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ส่วนท ี$  1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 
  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจดัตั 'งขึ 'นเมื,อ

วนัที, 22 ธนัวาคม 2538 โดย (1) กลุม่ผู้บริหาร (2) บริษัท เทคโนโลยี แอพพลิเคชั,นส์ (ประเทศไทย) จํากดั (“TATL”) 
(3) Itochu Corporation และ (4) Multichip Assembly Inc. เพื,อประกอบธุรกิจให้บริการ การผลิตชิ 'นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) โดยในระยะแรก บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทนุ
ชําระแล้วจํานวน 45 ล้านบาท  ต่อมาในปี 2541 บริษัทได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิ,มทนุ โดยกลุม่
คณุสมนึก ไชยกุล ได้เข้าซื 'อหุ้นที,กลุม่ TATL ถืออยู่ทั 'งหมด และในปีเดียวกนันั 'น SIIX Singapore Pte. Ltd. ได้เข้า
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 7 และในวนัที, 23 กนัยายน 2552 บริษัทได้นําหุ้นเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
1.1   วิสัยท ัศน์ ภารกิจหลัก กลยุทธ์ ค่านิยม และนโยบายคุณภาพ 

วิสัยท ัศน์ (Vision) 
“เราจะเป็นบริษัทที,มีการเจริญเตบิโต และสร้างผลกําไรอยา่งยั,งยนืโดยการให้บริการและผลติสนิค้าที,ให้

ความพอใจระดบัห้าดาวแก่ลกูค้า โดยใช้พนกังานที,มีทกัษะสงูและสิ,งอํานวยการผลติระดบัโลก” 
(To be a sustainably profitable and growing company by providing five-star customer satisfaction and 
quality goods through a skilled workforce and world class manufacturing facility) 

 
ภารกิจหลัก (Mission) 

“เรามุง่มั,นในการทําให้ผลติภณัฑ์ของลกูค้ามีคณุภาพที,เหนือกว่าซึ,งประกอบไปด้วยอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื,องมือแพทย์ และผลติภณัฑ์เทคโนโลยีอื,นๆโดยผา่นทีมงานที,มีทกัษะกระบวนการผลติที,ทนัสมยัและสิ,งอํานวยการ
ผลติระดบัโลก”  
(To provide our customers superior quality electronics, medical devices and other technological 
products through total team commitment, skilful staff, advanced manufacturing processes and world 
class facility.) 

 
กลยุทธ์  (Strategy) 
1. ลดต้นทนุเพื,อเพิ,มกําไรในสนิค้าปัจจบุนั  (Cost reduction to maximize profit of current product) 

2. เพิ,มยอดการสั,งซื 'อของลกูค้าปัจจบุนั เพื,อใช้กําลงัการผลติให้ดีขึ 'น (Increase volume of current customers 
for better utilization) 
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3. เพิ,มความหลากหลายของบริการ , สนิค้า และลกูค้าของบริษัท (Diversify our services, products and 
customers) 

 
ค่านิยม (Core Value) 

1. Customer focus   ลกูค้าเป็นหนึ,ง 
2. Cost awareness   คํานงึต้นทนุ 
3. Cross functional teamwork ร่วมกนัทํางาน 
4. Creativity       สร้างสรรค์สิ,งใหม ่
“DO IT RIGHT & DO IT NOW”  

 
นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 
เรามคีวามมุง่มั,นที,จะบรรลคุวามพงึพอใจของลกูค้าอยา่งสงูสดุโดย: 
•        การจดัหาผลติภณัฑ์ที,มีคณุภาพให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า 
•        การปรับปรุงประสทิธิภาพของระบบบริหารงานคณุภาพอยา่งตอ่เนื,อง 
•        การสร้างสภาพแวดล้อมของการทํางานเป็นทีม ทศันคติทางบวกและนวตักรรมใหม่ๆ  

 
We are committed to achieving total customer satisfaction through; 
•        Consistently supplying quality products to our valued customers. 
•        Continually improving the effectiveness of our quality management system. 
•        Creating an environment for cross-functional teamwork with a positive attitude and 
          Innovative approach. 

 
วิสยัทศัน์ ภารกิจหลกั กลยทุธ์ ประจําปี 2560 นี ' ได้ผา่นการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 
1.2    การเปลี$ยนแปลงและพัฒนาการท ี$สาํคัญ 

บริษัทได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นหนึ,งในบริษัทรับจ้างผลิตและประกอบชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที,มี
เทคโนโลยีการผลติทนัสมยัที,สดุในโลก บริษัทให้บริการ การผลติชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุม่ลกูค้าซึ,งประกอบด้วย
บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั 'นนําของโลก โดยบริษัทสามารถให้บริการแบบครบวงจร รวมถึงการร่วมออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) ระหว่างลกูค้าและทีมวิศวกรชั 'นนําของบริษัท ด้วยเทคโนโลยี
และเครื,องจักรที,ทนัสมยั บริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ซึ,งตั 'งอยู่ที,นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 
โดยโรงงานแห่งแรกตั 'งอยู่บนเนื 'อที, 4 ไร่ มีพื 'นที,ใช้สอยทั 'งหมดประมาณ 3,500 ตารางเมตร และโรงงานแห่งที, 2 ซึ,ง
สร้างแล้วเสร็จเมื,อปี 2548 และได้เปิดดําเนินการผลิตเมื,อปี 2549 ตั 'งอยู่บนเนื 'อที, 13 ไร่ โดยมีพื 'นที,ใช้สอยทั 'งหมด
ประมาณ 22,000 ตารางเมตร 

การเปลี,ยนแปลงและพฒันาการที,สาํคญัเกี,ยวกบัการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท มีดงันี ' 
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ก่อนปี 
2541 

� บริษัทร่วมกบับริษัท GE Sensing ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการบกุเบิกและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) ที,ใช้สําหรับระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (Tire 
Pressure Monitoring System หรือ TPMS) ในอตุสาหกรรมรถยนต์ จนสามารถผลิตในเชิง
พาณิชย์  

 
2541 � บริษัทได้ใช้เทคโนโลยี FCOG (Flip Chip on Glass) และ FCOF (Flip Chip on Flexible 

Circuit) สาํหรับการผลติและประกอบ LCD Module ซึ,งเทคโนโลยีนี 'เป็นเทคโนโลยีขั 'นสงูในการ
ผลติและประกอบผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

� บริษัทได้ออกแบบและพฒันา MMI (Man Machine Interface) Module เพื,อผลิตและประกอบ
ผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ให้ลกูค้าในยโุรป 

 
2542 � บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการคณุภาพ ISO 9001 สําหรับการผลิต

และประกอบชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภท TAB, 
Flip Chip, Chip on Board (COB), Chip on Flexible Circuit (COF), Ball Grid Array (BGA) 
และ Surface Mounted Technology (SMT) และการผลิตและประกอบชิ 'นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์
สาํหรับผลติภณัฑ์เฉพาะอยา่ง (Captive Line Assembly)  

� บริษัทเริ,มต้นออกแบบและประกอบอปุกรณ์ และเครื,องมือสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตและ
ประกอบชิ 'นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทเอง เนื,องจากอปุกรณ์และเครื,องมือดงักลา่วอาจต้องมี
การพฒันาและดดัแปลงให้เหมาะสมกบักระบวนการผลิตของบริษัท โดยอปุกรณ์และเครื,องมือ
ดงักลา่วประกอบด้วย 

- Auto hot bar soldering machine (11 systems) 
- LCD heat seal bonding (10 systems) 
- Auto soldering metal shield machine (5 systems) 

� บริษัทให้บริการ การผลติและประกอบชิ 'นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบับริษัทชั 'นนําหลายบริษัท อาทิ
เช่น Checkpoint Alcatel และ NEC สาํหรับผลติภณัฑ์  RFID และ LCD Module Assembly 

 
2543 � บริษัทได้รับรางวลั Product Quality Assurance Notification (P.Q.A.) จาก Alcatel สําหรับ

การผลิตและประกอบชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที,ใช้เป็นส่วนประกอบของโทรศพัท์เคลื,อนที,ของ 
Alcatel โดยสนิค้าจากบริษัทมีคณุภาพอยูใ่นระดบัไร้ของเสยี ซึ,ง Alcatel สามารถนําสนิค้าเข้าสู่
ระบบการผลติโดยไมต้่องผา่นการตรวจสอบอีกครั 'ง 

� บริษัทได้ร่วมกบัลกูค้า ได้แก่ NEC, Alcatel และ Sony-Ericsson ในการออกแบบและพฒันา
เครื,องมือสาํหรับใช้ในกระบวนการผลติซึ,ง รวมถึง 

- FOG (Flex on Glass) alignment & pre-bonding machine (9 systems) 
- FOG final bonding machine (10 systems) 
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- MMI Module testers สง่ออกให้กบัลกูค้าในยโุรปมากกวา่ }~~ ชดุ 
 

2544 � บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการสิ,งแวดล้อม ISO 14001:1996 สําหรับ
การผลิตและประกอบชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภท 
TAB, Flip Chip, COB   COF, BGA และ SMT และการผลิตและประกอบชิ 'นส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับผลติภณัฑ์เฉพาะอยา่ง (Captive Line Assembly) 

 
2545 � บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการคณุภาพ ISO 9001:2000 ซึ,งเป็นการ

ปรับเกณฑ์มาตรฐานตาม ISO  
� บริษัทได้เ ริ, มวิจัยและพัฒนาการผลิตชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื, องสแกนเนอร์ 

(Computed Tomography Scanner) ร่วมกบั GE Design Center ผู้ผลิตชั 'นนําของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้ออกแบบในสว่นของ detector module ซึ,งทําหน้าที,เป็นตวัรับรังสี
เอ็กซ์เรย์มาเปลี,ยนเป็นสญัญาณดิจิตอล 

� บริษัทได้ดําเนินการเปลี,ยนมลูคา่หุ้นที,ตราไว้จาก 10 บาทตอ่หุ้น เป็น 5 บาทตอ่หุ้น 
� บริษัทได้ดําเนินการเพิ,มทนุชําระแล้วจาก 182.50 ล้านบาทเป็น 273.75 ล้านบาท โดยการออก

หุ้นสามญัจํานวน 18.25 ล้านหุ้น (มลูค่าที,ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 2 
หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่

� บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั โดยใช้ชื,อว่า “บริษัท สตาร์ส 
ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)” เมื,อวนัที, 20 กรกฎาคม 2545 

 
2546 � บริษัทประกอบ Color STN (Super Twist Nematic) LCD modules สําหรับจอ

โทรศพัท์เคลื,อนที, 
 

2547 � เริ,มดําเนินการก่อสร้างโรงงานแหง่ที, 2 ในเดือนมกราคม 2547 บนเนื 'อที, 13 ไร่  
� ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครั 'งที, 1/2547 เมื,อวนัที, 27 มกราคม 2547 ได้มีมติอนมุตัิใน

เรื,องตา่ง ๆ ดงันี ' 
- ลดทนุจดทะเบียนจาก 408.75 ล้านบาท เป็น 273.75 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญั

