าน

รายงานประจ�าปี 2554 057



การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�าทุกปี เพื่อก่อให้เกิดการพิจารณาค่า

ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้บรษิทัฯ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

โดยใช้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ จดทะเบียนส่วนใหญ่นิยมใช้ และ

ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเกณฑ์ที่เป็น

รปูธรรม ซึง่หลกัเกณฑ์การประเมนินัน้ต้องรวมถงึผลปฏบิตังิาน

ทางการเงนิผลการปฏบิตัติามวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ในระยะยาว 

เป็นต้น ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลทั้งในแง่การประเมินโดยใช้

ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) และปัจจัยที่ไม่ใช่ทาง 

การเงนิ (Non-Financial Metrics) เป็นเกณฑ์ในการประเมนิผล

การปฏิบัติงาน

-  ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) ได้แก่ 

รายได้ ก�าไรสทุธ ิก�าไรสทุธต่ิอหุน้ อตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset) 

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return 

on Equity) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ 

(Economic Value Added - EVA) เป็นต้น 

- ปัจจยัทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิ (Non-Financial Metrics) 

ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภาวะความเป็นผู้น�า การบรรลุ

ตามแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การมี

ความสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมการบริษัทฯ การ

ตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางของคณะ

กรรมการบริษัทฯ การติดต่อสื่อสาร การบริหาร

งานทรัพยากรบุคคล การขยายตลาด เป็นต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงู ในด้านการก�ากบัดแูละกจิการทีด่ ีและในด้านการบรหิาร

อย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการและผู้บริหารจะเข้าร่วมการสัมมนา

และการฝึกอบรมทีจ่ดัขึน้ โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ส�านักงาน ก.ล.ต. หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) กรรมการทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร 

Director Certification Program (DCP) หรอื หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2554 นี้ บริษัทฯ ได้

ส่งกรรมการใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรม ดังนี้

 รศ.ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ ได้เข้ารับการอบรม

ในหลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ 90/2554 ซึง่เป็นหลกัสตูรพืน้ฐานของ

กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน เพือ่ให้สามารถปฏบิตัิ

หน้าที่กรรมการได้ตาม Fiduciary Duties และ

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี วันที่ 23 มิถุนายน 

2554 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD)

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดต�าแหน่ง โดยกระบวนการ

สรรหาจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มี

ระบบการคดัสรรบคุคลากรทีม่คีวามเหมาะสมเข้ามารบัต�าแหน่ง

กรรมการ และฝ่ายบริหารที่ส�าคัญ และสอดคล้องกับแผนการ

สืบทอดต�าแหน่ง ทั้งนี้ทุกต�าแหน่งจะต้องผ่านระบบการคัดสรร

ที่โปร่งใส และเป็นธรรม 

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

คณะกรรมการบรษิทัฯได้แต่งตัง้ นายยรรยงค์ สวสัดิ ์ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทัฯ เมือ่

วันที่ 7 สิงหาคม 2552 โดยเลขานุการบริษัทฯมีหน้าที่รับผิดชอบที่ส�าคัญ ได้แก่ ท�าหน้าที่ด�าเนิน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้องตาม

กฎหมาย จัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการ รวบรวมและเก็บรักษารายงานการประชุมให้

ง่ายแก่การค้นหา จดัเตรยีมและจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุรวมทัง้รายงานประจ�าปีให้กบัผูถ้อืหุน้และ

หน่วยงานก�ากบัดแูล จดัท�าและจดัเกบ็รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และจดัส่งให้แก่หน่วยงานก�ากบั

ดูแล รวมทั้งผู้ถือหุ้นกับเผยแพร่ใน Website ดูแลให้บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ และผู้บริหาร

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผูต้ิดต่อประสานงาน

ต่างๆ กับหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กับ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี ้เลขานกุารบรษิทัฯ ยงัมหีน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษา

ในการเข้ารบัต�าแหน่งของกรรมการบรษิทัฯ รายใหม่ ตดิต่อสร้างความสมัพนัธ์กบัผูถ้อืหุน้ ท�าหน้าที่

เป็นสือ่กลางระหว่างผูถ้อืหุน้กบัคณะกรรมการบรษิทัฯและผูบ้รหิาร ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจเกีย่ว

กับ Corporate Governance และให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มี

การตรวจสอบผลการปฏบิตัติามข้อก�าหนดของหลกัการดงักล่าว ให้ข้อมลูและค�าแนะน�าแก่กรรมการ 

และผูบ้รหิารในการจดัท�ารายงานต่างๆตามทีก่ฎหมายหรอืกฎข้อบงัคบั ต่างๆทีก่�าหนดให้ต้องมกีาร

เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่น การรับทราบภาระหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานการถือ

หลักทรัพย์ฯ และดูแลการด�าเนินการของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัทฯ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

รายงานประจ�าปี 2554 059



นายสมนึก ไชยกุล อายุ 60 ปี
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ร้อยละ 5.30

ประวัติการศึกษา

	 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน: 

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

	 ประธานกรรมการบริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จ�ากัด

	 ประธานกรรมการบริษัท ชีวา ไรซ์ จ�ากัด

	 ประธานกรรมการบริษัท กรีน นาวิทัส จ�ากัด

	 ประธานกรรมการบริษัท คีย์ สตาร์ พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

	 ประธานกรรมการบริษัท ศรีสุโขทัยเรียลเอสเตท จ�ากัด

ประวัติการอบรม

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

ประวัติ
คณะกรรมการ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์ อายุ 62 ปี
รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

	 ร้อยละ 1.25

ประวัติการศึกษา

	 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาไฟฟ้า University of Detroit ประเทศสหรัฐอเมริกา 

	 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน: 

	 รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

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

อดีต:

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

	 กรรมการ สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

	 รองกรรมการผู้จัดการ (Vice President) บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

	 กรรมการบริหารและผู้จัดการโครงการ บริษัท ศรีสุโขทัยแมนชั่น จ�ากัด 

	 กรรมการบริหารและผู้จัดการโครงการ บริษัท ยูไนเต็ดเรียลตี้ จ�ากัด 

	 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.

	 หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด พี.ที.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์

	 ผู้จัดการโครงการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด พรสวัสดิ์ก่อสร้าง

	 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ประวัติการอบรม

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

	 Medallion Award: ALT Award - ALT flights of the Space Shuttle Orbiter, NASA.

รายงานประจ�าปี 2554 061



นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ อายุ 55 ปี
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ร้อยละ 0.06

ประวัติการศึกษา

	 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน:

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

	 กรรมการ บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 

อดีต:

	 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน)

	 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ จ�ากัด 

	 ผู้จัดการแผนก วิศวกรรมตรวจสอบ Integrated Circuit บริษัท ฟิลิปส์ เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ประวัติการอบรม

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

นายชอง เคว็น ซัม อายุ 60 ปี
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา 

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

	 Postgraduate Diploma in Business Administration T.E.D. Management Studies School (Singapore).

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน: 

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

	 กรรมการ บริษัท ไทยมาพรรณ เทรดดิ้ง จ�ากัด
อดีต:

	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) 

และกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

	 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ อายุ 59 ปี
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ร้อยละ 0.01

ประวัติการศึกษา 

	 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการาจี กรุงการาจี ประเทศปากีสถาน

	 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยการาจี กรุงการาจี ประเทศปากีสถาน

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน:

	 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

	 กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

	 กรรมการ คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

	 กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

	 กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

	 ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาอะมีรุลฮัจย์ ประจ�าปี 2554 (ฮ.ศ. 1432)

	 อนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ ส�านักงานคณกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประสบการณ์

	 2552-2554 กรรมการบริษัท อสมท จ�ากัด(มหาชน) 

 ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จ�ากัด(มหาชน) 

 ประธานคณะท�างานปรับปรุงโครงสร้างและแผนพัฒนาบุคลากร บริษัท อสมท จ�ากัด(มหาชน)

	 2549 - 2552 ที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด

	 2548 - 2550 กรรมการธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

	 2547 - 2551 ที่ปรึกษา ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

	 2545 - 2547 ประธานกรรมการ ธนาคารชะรีอะฮ์ (บริการทางการเงิน ตามแนวทางอิสลาม) 

 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

	 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 สถาบันการธนาคารและประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

	 ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของธนาคารอิสลาม

	 ประกาศนียบัตรธนาคารและประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม

	 ประกาศนยีบตัรการบรหิารสภาพคล่องของธนาคารอสิลาม ศนูย์กลางการวจิยัและฝึกหดั กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี

	 ประกาศนียบัตรการบริหารสภาพคล่องของธนาคารอิสลาม

	 หลักสูตร Director Certification Program (IOD)

	 ประกาศนียบัตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (GRID)

รายงานประจ�าปี 2554 063



นายประสาท ยูนิพันธุ์ อายุ 64 ปี
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ร้อยละ 0.91

ประวัติการศึกษา 

	 ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน:

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

	 กรรมการ บริษัท ไอ เอช ซี (ไทยแลนด์) จ�ากัด

	 กรรมการ บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จ�ากัด

	 กรรมการผู้จัดการ บริษัท นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ ออฟฟิศ จ�ากัด 

	 กรรมการ บริษัท สยาม แคปปิตอล มัลติเซอร์วิสเซส จ�ากัด

	 กรรมการ บริษัท สยามเจริญ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ�ากัด

ประวัติการอบรม

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

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ร้อยละ 0.01

ประวัติการศึกษา

	 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัญฑิต สาขา Monetary Theory University of Missouri - Columbia, U.S.A.

	 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัญฑิต สาขา Public Finance California State University, Long Beach, U.S.A.