จํานวน 27 ล้านหุ้นที,ยงัไมไ่ด้ชําระ 
- ให้หุ้นปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่
- เพิ,มทนุจดทะเบียนจาก 273.75 ล้านบาท เป็น 463.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 

37.95 ล้านหุ้น ที,มีมลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื,อ (1) รองรับการจดัสรรหุ้นสามญัจํานวน 
10.95 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในรูปของหุ้นปันผล (2) เสนอขายหุ้นสามญัจํานวน 3.65 
ล้านหุ้น ให้กบักรรมการและพนกังานของบริษัท และ (3) เสนอขายหุ้นสามญัจํานวน 23.35 
ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทั,วไป และในกรณีที,มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายแก่กรรมการและ
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พนกังานของบริษัท ให้คณะกรรมการนําหุ้นที,เหลอืนั 'นมาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั,วไปได้ 
� ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัจํานวน 3,297,870 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.40 

บาท รวมเป็นเงิน 17.8 ล้านบาทให้แก่กรรมการและพนกังาน และได้จดทะเบียนเปลี,ยนแปลง
ทนุชําระแล้วจาก 328.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท ต่อกระทรวงพาณิชย์เมื,อวนัที, 23 
เมษายน 2547 

� บริษัทได้รับจ้างประกอบและออกแบบการเชื,อมตอ่ TFT Display Module ซึ,งเป็นเทคโนโลยีใหม่
ลา่สดุของจอโทรศพัท์เคลื,อนที,ในขณะนั 'น 

� บริษัทได้เริ,มดําเนินธุรกิจเกี,ยวกบั Hard Disk Drive กบัลกูค้ารายใหญ่ของโลกบริษัทหนึ,ง  
� โรงงานแห่งที, 2 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุแห่งประเทศไทย (BOI)  สําหรับการผลิตผลิตภณัฑ์ LCD Module, Integrated Circuit 
(IC) และ Printed Circuit Board Assembly (PCBA) 

� บริษัทได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดนวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติ (Thailand’s Best 
Technology Innovation) สําหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ,งจดัโดย Accenture, The 
Nation, Innovation Development Fund 

� บริษัทก่อตั 'งตวัแทนการขายในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. 
ในซิลกิอน วลัเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ,งบริษัทได้ร่วมลงทนุตามกลยทุธ์
ในการดําเนินการทางการตลาดและขยายฐานลกูค้า โดยพยายามติดตอ่ลกูค้าโดยตรงมากขึ 'น 

 
2548 � บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในกลุ่ม IC Packaging ในลกัษณะ Standard Package ซึ,งเป็นการ

กระจายความเสี,ยงในโครงสร้างรายได้ของบริษัท 
� โรงงานแห่งที, 1 ได้รับการรับรองคณุภาพสินค้ามาตรฐาน ISO/TS16949 – Second Edition 

สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ,งเป็นระบบที,รับรองคุณภาพสินค้าที,เป็นที,
ยอมรับอยา่งกว้างขวางในอตุสาหกรรมยานยนต์  

� บริษัทได้ร่วมพฒันาและออกแบบตวัผลิตภณัฑ์ร่วมกับลกูค้า ได้แก่ บริษัท Fabless รายหนึ,ง 
สําหรับผลิตภณัฑ์ TouchPad สําหรับคอมพิวเตอร์ Note Book และ Touch Screen บน
โทรศพัท์มือถือ 

 
2549 � บริษัทได้เริ,มดําเนินการผลิตในโรงงานแห่งที, } โดยมีพื 'นที,ใช้สอยทั 'งสิ 'น 22,000 ตารางเมตร 

และมีกําลงัการผลิตเริ,มต้นประมาณ 550 ล้านชิ 'นต่อปี เพื,อผลิตในลกัษณะ Mass Production 
ให้แก่ลกูค้า 

� บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการสิ,งแวดล้อม ISO 14001:}~~� สําหรับ
โรงงานทั 'ง } แห่ง ซึ,งเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นที,ยอมรับของกลุ่มประเทศ
ทางอเมริกา และยโุรป โดยสามารถสง่สนิค้าไปยงัประเทศที,มีข้อกําหนดด้านสิ,งแวดล้อม  

� โรงงานแห่งที, 1 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
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ลงทนุแห่งประเทศไทย (BOI)  สําหรับผลิตภณัฑ์ชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PCBA, Touch 
Pad Module และ Optical Mouse Sensor และผลติภณัฑ์ IC Packaging 

� บริษัทได้ร่วมมือทางการค้ากบั บริษัท Smart Electronics ในประเทศเยอรมนั เพื,อเป็นช่องทาง
ในการหาลกูค้าที,อยูใ่นภมูิภาคยโุรป  

� บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ Wireless Optical Sensor กบั EM Microelectronics (Swatch 
Group) 

� บริษัทได้รับสญัญาสั,งซื 'อจาก ON Semiconductor สาํหรับผลติภณัฑ์ IC Packaging 
 

2550 � ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 'งที, 2/2550 เมื,อวนัที, 10 กนัยายน 2550 ได้มีมติอนมุตัิในเรื,อง
ตา่ง ๆ ดงันี ' 

- ลดทนุจดทะเบียนจาก 463.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญั
จํานวน 23.70 ล้านหุ้นที,ยงัไมไ่ด้ชําระ 

- ให้หุ้นปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 5 หุ้นเดิมตอ่ 3 หุ้นใหม ่
- เพิ,มทนุจดทะเบียนจาก 344.99 ล้านบาท เป็น 736.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญั

จํานวน 78.20 ล้านหุ้น ที,มีมลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื,อ (1) รองรับการจดัสรรหุ้นสามญั
จํานวน 41.40 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในรูปของหุ้นปันผล (2) เสนอขายหุ้นสามญัจํานวน 
36.80 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทั,วไป 

� บริษัทได้รับรางวลัทางด้านคณุภาพที,มีส่วนสญูเสียตํ,าสดุจากการผลิตชิ 'นสว่น Click Wheel 
Interface ที,ใช้ในเครื,องเลน่ MP3 จากบริษัท Fabless รายหนึ,ง ซึ,งเป็นบริษัทชั 'นนําของโลก 

� บริษัทได้รับสญัญาสั,งซื 'อจาก Impinj และ California Micro Device (CMD) สําหรับผลิตภณัฑ์ 
IC Packaging 

� บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ Clear Pad Sensor กับ บริษัท Fabless รายหนึ,ง ซึ,งเป็น
เทคโนโลยีใหมล่า่สดุสาํหรับโทรศพัท์มือถือแบบ Smart Phone 

� บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) ซึ,งนําไปใช้กบั
อปุกรณ์การแพทย์ กบั GE Sensing   

 
2551 � ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 'งที, 1/2551 เมื,อวนัที, 15 มกราคม 2551 ได้มีมติอนมุตัิในเรื,อง

ตา่ง ๆ ดงันี ' 
- เปลี,ยนแปลงมลูคา่หุ้นที,ตราไว้จาก 5 บาทตอ่หุ้น เป็น 2 บาทตอ่หุ้น โดยเปลี,ยนแปลงทนุจด

ทะเบียนหุ้นสามญัจาก 147,200,000 หุ้น เป็น 368,000,000 หุ้น 
- เปลี,ยนแปลงจํานวนหุ้นที,จําหนา่ยให้แก่ประชาชนจํานวน 36,800,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที,ตรา

ไว้ 5 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนหุ้นที,จําหน่ายให้แก่ประชาชนจํานวน 92,000,000 หุ้น มลูค่า
หุ้นที,ตราไว้ 2 บาทตอ่หุ้น 

� บริษัทได้รับรางวลัคณุภาพที,มีผลงานยอดเยี,ยมจากบริษัท NEC Infrontia Thai Limited ใน
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ฐานะที,เป็นผู้ผลติชิ 'นสว่น (Supplier) ในกิจกรรม Total Supplier Chain Management 
� บริษัทได้รับรางวลั Performance Achievement Award จากลกูค้าที,เป็นบริษัทผลติ Hard Disk 
� บริษัทได้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ชุดหัวคัดแยกคุณลักษณะเมล็ดพันธุ์ พืชหรือเม็ด

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมอื,น ๆ แบบลมเป่า 
� บริษัทได้จดสิทธิบตัรระบบควบคมุแบบขนานสําหรับเครื,องคดัแยกสีผลิตภณัฑ์ เมล็ดพืช หรือ

เม็ดพลาสติกโดยใช้หนว่ยสมองควบคมุหลาย ๆ ตวัพร้อมกนั  
� บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ MEMS ซึ,งนําไปใช้กบัถงุลมนิรภยัด้านข้าง (Side Airbag) กบั 

ELMOS Semiconductor AG 
� บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ MEMS ซึ,งนําไปใช้กบั อุปกรณ์วดัความดนัเครื,องยนต์ดีเซล 

(Diesel Fuel Tank Pressure Sensor) กบั BOSCH GmbH 
 

2552 � เมื,อวนัที, 20 มกราคม 2552 บริษัทได้ทําการซื 'อหุ้นในบริษัท Stars Microelectronics USA,Inc. 
เพิ,มเติมจํานวน 8 ล้านหุ้น ทําให้ในปัจจบุนับริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะ
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 59 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว    

� บริษัทได้ร่วมพฒันาผลติภณัฑ์บตัรอจัฉริยะ Intelligent Card กบั Citala 
� บริษัทได้รับสญัญาสั,งซื 'อจาก บริษัทชั 'นนําแห่งหนึ,งในสหรัฐอเมริกา สําหรับผลิตภณัฑ์เครื,อง

โปรเจคเตอร์เลเซอร์พกพา (Portable Laser Projector) 
� บริษัทได้รับสญัญาสั,งซื 'อจาก Micrel สาํหรับผลติภณัฑ์ IC Packaging 
� บริษัทได้เข้าจดเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื,อวนัที, 24 กนัยายน 2552 

 
2553 � บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที,จะซื 'อหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัทที,ได้รับคดัเลอืก ตามโครงการ ESOP จํานวน 7,500,000 หน่วย โดยมีอตัรา
การใช้สทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่ หุ้นสามญั 1 หุ้น โดยสามารถซื 'อหุ้นสามญัในราคา 
4.50 บาทตอ่หุ้น 

� ทําการซื 'อหุ้นในบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี, จํากัด เป็นสดัส่วน 99% โดยมีวตัถปุระสงค์
หลกัในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยเฉพาะพลงังาน
แสงอาทิตย์ รวมทั 'งธุรกิจด้านตา่งๆที,เกี,ยวเนื,อง 

� บริษัทได้รับคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหลกัทรัพย์ในกลุม่ SET 100 
ให้มีผลตั 'งแตว่นัที, 1 มกราคม 2554 
 

2554 � บริษัทได้แตง่ตั 'งบริษัท SmarTrek เป็นตวัแทนจําหนา่ยในประเทศไต้หวนั 
� คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจดัตั 'งบริษัทย่อยโดยวตัถปุระสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจผลิต

และจําหนา่ย Radio Frequency Identification (RFID) Tag 
� ในไตรมาส 4 บริษัทได้ประสบกับอุทกภยัโดยนํ 'าได้ท่วมบริเวณอาคารและโรงงานชั 'น 1 ทั 'ง
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โรงงาน 1 และ โรงงาน 2 บริษัทได้รับความเสยีหายทั 'งตวัอาคารและโรงงานชั 'น 1 เครื,องจกัร 
 
และอุปกรณ์ โดยได้หยดุสายการผลิตตั 'งแต่ประมาณกลางเดือนตลุาคม 2555 และเริ,มฟื'นฟู
โรงงานประมาณต้นเดือนธนัวาคม 2555 
 

2555 � ดําเนินการฟื'นฟโูรงงานและสายการผลิตโดยซ่อมแซมโรงงานและทําการป้องกนันํ 'าท่วม สั,งซื 'อ
เครื,องจกัรเพื,อฟื'นฟสูายการผลติอยา่งตอ่เนื,อง และสามารถดําเนินการได้สาํเร็จในสิ 'นปี 

� ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั 'งบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากัด ซึ,งบริษัทถือหุ้น 100% และมี
สถานะเป็นบริษัทยอ่ย 
 

2556 � บริษัทได้ขายหุ้นที,ถือในบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากัด จํานวน 2,500,000 หุ้น (ร้อยละ      
25%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดงักล่าวใน ราคา 25 ล้านบาทให้แก่บริษัทหนึ,งใน
ตา่งประเทศ เพื,อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจที,มีศกัยภาพในอนาคต 

� บริษัทได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากนํ 'าท่วมครบถ้วนแล้ว เป็นจํานวนเงินรวม 1,692 
ล้านบาท ทําให้บริษัทสามารถเปลี,ยนแทนเครื,องจักรให้ทนัสมยั และปรับปรุงกิจการให้ดีขึ 'น
อยา่งมีนยัสาํคญั มีศกัยภาพในการเจริญเติบโตอยา่งยั,งยืนในอนาคต 
 

2557 � บริษัทได้แต่งตั 'งนายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ให้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที,บริหารคนใหม ่ 
ตั 'งแตว่นัที, 1 กนัยายน 2557 เป็นต้นไป 

� ตามที,บริษัทได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที,จะซื 'อหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและ/หรือ
พนกังาน ตั 'งแตปี่ 2553  และได้สิ 'นสดุโครงการไปในการใช้สทิธิครั 'งสดุท้าย (ครั 'งที, 15) เมื,อวนัที, 
30 พฤษภาคม 2557 ซึ,งบริษัทได้ใช้ไปเพื,อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานของบริษัททั 'ง
จํานวนแล้ว   

� ระหว่างไตรมาสที, 1 ปี 2557 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทนุแห่งประเทศไทย (BOI)  สําหรับการผลิต Semiconductor เช่น Integrated Circuit (IC), 
Touch Sensor Module, Laser Module  และ Printed Circuit Board Assembly (PCBA) 
สาํหรับ Hard Disk Drive ภายใต้เงื,อนไขบางประการ สทิธิพิเศษดงักลา่วรวมถึงการได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรที,ได้จากการประกอบกิจการที,ได้รับการสง่เสริมการลงทนุเป็น
ระยะเวลา 8 ปี    และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกิจการที,ได้รับการสง่เสริมใน
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกําหนด 5 ปีนบัจากวนัพ้นกําหนดได้รับยกเว้นภาษี 

� บริษัทยอ่ย เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั ได้รับสทิธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริมการ
ลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) สําหรับการผลิต อาร์เอฟไอดีแท็ค (RFID Tags: Radio 
Frequency Identification Tags) เมื,อวนัที, 8 กรกฎาคม 2557 ภายใต้เงื,อนไขบางประการ สิทธิ
พิเศษดงักล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรที,ได้จากการประกอบ
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กิจการที,ได้รับการสง่เสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี    และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บคุคลสาํหรับกิจการที,ได้รับการสง่เสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกําหนด 5 ปีนบัจาก
วนัพ้นกําหนดได้รับยกเว้นภาษี 

�  บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสง่เสริมศกัยภาพโรงงานมุ่งสู่การพฒันาด้านสิ,งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสงัคมอย่างยั,งยืน ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม โดยในปี 
2557 นี ' ได้ดําเนินงานด้าน CSR อยา่งตอ่เนื,อง และได้รับรางวลั CSR-DIW 
 

2558 � บริษัทได้จดัตั 'ง สายงานการพฒันาธุรกิจ เพื,อขยายกลุม่ธุรกิจใหมที่,สําคญัของบริษัท  
� ระหวา่งไตรมาสที, 2 ปี 2558 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI)  สําหรับการผลิต PRINTED CIRCUIT BOARD 
ASSEMBLY (PCBA) , FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA) และ 
ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื,องใช้ไฟฟ้า เช่น TV SET TOP BOX , WI-FI BOX , 
TABLET และ SMART METER เป็นต้น ภายใต้เงื,อนไขบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าว
รวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที,ได้จากการประกอบ
กิจการที,ได้รับการสง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ที,ดินและทุน
หมนุเวียนมีกําหนดเวลา 7  ปี นบัจากวนัที,เริ,มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั 'น  

� ระหวา่งไตรมาสที, 4 ปี 2558 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุแห่งประเทศไทย (BOI)  สําหรับการผลิตเครื,องมือแพทย์ ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที,ได้จากการ  ประกอบกิจการที,ได้รับการส่งเสริมมี
กําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัที,เริ,มมีรายได้จากการ ประกอบกิจการนั 'น   

� บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศกัยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ,งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั,งยืน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม โดยในปี 2558 นี ' ได้ดําเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื,อง และได้รับรางวลั 
CSR-DIW  

� บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี, จํากดั (บริษัทยอ่ย) ได้เรียกชําระคา่หุ้นเพิ,มอีก 0.25 ล้านบาท 
(ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย) บริษัทได้ชําระค่าหุ้ นดังกล่าว ในเดือน 
กรกฎาคม 2558 ณ วนัที, 30 กนัยายน 2558 บริษัทมีภาระผกูพนัเกี,ยวกบัเงินลงทนุในบริษัท
ยอ่ยดงักลา่วที,ยงัไมเ่รียกชําระเป็นจํานวนเงินประมาณ 0.50 ล้านบาท 

� บริษัทได้รับการรับรองอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัที, � ตาม “โครงการสนบัสนนุสง่เสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยเมื,อวันที, 30 กันยายน 2558 เพื,อแสดงถึงความมุ่งมั,นและการบริหารจัดการ
อนรัุกษ์ทรัพยากร พลงังาน และสิ,งแวดล้อม อยา่งเป็นระบบ 

� บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้ “เครื,องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ 'นท์ขององค์กร จาก
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องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  เมื,อวนัที, 15 กนัยายน 2558  โดย
ผา่นการพิจารณาวา่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื,อนไขในการใช้เครื,องหมายรับรองการแสดง
คาร์บอนฟตุพริ 'นท์ขององค์กร ซึ,งจะได้รับอนญุาตให้ใช้เครื,องหมายฯ ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ,ม
ตั 'งแตว่นัที, 15 กนัยายน 2558 ถึงวนัที, 14 กนัยายน 2559  

� บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรภาคเอกชนที,สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 
ประจําปี 2558 จากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั,นคงของมนษุย์ เมื,อวนัที, 3 ธันวาคม 
2558 เพื,อแสดงถึงการมีสว่นร่วมในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถอยูร่่วมกบั
คนในสงัคมได้อยา่งปกติสขุ 

 
2559 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  เมื,อวนัที, 26 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิในเรื,องตา่ง ๆ 
ดงันี ' และบริษัทได้ดําเนินการในระหวา่งปี 2559 ดงันี ' 
� แก้ไขเพิ,มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยการเปลี,ยนแปลงมลูคา่หุ้นที,ตราไว้ของบริษัท จาก

มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท (1 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม)่ โดยทนุจดทะเบียนของ
บริษัทยงัคงเดิม แตจํ่านวนหุ้นสามญัเพิ,มขึ 'น จาก 419,582,439 หุ้น เป็นจํานวน 839,164,878 
หุ้น 

� แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขบริคณห์สนธิ เรื,องการเปลี,ยนแปลง
มลูคา่หุ้นที,ตราไว้ของบริษัท ตามวาระที, 9 โดยแก้ไขเฉพาะข้อความมลูค่าที,ตราไว้ จากหุ้นละ 
2.00 บาท เป็น 1.00 บาท 

� ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ,มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื,องทนุจดทะเบียน
จากจํานวน 839,164,878 บาท เป็น 836,475,966 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัที,ยงัไม่ได้
จําหนา่ยจํานวน 2,688,912 หุ้น มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

� เพิ,มทนุจดทะเบียนของบริษัท  และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 จากจํานวน 
836,475,966 บาท เป็น 1,020,771,159 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ,มทุนใหม่ จํานวน 
184,295,193 หุ้น มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

� จดัสรรหุ้นสามญัเพิ,มทนุใหม ่จํานวนไมเ่กิน 184,295,193 หุ้นมลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
� ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซื 'อหุ้นสามัญ(SMT-W1) ครั 'งที, 1จํานวนไม่เกิน 

167,295,193 หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า ใน
อตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ 'ง) 
ราคาการใช้สทิธิเทา่กบั 8.00 บาทตอ่หุ้น 

� ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ (SMT-WB)ครั 'งที, 2 จํานวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย 
ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัท โดยไมค่ิดมลูคา่ 

� ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงินไมเ่กิน 1,500,000,000 บาท และมีอายไุมเ่กิน 10 ปี 
� บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสง่เสริมศกัยภาพโรงงานมุ่งสูก่ารพฒันาด้านสิ,งแวดล้อมและความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งยั,งยืน ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม โดยในปี 
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2559 นี ' ได้ดําเนินงานด้าน CSR อยา่งตอ่เนื,อง และได้รับรางวลั CSR-DIW  
� บริษัทได้รับรางวลั Excellent Factory: Energy Conservation  ,Thailand Energy Award 

จากกระทรวงพลงังาน  
2560 ไมม่ีการเปลี,ยนแปลงและพฒันาการที,สาํคญั 

 
 
1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
โครงสร้างของบริษัท และบริษัทย่อย 

 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (SMT) มีบริษัทยอ่ย 3 บริษัท ดงัต่อไปนี ' 
  

                      
 

ช ื$อ 
ท ุนจดทะเบียนและจาํนวนหุ้นท ี$ออกจาํหน่าย การถอืครอง

ของ SMT 
ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน ทุนท ี$ชาํระแล้ว จาํนวนหุ้นท ี$ออก 

1. STARS USA 20,000 USD 20,000 USD 20,000,000 หุ้น 59 % 
2. SMT GE 1,000,000 บาท 500,000 บาท 50,000 หุ้น 99 % 
3. SS RFID 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท 10,000,000 หุ้น 75 % 

 
1. Stars Microelectronics USA, Inc. (STARS USA) 
 
ท ี$ต ั Xงสาํนักงาน          เลขที, 2157 O'Toole Avenue, Suite 10 เมืองซานโฮเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
ลักษณะของธุรกิจ : เป็นตวัแทนจําหนา่ยของบริษัทในตา่งประเทศ ก่อตั 'งขึ 'นในปี 2548 โดยบริษัทได้เข้าไป 