	 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน

ปัจจุบัน: 

	 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนบริษัทสตาร์ส 

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล�่าสูง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและก�ากับหนี้สาธารณะ 

	 กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ 

อดีต:

	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม

	 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

064



นางพูนพรรณ ไชยกุล อายุ 52 ปี
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ร้อยละ 1.95

ประวัติการศึกษา

	 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน: 

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

	 กรรมการบริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จ�ากัด

	 กรรมการบริษัท ชีวา ไรซ์ จ�ากัด

	 กรรมการบริษัท กรีน นาวิทัส จ�ากัด

	 ประธานกรรมการบริษัท กุลภัสสรณ์ จ�ากัด

	 รองประธานบริษัท คีย์ สตาร์ พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

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)

นายโตรุ อูชิโนะ อายุ 62 ปี
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ร้อยละ 0.11

ประวัติการศึกษา

	 Bachelor’s degree in Automatic Control, Mechanical Engineering, Tokyo - Metropolitan University 

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน: 

	 กรรมการ และผูอ้�านวยการฝ่ายธรุกจิระหว่างประเทศ บรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

ประวัติการอบรม

	 Public Company Board of Directors’ Rules & Regulations in Thailand by SET 

	 Public Companies Business Rules & Regulations, CSR, Various Management in Japan by Itochu & 

concerned authorities

รายงานประจ�าปี 2554 065



รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 48 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา 

	 ปริญญาตรี วทบ. (เคมีเทคนิค สาขาเคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ปริญญาโท บธม. (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

ประวัติการท�างาน

ปัจจุบัน: 

	 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

	 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 กรรมการบริหาร สมาคมวิเคราะห์หลักทรัพย์

	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอ็บซอร์แบนท์ จ�ากัด (มหาชน)

	 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

อดีต:

	 คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนากร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มิตรไทยยูโรพาร์ทเนอร์ จ�ากัด

ประวัติการอบรม

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

	 หลักสูตรพื้นฐานของกรรมการบริษัทจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 Executive Leadership Program (ELP), National Institute of Development Administration, Thailand and The 

Wharton School, University of Pennsylvania,

	 หลักสูตรกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

066



รองศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ อายุ 39 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา 

	 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

	 ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 ปริญญาเอก Ph.D. (Finance) Schulich School of Business, York University, Canada

ประวัติการท�างาน

ปัจจุบัน: 

	 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สตาร์ส ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ�ากัด(มหาชน)

	 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด(มหาชน)

	 ผู้อ�านวยการหลักสูตร MSc in Financial Investment and Risk Management

	 รองศาสตราจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ

	 ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาพอร์ตลงทุน บลจ.ฟินันซ่า

	 คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสถาบันบัฒฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 Board of Directors, Asian Finance Association

	 คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนต่างประเทศของกองทุนประกันสังคม

	 Regional Director in Thailand, Global Association of Risk Professionals

	 CFA Society of Thailand Board of Directors 

อดีต:

	 ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง บลจ. วรรณ จ�ากัด

	 คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)

	 Director of University Liaisons, CFA Society of Thailand 

	 ผู้วิจัย The Individual Finance and Insurance Decisions Centre, Canada

	 ผู้บรรยายวิชาการเงิน Schulich School of Business, York University, Canada

	 ผู้ช่วยวิจัย Schulich School of Business, York University, Canada

	 เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท Asia Pacific Corporation

	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์เอกธนา จ�ากัด

ประวัติการอบรม

	 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 Chartered Financial Analyst (CFA)

	 Financial Risk Managers (FRM)

	 Certified Financial Planners (CFP)

	 NIDA - Wharton Executive Leadership Program 

รายงานประจ�าปี 2554 067



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) 

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

บริษัทฯ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างอิสระ ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตร 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�าหน้าที่พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง

จะน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติเป็นประจ�าทุกปี และก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ

ในปี 2554 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนได้มกีารประชมุรวมทัง้สิน้ 1 ครัง้ (กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ทัง้ 3 ท่าน 

เข้าร่วมประชุมครบถ้วน) เพื่อพิจารณา ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ทั้งนี้ได้ขอให้ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระช่วยหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือ 

ลงมติในเรื่องนั้น

ส�าหรบัค่าตอบแทน และค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิทัฯ ประจ�าปี 2554 นัน้ คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณา

อย่างรอบคอบ ซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก 

ผลประกอบการของบรษิทัฯ ระดบัความรบัผดิชอบ และประสบการณ์ จงึเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัอิตัราค่า

ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2553 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว ส�าหรับ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่นได้แสดงไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ของ

รายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายงาน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน 

ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบรหิารความเสีย่ง ทัง้นีป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะกรรมการชดุย่อยอืน่

ในระหว่างปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานความถูกต้องของ 

งบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชี 

ส�าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า งบการเงินได้จัดท�าตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเหมาะสมตามสมควร ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดง 

ความเห็นต่องบการเงินไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ 

ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และได้สอบทานการจัดการและควบคุมความเสี่ยง

ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) โดยได้ให้ความเห็นและค�าแนะน�า เพื่อจัดการต่อ 

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ ติดตามการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี 

ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2555 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความอิสระ รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อก�ากับดูแล

การปฏบิตังิานการควบคมุภายในของบรษิทัฯ การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ เพือ่ให้เกดิ

ความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2554 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

 (นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�าปี 2554 069



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้ง

จากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นการด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการวางระบบการ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่ดีจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่

มั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ประกอบด้วย กรรมการอสิระ 1 ท่าน และผูบ้รหิารระดบัสงูจากฝ่ายงานทีส่�าคญั

ต่างๆ ของบริษัทฯ จ�านวน 11 ท่าน โดยกรรมการที่มาจากกรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ส่วนกรรมการ

ที่มาจากผู้บริหารให้ด�ารงต�าแหน่งได้ตลอดอายุการท�างานที่ยังคงเป็นผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายงานนั้นๆ ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2554 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้มกีารประชมุรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ (กรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้ 11 ท่าน เข้าร่วมประชมุครบถ้วน) 

ทั้งนี้สามารถสรุปสาระส�าคัญของงานที่ปฏิบัติในปี 2554 ได้ดังต่อไปนี้

1. น�าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงประจ�าปี 2554 และจัดท�ารายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ เพือ่พจิารณาและให้ความเหน็ชอบในการก�าหนดแผนการจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม และน�าไปปฏบิตัใิช้ภายใน

บริษัทฯ

2. ประเมินความเสี่ยง และก�าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและ

ภายนอกของบริษัทฯ

3. ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพ 

4. ทบทวน และสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงสม�่าเสมอ 

5. จัดท�ารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งก�าหนดเป้าหมาย และ 

แผนงานในการด�าเนินงานส�าหรับปีต่อไป 

จากการด�าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งประเมิน

เพื่อให้ทราบระดับของความเสี่ยง และก�าหนดมาตรการในการป้องกัน และบริหารความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 

ที่ยอมรับได้ 

ทั้งนี้ ได้น�าเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อก�าหนดระบบการควบคุมภายใน

ที่เพียงพอ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกครั้ง ทั้งนี้เนื้อหาโดยละเอียดของการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ)

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน

รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีไ่ด้รบัการรบัรองทัว่ไปในประเทศไทย และ ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 โดยได้มกีารพจิารณาเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�่าเสมอและใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงั 

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและ

ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้ก�ากับดูแล 

เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่า มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลาและป้องกันไม่ให้เกิด 

การทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯเพียงพอและเหมาะสม 

มีความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลในความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

 สมนึก ไชยกุล

 ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานประจ�าปี 2554 071



ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2554

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2554 ปี 2553
เปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน %

รายได้จากการขายและบริการ 7,584 13,177 (5,593) -42.45%

หัก ต้นทุนขาย 7,274 12,535 (5,261) -41.97%

ก�าไรขั้นต้น 310 642 (332) -51.71%

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 258 176 83 47.07%

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 52 466 (415) -88.93%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (17) 38 (55) -144.74%

ก�าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน (7) 60 (67) -111.67%

รายได้อื่น 39 45 (6) -13.33%

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 67 530 (463) -87.43%

ความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย (1,572) 0 (1,572) N.A

ก�าไรสุทธิ (1,505) 530 (2,035) -384.04%

ก�าไรสุทธิ(ต่อหุ้น) (3.74) 1.43 (5.17) -361.54%

ในปี 2554 เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีส่�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ใน

ปี 2554 เป็นอย่างมาก 

1. เหตกุารณ์แผ่นดนิไหว และคลืน่ยกัษ์สนึามทิางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศญีปุ่น่

ในเดอืนมนีาคม 2554 ทีผ่่านมา ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมในประเทศ

ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อ บริษัทฯ เนื่องจากความเสียหาย 

ดงักล่าวท�าให้เกดิการขาดแคลนวตัถดุบิจ�าเป็นทีใ่ช้ในการผลติของบรษิทัฯ ท�าให้ไม่สามารถส่งมอบ

สินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า

2. บรษิทัฯ ได้รบัความเสยีหายจากเหตกุารณ์น�า้ท่วมตัง้แต่วนัที ่14 ตลุาคม 2554 ทีผ่่านมา

โดยระดับน�้าเข้าท่วมในชั้นที่ 1 ของอาคารส�านักงานและโรงงานของบริษัทฯสูงถึง 1.65 เมตรจาก

ระดบัพืน้ของบรษิทัฯ จนกระทัง่ระดบัน�า้ได้ลดลงสูส่ภาวะปกตใินต้นเดอืน ธนัวาคม จากเหตกุารณ์

ดังกล่าว ท�าให้อาคารสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และเครื่องใช้ส�านักงานได้รับความเสียหาย ท�าให้

บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตสินค้าได้แม้ว่าระดับน�้าจะลดลงแล้วก็ตาม บริษัทฯประเมินว่า ต้องใช้เวลา

ในการปรับปรุงประมาณ 6 เดือนเป็นอย่างน้อยจึงจะสามารถผลิตสินค้าตามปกติได้ เนื่องจาก

เครื่องจักรบางส่วนที่เสียหายไม่สามารถซ่อมได้ ต้องท�าการสั่งซื้อจากต่างประเทศใหม่ 

หลังจากได้ท�าการส�ารวจความเสียหาย บริษัทฯ ประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย

ดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินราว 1,572 ล้านบาท (ตามมูลค่าทางบัญชี) และบริษัทฯ ได้ท�าประกันภัย

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
และฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ

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

072



ตามมูลค่าทดแทน(Replacement Value)คาดว่าจะได้รับการชดเชยความเสียหายจากบริษัท 

ประกันภัยทั้งหมด

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มหาชน และ บริษัทย่อย มีก�าไร

สทุธจิากการด�าเนนิงานก่อนความเสยีหายจากเหตกุารณ์น�า้ท่วมจ�านวน 67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

-463 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ -87.43 จากปีก่อน บริษัทฯได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์น�้าท่วมในปี 2554 คิดเป็นจ�านวนเงิน -1,572 ล้านบาท หากรวมความเสียหายดังกล่าว

แล้วบริษัทฯ มีผลขาดทุนในปี 2554 เท่ากับ -1,505 ล้านบาท คิดเป็นผลขาดทุนต่อหุ้น -3.74 บาท

ต่อหุ้น

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯจากกลุ่มใหญ่ๆทั้ง 3 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้า 

Hard Disk Drive กลุ่มสินค้า MMA - Others และ กลุ่มสินค้า IC Packaging ในปี 2554 มี

จ�านวนรวม 7,584 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน -4,921 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -45.89 โดย

สามารถแบ่งตามกลุ่มสินค้าที่ส�าคัญได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2554 ปี 2553 เปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

1. กลุ่มสินค้า Hard Disk Drive 5,803 76.52% 10,724 81.38% (4,921) -45.89%

2. กลุ่มสินค้า MMA - Others 943 12.44% 1,520 11.54% (577) -37.93%

3. กลุ่มสินค้า IC Packaging 740 9.75% 848 6.44% (108) -12.76%

รวม รายได้จากการขาย 7,486 98.71% 13,092 99.35% (5,606) -42.82%

รายได้จากการบริการ 98 1.29% 85 0.65% 13 14.94%

รวม รายได้จากการขายและบริการ 7,584 100.00% 13,177 100.00% (5,593) -42.45%

เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยเดือนตุลาคม ท�าให้บริษัทฯถูกน�้าท่วมขังนานกว่า 45 วัน ไม่