ร่วมลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 19 ต่อมา ได้ทําการซื 'อหุ้น จากผู้ ถือหุ้นเดิมบางสว่น ทําให้
สัดส่วนการถือหุ้ นเพิ,มเป็นร้อยละ 59 จุดเด่นคือมีทีมผู้ บริหารของบริษัท Stars 
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Microelectronics USA, Inc. เป็นผู้ ที,มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ และ มีความรู้ความชํานาญในการจดัจําหน่ายและร่วมพฒันาสินค้ากบั
ลกูค้า รวมถึงการให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฐาน
ลกูค้าสว่นใหญ่อยูใ่นอตุสาหกรรมผลติชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์หลาย ประเภท ในซิลิกอน
วลัเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

2. บริษัท เอสเอ ็มท ี กรีน เอ ็นเนอร์ยี$ จาํกัด (SMT GE) 
 

ท ี$ต ั Xงสาํนักงาน          เลขที, 605-606 หมู่ที, 2 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นบริษัทสญัชาติไทย ก่อตั 'งขึ 'นในปี }��� มีวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย์ รวมทั 'ง
ธุรกิจด้านตา่งๆ ที,เกี,ยวเนื,อง เช่น การผลติและจําหนา่ยอปุกรณ์ที,ใช้ในการผลติพลงังาน
แสงอาทิตย์และพลงังานทดแทนทกุประเภท  

 
3. บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จาํกัด (SS RFID) 

 
ท ี$ต ั Xงสาํนักงาน          เลขที, 605-606 หมูที่, 2 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ตาํบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
ลักษณะของธุรกิจ : เป็นบริษัทสญัชาติไทย ก่อตั 'งขึ 'นในปี 2555 มีวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ายระบบ Radio Frequency Identification (RFID) Tags ซึ,งสามารถ
นําไปใช้ในธุรกิจหลายประเภท เช่น การบริหารสินค้าคงคลงัในธุรกิจ Modern trade 
การตรวจสอบสมัภาระของผู้ โดยสารในสนามบินชั 'นนํา เป็นต้น ซึ,งฐานลกูค้าสว่นใหญ่
จะอยูใ่นทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป ทวีปเอเซีย รวมถึงในประเทศญี,ปุ่ น  

 
บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการ การผลิตชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services 

หรือ EMS) ให้กบัลกูค้าทั 'งในประเทศและต่างประเทศ กลุม่ลกูค้าของบริษัท ได้แก่ เจ้าของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) และผู้ รับจ้างออกแบบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Fabless 
Company) บริษัท สามารถให้บริการผลิตและประกอบชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทต่างๆ ได้อย่างครบวงจรโดยใช้เครื,องจกัรที,ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสงู ทั 'งเครื,องจักรแบบมาตรฐานที,
สามารถซื 'อได้โดยตรงจากผู้ ผลิตและแบบพิเศษที,เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้ผลิตเพื,อให้ได้
เครื,องจกัรที,มีประสิทธิภาพและคณุภาพในการผลิตที,ดียิ,งขึ 'น ทําให้บริษัท สามารถรับจ้างผลิตและประกอบชิ 'นสว่น
อิเล็กทรอนิกส์ที,เป็นนวัตกรรมใหม่ได้อย่างหลากหลาย ทั 'งชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที,มีความซับซ้อนและชิ 'นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที,ต้องการความละเอียดและความแม่นยําสงู เพื,อตอบสนองข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์และความ
ต้องการของลกูค้า 
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บริษัทให้บริการผลิตชิ 'นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ให้
ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยเทคโนโลยีที,บริษัทใช้ในการผลิตและประกอบชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มี
ความหลากหลาย เช่น เทคโนโลยี SMT COB COF FCOF และ FCOG  รวมถึงให้บริการประกอบและทดสอบ
แผงวงจรไฟฟา้รวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC Packaging) โดยสามารถให้บริการทั 'งการประกอบและ
ทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบพื 'นฐาน (Standard Packaging) และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบ
ขั 'นสงู (Advanced Packaging) ซึ,งรวมถึงการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครื,องกล
จุลภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) นอกจากนี ' บริษัทยงัสามารถนํากระบวนการประกอบ
ชิ 'นสว่นผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) และการประกอบและทดสอบแผงวงจร
ไฟฟา้รวม (IC Packaging) มาผสมผสานกนัในเทคโนโลยีการผลิตแบบ System in Package (SiP) ซึ,งทําให้ชิ 'นสว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ที,ผลติได้มีขนาดที,เลก็ลงมาก  

 บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื,องจักรที,มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบที,ทันสมัย มีความแม่นยําสูงซึ,งมีความ
คลาดเคลื,อนเพียงประมาณ 3 - 5 ไมครอน จึงสามารถกําหนดจดุวางชิ 'นสว่นได้อยา่งสมบรูณ์ สง่ผลให้บริษัทสามารถ
สร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพการผลิตจากผู้ประกอบการรายอื,น ๆ  และเนื,องจากบริษัทได้มีการลงทุนใน
เครื,องจกัรพื 'นฐานที,สามารถรองรับการเปลี,ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลาที,ผ่านมาจึงทําให้บริษัทมีความ
เชี,ยวชาญในเทคโนโลยีขั 'นสงูดงักล่าว ประกอบกับทีมวิศวกรชั 'นนําของบริษัทที,สามารถร่วมออกแบบและพฒันา
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint Innovation) จึงทําให้บริษัทเป็นหนึ,งในบริษัทที,รับจ้างผลิตและประกอบชิ 'นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ชั 'นนําของโลก ที,มีความสามารถในการผสมผสานและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตชั 'นสูง เพื,อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าที,ต้องการชิ 'นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ที,มเีทคโนโลยีที,ทนัสมยัและมีความซบัซ้อนมากขึ 'น 
เพื,อนําไปใช้เป็นสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ขั 'นปลายที,มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ ตวัอย่างเช่น บริษัท
ได้เป็นผู้ผลติหน้าจอระบบสมัผสัโดยใช้เทคโนโลยี Capacitive Touch Screen รายแรกของโลก ซึ,งได้ถกูนํามาใช้ครั 'ง
แรกในโทรศพัท์มือถือยี,ห้อหนึ,ง โดยเทคโนโลยีดงักลา่วมีความคณุสมบตัิพิเศษสามารถสามารถจบัจุดการสมัผสัได้
หลายจุดพร้อมกนั (Multi Touch) สามารถตอบสนองต่อการสมัผสัจากผู้ ใช้ได้ไวกว่า และมีความทนทานมากกว่า 
เทคโนโลยี Resistive Touch Screen แบบเดิม โดยตอ่มาเทคโนโลยีดงักลา่วได้ถกูนํามาใช้กบัโทรศพัท์มือถือ Smart 
Phone ที,ใช้ระบบปฎิบตัิการยคุใหม ่นอกจากนี ' จากการที,บริษัทมีเครื,องจกัรที,ทนัสมยัและเทคโนโลยีการผลิตที,ครบ
วงจรจึงได้รับเลือกจากบริษัทชั 'นนําแห่งหนึ,งในสหรัฐอเมริกาในการผลิต RFID เพื,อขยายตลาดการประยกุต์ใช้ใน
ลกัษณะเชิงพาณิชย์ให้กว้างขวางขึ 'น 
 
 บริษัทได้จัดตั 'งสายงานการพฒันาธุรกิจ เพื,อเปิดตลาดผลิตภณัฑ์ใหม่เพิ,มเติมขึ 'น โดยมุ่งเน้นใน 6 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี,ยวกับสารกึ,งตัวนําไฟฟ้า (Semiconductor), กลุ่มอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับผู้บริโภคสมยัใหม ่(Advanced Consumer), กลุม่อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับงานเฉพาะทาง 
(Niche & Specialty), กลุม่อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี,ยวกบัยานยนต์ (Automotive), กลุม่อปุกรณ์ทางการแพทย์ 
(Medical Devices), กลุม่อปุกรณ์สื,อสารทางแสงและเครือขา่ยพื 'นฐาน (Optical Components) 
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นอกจากการทําตลาดเองแล้ว บริษัทยอ่ย พนัธมิตรและตวัแทนการตลาดจะทําการตลาดให้กบับริษัททั 'งใน
สว่นของตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ  
 
ตัวแทนการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท มดี ังนี X 
 
STARS MICROELECTRONICS USA, INC. 
เป็นบริษัทสญัชาติสหรัฐอเมริกา มีสํานกังานอยู่ที,ซิลิกอนวลัเลย์ เมืองซานโฮเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทีมผู้บริหารมีความรู้ความชํานาญในการจัดจําหน่ายและร่วมพฒันาสินค้ากับลกูค้า รวมถึงการ
ให้บริการ การรับจ้างผลิตและประกอบชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัท ถือหุ้น
ร้อยละ 59 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 

 
BESTRONICS, INC. 
เป็นบริษัทที,ดําเนินธุรกิจเกี,ยวกบัการผลิตอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อปุกรณ์ทางการสื,อสารและอปุกรณ์ทางการแพทย์
ในประเทศสหรัฐอเมริกามากวา่ 20 ปี มีสถานะเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจซึ,งได้มีการแลกเปลี,ยนแนะนําข้อมลูเครือข่าย
ลกูค้าและผู้จดัหา (Supplier) กบัทางบริษัท มุ่งเน้นชิ 'นสว่นที,เกี,ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที,ใช้ในอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้ากําลงั อีกทั 'งยังขยายตลาดไปสู่อุปกรณ์การสื,อสารทางแสง 
(Optical Devices) ซึ,งสอดรับกบัตลาดเปา้หมายของบริษัท  
 
AIFOTEC AG 
เป็นบริษัทเยอรมนันีที,ดําเนินธุรกิจมากวา่ 10 ปีทางด้านการผลติอปุกรณ์ที,ต้องการความแม่นยําสงู (High Precision 
Product) อาทิ ชิ 'นส่วนที,เกี,ยวกบัอุปกรณ์ทางด้านสื,อสารโทรคมนาคม การสื,อสารทางแสง อุปกรณ์ยานยนต์ และ
อปุกรณ์ทางด้านการทหาร มีความเชี,ยวชาญในการบริการทางด้านการผลิตชิ 'นสว่นตวัอย่าง (Prototype Build) แก่
ลกูค้าก่อนทําการผลติเป็นจํานวนมาก (Mass Production) ซึ,งจะเป็นการสง่ตอ่เพื,อมาผลิตกบัทางบริษัท ในประเทศ
ไทยซึ,งมีต้นทนุทางการผลติที,ตํ,ากวา่แตย่งัคงไว้ซึ,งคณุภาพของการผลติ ตรงตามข้อกําหนดของผลิตภณัฑ์และความ
ต้องการของลกูค้า 
 
SIIX CORPORATION 
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศญี,ปุ่ นที,ดําเนินธุรกิจเกี,ยวกับการผลิตและประกอบอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์มากวา่ 20 ปี มีสถานะเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจโดยการเป็นตวักลางเพื,อขยายฐานลกูค้าในประเทศญี,ปุ่ น
ให้กบัทางบริษัท มุ่งเน้นการผลิตและด้านการจดัหาชิ 'นสว่นที,เกี,ยวกับแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) และ
แผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครื,องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems หรือ MEMS) ซึ,ง
นําไปใช้ในตลาดของเครื,องใช้ไฟฟา้ และอตุสาหกรรมยานยนต์ 
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PEARL STUDIOS, INC. 
เป็นบริษัทสญัชาตแิคนาดาซึ,งดําเนินธุรกิจเกี,ยวกบัการออกแบบผลติภณัฑ์อยา่งมืออาชีพมาตั 'งแตปี่ค.ศ.2008 อีกทั 'ง
ยงัให้คําปรึกษาเกี,ยวกบักลยทุธ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ เพื,อให้เกิดความแตกต่าง สร้างจุดขายและ
เพิ,มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีลูกค้าอยู่ทั,วโลก และยังมีพันธมิตรทางธุรกิจทั 'งใน
สหรัฐอเมริกา ยโุรป และเอเชีย ซึ,งได้มีการแลกเปลี,ยนแนะนําข้อมลูเครือขา่ยลกูค้าซึ,งกนัและกนักบัทางบริษัท มุง่เน้น
ตลาดในกลุม่อปุกรณ์การแพทย์และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
เทคโนโลยที ี$ใช้ในการผลิต 
บริษัทได้ลงทนุในเครื,องจกัรที,มีเทคโนโลยีที,ทนัสมยั จึงสามารถผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตที,หลากหลายและครบ
วงจรร่วมกบัความเชี,ยวชาญ และประสบการณ์ของบริษัท ในการร่วมพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์กบัลกูค้า เพื,อ
ตอบสนองต่อความต้องการของกระบวนการผลิตใหม่ๆ ของลกูค้าชั 'นนําของโลก นอกจากนี ' การที,บริษัทให้บริการ
ประกอบชิ 'นส่วนผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อยู่ใน
โรงงานเดียวกนั จึงสามารถนําสายการผลติมาประยกุต์เข้าด้วยกนั ทําให้บริษัท มีความสามารถในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของลกูค้าได้แบบบรูณาการในแนวตั 'ง (Vertical Integrated Solution)  
 
ถึงแม้ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีการเปลี,ยนแปลงโดยมีผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่า แต่กระบวนการผลิต 
เทคโนโลยีและเครื,องจกัรของบริษัทที,ใช้สาํหรับการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถปรับเปลี,ยน
เพื,อรองรับการประกอบผลติภณัฑ์รุ่นใหม่ๆ ได้ 
 
โครงการในอนาคต 

1. บริษัท ได้วางกลยทุธ์ในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ 'นเพื,อเพิ,มรายได้และลดความเสี,ยงใน
การดําเนินธุรกิจ เน้นการขยายกําลงัการผลิตเพื,อรองรับลกูค้าในผลิตภณัฑ์ที,มีมลูค่าเพิ,มและมีอตัราการ
เติบโตสงู ที,ต้องอาศยัการวิจยัและพฒันาร่วมกนัระหวา่งบริษัท และลกูค้า ซึ,งคาดวา่จะเริ,มเห็นผลในปีพ.ศ.
2558 เป็นต้นไป โดยมุ่งเน้นใน 6 กลุม่ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ กลุม่อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี,ยวกบัสารกึ,งตวันํา
ไฟฟ้า (Semiconductor), กลุม่อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริโภคสมยัใหม่ (Advanced Consumer), 
กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับงานเฉพาะทาง (Niche & Specialty), กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เกี,ยวกบัยานยนต์ (Automotive), กลุม่อปุกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices), กลุม่อปุกรณ์สื,อสารทาง
แสงและเครือขา่ยพื 'นฐาน (Optical Components)  

2. บริษัท เน้นการขยายตลาดใหม่ๆ มากขึ 'นในทุกทวีป เช่น สหรัฐอเมริกา ยโุรป ญี,ปุ่ น และประเทศอื,นๆใน
เอเชีย โดยมุง่เน้นการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจในแตล่ะทวีปมากขึ 'น เพื,อให้การขยายฐานลกูค้าเป็นไปอย่าง
มีประสทิธิภาพ 

3. บริษัท ได้เตรียมการเข้าสูก่ลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดย
ปรับสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นแบบ Global work place เพื,อรองรับพนกังานในอนาคตที,อาจมา
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จากหลากหลายประเทศ พร้อมทั 'งปลกูฝังค่านิยม Cross Functional Team Work เพื,อสง่เสริมการทํางาน
ร่วมกนัเป็นทีมภายในองค์กร 

4. บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 (Quality Management System for Medical Devices) และ 
ISO22301 (Business Continuity Management Systems) ในปี 2560 และ }��� ตามลําดบั ทั 'งนี ' 
มาตรฐาน TL9000 (Quality Management System) อยู่ในระหว่างการดําเนินการเพื,อขอการรับรอง ซึ,ง
คาดวา่จะได้รับการรับรอง TL 9000 ภายในปี พ.ศ.2561 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2558 - 2560 มีรายละเอียด ดงันี ' 

 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       

 MMA – Hard Disk  6,180,828  80.59 1,692,877 47.05 - - 
 MMA – Others  423,894  5.53 315,737 8.77 301,602 15.86 
 IC Packaging  981,226  12.79 1,434,401 39.86 1,521,141 80.00 
รายได้จากการขายรวม  7,585,948  98.91 3,443,016 95.68 1,822,743 95.86 
รายได้จากการบริการ (1)  30,821  0.40 89,834 2.50 31,020 1.63 
รายได้อื,น ๆ  53,117  0.69 65,516 1.82 47,695 2.51 
รวมรายได้  7,669,885  100.00 3,598,366 100.00 1,901,459 100.00 
 (1) รายได้จากการออกแบบผลติภณัฑ์ 

 
ตามโครงสร้างรายได้ จากเดิมจะเห็นว่ารายได้จากการผลิตและประกอบชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ 

Hard Disk (MMA – Hard Disk)  มีสดัสว่นประมาณร้อยละ ��.~� อย่างไรก็ดี การพิจารณาจากมลูค่าเพิ,ม (Value 
Added หรือ VA ซึ,งหมายถึง รายได้จากการขาย หกัด้วยต้นทนุวตัถดุิบ) จะได้ภาพที,สะท้อนโครงสร้างและลกัษณะ
การพึ,งพิงธุรกิจของบริษัทถกูต้องมากขึ 'นตามตารางสดัสว่นมลูค่าเพิ,มด้านลา่ง ทั 'งนี ' เนื,องจากการจดัหาวตัถดุิบเพื,อ
ผลิตและประกอบชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั 'น สามารถแบ่งออกเป็น } ลกัษณะ คือ (�) การที,ลกูค้าของบริษัทมีการ
จดัหาวตัถดุิบหลกับางสว่นให้แก่บริษัท (Consigned) เนื,องจากเป็นชิ 'นสว่นพิเศษและมีลกัษณะเฉพาะสําหรับลกูค้า
แตล่ะราย ซึ,งบริษัทจะไมบ่นัทกึวตัถดุิบหลกัดงักลา่วเป็นต้นทนุการผลติและสนิค้าคงเหลอืแตอ่ยา่งใด และ (}) การที,
ลกูค้าของบริษัทมีการกําหนดแหล่งซื 'อวตัถุดิบ หรือมีการกําหนดรายชื,อผู้ จําหน่ายวตัถุดิบหลกัที,ได้รับการอนุมัติ 
(Approved Vendor List หรือ AVL) โดยบริษัทจะเป็นผู้จดัซื 'อวตัถดุิบหลกัเอง (Turnkey) ซึ,งบริษัทจะบนัทึกวตัถดุิบ
หลกัเป็นต้นทุนการผลิตและสินค้าคงเหลือ ด้วยเหตุนี ' การพิจารณารายได้จากการขายจากมูลค่าเพิ,ม จะเป็นการ
พิจารณาเฉพาะสว่นมลูคา่ของชิ 'นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ที,เพิ,มขึ 'นจากการผลติและประกอบของบริษัท โดยไม่ได้คํานึงถึง
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ลกัษณะการจัดหาและจดัซื 'อวตัถดุิบหลกั ซึ,งมีแตกต่างตามรายลกูค้า และรุ่นผลิตภณัฑ์ และการบนัทึกบญัชีตาม
ลกัษณะการจัดหาวัตถุดิบหลกัดงักล่าวแต่อย่างใด ซึ,งผลการแจกแจงแสดงถึงการกระจายตัวของมูลค่าเพิ,มใน
ผลติภณัฑ์ของบริษัทโดยไมไ่ด้กระจกุตวัในผลติภณัฑ์ใดผลติภณัฑ์หนึ,ง 
 

 สัดส่วนมลูค่าเพ ิ$ม 

 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
มลูคา่เพิ,มรวม  974,798   92.07  1,094,789 87.57 1,143,344 93.56 
รายได้จากการบริการ (1)  30,821   2.91  89,834 7.19 31,020 2.54 
รายได้อื,น ๆ  53,117   5.02  65,516 5.24 47,696 3.90 
รวมมลูคา่เพิ,ม  1,058,735   100.00  1,250,138 100.00 1,222,060 100.00 