สามารถท�าการผลิตได้ และ เป็นช่วงที่มีความต้องการจากลูกค้าสูง (High Season) จึงท�าให้ในปี 

2554 บริษัทฯ มียอดขายในกลุ่มทุกกลุ่มลดลงจากปีก่อนเป็นอย่างมาก และท�าให้ Value Added 

(VA) (หมายถึง ยอดขาย หักด้วยค่าวัตถุดิบ) ลดลงอย่างมาก ตามตารางด้านล่าง

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2554 ปี 2553 เปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน %

1. กลุ่มสินค้า Hard Disk Drive 205 321 (116) -36.29%

2. กลุ่มสินค้า MMA - Others 354 567 (213) -37.58%

3. กลุ่มสินค้า IC Packaging 419 464 (45) -9.75%

รวม Value Added 977 1,352 (375) -27.72%

รายงานประจ�าปี 2554 073



ต้นทุนขาย

อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 95.13 ในปี 2553 แต่ 

ลดลงจากร้อยละ 96.35 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 95.91 เนื่องจากปริมาณการผลิตมีจ�านวน 

ลดลง เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิถล่มประเทศญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 1 และ 

เหตุการณ์น�้าท่วมในไตรมาสที่ 4 ท�าให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ 

และ เครื่องจักร และโรงงานได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น�้าท่วมในจังหวัดอยุธยา ท�าให้อัตรา

ก�าไรขั้นต้นในปี 2554 ลดลงเหลือร้อยละ 4.09 ลดลงจากปี 2553 ซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับ

ร้อยละ 4.87 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวนรวม 258 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.42 ของรายได้จากการขายและบริการ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารในปี 2553 และ 2552 เท่ากับ 176 และ 137 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.33 และ 

1.24 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�าดับ เนื่องจากในปี 2554 นอกจากบริษัทฯ แล้ว 

พนกังานบรษิทัฯส่วนใหญ่ กไ็ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์น�า้ท่วมเช่นเดยีวกนั ท�าให้บรษิทัฯ จ�าเป็น

ต้องช่วยเหลือพนักงานโดยการจ่ายค่าแรงงานและเงินเดือนให้แก่พนักงานเต็มจ�านวนในเดือน 

ตุลาคม แม้ว่าจะมีการผลิตสินค้าแค่ 14 วันก็ตาม และจ่ายให้ร้อยละ 75 ของค่าแรงงานและ 

เงินเดือนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งไม่มีการผลิตสินค้าเลย นอกจากนั้นในเดือนธันวาคม บริษัทฯ มี

ความจ�าเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานรายวันและรายเดือนบางส่วนโดยมีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้ตาม 

กฎหมายแรงงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60.23 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีรายได้เข้ามาและต้องหยุด

ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 6 เดือน รายการดังกล่าวรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย เท่ากับ 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของ

รายได้จากการขายและบริการ ในขณะที่ปี 2553 และปี 2552 มีรายจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับ 

38 และ 62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.29 และ 0.56 ของรายได้จากการขายและบริการ 

ตามล�าดบั จะเหน็ได้ว่ารายจ่ายค่าดอกเบีย้ทีผ่่านมามแีนวโน้มลดลงทกุปี เนือ่งจากบรษิทัฯสามารถ

บรหิารการเงนิอย่างมปีระสทิธภิาพ สถานะทางการเงนิของบรษิทัฯมคีวามมัน่คง มโีครงสร้างทางการ

เงินที่เหมาะสม จนได้รับความไว้วางใจ จากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท�าให้

สามารถจัดหาเงินทุนได้โดยมีอัตราดอกเบี้ยต�่าลง

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น เปรียบเทียบ

กับ ณ เวลาเดียวกันของปีก่อน มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2554 ปี 2553 เปลี่ยนแปลง

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม จ�านวนเงิน %

สินทรัพย์หมุนเวียน 628 1,897 (1,269) -66.90%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,438 2,556 (1,118) -43.74%

รวม สินทรัพย์ 2,066 4,453 (2,387) -53.60%

หนี้สินหมุนเวียน 1,025 1,908 (883) -46.28%

หนี้สินระยะยาว 22 441 (419) -95.01%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,753 1,009 744 73.77%

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 75 75 0 0.00%

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองหุ้นสามัญซื้อคืน 14 0 14 0.00%

 ยังไม่ได้จัดสรร (838) 1,005 (1,843) -183.38%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 15 15 0 0.00%

รวม หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,066 4,453 (2,387) -53.60%

หลงัจากทีบ่รษิทัฯได้เข้าจดทะเบยีนเป็นบรษิทัฯ จดทะเบยีน

ในปี 2552 เป็นต้นมา หนี้สินของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลง 

ประกอบกับผลประกอบการที่ดีในปี 2553 ท�าให้ส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นมีจ�านวนสูงขึ้นและอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ดี

ขึน้มาโดยตลอด โดยได้รบัความเชือ่ถอืจากสถาบนัการเงนิ และ

เจ้าหนี้การค้าเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจาก

เหตกุารณ์น�า้ท่วม ก่อให้เกดิผลเสยีต่อบรษิทัฯ คอืท�าให้ทรพัย์สนิ

เสียหายบางส่วน และ ธุรกิจหยุดชะงัก ในปี 2554 บริษัทฯรับ

รู ้ผลขาดทุนจากค่าเสียหายจากเหตุการณ์น�้าท่วม จ�านวน 

1,572 ล้านบาท ไว้ในงบการเงนิเรยีบร้อยแล้ว และคาดว่าสามารถ

เรยีกคนืจากบรษิทัฯประกนัภยัได้ทัง้จ�านวนในปีหน้า ซึง่จะแสดง

เป็นรายได้ท�าให้งบการเงนิกลบัมาแสดงฐานะทางการเงนิทีแ่ท้จรงิ

ของบริษัทฯ

สินทรัพย์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทั มสีนิทรพัย์รวม เท่ากบั 

2,066 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 628 ล้านบาท และ 

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน จ�านวน 1,438 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

2,388 ล้านบาท

 สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ได้แก่ สินค้า

คงเหลือลดลง 393 ล้านบาท โดยมียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

จ�านวน 283 ล้านบาท ในขณะทีปี่ 2553 ยอดคงเหลอืของสนิค้า 

มีจ�านวน 676 ล้านบาท ส่วนยอดลูกหนี้การค้าคงเหลือเท่ากับ 

272 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 925 ล้านบาท

ในส่วนสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน รายการทีส่�าคญัคอืการลงทนุ

ในทรัพย์สินถาวร ได้แก่เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ลดลง 1,120 ล้านบาท

การลดลงของสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสาเหตุหลักมาจาก

ทรัพย์สินดังกล่าวเสียหายจากเหตุการณ์น�้าท่วม และ การหยุด

ชะงักของธุรกิจ 

รายงานประจ�าปี 2554 075



หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทั มหีนีส้นิหมนุเวยีนรวม 

เท่ากบั 1,025 ล้านบาท และหนีส้นิระยะยาวลดลงจากปีก่อน

จ�านวน 441 ล้านบาท และ ส่วนของผูถ้อืหุน้จ�านวน 1,018 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อน 1,086 ล้านบาท

บริษัทฯมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่

มกีารเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส�าคญัดงัต่อไปนี ้เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 

384 ล้านบาท เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 332 

ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นๆลดลง 167 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบ

จากเหตุการณ์น�้าท่วมท�าให้ธุรกิจหยุดชะงักและไม่มีการสั่งซื้อ

สินค้า

หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงจากปี

ก่อนเท่ากับ 441 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว

ตามก�าหนด และมกีารจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะยาวก่อนก�าหนดบางส่วน 

เนื่องจากมีกระแสเงินสดรับจากการเพิ่มทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 

1,018 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,086 ล้านบาท เนือ่งจากการ

รบัรูผ้ลขาดทนุจากน�า้ท่วมในไตรมาส 4 จ�านวน 1,572 ล้านบาท 

แต่อย่างไรกต็ามในระหว่างปี ส่วนของผูถ้อืหุน้มกีารเปลีย่นแปลง

เพิ่มขึ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 8 หุ้น

เดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 16 จ�านวน 46 ล้านหุ้นเศษ 

ท�าให้ได้รับเงินเข้ามาจากการออกหุ ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จ�านวน

ประมาณ 738 ล้านบาทเมื่อเดอืนมนีาคม 2554 การระดมทนุ

ดังกล่าวบริษัทมีแผนน�ามาขยายการลงทุนและใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียน ในเดือนกันยายนคณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีติ

ให้ซือ้หุน้สามญัคนืจ�านวนไม่เกนิ ร้อยละ 10 ของหุ้นที่จ�าหน่าย

แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯในวงเงนิสงูสดุ 350 ล้านบาทให้เสรจ็สิน้

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 

บริษัทฯ มีการซื้อหุ้นคืนจ�านวนเงิน 14 ล้านบาท จากรายการ

ดังกล่าวท�าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นเป็น 843.25 

ล้านบาท ก�าไรสะสมจัดสรรเท่ากับจ�านวนที่กฎหมายก�าหนด 

75.1 ล้านบาทและมกี�าไร(ขาดทนุ)สะสมยงัไม่ได้จดัสรรหลงัจาก

หกัเงนิปันผลระหว่างกาลของครึง่ปีแรกจ�านวน 83.25 ล้านบาท

แล้ว คงเหลือจ�านวน -838 ล้านบาท

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน (Source 
and Use of Fund)

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2554 ปี 2553 เพิ่ม(ลด)

กระแสเงินสดสุทธิจาก

 กิจกรรมด�าเนินงาน 880 441 439

 กิจกรรมการลงทุน (336) (479) 143

 กิจกรรมจัดหาเงิน (500) 50 (550)

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

44 12 32

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดต้นปี

19 7 12

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดปลายปี

63 19 44

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 880 

ล้านบาท เกิดจากขาดทุนสุทธิจากการด�าเนินงานประจ�าปีหลัง

จากบันทึกค่าเสียหายจากเหตุการณ์น�้าท่วมจ�านวน -1,505 

ล้านบาท รายจ่ายที่ไม่ใช่ตัวเงินจ�านวน 358 ล้านบาท และ 

ปรับปรุงการเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์และหนี้สินในการ

ด�าเนินงานและเสียหายจากน�้าท่วมจ�านวน 2,027 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนใช้ไปจ�านวน 

-336 ล้านบาท เป็นการน�าเงินสดไปลงทุนในการซื้อเครื่องจักร

จ�านวน 173 ล้านบาท และ จ่ายเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรจ�านวน 

216 ล้านบาท และ เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรเก่าจ�านวน 