(1) รายได้จากการออกแบบผลติภณัฑ์ 
(2) มลูคา่เพิ,ม = ราคาขาย ลบ ต้นทนุวตัถดุิบ 

 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัท รับจ้างผลติและประกอบชิ 'นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ อาทิ  
บริษัทรับจ้างผลติและประกอบชิ 'นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ อาทิ  
• การรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly หรือ PCBA) โดยใช้
เทคโนโลย ีPTH, SMT, COB, FOB และ FCOF สาํหรับอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์หลายชนิด 
• การรับจ้างผลิตและประกอบชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์สําหรับอปุกรณ์เครื,องมือแพทย์ (Medical Devices) ประเภท
เครื,องมือแพทย์ที,มีกําลงั (Active Medical Devices) ซึ,งเป็นเครื,องมือแพทย์ที,ทํางานโดยใช้แหลง่พลงังานไฟฟ้า 
นําไปใช้สําหรับกระตุ้นและผ่อนคลายกล้ามเนื 'อสว่นบคุคล โดยสามารถนําไปใช้ในสถานพยาบาล ที,พกัอาศยัสว่น
บคุคล หรือสามารถพกพาเพื,อใช้ผอ่นคลายกล้ามเนื 'อระหวา่งการเดินทางได้อีกด้วย 
• การรับจ้างผลิตอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื,อการสื,อสารระหว่างอุปกรณ์และ/หรือเครื,องมือด้วยกัน (Internet Of 
Things, IOT) ในรูปแบบผลติภณัฑ์สาํเร็จรูป พร้อมจําหนา่ย โดยอปุกรณ์และ/หรือเครื,องมือดงักลา่วจะใช้สญัญาณไร้
สายมาตรฐานซิกบี (Zigbee) ซึ,งเป็นมาตรฐานการสื,อสารที,ใช้กําลงัไฟน้อย จึงทําให้อุปกรณ์และ/หรือเครื,องมือ
ดงักลา่วสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไมต้่องมีการชาร์จแบตเตอรี,เหมือนอปุกรณ์ไร้สายทั,วไป 
• การรับจ้างผลติอปุกรณ์วดัระยะระบบอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมปากกาเพื,อใช้เป็นเครื,องมือวดัระยะที,มีความละเอียดสงู 
พร้อมแสงเลเซอร์ที,ช่วยในการวดัค่า ใช้งานได้บนพื 'นผิวที,หลากหลาย และเชื,อมต่อกบัโทรศพัท์มือถือผ่านสญัญาณ
ไวไฟ (WIFI) ด้วยแอพพลิเคชั,นผ่านโทรศพัท์มือถือทั 'งระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) 
พร้อมแบตเตอรี,ที,มีอายกุารใช้งานนานกวา่ 6 เดือน โดยบริษัทรับจ้างผลติ ประกอบ ทดสอบ รวมถึงบรรจุภณัฑ์พร้อม
จดัสง่ถึงลกูค้าปลายทางแบบรายบคุคล นอกจากนี 'ลกูค้ายงัสามารถสลกัลายเซ็นต์ลงบนด้ามจบัปากกาด้วยวิธีการ
เลเซอร์ได้อีกด้วย 
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• การรับจ้างผลติและประกอบชิ 'นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับอปุกรณ์การแพทย์ (Medical devices) ประเภทเครื,องมือ
แพทย์ที,ใช้เลเซอร์แสงสเีขียว (Green laser) ในการวิเคราะห์ผลเลอืดและสิ,งปนเปื 'อนในกระแสเลือด รวมถึงชนิดของ
โมเลกุล โดยสามารถนําไปใช้ในสถานพยาบาล ห้องทดลอง ซึ,งรูปแบบของผลิตภณัฑ์มีทั 'งแบบตั 'งโต๊ะและขนาด
สามารถพกพาได้ 

 
การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม  
 
ในปัจจบุนั บริษัท ให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC Packaging) ได้หลายชนิด 
• Standard Packaging ซึ,งเป็นผลิตภณัฑ์ที,มีรูปแบบทั,วๆ ไปที,มีการผลิตกนัมานานจนมีขนาดและรูปแบบเป็น
มาตรฐานในตลาดโดยจะมีขนาดใหญ่และหนา ได้แก่ SOIC, TSSOP, SC70, SOT23, SOT143 เป็นต้น และ 
Advanced Packaging ซึ,งเป็นการประกอบแผงวงจรในรูปแบบที,เพิ,งเริ,มมีการพฒันาไม่นานโดยจะมีขนาดเล็กและ
บางมากกว่าชนิด Standard Packaging ได้แก่ TDFN (Thin Dual Flat Non-Lead) UDFN (Ultra-Thin Dual Flat 
Non-Lead) ตวัอย่างผลิตภณัฑ์การให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อาทิ 
ผลติภณัฑ์ IC Chip ตา่งๆ 
• นอกจากนี ' บริษัทยงัเป็นหนึ,งในผู้ นําในการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครื,องกล
จุลภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems หรือ MEMS) ซึ,งเป็นเทคโนโลยีที,กําลงัเติบโตมากในปัจจุบนั โดย
บริษัทมีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการร่วมพฒันาเทคโนโลยี MEMS สําหรับนําไปใช้กบัเครื,องวดัแรงดนัลมยาง
รถยนต์ (Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) กบับริษัทชั 'นนําของโลก ซึ,งได้เป็นข้อกําหนดทางกฎหมาย
ของบางประเทศในการกําหนดให้รถยนต์ใหม่ทกุคนัต้องมีอปุกรณ์ TPMS ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ,งเริ,มบงัคบั
ทางกฎหมายในปีพ.ศ.2552 และกลุม่ประเทศยโุรปเริ,มบงัคบัทางกฎหมายปีพ.ศ.2555 บริษัท ยงันําเทคโนโลยีการ
ผลิตนี 'ไปใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์อื,นๆ เช่น ไมโครโฟนในโทรศพัท์มือถือ เครื,องวดัความดนัในอปุกรณ์การแพทย์ 
อปุกรณ์สาํหรับอตุสาหกรรม และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับผู้บริโภคทั,วไป 
•การรับจ้างตดัแผ่นลายวงจร (Wafer Dicing) เพื,อนําไปผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวมที,ใช้กบัอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
แผน่ลายวงจรอาจมีลกัษณะและขนาดที,เหมือนกนัหรือแตกตา่งกนั ขึ 'นอยู่กบัความต้องการและการนําไปใช้งานของ
ลกูค้า โดยเครื,องจกัรที,ใช้มีทั 'งแบบใบมีดคู ่ (Mechanical Dicing) และแบบที,เป็นเลเซอร์ (Stealth Dicing) ซึ,งยงัมี
บริษัทน้อยรายในประเทศไทยที,มีความสามารถในการตดัแผน่ลายวงจรด้วยเลเซอร์ 
 
อุปกรณ์สาํหรับการสื$อสารผ่านเส้นใยแก้วนําแสง  
 
ในปัจจบุนั ระบบการสื,อสารผ่านใยแก้วนําแสงได้เข้ามามีบทบาทในการสื,อสารคมนาคมเพิ,มมากขึ 'น เนื,องจากเป็น
ระบบการสื,อสารที,มีประสิทธิภาพสงู สามารถรองรับปริมาณข้อมลูข่าวสาร ได้เป็นจํานวนมาก หวัใจของระบบการ
สื,อสารนี 'ก็คือใยแก้วนําแสง (Fiber Optics) ซึ,งเป็นตวักลางในการสง่ผ่านข้อมลูในรูปของลําแสงนั,นเอง บริษัทได้เริ,ม
รับจ้างผลิตและประกอบอุปกรณ์สําหรับการสื,อสารผ่านเส้นใยแก้วนําแสงสําหรับการนําไปใช้ในอุตสาหกรรม
ดงัตอ่ไปนี ' 
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• ศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต (Data Center) เป็นอตุสาหกรรมที,อตัราการเติบโตค่อนข้างสงูเนื,องจากมีความ
ต้องการสําหรับการเก็บและเข้าถึงข้อมูลแบบออนไลน์ที,เพิ,มมากขึ 'นหลายเท่าตวัในปัจจุบนัและอนาคต 
ปัจจุบนับริษัทได้ทําการรับจ้างผลิต Active Optical Cable (AOC) ซึ,งเป็นอุปกรณ์ที,มาแทนที,สายส่ง
สญัญาณไฟฟา้ความเร็วสงู (Coaxial Line)  สาํหรับใช้ในการเชื,อมต่อระหว่างอปุกรณ์ Server และ Super 
Computer ที,มีอยูม่ากมายในศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต โดย AOC จะสามารถแปลงสญัญาณจากไฟฟ้าเป็น
แสง และจากแสงเป็นไฟฟ้า รวมถึงส่งสญัญาณแสงไปที,อุปกรณ์ที,เชื,อมต่อด้วยความเร็วมากกว่า 150 
Gbps (พนัล้านบิตตอ่วินาที)   

• การสื,อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) บริษัทได้เริ,มรับจ้างผลติอปุกรณ์สง่สญัญาณแสง (Optical 
Transmitter) ซึ,งสญัญาณแสงที,สง่ออกไปสามารถเดินทางในเส้นใยแก้วนําแสงได้ไกลกว่า 100 กิโลเมตร 
โดยไมต้่องมีการขยายสญัญาณใหม ่ 

• การกระจายเสยีงและการแพร่ภาพออกอากาศ (Broadcast) บริษัทรับจ้างผลติอปุกรณ์รับและสง่สญัญาณ
แสง (Optical Transceiver) สาํหรับใช้ในการถ่ายทอดสดผา่นอินเตอร์เน็ต (VDO Streaming) ซึ,งกําลงัเป็น
ที,นิยมกนัอยา่งแพร่หลาย 

 
การผลิต ประกอบ และจาํหน่ายแผงโซลาร์ 

พลงังานจากแสงแดดเป็นพลงังานทดแทนชนิดหนึ,งที,เป็นพลงังานหมนุเวียนซึ,งใช้ไมม่ีวนัหมด เป็นพลงังาน
ที,ได้มาโดยธรรมชาติ ไมม่ีต้นทนุ และเป็นพลงังานที,สะอาด (Green Energy) เป็นมิตรต่อสิ,งแวดล้อม จึงทําให้ธุรกิจ
ผลติและจําหนา่ยแผงโซลาร์นี 'ได้รับความสนใจอยา่งมาก แม้วา่ที,ผา่นมาวตัถดุิบ/อปุกรณ์ที,ต้องใช้ร่วม ยงัมีราคาแพง
มาก แต่เทคโนโลยี การพฒันาและวิจัยได้ก้าวหน้าขึ 'นมาก จนทําให้วตัถุดิบ/อุปกรณ์ดงักล่าวมีราคาถูกลงอย่างมี
นยัสําคญัทําให้ผลตอบแทนของการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์มีความคุ้มค่า และน่าลงทนุเพิ,มขึ 'นมาก เมื,อ
เทียบกบัการลงทนุผลติไฟฟา้จากพลงังานฟอสซลิ และก๊าซธรรมชาติแบบเดิม ซึ,งทางบริษัทมีบคุลากรระดบัมืออาชีพ
ที,มีความชํานาญ มีเครื,องจกัรสนบัสนนุด้านอิเลก็ทรอนิกส์ที,ทนัสมยั บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผลติแผง
โซลาร์ระดบัโลก และเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์นวตักรรมใหม่ และเริ,มรับจ้างผลิตแผงโซลาร์
เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ' บริษัทได้เลง็เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจพลงังานทดแทน โดยใช้ระบบแผงโซลาร์ใน
ประเทศไทย และภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ที,จะเพิ,มมากขึ 'น จากผลตอบแทนในการลงทนุที,มากขึ 'น อีกทั 'ง ยงั
ได้รับการสนบัสนนุในสว่นของภาครัฐบาลเป็นอยา่งดี ทางบริษัท จึงได้ขยายและพฒันาธุรกิจที,เกี,ยวเนื,องในเรื,องการ
จําหนา่ย และติดตั 'งแผงโซลาร์ เพื,อให้บริการแบบครบวงจร กบัลกูค้าอีกด้วย  
 
สิทธ ิและประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับสทิธิและประโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ 
พ.ศ. 2520 ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัท จํานวน 4 ฉบบั และบริษัทย่อย จํานวน � ฉบบั โดยการอนมุตัิของ
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุภายใต้เงื,อนไขต่างๆที,กําหนดไว้ บริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที,มี
สาระสาํคญัดงัตอ่ไปนี ' 
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บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท 
- วนัที,ได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 

วนัที, 18 มีนาคม 2556 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

เลขที, 5195 (1)/2556 ลงวนัที, 19 พฤศจิกายน 2556 
- ประเภทกิจการที,ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

ผลติชิ 'นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก ่SEMICONDUCTORและ PCBA สาํหรับ HARD DISK DRIVE 
- สรุปสาระสาํคญัสทิธิประโยชน์ และเงื,อนไข 

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิที,ได้จากการประกอบกิจการที,ได้รับการ
สง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัที,เริ,มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั 'น 