53 ล้านบาท

กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิจ�านวน 500 ล้านบาท 

เกิดจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 332 ล้านบาท 

และช�าระคนืเงนิกูร้ะยะยาวจ�านวน 602 ล้านบาท กระแสเงนิสด

รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 746 ล้านบาท หุ้นสามัญซื้อ

คนืจ�านวน 14 ล้านบาท นอกจากนัน้บรษิทัยงัมเีงนิสดจ่ายส�าหรบั

เงินปันผลในปี 2554 จ�านวน 291 ล้านบาท

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

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส ไมโคร

อเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั สตาร์ส ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วน

ของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมและมียอดสินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�านวน 36 ล้านบาท ยอดรายได้และยอดขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจ�านวน 647 ล้านบาท 

และ 6 ล้านบาท ตามล�าดับ งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งข้าพเจ้าได้รับรายงานจากผู้สอบ

บัญชีของบริษัทย่อยแล้วการเสนอรายงานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทย่อยดังกล่าวในงบการเงินรวมจึงถือตามรายงานของ

ผู้สอบบัญชีอื่นนั้น

งบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันที่แสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นในส�านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 การเสนอรายงาน

ของผูส้อบบญัชท่ีานดงักล่าวในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึง่ซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีืน่ได้ถอืตามรายงาน

ของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น บริษัทย่อยดังกล่าวมียอดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�านวน 139 ล้านบาท ยอดรายได้และ

ยอดก�าไรส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจ�านวน 811 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามล�าดับ

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏบิตังิานเพือ่

ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้

วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ

หลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�าขึ้น ตลอดจนการ

ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับ

รายงานของผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่าวถึงในวรรคแรกให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและจากรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

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

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

เพื่อจัดท�าและน�าเสนองบการเงินนี้ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 บริษัทฯ ได้ประเมินความเสียหายของทรัพย์สินจาก

เหตุการณ์อุทกภัยและบันทึกผลเสียหายดังกล่าวเป็นจ�านวนรวม 1,572 ล้านบาทในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปี อย่างไร

กต็าม บรษิทัฯ ท�าประกนัภยัคุม้ครองความเสยีหายต่อทรพัย์สนิทีเ่กดิจากเหตกุารณ์อทุกภยัไว้แล้ว และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการเรยีก

เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย

 ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

 บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

 กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2555

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 62,990,205 18,994,692 59,884,918 1,035,903

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8, 10 228,698,414 692,480,458 228,114,365 699,500,945

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 42,988,221 504,004,997 42,988,221 504,004,997

สินค้าคงเหลือ 11 283,292,340 675,645,081 282,631,083 675,345,471

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9,436,730 5,675,392 4,575,934 5,644,457

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 627,405,910 1,896,800,620 618,194,521 1,885,531,773

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 676,779 676,779

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,416,737,717 2,536,608,586 1,416,737,717 2,536,608,586

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 20,621,601 18,640,578 20,621,601 18,640,578

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 883,928 1,525,636 883,914 1,525,636

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,438,243,246 2,556,774,800 1,438,920,011 2,557,451,579

รวมสินทรัพย์ 2,065,649,156 4,453,575,420 2,057,114,532 4,442,983,352

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายงานประจ�าปี 2554 079



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

 จากสถาบันการเงิน 15 122,107,234 453,977,463 122,107,234 453,977,463

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 16 795,060,693 1,178,909,028 788,588,869 1,177,200,870

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่

 ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 18 476,829 8,167,220 476,829 8,167,220

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด

 ช�าระภายในหนึ่งปี 17 91,000,000 252,040,000 91,000,000 252,040,000

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16,592,496 14,513,659 13,706,948 10,788,080

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,025,237,252 1,907,607,370 1,015,879,880 1,902,173,633

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 18 - 476,880 - 476,880

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง

 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 17 - 441,020,000 - 441,020,000

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
 พนักงาน 19 21,949,360 - 21,949,360 -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - - - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 21,949,360 441,496,880 21,949,360 441,496,880

รวมหนี้สิน 1,047,186,612 2,349,104,250 1,037,829,240 2,343,670,513

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

080



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 20

ทุนจดทะเบียน

 หุ้นสามัญ 421,770,239 หุ้น

 มูลค่าหุ้นละ 2 บาท

  (2553: หุ้นสามัญ 375,500,000 

  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท) 843,540,478 751,000,000 843,540,478 751,000,000

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

 หุ้นสามัญ 416,922,480 หุ้น

 มูลค่าหุ้นละ 2 บาท

  (2553: หุ้นสามัญ 369,013,700 หุ้น

  มูลค่าหุ้นละ 2 บาท) 833,844,960 738,027,400 833,844,960 738,027,400

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 20 919,534,596 269,478,318 919,534,596 269,478,318

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 23 75,100,000 75,100,000 75,100,000 75,100,000

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองหุ้นสามัญซื้อคืน 21 13,509,687 - 13,509,687 -

 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (824,489,054) 1,004,953,026 (823,906,430) 1,001,994,955

หุ้นสามัญซื้อคืน 21 (13,509,687) - (13,509,687) -

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 14,583,629 14,551,489 14,712,166 14,712,166

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,018,574,131 2,102,110,233 1,019,285,292 2,099,312,839

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
 ของบริษัทย่อย (111,587) 2,360,937 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,018,462,544 2,104,471,170 1,019,285,292 2,099,312,839

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,065,649,156 4,453,575,420 2,057,114,532 4,442,983,352

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2554 081



งบก�าไรขาดทุน
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 24 7,583,989,119 13,176,873,748 7,544,695,583 13,113,870,955

รายได้อื่น

 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 60,049,764 - 60,049,764

 รายได้จากการจ�าหน่ายเศษซาก 24,237,255 14,998,369 24,237,255 14,998,369

 อื่นๆ 14,976,642 30,310,424 14,975,278 30,310,424

รวมรายได้ 7,623,203,016 13,282,232,305 7,583,908,116 13,219,229,512

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 7,273,552,582 12,534,979,276 7,263,339,756 12,513,914,896

ค่าใช้จ่ายในการขาย 58,437,264 44,001,322 25,392,993 25,106,676

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 140,085,423 131,834,694 138,012,067 118,821,582

ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย 2 1,571,720,929 - 1,571,720,929 -

ผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้าง 2 60,326,026 - 60,326,026 -

ค่าใช้จ่ายอื่น - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 6,427,949 - 6,427,949 -

รวมค่าใช้จ่าย 9,110,550,173 12,710,815,292 9,065,219,720 12,657,843,154

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
  และภาษีเงินได้นิติบุคคล (1,487,347,157) 571,417,013 (1,481,311,604) 561,386,358

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (17,235,320) (37,713,870) (17,235,320) (37,713,870)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (1,504,582,477) 533,703,143 (1,498,546,924) 523,672,488

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 26, 27 - (3,920,223) - -

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (1,504,582,477) 529,782,920 (1,498,546,924) 523,672,488

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุน) (1,502,087,619) 527,345,939 (1,498,546,924) 523,672,488

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
 อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย (ขาดทุน) (2,494,858) 2,436,981

(1,504,582,477) 529,782,920

ก�าไรต่อหุ้น 28

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
  ของบริษัทฯ (3.714) 1.433 (3.705) 1.423

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

 ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
  ของบริษัทฯ (3.678) 1.422 (3.669) 1.412

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

082



งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (1,504,582,477) 529,782,920(1,498,546,924) 523,672,488

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
 ค่างบการเงิน

 ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 54,474 (306,240) - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 54,474 (306,240) - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (ขาดทุน) (1,504,528,003) 529,476,680(1,498,546,924) 523,672,488

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุน) (1,502,055,479) 527,165,257(1,498,546,924) 523,672,488

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
 ควบคุมของบริษัทย่อย (ขาดทุน) 

(2,472,524) 2,311,423 - -

(1,504,528,003) 529,476,680(1,498,546,924) 523,672,488

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2554 083



งบกระแสเงินสด
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี (1,504,582,477) 533,703,143(1,498,546,924) 523,672,488

รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

 จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 316,323,426 310,260,112 316,323,426 310,260,112

 หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 11,107,337 - 11,795,847 -

 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 23,494,056 (9,559,577) 23,494,056 (9,559,577)

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (2,544,886) (11,054,316) (2,544,886) (11,054,316)

 ตัดจ�าหน่ายสินค้าคงเหลือที่เสียหายจากนน�้าท่วม 427,653,077 - 427,653,077 -

 ตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ที่เสียหายจากน�้าท่วม 1,139,903,819 - 1,139,903,819 -

 ตัดจ�าหน่ายส่วนต่างระหว่างจ�านวนที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย

  กับจ�านวนส่วนได้เสียของบริษัทฯ - 10,148 - -

 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ) (10,130,973) (2,986,646) (10,130,973) (2,986,646)

 ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ - 14,312 - 14,312

 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4,669,666 - 4,669,666

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 17,235,320 37,713,870 17,235,320 37,713,870

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

 และหนี้สินด�าเนินงาน 423,128,365 858,101,046 429,852,428 848,060,243

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 454,520,307 122,140,691 466,201,542 114,455,326

 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 461,016,776 (291,592,157) 461,016,776 (291,592,157)

 สินค้าคงเหลือ (25,169,363) 403,125,511 (24,807,716) 401,395,883

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,541,088 1,683,284 667,659 (1,106,849)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 609,055 281,684 609,069 281,684

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (276,821,706) (620,960,040) (281,585,372) (616,402,452)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,389,470) 6,278,533 (5,275,017) 7,378,432

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (5,710,827) - (5,710,827) -

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,033,724,225 479,058,552 1,040,968,542 462,470,110

 จ่ายดอกเบี้ย (16,838,273) (37,595,982) (16,838,273) (37,595,982)

 จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (7,663,661) - - -

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,009,222,291 441,462,570 1,024,130,269 424,874,128

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันลดลง - 9,150,741 - 9,150,741

เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร (215,868,926) (112,052,416) (215,868,926) (112,052,416)

ซื้ออุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (302,231,249) (415,088,928) (302,231,249) (415,088,928)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 53,406,524 38,982,068 53,406,523 38,982,068

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย - (7,750) - (247,500)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (464,693,651) (479,016,285) (464,693,652) (479,256,035)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

 สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (331,870,229) 246,518,301 (331,870,229) 246,518,301

ช�าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,167,271) (8,635,384) (8,167,271) (8,635,384)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - 200,000,000 - 200,000,000

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (602,060,000) (263,420,000) (602,060,000) (263,420,000)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 745,873,838 4,561,650 745,873,838 4,561,650

ซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน (13,509,687) - (13,509,687)

จ่ายเงินปันผล (290,854,253) (128,800,000) (290,854,253) (128,800,000)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (500,587,602) 50,224,567 (500,587,602) 50,224,567

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 54,475 (306,240) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 43,995,513 12,364,612 58,849,015 (4,157,340)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 62,990,205 18,994,692 59,884,918 1,035,903

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

 รายการซื้อเครื่องจักรที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ 86,967,787 226,878,456 86,967,787 226,878,456

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายงานประจ�าปี 2554 085
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1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมี

ภูมิล�าเนาในประเทศไทย โดยมีกลุ่มครอบครัวไชยกุลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจ�าหน่ายแผง

วงจรอเิลก็ทรอนกิส์ ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯ อยูท่ี ่586 หมูท่ี ่2 ต�าบลคลองจกิ อ�าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

2. ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย

ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 ได้เกิดอุทกภัยอย่างร้ายแรงในประเทศไทย โดยน�้าได้เข้าท่วมพื้นที่

ตัง้ของโรงงานและส�านกังานของบรษิทัฯ ในนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เป็นเหตใุห้ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ 

เสยีหายทัง้สนิค้าคงเหลอื ระบบสาธารณปูโภคภายในตวัอาคารและเครือ่งจกัร บรษิทัฯ ได้ประเมนิความเสยีหายของทรพัย์สนิ และ

บันทึกค่าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวเป็นจ�านวนรวม 1,572 ล้านบาท ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีมี 

ผลกระทบให้ก�าไรต่อหุ้นลดลง 3.9 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บริษัทฯ ตัดจ�าหน่ายสินค้าคงเหลือที่เสียหายจากน�้าท่วม ซึ่งบริษัทฯ ประเมินแล้วเห็นว่าไม่สามารถน�ามาใช้ใน

การผลิต หรือขายได้คิดเป็นมูลค่าตามราคาทุนจ�านวน 428 ล้านบาท 

2. บรษิทัฯ ตดัจ�าหน่ายทรพัย์สนิ ได้แก่ ระบบสาธารณปูโภคบางส่วนภายในตวัอาคาร เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ เครือ่ง

ตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส�านักงานและอื่นๆ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนรวม 1,140 ล้านบาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการป้องกันและรองรับสถานการณ์อุทกภัยจ�านวน 4 ล้านบาท

ในปัจจบุนั บรษิทัฯอยูร่ะหว่างด�าเนนิการบรูณะซ่อมแซมโรงงานและส�านกังาน และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการเรยีกเงนิชดเชย

จากบริษัทประกันภัย ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�าประกันภัยคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากเหตุการณ์อุทกภัยไว้แล้วโดยได้ท�า

ประกันภัยความเสี่ยงภัยส�าหรับทรัพย์สิน (Asset Insurance) และการประกันการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption)

จากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวท�าให้บริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 

พฤศจกิายน 2554 และในปัจจบุนั บรษิทัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการบรูณะซ่อมแซมโรงงานและส�านกังาน บรษิทัฯ จงึได้เลกิจ้างพนกังาน

ส่วนหนึ่ง และได้แสดงผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่พนักงานเหล่านั้นเมื่อเลิกจ้างจ�านวนประมาณ 60 ล้านบาทเป็นรายการแยกต่าง

หากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปี ผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้างประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

ผลขาดทุนจากการลดขนาดโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
 และการช�าระผลประโยชน์ (หมายเหตุ 19) 51,970

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 8,356

60,326

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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3. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

3.1 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษ

แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 ในปี 2553 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทโดยมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง ตามที่กล่าวไว้ใน

หมายเหตุ 12 คือบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นจ�านวนร้อยละ 99 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษัทดังกล่าวในเดือนกันยายน 2553

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่า “บรษิทัฯ”) และบรษิทัย่อย (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่า “บรษิทัย่อย”) ดงัต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2554 2553

ร้อยละ ร้อยละ

Stars Microelectronics 
 USA, Inc. 

ธุรกิจขายสินค้า สหรัฐอเมริกา 59 59

บริษัท เอสเอ็มที กรีน 
 เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์หรือพลังงานทดแทนอื่น
รวมทั้งผลิตและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
หรือพลังงานทดแทนอื่น

ไทย 99 99

ข) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการ

ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) สนิทรพัย์และหนีส้นิตามงบการเงนิของบรษิทัย่อยซึง่จดัตัง้ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่าง

จากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการ

เงินรวมนี้แล้ว 

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย

ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วน

ของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

3.3 บรษิทัฯ จดัท�างบการเงนิเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทนุ
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4. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภา

วิชาชีพบัญชีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การน�าเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้

ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) ก�าไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 31 รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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มาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้าง

งานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน

เนือ่งจากเกษยีณอาย ุโดยใช้การค�านวณตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่เดมิบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูผ้ลประโยชน์

ที่ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและรับรู้หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงโดย

บันทึกปรับกับก�าไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ท�าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรส�าหรับปี 

2554 ลดลงเป็นจ�านวน 5 ล้านบาท (0.01 บาทต่อหุ้น) (เฉพาะของบริษัทฯ : ก�าไรลดลงเป็นจ�านวน 5 ล้านบาท 

ก�าไรต่อหุน้ลดลง 0.01 บาทต่อหุน้) ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่าง

หากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จ�านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีมีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 21,949 - 21,949 -

ก�าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรรลดลง 21,949 - 21,949 -

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่31 ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553

งบก�าไรขาดทุน/งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 4,670 - 4,670 -

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง 4,670 - 4,670 -

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) 0.01 - 0.01 -

ก�าไรต่อหุ้นปรับลดลดลง (บาท) 0.01 - 0.01 -
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5. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมด�าเนินงาน

 ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิด ค่าเสื่อมราคาที่ตี
ราคาใหม่

 ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชือ่ว่ามาตรฐานการบญัชข้ีางต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิเมือ่น�ามา

ถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และ 

หนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการ 

ตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้มาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบญัชฉีบบันีก้�าหนดให้บรษิทัฯ ระบสุกลุเงนิหลกัทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนมาตรฐานและ

บริษทัฯ ต้องบันทึกรายการบัญช ีแสดงฐานะการเงินและวัดผลการด�าเนินงานในสกุลเงินหลักทีใ่ช้ในการด�าเนินงานนั้น 

ซึ่งอาจไม่ใช้สกุลเงินบาท 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

6. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

6.1  การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของ

สนิค้าให้กบัผูซ้ือ้แล้ว รายได้จากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบก�ากบัสนิค้าโดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ส�าหรบั

สินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

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

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน 

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

6.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู 

ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

6.3  ลูกหนี้การค้า

ลกูหนีก้ารค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัฯ บนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุ

โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน

และการวิเคราะห์อายุหนี้

6.4  สินค้าคงเหลือ

สนิค้าส�าเรจ็รปูและสนิค้าระหว่างผลติแสดงมลูค่าตามราคาทนุมาตรฐาน (ซึง่ใกล้เคยีงกบัต้นทนุจรงิ) หรอืมลูค่า

สทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า ราคาทนุดงักล่าวหมายถงึต้นทนุในการผลติทัง้หมดรวมทัง้ค่าโสหุย้โรงงาน

ด้วย

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ 

ต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

6.5  เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

เมือ่มกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบักบัมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทนุ จะถกูบนัทกึ

ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

6.6  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่มา หลังจากนั้นบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน

โดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกที่ดินดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน 

ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่าง 

มีสาระส�าคัญ

บริษัทฯ บันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปนี้ 

- บริษัทฯ บันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้

จ�านวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์

นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ ได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจาก

การตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจ�านวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
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- บรษิทัฯ รบัรูร้าคาตามบญัชขีองทีด่นิทีล่ดลงจากการตรีาคาใหม่ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ อย่างไรกต็าม 

หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” 

อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ�านวนที่ไม่

เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดังนี้ 

อาคาร  20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร  10 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์  5 และ 10 ปี

ยานพาหนะ  5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน เครื่องจักรระหว่างติดตั้งและเครื่องจักรระหว่างทาง

บรษิทัฯ ตดัรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่จ�าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่าย

สินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

6.7  ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรอืการผลติสนิทรพัย์ทีต้่องใช้ระยะเวลานานในการแปลง

สภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่

จะใช้ได้ตามที่มุ ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม 

ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

6.8  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ

สินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์

ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า 

บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปี 

เป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จ�ากดัของบรษิทัฯ คอื ซอฟท์แวร์คอมพวิเตอร์ ซึง่มอีายกุารให้ประโยชน์ 

10 ปี

6.9  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯ 

ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ 

นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื

ทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ 

ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

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

สญัญาเช่าอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญา

เช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนั

สุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่าย

ทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของ

สัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด 

อายุสัญญาเช่า

6.11  เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

6.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลางาน บริษัทฯ จะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ 

ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้

รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใด 

จะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินซึ่งใช้วิธีการ 

ตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ 

ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่

รบัรูใ้นงวดก่อนได้หมดไปหรอืลดลง บรษิทัฯ จะประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์นัน้ และจะกลบั

รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่

เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่

เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของสนิทรพัย์โดยรบัรูไ้ปยงัส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุทนัท ีเว้นแต่สนิทรพัย์นัน้แสดงด้วยราคาทีต่ใีหม่ การ 

กลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

6.13 หุ้นสามัญซื้อคืน

หุ้นสามัญซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนและแสดงเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้น 

หากราคาขายของหุน้ทนุซือ้คนืสงูกว่าราคาซือ้ของหุน้ทนุซือ้คนื บรษิทัฯ จะรบัรูผ้ลต่างเข้าบญัชส่ีวนเกนิมลูค่าหุน้

สามัญซื้อคืน และหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต�่ากว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะน�าผลต่างหักจาก

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงน�าผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีก�าไรสะสม 

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนต่อหน่วยของหุ้นสามัญซื้อคืน

รายงานประจ�าปี 2554 095



6.14 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย 

เมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิน 

ที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บรษิทัฯ มภีาระส�าหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทัฯ ถอืว่า

เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

บริษัทฯ ค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั้งแรก บริษัทฯ เลือกรับ

รู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับ

กับก�าไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน

6.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ 

ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน

นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

6.16 ภาษีเงินได้

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไร 

ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

บริษัทย่อยในต่างประเทศบันทึกภาษีเงินได้ตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

ค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณณ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น

6.17  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน ก�าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกใน

ส่วนของก�าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการท�าสัญญาจะถูกตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตาม

อายุของสัญญา

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงิน

และต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบ งบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้ การใช้ดลุยพนิจิ

และการประมาณการที่ส�าคัญ มีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน

การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์

ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ

เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจ�านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจาก

สนิค้าคงเหลอืพจิารณาจากการเปลีย่นแปลงของราคาขายหรอืต้นทนุทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ภายหลงั

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และค�านึงถึงการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

บริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธี 

เปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน

จากการด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืต�่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็น

ต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง

อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล

ของคดทีีถ่กูฟ้องร้องแล้วและเชือ่มัน่ว่าจะไม่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้จงึไม่ได้บนัทกึประมาณการหนีส้นิดงักล่าว ณ วนัสิน้

รอบระยะเวลารายงาน
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น 

ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2554 2553 2554 2553

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้าและบริการ - - 608 748 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้าและบริการ 19 20 19 20 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มี 

รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)

บริษัทย่อย - - 30,966 139,237

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 550 2,289 550 2,289

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 550 2,289 31,516 141,526

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)