 (สทิธิประโยชน์ที,ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจะสิ 'นสดุในวนัที, }� กมุภาพนัธ์ 256�) 
 ในกรณีที,ประกอบกิจการขาดทนุในระหวา่งเวลาที,ได้รับยกเว้นดงักลา่ว สามารถนําผลขาดทนุ

ประจําปีที,เกิดขึ 'นระหวา่งเวลานั 'นไปหกัออกจากกําไรสทุธิที,เกิดขึ 'นภายหลงัระยะเวลาที,ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพ้นกําหนดเวลานั 'น โดยเลือก
หกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ,งหรือหลายปีก็ได้) 

• ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที,ได้จากการลงทนุในอตัราร้อยละห้าสิบ
ของอตัราปกติมีกําหนดเวลาห้าปี  นบัจากวนัที,พ้นกําหนด 

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที,ได้รับการสง่เสริมไปคํานวณเพื,อเสียภาษีเงินได้
นิติบคุคลตลอดระยะเวลาที,ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

• ทนุจดทะเบียนต้องไมน้่อยกวา่ 831.78 ล้านบาท 
• กําลงัการผลติ 

SEMICONDUCTOR 3,621,560,000 ชิ 'นตอ่ปี 
PCBA 60,000,000 ชิ 'นตอ่ปี 
(เวลาทํางาน 24 ชั,วโมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 

 
- วนัที,ได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 

วนัที, 15 พฤศจิกายน 2554 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

เลขที, 1167(1)2555 ลงวนัที, 15 กมุภาพนัธ์ 2555 
- ฉบบัแก้ไขเพิ,มเติม 

เลขที, อก 0907/004533 ลงวนัที, 4 มีนาคม 2557 
- ประเภทกิจการที,ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

ผลติ  WAFER GRINDING และ WAFER DICING 
- สรุปสาระสาํคญัสทิธิประโยชน์และเงื,อนไข 
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• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที,ได้จากการประกอบกิจการที,ได้รับการ
สง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัที,เริ,มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั 'น 

• (สทิธิประโยชน์ที,ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจะสิ 'นสดุในวนัที, 1 พฤษภาคม 2565) 
ในกรณีที,ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที,ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนําผล                         
ขาดทุนประจําปีที, เ กิดขึ 'นระหว่างเวลานั 'นไปหักออกจากกําไรสุทธิที, เ กิดขึ 'นภายหลัง                             
ระยะเวลาที,ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัพ้น 

                               กําหนดเวลานั 'น โดยเลอืกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ,งหรือหลายปีก็ได้) 
• ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที,ได้จากการลงทนุในอตัราร้อยละห้าสิบ

ของอตัราปกติมีกําหนดเวลาห้าปี  นบัจากวนัที,พ้นกําหนด 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที,ได้รับการสง่เสริมไปคํานวณเพื,อเสียภาษีเงินได้

นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาที,ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
• ทนุจดทะเบียนต้องไมน้่อยกวา่ 830.42 ล้านบาท 
• กําลงัการผลติ 

RFID WAFER 157,680 ชิ 'นตอ่ปี 
(เวลาทํางาน 24 ชั,วโมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 

 
- วนัที,ได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 

วนัที, 30 มิถนุายน 2557 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

เลขที, 1500 (2)2558  ลงวนัที, 21 เมษายน 2558 
- ประเภทกิจการที,ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

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

- สรุปสาระสาํคญั สทิธิ ประโยชน์และเงื,อนไข 
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที,ได้จากการประกอบกิจการที,ได้รับการ

สง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ที,ดินและทนุหมนุเวยีนมี
กําหนดเวลา 7 ปี นบัจากวนัที,เริ,มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั 'น 

                              ในกรณีที,ประกอบกิจการขาดทนุในระหวา่งเวลาที,ได้รับยกเว้นดงักลา่ว สามารถนําผล  
                               ขาดทนุประจําปีที,เกิดขึ 'นระหวา่งเวลานั 'นไปหกัออกจากกําไรสทุธิที,เกิดขึ 'นภายหลงั 
                              ระยะเวลาที,ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัพ้น 
                             กําหนดเวลานั 'น โดยเลอืกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ,งหรือหลายปีก็ได้ 

• ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการที,ได้รับการสง่เสริมไปคํานวณเพื,อเสยีภาษีเงินได้
นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาที,ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
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• ทนุจดทะเบียนต้องไมน้่อยกวา่ 839.16 ล้านบาท 
• กําลงัการผลติ 

     -PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA)  500,000 ชิ 'นตอ่ปี 
     -FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA) 500,000  ชิ 'นตอ่ปี 
     -TV SET TOP BOX , WI-FI BOX , TABLET และ SMART METER เป็นต้น 
      ปีละ 5,000,000  ชิ 'นตอ่ปี  
      (เวลาทํางาน 24 ชั,วโมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 

 
- วนัที,ได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 

วนัที,  2 มีนาคม 2558 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

เลขที, 58-2578-0-00-2-0 ลงวนัที, 3 ธนัวาคม 2558 
- ประเภทกิจการที,ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

 ผลติเครื,องมือแพทย์ 
- สรุปสาระสาํคญั สทิธิ ประโยชน์และเงื,อนไข 

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที,ได้จากการประกอบกิจการที,ได้รับการ
สง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัที,เริ,มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั 'น  ในกรณีที,ประกอบ
กิจการขาดทนุระหวา่งเวลาที,ได้รับยกเว้นเวลาที,ได้รับยกเว้นดงักลา่ว สามารถนําผลขาดทนุ
ประจําปีที,เกิดขึ 'นระหวา่งเวลานั 'นไปหกัออกจากกําไรสทุธิที,เกิดขึ 'นภายหลงัระยะเวลาที,ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลาไมเ่กิน 5  ปี นบัแตว่นัพ้นกําหนดเวลานั 'นโดยเลอืกหกัจากกําไร
สทุธิของปีใดปีหนึ,งหรือหลายปีก็ได้ 

• ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการที,ได้รับการสง่เสริมไปรวมคาํนวณเพื,อเสยีภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาที,ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

• ทนุจดทะเบียนต้องไมน้่อยกวา่ 836.40 ล้านบาท 
• กําลงัการผลติ 
  เครื,องมือแพทย์ ปีละประมาณ 420,000 ชดุ ตอ่ปี 
 (เวลาทํางาน 24 ชั,วโมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 

 
- วนัที,ได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 

วนัที, 23 มกราคม 2560 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

เลขที, 60-0458-1-00-1-0  ลงวนัที, 21 เมษายน 2560 
- ประเภทกิจการที,ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

ผลติแผงเซลล์แสงอาทิตย์   
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- สรุปสาระสาํคญั สทิธิ ประโยชน์และเงื,อนไข 
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที,ได้จากการประกอบกิจการที,ได้รับการ

สง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ที,ดินและทนุหมนุเวยีนมี
กําหนดเวลา 6 ปี นบัจากวนัที,เริ,มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั 'น 

                             ในกรณีที,ประกอบกิจการขาดทนุในระหวา่งเวลาที,ได้รับยกเว้นดงักลา่ว สามารถนําผล  
                             ขาดทนุประจําปีที,เกิดขึ 'นระหวา่งเวลานั 'นไปหกัออกจากกําไรสทุธิที,เกิดขึ 'นภายหลงั 
                             ระยะเวลาที,ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัพ้น 
                             กําหนดเวลานั 'น โดยเลอืกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ,งหรือหลายปีก็ได้ 

• ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการที,ได้รับการสง่เสริมไปคํานวณเพื,อเสยีภาษีเงินได้
นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาที,ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

• ภาษีเงินได้นิติบคุคลที,ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึ,งและวรรคสาม มมีลูคา่ไมเ่กิน 
94,000,000  บาท ทั 'งนี ' จะปรับเปลี,ยนตามจํานวนเงินลงทนุโดยไมร่วมคา่ที,ดินและทนุ
หมนุเวยีนที,แท้จริงในวนัเปิดดาํเนินการตามโครงการที,ได้รับการสง่เสริม 

• ทนุจดทะเบียนต้องไมน้่อยกวา่ 836.48 ล้านบาท 
• กําลงัการผลติ 
     ผลติแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ประมาณ 100 เมกะวตัต์ ตอ่ปี 

                             (เวลาทํางาน 24 ชั,วโมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 
 
นอกจากนี ' บริษัทได้รับสิทธิการสง่เสริมการลงทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม
ประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุที, 7/2552 เรื,องมาตรการสง่เสริมการลงทนุให้บริษัทที,ได้รับการสง่เสริมจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ,งบริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบคุคลโดยไมจํ่ากดัวงเงิน 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

 
อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์เป็นอตุสาหกรรมที,มีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู โดยเฉพาะอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

ที,ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดบัพื 'นฐาน เช่น การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) ทั 'งนี ' เนื,องจากการผลิตและ
ประกอบชิ 'นสว่นอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในระดบัดงักลา่วใช้เงินลงทนุไมม่ากนกั ดงันั 'น การเข้ามาเป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้ารายใหม่ในตลาดจึงเป็นเรื,องที,ไม่ยากด้วยเช่นกนั นอกจากนี ' การแข่งขนัด้านการตลาดมกัจะใช้ราคาตํ,า
เป็นเครื,องมือสาํคญั ซึ,งภาวะการแขง่ขนัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่การการแขง่ขนัของบริษัทในอตุสาหกรรมนี '  

บริษัทจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) และการสร้างข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขนัโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที,ต้องใช้เครื,องจกัรที,มีเทคโนโลยีที,
ทนัสมัย และมีความแม่นยําสงู ซึ,งที,ผ่านมาบริษัทได้มีการลงทุนเครื,องจักรพื 'นฐานที,รองรับการเปลี,ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที,มีเทคโนโลยีขั 'นสงู อีกทั 'งบริษัทได้พฒันากระบวนการผลิตให้ทนัสมยั เป็นระบบ และมีมาตรฐานสากล 
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เพื,อให้มั,นใจได้วา่สนิค้าทกุชิ 'นของบริษัทได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างสงูสดุในราคาที,
สามารถแข่งขนัได้ ทําให้ในปัจจุบนั ลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลกูค้าระดบับนที,ให้ความสําคญัในเรื,องคุณภาพ
ของสนิค้าเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจสั,งซื 'อสนิค้า  

บริษัทมีนโยบายที,จะรักษาอตัราการเตบิโตของฐานลกูค้าเดิม และเพิ,มยอดขายจากฐานลกูค้ารายใหม ่ๆ เพื,อ
เพิ,มอตัราการเติบโตโดยรวมในการดําเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายที,จะเพิ,มจํานวน ตวัแทนจําหน่ายเพื,อทําการตลาด
และหาลกูค้าในภูมิภาคต่าง ๆ  และเพื,อเพิ,มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ปลายทางให้มากขึ 'น  โดยใช้ทั 'งการ
แต่งตั 'งบริษัทตวัแทน และการจดัตั 'งบริษัทตวัแทนจําหน่ายเอง เช่น การจดัตั 'งบริษัท Stars Microelectronic USA, 
Inc. ซึ,งเป็นบริษัทย่อยที,เป็นตวัแทนจําหน่าย และทําการตลาดจดัหาลกูค้าในอเมริกา ซึ,งที,ผ่านมาตวัแทนจําหน่าย
เหลา่นี 'ประสบความสาํเร็จในการหาลกูค้ารายใหญ่เพิ,มให้แก่บริษัท เช่น ON Semiconductor ซึ,งมีการซื 'อผ่านบริษัท 
Stars Microelectronic USA, Inc. และ GE Sensing ซึ,งบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. ได้เป็นผู้จดัหา
ลกูค้ารายนี 'มาให้ แตจ่ะมีการสั,งซื 'อโดยตรงกบัทางบริษัท นอกจากนี 'บริษัทยงัมีเปา้หมายที,จะหาลกูค้าใหมด้่วยตนเอง
อีกด้วย   