บริษัทย่อย - - - 191

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 191

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้

แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ผลประโยชน์ระยะสั้น 28 25 19 18

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2 1 2 1

รวม 30 26 21 19

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวน 877,000 หน่วย 

ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้แสดงไว้ในหมายเหตุ 20

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เงินสด 110 226 110 110

เงินฝากธนาคาร 62,880 18,769 59,775 926

รวม 62,990 18,995 59,885 1,036

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.20 ถึง 0.87 

ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.75 ต่อปี)

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ  
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 518 2,289 9,274 110,042
ค้างช�าระ
ไม่เกิน 3 เดือน 32 - 10,297 30,430
3 - 6 เดือน - - 10,463 983
6 - 12 เดือน - - 5,812 29
มากกว่า 12 เดือน - - 44 42
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 550 2,289 35,890 141,526
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (4,374) -
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 550 2,289 31,516 141,526

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 88,250 403,533 73,817 344,058
ค้างช�าระ
ไม่เกิน 3 เดือน 84,389 262,379 82,288 202,339
3 - 6 เดือน 37,340 14,588 22,200 1,887
6 - 12 เดือน 12,554 4,574 6,920 4,574
มากกว่า 12 เดือน 5,053 832 5,053 832
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 227,586 685,906 190,278 553,690
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,211) (480) (453) (480)
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 221,375 685,426 189,825 553,210
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 221,925 687,715 221,341 694,736
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น 6,773 4,765 6,773 4,765
รวมลูกหนี้อื่น 6,773 4,765 6,773 4,765
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 228,698 692,480 228,114 699,501
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11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2554 2553 2554 2553 2554 2553

สินค้าส�าเร็จรูป 40,417 145,924 - (3,441) 40,417 142,483

สินค้าระหว่างผลิต 18,429 118,150 - (3,177) 18,429 114,973

วัตถุดิบ 201,243 381,070 (500) (2,246) 200,743 378,824

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 23,703 35,932 - (1,767) 23,703 34,165

วัตถุดิบระหว่างทาง - 5,200 - - - 5,200

รวม 283,792 686,276 (500) (10,631) 283,292 675,645

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2554 2553 2554 2553 2554 2553

สินค้าส�าเร็จรูป 39,756 145,624 - (3,441) 39,756 142,183

สินค้าระหว่างผลิต 18,429 118,150 - (3,177) 18,429 114,973

วัตถุดิบ 201,243 381,070 (500) (2,246) 200,743 378,824

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 23,703 35,932 - (1,767) 23,703 34,165

วัตถุดิบระหว่างทาง - 5,200 - - - 5,200

รวม 283,131 685,976 (500) (10,631) 282,631 675,345

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชีตาม

วิธีราคาทุน

2554 2553 2554 2553 2554 2553

(ร้อยละ) (ร้อยละ) พันบาท พันบาท

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

(เหรียญสหรัฐฯ)

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 250,000 250,000 99 99 248 248

(บาท)

677 677

ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย

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

100



ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นของบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็น

จ�านวน 99,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียน) ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 0.25 

ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับโอนสิทธิในหุ้นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 

โดยมทีนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท (หุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) และมทีนุเรยีกช�าระแล้ว 0.25 ล้านบาท 

(หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น เรียกช�าระแล้วหุ้นละ 2.50 บาท) ธุรกิจหลักของบริษัทดังกล่าวคือผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์

ทีใ่ช้ในการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์หรอืพลงังานทดแทนอืน่ๆรวมทัง้ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์หรือพลังงานทดแทนอื่นๆ 

(หน่วย: พันบาท)

จ�านวนเงินจ่ายซื้อบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 248

หัก: สินทรัพย์สุทธิของบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
 ณ วันซื้อหุ้นซึ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งจ�านวน (240)

เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 8
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บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารประเมนิราคาทีด่นิในปี 2550 โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market 

approach) ท�าให้มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเป็นจ�านวน 15 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นใน 

งบแสดงฐานะการเงิน ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินดังกล่าว โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) ซึ่งราคาที่ตีใหม่ในปี 2554 ไม่แตกต่างจากราคาที่ตีใหม่ในปี 2550

หากบรษิทัฯ แสดงมลูค่าของทีด่นิดงักล่าวด้วยวธิรีาคาทนุ มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

จะเท่ากับ 55 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่า

การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวน 2 ล้านบาท (2553: 22 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี

ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนประมาณ 119 ล้านบาท (2553: 217 ล้านบาท)

สัญญาวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ท�ากับสถาบันการเงินได้ระบุเงื่อนไขบางประการ คือ บริษัทฯ จะไม่กระท�าการใดๆ 

อันจะท�าให้สถาบันการเงินได้รับสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ (Pari-Passu) และบริษัทฯ จะไม่น�าที่ดิน อาคาร 

และเครื่องจักรไปก่อภาระผูกพันใดๆ

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

ราคาทุน

1 มกราคม 2553 10,800

ซื้อเพิ่ม 10,381

31 ธันวาคม 2553 21,181

ซื้อเพิ่ม 4,409

31 ธันวาคม 2554 25,590

การตัดจ�าหน่าย

1 มกราคม 2553 949

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 1,591

31 ธันวาคม 2553 2,540

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2,428

31 ธันวาคม 2554 4,968

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2553 18,641

31 ธันวาคม 2554 20,622
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR ถึง MOR - 0.50 MOR ถึง MOR - 0.50 107 964

แพ็คกิ้งเครดิต 1.05 - 3.75 1.05 - 1.92 82,000 270,252

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท - 1.03 - 1.15 - 182,761

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 3.42 - 40,000 -

รวม 122,107 453,977

สัญญาวงเงินสินเชื่อข้างต้นได้ระบุเงื่อนไขบางประการ คือ บริษัทฯ จะไม่กระท�าการใดๆอันจะท�าให้สถาบันการเงินได้

รับสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ (Pari-Passu) และบริษัทฯ จะไม่น�าที่ดิน อาคารและเครื่องจักรไปก่อภาระ 

ผูกพันใดๆ

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 521,882 818,477 516,569 817,814

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 191

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 108,158 66,395 108,158 66,395

เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร 145,678 271,820 145,678 271,820

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19,343 22,217 18,184 20,981

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 795,061 1,178,909 788,589 1,177,201

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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17. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การช�าระคืน
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

1 ปีที่ 1 - 2 MLR(1) - 1.75 ต่อปี
ปีที่ 3 - 4 MLR(1) - 1.50 ต่อปี

ช�าระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือน
มกราคม 2553 เป็นต้นไป

- 75,060

2 MLR(1) - 1.50 ต่อปี ช�าระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

- 418,000

3 THBFIX 3M(2) + 1.76 ต่อปี ช�าระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือน
มกราคม 2554 เป็นต้นไป

91,000 200,000

รวม 91,000 693,060

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (91,000) (252,040)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - 441,020

(1) MLR หมายถึง Minimum Loan Rate

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

ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายช�าระคืนเงินกู้ล�าดับที่ 1 และ 2 ทั้งหมด เป็นจ�านวน 75 ล้านบาท 

และ 418 ล้านบาทตามล�าดับ

ในเดือนเมษายน 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายช�าระคืนเงินกู้ล�าดับที่ 3 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระงวดเดือนกันยายน 2555 

บางส่วน และเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2555 เป็นจ�านวนเงินรวม 39 ล้านบาท

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบริษัทฯ จะไม่กระท�าการใดๆอันจะท�าให้ธนาคารได้รับสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ 

(Pari-Passu) และบริษัทฯ จะต้องไม่น�าที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรไปก่อภาระผูกพันใดๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ต้อง

ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความ

สามารถในการช�าระหนี ้ข้อจ�ากดัในการโอนสนิทรพัย์ การก่อภาระหนีส้นิ การเปลีย่นแปลงโครงสร้างผูถ้อืหุน้ใหญ่หรอื

โครงสร้างผู้บริหาร เป็นต้น

ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงิน 300 ล้านบาท 

(ณ ปัจจุบันยังไม่ได้เบิกใช้) เพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ และปรับปรุงโรงงาน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา 

THBFIX 3M บวกร้อยละ 2 ต่อปี และมกี�าหนดช�าระคนืเป็นรายเดอืนเป็นระยะเวลา 30 เดอืน (สิน้สดุในเดอืนธนัวาคม 

2557)
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18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 539 9,042

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (62) (398)

รวม 477 8,644

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (477) (8,167)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง 
 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - 477

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาเช่าการเงนิกบัสถาบนัการเงนิหลายแห่งเพือ่เช่าเครือ่งจกัร ยานพาหนะและอปุกรณ์ใช้ในการด�าเนนิ

งานของกิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 4 ปี

19. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2554 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
 โดยปรับกับก�าไรสะสมต้นปี (หมายเหตุ 4)

22,991

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 3,704

ต้นทุนดอกเบี้ย 965

ผลขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการช�าระผลประโยชน์พนักงาน 51,970

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (57,681)

ยอดคงเหลือปลายปี 21,949

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นก�าไรหรอืขาดทนุส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 

จ�านวน 5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ล้านบาท)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 4.2

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 3.5 - 7.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน) 0.0 - 25.0
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20. ทุนเรือนหุ้น/ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

20.1 ทุนเรือนหุ้น

(1) ที่ประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�าปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 736 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 368 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท) 

เป็น 751 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 375.5 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนจ�านวน 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตาม

มติการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวน 7.5 ล้านหน่วย ให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ Employee Stock Option Plan (ESOP) 

 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

(2) ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2554 มมีตอินมุตัใิห้ บรษิทัฯ 

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 751,000,000 บาท เป็น 843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนใหม่จ�านวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท เพื่อเสนอขายในราคาหุ้นละ 16 บาท 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าไปขยายการลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เอสเอ็มที กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด) 

รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้ด�าเนินการดังนี้

ก) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตรา 8 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หุ้นใหม่โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินอัตราที่ก�าหนดนี้ได้

ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราที่ก�าหนด ให้จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง

ซื้อเกินสิทธิ

 หากจ�านวนหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซือ้ของผูถ้อืหุน้เดมิตามอตัราทีก่�าหนดมจี�านวนเพยีงพอทีจ่ะจดัสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามจ�านวนที่จองไว้

 หากจ�านวนหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซือ้ของผูถ้อืหุน้เดมิตามอตัราทีก่�าหนดมจี�านวนน้อยกว่าจ�านวนทีผู่ถ้อืหุน้เดมิ

จองซื้อเกินสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

ค) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อตาม ก) และ ข) ให้น�าหุ้นที่เหลือเสนอขายแก่กลุ่ม ผู้ลงทุนประเภท

สถาบนั และ/หรอืบคุคลในวงจ�ากดัตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ โดยบคุคลดงักล่าวจะ

ต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และจะต้องเสนอขายในราคาไม่ต�่ากว่าร้อยละ 10 ของราคา 

ถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยย้อนหลงัเจด็วนัท�าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรก

ที่เสนอขาย ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต�่ากว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

 บรษิทัฯ ได้ก�าหนดวนัจองซือ้และรบัช�าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทนุใหม่ข้างต้นในระหว่างวนัที ่21 - 25 มนีาคม 

2554 ซึ่งบริษัทฯ สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนี้ได้ทั้งหมด

 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554
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(3) เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2554 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2554 ได้มมีตอินมุตัใิห้ บรษิทัฯ 

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 843,253,424 บาท (หุ้นสามัญ 421,626,712 หุ้น มูลค่าตราไว้ 

หุ้นละ 2 บาท) เป็น 843,540,478 บาท (หุ้นสามัญ 421,770,239 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท) โดย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 143,527 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท เพื่อรองรับการปรับอัตราการ

ใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ Employee Stock Option Plan 

(ESOP)

 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

20.2 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

(1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�าปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติการออก 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวน 7.5 ล้านหน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของ 

บริษัทฯ ตามโครงการ Employee Stock Option Plan (ESOP) โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ที่ออกและเสนอขายเป็นใบส�าคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ยกเว้นเป็นการ

โอนทางมรดก คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ คณะกรรมการ 

บริษัทฯ และหรือประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ 

โดยไม่ผ่านผูร้บัช่วงซือ้หลกัทรพัย์ โดยไม่มกีรรมการหรอืพนกังานคนใดได้รบัการจดัสรรเกนิกว่าร้อยละ 5 

ของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน

อัตราการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญในราคา 4.50 บาทต่อหุ้น ใบส�าคัญแสดง

สิทธินี้มีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ มีระยะเวลาการใช้สิทธิทุก 3 เดือน และมีสัดส่วน

การใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 15 ส�าหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 และ 2 ร้อยละ 30 ส�าหรับการ

ใช้สิทธิครั้งที่ 3 และ 4 ร้อยละ 45 ส�าหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 5 และ 6 ร้อยละ 60 ส�าหรับการใช้สิทธิ

ครั้งที่ 7 และ 8 ร้อยละ 80 ส�าหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 9 และ 10 และร้อยละ 100 ส�าหรับการใช้สิทธิ 

ครั้งที่ 11 และ 12

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ด�าเนินการออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยก�าหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ 

วันท�าการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2553 (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553) และก�าหนดวันใช้สิทธิ 

วันสุดท้าย คือวันท�าการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2557 (วันที่ 30 พฤษภาคม 2557)

(2) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ได้มีมติอนุมัติให้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ

อยู่ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16 บาท ซึ่งต�่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส�าคญัแสดงสทิธิ

และผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จึงปรับอัตราการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิจากอัตราการใช้สิทธิ

เดิมซึ่งใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคา 4.50 บาทต่อหุ้น เป็นอัตราการ

ใช้สิทธิใหม่ซึ่งใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.02213 หุ้นในราคา 4.403 บาท 

ต่อหุ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป
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การเปลีย่นแปลงของทนุออกจ�าหน่ายและช�าระเตม็มลูค่าแล้วและจ�านวนหน่วยของใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามัญมีรายละเอียดดังนี้

จ�านวนหน่วยของ
ใบส�าคัญ แสดง

สิทธิ

ทุนออกจ�าหน่าย
และช�าระเต็ม
มูลค่าแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า 
หุ้นสามัญ

วันที่จดทะเบียน
เพิ่มทุนกับ

กระทรวงพาณิชย์

(หน่วย) (บาท) (บาท)

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

ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิในเดือน
 มิถุนายน 2553 7,500,000 - -

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 6,486,300 738,027,400 269,478,318

ใช้สิทธิในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 (69,900) 142,866 171,654 3 มีนาคม 2554

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน - 92,253,424 645,773,968 29 มีนาคม 2554

ใช้สิทธิในเดือนพฤษภาคม 2554 (1,007,638) 2,059,614 2,474,626 2 มิถุนายน 2554

ใช้สิทธิในเดือนสิงหาคม 2554 (31,700) 64,798 77,855 2 กันยายน 2554

ใช้สิทธิในเดือนพฤศจิกายน 2554 (634,426) 1,296,858 1,558,175 2 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 4,742,636 833,844,960 919,534,596

21. หุ้นสามัญซื้อคืน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญคืนจ�านวน ไม่เกิน 41,627,405 

หุน้ คดิเป็นร้อยละ 10 ของหุน้ทีจ่�าหน่ายแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ และวงเงนิสงูสดุในการซือ้คนืเท่ากบั 350 ล้านบาท เพือ่วตัถปุระสงค์

ในการบริหารทางการเงิน โดยท�าการซื้อคืนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 

12 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ก�าหนดระยะเวลาการจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเมื่อพ้นก�าหนด 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นโดย

ขายคืนภายใน 2 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญซื้อคืนจ�านวน 14 ล้านบาท ซึ่งจ�านวนดังกล่าวแสดงเป็นส่วนหัก 

ในส่วนของผู้ถือหุ้นตามวิธีราคาทุน ราคาตลาดของหุ้นสามัญซื้อคืนดังกล่าวซึ่งค�านวณจากราคาปิดของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ณ วันท�าการสุดท้ายของปีมีมูลค่าประมาณ 19 ล้านบาท

บรษิทัฯ ต้องกนัก�าไรสะสมไว้เป็นเงนิส�ารองเท่ากบัจ�านวนเงนิทีไ่ด้จ่ายซือ้หุน้คนืจนกว่าจะม ีการจ�าหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนืได้หมด 

หรอืลดทนุทีช่�าระแล้วโดยวธิตีดัหุน้ซือ้คืนทีจ่�าหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณ ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯ ได้จดัสรรก�าไรสะสม

จ�านวน 14 ล้านบาทเป็นส�ารองหุ้นสามัญซื้อคืนเท่ากับจ�านวนเงินที่บริษัทฯ ได้จ่ายซื้อหุ้นคืน 

22. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไม่สามารถน�ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น เงินปันผลได้
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23. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า

ทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

24. รายได้จากการขายและบริการ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายให้กับลูกค้ารายหนึ่งเป็นจ�านวนมากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้จากการขายและบริการ

ทั้งหมดของบริษัทฯ 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 601,898 589,941 567,164 565,028

ผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้าง 60,326 - 60,326 -

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 316,323 310,260 316,323 310,260

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 6,397,290 11,424,682 6,397,290 11,424,682

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป และงานระหว่างท�า 205,228 62,613 205,589 60,883

ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย 1,571,721 - 1,571,721 -

26. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 2554 และ 2553 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษียกมาจาก

ปีก่อนเกินกว่าก�าไรจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหลังจากบวกกลับและหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและรายได้ต่างๆ 

ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้ในการค�านวณภาษี เงินได้

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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รายได้ของบรษิทัฯ ส�าหรบัปีจ�าแนกตามกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุและไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุสามารถ

สรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

2554 2553 2554 2553 2554 2553

รายได้จากการขาย

 รายได้จากการขาย
  ในประเทศ 5,769,518 10,176,451 - - 5,769,518 10,176,451

 รายได้จากการส่งออก
  ทางตรง 1,775,178 2,937,420 - - 1,775,178 2,937,420

รวมรายได้จากการขาย 7,544,696 13,113,871 - - 7,544,696 13,113,871

28. ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ก�าไรต่อหุน้ปรบัลดค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) 

ด้วยผลรวมของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้า

หนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลง

เป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการค�านวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก ก�าไรต่อหุ้น (ขาดทุน)

2554 2553 2554 2553 2554 2553

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

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1,502,088) 527,346 404,448 368,078 (3.714) 1.433

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ
  และพนักงานของบริษัทฯ - - 3,976 2,898

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

 ก�าไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามี
  การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบส�าคัญแสดงสิทธิ (1,502,088) 527,346 408,424 370,976 (3.678) 1.422
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก ก�าไรต่อหุ้น (ขาดทุน)

2554 2553 2554 2553 2554 2553

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

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1,498,547) 523,672 404,448 368,078 (3.705) 1.423

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ - - 3,976 2,898

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบส�าคัญแสดงสิทธิ (1,498,547) 523,672 408,424 370,976 (3.669) 1.412

29. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลัก คือ ธุรกิจผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจขายสินค้า 

และด�าเนนิธรุกจิในส่วนงานทางภมูศิาสตร์หลกัในประเทศไทยและในประเทศสหรฐัอเมรกิา (บรษิทั เอสเอม็ท ีกรนี เอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั 

ยังไม่เริ่มด�าเนินกิจการค้า) ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ธุรกิจผลิตแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย)

ธุรกิจขายสินค้า
(ประเทศ

สหรัฐอเมริกา)
การตัดรายการบัญชี 

ระหว่างกัน งบการเงินรวม

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553
รายได้จากภายนอก 6,937 12,366 647 811 - - 7,584 13,177
รายได้ระหว่างส่วนงาน 608 748 - - (608) (748) - -
รายได้ทั้งสิ้น 7,545 13,114 647 811 (608) (748) 7,584 13,177
 ก�าไรจากการด�าเนินงานตามส่วนงาน 281 600 29 42 - - 310 642
 รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้อื่น
 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 60 - - - - - 60
 อื่นๆ 39 45 - - - - 39 45
ค่าใช้จ่ายในการขาย (25) (25) (33) (19) - - (58) (44)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (138) (119) (8) (13) 6 - (140) (132)
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย (1,572) - - - - - (1,572) -
ผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่พนักงาน
 เมื่อเลิกจ้าง (60) - - - - - (60) -
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (17) (38) - - - - (17) (38)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (6) - - - - - (6)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล - - - (4) - - - (4)
ขาดทุน (ก�าไร) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้
 เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 2 (2)
ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1,502) 527
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ธุรกิจผลิตแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย)

ธุรกิจขายสินค้า
(ประเทศ

สหรัฐอเมริกา)
การตัดรายการบัญชี 

ระหว่างกัน งบการเงินรวม

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,417 2,537 - - - - 1,417 2,537

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 228 700 30 131 (29) (139) 229 692

สินค้าคงเหลือ 282 675 1 1 - - 283 676

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 43 504 - - - - 43 504

อื่นๆ 94 45

รวมสินทรัพย์ 2,066 4,454

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก�าหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2554 และ 2553 เป็นรายได้จากการด�าเนินงานที่ส่งออกไป 

ต่างประเทศโดยทางตรงและทางอ้อมทั้งจ�านวน

30. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจาก

งานตามระเบยีบว่าด้วยกองทนุของบรษิทัฯ ในระหว่างปี 2554 บรษิทัฯ ได้จ่ายเงนิสมทบกองทนุเป็นจ�านวนเงนิ 9 ล้านบาท (2553: 

8 ล้านบาท)

31. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลจ่ายจากก�าไรของปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2553 55,200 0.15

เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากก�าไร
ส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2553

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

73,600 0.20

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2553 128,800 0.35

เงินปันผลจ่ายจากก�าไรครึ่งปีหลังของ
ปี 2553

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ประจ�าปี 2554 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2554 207,606 0.50

เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากก�าไร
ส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2554

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554

83,248 0.20

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2554 290,854 0.70

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.1 คดีฟ้องร้อง

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 บริษัทฯ ได้ถูกอดีตกรรมการท่านหนึ่งฟ้องในคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาท 

เนื่องจากการที่ถูกบริษัทฯ บอกเลิกจ้าง ศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 ว่าบริษัทฯ มี

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยบริษัทฯ จะต้องช�าระค่าปรับให้แก่ศาลเป็นจ�านวน 100,000 บาท 

บริษัทฯ ได้ช�าระค่าปรับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค�าพิพากษาของ

ศาลชั้นต้น ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม กรรมการ

ท่านดังกล่าวได้ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

นอกจากนี้กรรมการท่านดังกล่าวยังอ้างว่าได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากบริษัทฯ ได้บอก 

เลิกจ้าง โดยฟ้องบริษัทฯ ในคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายดังนี้

ก) ในกรณีเสื่อมเสียชื่อเสียง จ�านวน 30,000,000 บาท

ข) ในกรณีต้องสูญเสียรายได้ที่สามารถท�างานได้จนถึงอายุ 70 ปี เป็นเงิน 60,606,000 บาท หักค่าชดเชย

ตามกฎหมายแรงงานที่ได้รับจากบริษัทฯ ไปแล้ว จ�านวน 3,174,600 บาท คงเหลือค่าเสียหายจ�านวน 

57,431,400 บาท

ค) ในกรณีสูญเสียโอกาสในการด�าเนินธุรกิจและสูญเสียประโยชน์ในกรณีที่บริษัทฯ จะเข้าตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในการมีสิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต�่ากว่าราคาตลาด โบนัสพิเศษ และอื่นๆ จ�านวน 

120,000,000 บาท

บรษิทัฯ ได้ยืน่ค�าให้การแก้คดแีพ่งต่อศาลแล้ว ปัจจบุนัศาลได้มคี�าสัง่ให้งดการพจิารณาคดนีีไ้ว้ก่อนและให้จ�าหน่าย

คดีไว้ชั่วคราวเพื่อรอฟังผลในคดีอาญา เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาดังกล่าวข้างต้น 

การพิจารณาคดีแพ่งนี้จึงต้องรอให้การพิจารณาคดีอาญาถึงที่สุดก่อน 

อย่างไรกต็ามในค�าพพิากษาของศาลชัน้ต้น ศาลได้วนิจิฉยัในประเดน็หนึง่ว่า “เชือ่ว่าพยานทัง้หมดเบกิความตาม

ความจรงิ ฟังได้ว่าโจทก์ประพฤตตินและปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นดงัเช่นทีร่ะบใุนเอกสารหมาย จ.2 ซึง่อาจถอืได้ว่าเป็นการ

ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของพนักงาน ความในหมวด 7 ว่าด้วยวินัยในการปฏิบัติงานและการ

ด�าเนินการทางวินัยข้อ 1.12, 2.5, 2.6, 3.4, 5.3.13 ซึ่งจ�าเลยที่ 1 ถือเป็นเหตุบอกเลิกจ้างตามเอกสารหมาย 

จ.2” ค�าวินิจฉัยของศาลในประเด็นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ในคดีแพ่งที่อดีตกรรมการท่านดังกล่าว

ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ ในมูลละเมิดท�าให้เขาเสียหายต่อชื่อเสียง เพราะเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ

คดีอาญา และตามกฎหมายการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจ�าต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในค�าพิพากษาคดี

ส่วนอาญา และ ค�าพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของบุคคลใน

ทางแพ่ง โดยไม่ต้องค�านึงว่าจ�าเลยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผิดหรือไม่ ดังนั้น เมื่อข้อความที่บริษัทฯ 

ระบุลงในหนังสือบอกเลิกจ้างเป็นความจริงมิใช่ความเท็จ การกระท�าของบริษัทฯ จึงมิใช่เป็นการจงใจท�าละเมิด

ต่อกรรมการท่านดังกล่าว โดยการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริง ค�าวินิจฉัย

ของศาลอุทธรณ์ในประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับศาลชั้นต้น
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ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ มีข้อต่อสู้ที่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทั้งในข้อเท็จจริง

และข้อกฎหมาย เพราะการกระท�าของบรษิทัฯ เป็นการด�าเนนิการตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน เป็นการกระท�า

ด้วยความจ�าเป็นและเป็นการแสดงข้อความจริงโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมและป้องกันส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

ตามคลองธรรม มไิด้เป็นการกล่าวหรอืไขข่าวแพร่หลายซึง่ข้อความอนัฝ่าฝืนต่อความเป็นจรงิ จงึมไิด้เป็นการจงใจ

ท�าละเมิดต่ออดีตกรรมการท่านดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่ควรต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามที่ถูกฟ้องร้อง อีกทั้ง

ข้อเรียกร้องบางประการก็เป็นข้อเรียกร้องที่ไม่มีมูลความจริงและปราศจากข้ออ้างตามกฎหมาย และข้อเท็จจริง

ในคดีอาญาที่ศาลวินิจฉัยก็เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่หากว่าถ้าจะมีค่าเสียหายเกิดขึ้นบ้าง ก็จะไม่เป็นจ�านวน

ที่เป็นสาระส�าคัญแต่อย่างใด

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวน 127 ล้านเยน 4 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา และ 9 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักรและส่วนปรับปรุงอาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออก Letter of credit เป็นจ�านวน 

2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักร

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้สั่งซื้อเครื่องจักรจ�านวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 

2 ล้านบาท

32.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับที่ปรึกษาทางการเงินรายหนึ่งส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 ถึงเดือน

กุมภาพันธ์ 2555 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทฯ ต้องช�าระค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินเป็นรายเดือน

ตามอัตราที่ระบุในสัญญา และค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้การบริการดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงได้ตามจ่ายจริง

32.4 การค�้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เพื่อ ค�้าประกันการ

ใช้ไฟฟ้าเหลืออยู่เป็นจ�านวน 10 ล้านบาท

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น 

และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมี 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายได้ที่ 

ยังไม่ได้เรียกช�าระ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อ

ที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกค้ารายใหญ่จ�านวนน้อยรายและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกัน ท�าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และ

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

116



บริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายได้ที่ยัง 

ไม่ได้เรียกช�าระที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิก

เกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม 

เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่ไม่มดีอกเบีย้ หรอืมอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด 

หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ

ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ วันที่มีการ

ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 
1 ถึง
5 ปี

มากกว่า
5 ปี

ไม่มี
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 63 - 63 0.25 - 0.87

ลูกหนี้การค้า - - - - 229 229 -

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ - - - - 43 43 -

- - - 63 272 335

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและ
 เงินกู้ยืมระยะสั้น
 จากสถาบันการเงิน

- - - 122 - 122 MOR ถึง
MOR - 0.50, 
1.05 - 3.75

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 795 795 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 91 - 91 THB FIX 3M + 
1.76

- - - 213 795 1,008
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ไม่มี

ดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

ภายใน

1 ปี

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า

5 ปี

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 60 - 60 0.25 - 0.87

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 228 228 -

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ - - - - 43 43 -

- - - 60 271 331

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ไม่มี

ดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

ภายใน

1 ปี

มากกว่า 1

ถึง 5 ปี

มากกว่า

5 ปี

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

(ร้อยละต่อปี)

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

- - - 122 - 122 MOR ถึง
MOR - 0.50, 
1.05 - 3.75

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 789 789 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 91 - 91 THBFIX 3M+1.76

- - - 213 789 1,002

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า และการซื้อเครื่องจักร 

เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญา 

ไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ดังนี้

สกุลเงิน
สินทรัพย์
ทางการเงิน

หนี้สินทาง
การเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.2 18.1 31.6912

เยน - 11.8 40.8417 (ต่อ 100 เยน)

ยูโร - 0.2 41.0274
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

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

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 0.8 30.8900 31.0035 - 31.5340

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศโดยบริษัทฯ จะต้องขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

จ�านวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ก�าหนดไว้ในสัญญา (30.20 - 30.96 บาทต่อหนึ่งเหรียญ

สหรัฐอมริกา) หากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นสุดสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดใน 

เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2555

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ และเงนิกูย้มืมอีตัรา

ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ

ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�าระหนี้สินในขณะที่

ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ

ทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกนั วธิกีารก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูค่ายตุธิรรม

จะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.03:1 (2553: 1.12:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.02:1 (2553: 1.12:1))

บริษัทฯ บริหารจัดการโครงสร้างของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาวงเงิน 

สินเชื่อและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับตามที่ระบุในสัญญา

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด โดยถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในอัตรา

ร้อยละ 100

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 

โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และมีทุนเรียกช�าระแล้ว 2.5 ล้านบาท (หุ้น

สามัญ 1,000,000 หุ้น เรียกช�าระแล้วหุ้นละ 2.50 บาท) ธุรกิจหลักของบริษัทดังกล่าวคือผลิตและจ�าหน่าย อาร์เอฟไอดี แท็ค 

(RFID Tags: Radio Frequency Identification Tags)
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36. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินตามที่

กล่าวไว้ในหมายเหตุ 3 และผลจากการน�ามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กล่าวในหมายเหตุ 

4 บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ

การจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อก�าไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
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ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2553 ได้อนมุตัแิต่ง

ตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส�านักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด 

ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน เลขที่ 3930 และ/หรือนางสาว

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เลขที่ 3844 และ/หรือนางสาวทิพวัลย์ 

นานานวุฒัน์ เลขที ่3459 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อย โดยอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี 2554 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,575,000 บาท 

แสดงค่าตอบแทนการสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี

(ปี 2552 - 2554) ดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2552 1,370,000

ปี 2553 1,475,000

ปี 2554 1,575,000

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777

โทรสาร 0-2264-0789-90

ค่าตอบแทน
การสอบบัญชี
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ชื่อ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107545000098

ประเภทธุรกิจ 

ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 

เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก

อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ที่อยู่ปัจจุบัน

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

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ (035) 221 777

โทรสาร  (035) 221 778

Website www.starsmicroelectronics.com

ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัทฯ

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

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800

Call center 0-2229-2888

Investor Relations Contact 

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

605-606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก

อ�าเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

Email: ir@starsmicroelectronics.com

โทรศัพท์ 035-221-777 ต่อ 313

โทรสาร 035-221-778

บุคคลอ้างอิง

รายงานประจ�าปี 2554 123





stars...
the opportunity in the crisis

สตาร์ส... โอกาสในวิกฤต



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

ส�ำนักงำนใหญ่
บริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน (เขตประกอบกำรเสรี)
605-606 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160
โทร : +66 (0)35-221-777     โทรสำร : +66 (0)35-221-778
อีเมล : ir@starsmicroelectronics.com

tars 
tands 
trong

สตาร์ส ยืนหยัด อย่างมั่นคง