 
2.3 การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 
สาํหรับผลติภณัฑ์ใหมบ่างผลติภณัฑ์ซึ,งบริษัทเป็นผู้ รับจ้างผลติและประกอบชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมี

แผนงานที,จะร่วมกับลกูค้าในการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) 
เพื,อที,จะพฒันาและประยกุต์ใช้ชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่วให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากยิ,งขึ 'น การร่วม
ออกแบบและพฒันาชิ 'นสว่นผลติภณัฑ์ชิ 'นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากจะได้ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าแล้ว ผลงาน
จากการร่วมออกแบบและพฒันากบัลกูค้าจะเป็นการรักษาให้ลกูค้าใช้บริการของบริษัทตอ่ไปในระยะยาวตอ่ไป   

 
บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ,มจํานวนการผลิต ผลิตภณัฑ์ที,มีอตัรากําไรขั 'นต้นที,สงูกว่า คือ การประกอบและ

ทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC Packaging)  
 
บริษัทจะมุ่งเน้นการร่วมพฒันาและ/หรือการรับจ้างผลิตและประกอบชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์จากลกูค้าใหม ่

สําหรับผลิตภณัฑ์ที,มีอตัรากําไรขั 'นต้นค่อนข้างสงู การที,บริษัทเน้นการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที,
ต้องใช้เครื,องจกัรที,มีเทคโนโลยีที,ทนัสมยัและมีความแม่นยําสงู และการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ชิ 'นสว่น
อิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) กับลกูค้า ดงัที,ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ,งจะเป็นส่วนสําคญัในการเกื 'อหนุนให้
บริษัทสามารถผลติ ผลติภณัฑ์ที,มีอตัรากําไรขั 'นต้นสงู เพื,อเพิ,มอตัรากําไรขั 'นต้นในการดําเนินธุรกิจโดยรวมให้สงูขึ 'น 

 
การที,บริษัทมีเปา้หมายในการขยายธุรกิจไปสูก่ารประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) 

ซึ,งกลยุทธ์ดังกล่าวจะทําให้บริษัทมีการขยายกําลงัการผลิตเพิ,มขึ 'นและมีการกระจายตัว (diversify) ของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์จากการทําการผลิตและประกอบชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ ไปสูก่ารประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า
รวม (IC Packaging) มากยิ,งขึ 'น ซึ,งธุรกิจสองธุรกิจนี 'จะสามารถเกื 'อหนุนกนัทําให้บริษัทสามารถให้บริการบริษัท
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ลกูค้าอยา่งครบวงจรมากขึ 'น และทําให้บริษัทมีปริมาณการรับจ้างผลติและประกอบสนิค้าอิเล็กทรอนิกส์มากขึ 'นด้วย   
อีกทั 'งธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) นั 'นมีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product Life 
Cycle) ที,ยาวกว่าธุรกิจการผลิตและประกอบชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) มาก 
โดยมีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์สว่นมากยาวนานกว่า 5 ปี ทําให้ไม่ต้องมีการปรับเปลี,ยนการผลิตบ่อย ซึ,งจะเป็นการลด
ต้นทนุได้  และนอกจากนี ' การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC Packaging) ยงัมีมลูค่าเพิ,มที,สงูกว่าด้วย  
อนัจะสง่ผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีเสถียรภาพที,ดียิ,งขึ 'นในระยะยาว 

 
ในปี 2560 บริษัทมกํีาลงัการผลติดงันี ' 

ผลิตภณัฑ์ กาํลังการผลิตเต็มท ี$ต่อปี (ล้านชิ Xน)  
การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC) 2,519 
การผลติและประกอบชิ 'นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ (MMA) 51 

รวม 2,570 
 

 ข ั Xนตอนการทาํการตลาดและการผลิต 
ขั 'นตอนการทําการตลาดของบริษัท สามารถสรุปได้ ดงันี ' 

 
 
 

 
 
สําหรับขั 'นตอนในการรับจ้างผลิตและประกอบชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขั 'นตอนหลกั ได้แก่ 

การออกแบบชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและประกอบชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ
ผลติภณัฑ์ และการบรรจแุละขนสง่ 

 
การออกแบบชิ Xนส่วนอ ิเล็กทรอนิกส์ ในขั 'นตอนของการออกแบบ ทีมงานวิศวกรของบริษัทจะร่วมกับ

ลกูค้าในการออกแบบชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) เพื,อให้เข้าใจถึงความต้องการของลกูค้าและให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที,มีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถลดต้นทุน พลงังาน อันเป็นผลมาจากขั 'นตอนในการผลิตและ
ประกอบที,มีประสทิธิภาพ  ซึ,งนอกจากจะได้ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าแล้ว ผลจากการร่วมออกแบบและพฒันากบั
ลกูค้าจะเป็นพนัธะสญัญาให้ลกูค้าใช้บริการต่อไปในระยะยาว โดยบริษัทจะให้คําแนะนําในการจัดวางแผงวงจร 
เลอืกใช้เทคโนโลยีที,เหมาะสม และดําเนินการผลิตและประกอบชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ ซึ,งจากการที,บริษัทมี
เครื,องจกัรที,มีเทคโนโลยีทนัสมยัและมีความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีดงักลา่วในการผลิตและประกอบ ทําให้การ
ออกแบบชิ 'นสว่นสามารถยืดหยุน่ได้ตามความต้องการของลกูค้า  

การจัดหาวัตถุด ิบ วตัถดุิบที,ใช้ในกระบวนการผลิตมีทั 'งวตัถดุิบที,ลกูค้าและตวัแทนการตลาดเป็นผู้จดัหา
ให้ และวตัถดุิบที,บริษัทเป็นผู้จดัหาเอง โดยวตัถดุิบที,ลกูค้าจดัหาให้นั 'น ลกูค้าจะสง่มอบวตัถดุิบตามจํานวนที,เพียงพอ

ส่งมอบ

สินค้า
ผลิตจริง

จัดหา

วัตถุดิบ

ตดิต่อ

ลูกค้า

ลูกค้า

แจ้งให้

เสนอ

ราคา

ตอบรับการ

เสนอนราคา

บริษัท

เสนอราคา
ออกแบบ

ทดลอง

การผลิต
ทําสัญญา

ส่งมอบ

สินค้า

ชุดแรก

ผลิตจริง
จัดหา

วัตถุดบิ

ตดิต่อ

ลูกค้า

ลูกค้า

แจ้งให้

เสนอ

ราคา

ตอบรับการ

เสนอนราคา

บริษัท

เสนอราคา
ออกแบบ

และพัฒนา

ทดลอง

การผลิต
ทําสัญญา
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ตอ่ความต้องการใช้ในการผลติและประกอบชิ 'นสว่น ในกรณีที,บริษัทเป็นผู้จดัหาเอง บริษัทจะต้องวางแผนการจดัซื 'อ 
ซึ,งโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สั,งซื 'อวัตถุดิบลว่งหน้า แต่จะสั,งวตัถุดิบเมื,อได้รับคําสั,งจากลูกค้าให้ผลิตและประกอบ
ชิ 'นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์แล้วเทา่นั 'น 

การผลิตและประกอบชิ Xนส่วนอเิล็กทรอนิกส์ เมื,อบริษัทได้รับวตัถดุิบตามที,ต้องการแล้ว ก็จะดําเนินการ
ผลิตและประกอบชิ 'นสว่นตามแบบที,ลกูค้าต้องการ โดยประกอบชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรชนิดต่าง ๆ 
โดยใช้เครื,องจกัรที,มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบที,เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์นั 'น ๆ เทคโนโลยีขั 'นสงูที,เครื,องจกัร
ของบริษัทใช้อยู่ในปัจจุบนัเป็นเทคโนโลยีที,ทนัสมยั ในการผลิตและประกอบชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภณัฑ์ใด
ผลติภณัฑ์หนึ,ง อาจต้องใช้เทคโนโลยีในการผลติและประกอบหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภณัฑ์ 
บริษัทจะเลือกใช้เทคโนโลยีที,เหมาะสมที,สดุ ซึ,งเครื,องจักรที,ใช้ในการผลิตและประกอบชิ 'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั 'น 
สามารถใช้สาํหรับการผลติอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ได้หลากหลายชนิด  

การทดสอบผลิตภัณฑ์ หลงัจากการผลิตและประกอบชิ 'นสว่นอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะทําการตรวจสอบ
การทํางานของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ 'นงานโดยผ่านระบบงานด้านการประกันคุณภาพและความเชื,อถือ 
(Quality and Reliability Assurance) ก่อนการจัดสง่สินค้าให้แก่ลกูค้า เพื,อให้แน่ใจว่าสินค้าที,จดัสง่ให้ลกูค้านั 'น
ถกูต้อง มีคณุภาพและมาตรฐานตามที,ลกูค้าต้องการ 

การบร รจุและขนส่ง  หลังจากได้ทําการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นที,เรียบร้อยแล้ว ก็จะทําการบรรจุ
ผลติภณัฑ์และจดัสง่ให้กบัลกูค้าปลายทางต่อไป  โดยบริษัทจะได้รับค่าจ้างในการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์จาก
ตวัแทนการตลาดหากเป็นรายการวา่จ้างที,ผา่นตวัแทนการตลาด  สว่นในกรณีเป็นลกูค้าทางตรงที,บริษัทเป็นผู้หามา
เอง บริษัทก็จะได้รับคา่จ้างในการผลติและประกอบผลติภณัฑ์จากลกูค้าโดยตรง 

 
3. ปัจจัยความเสี$ยง 

 
การบริหารความเสี$ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) 
 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหาร
ความเสี,ยงที,มีต่อการดําเนินงานขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั 'งคณะกรรมการบริหารความเสี,ยงขึ 'น 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที,ดี เพื,อทําหน้าที,ในการบริหารและควบคุมการบริหารความเสี,ยง ในแต่ละปีคณะ
กรรมการบริหารความเสี,ยงจะกําหนดนโยบายการบริหารความเสี,ยงขึ 'น แล้วมอบให้หนว่ยงานที,เกี,ยวข้องนําไปปฏิบตัิ
เพื,อให้การบริหารความเสี,ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ และ ดําเนินไปในทิศทางเดียวกนั พร้อมทั 'งกําหนดกฎ ระเบียบ 
รวมถึงวิธีการในการปฏิบตัิงานบริหารความเสี,ยงให้ครอบคลมุกิจกรรมทั,วทั 'งองค์กร กําหนดให้มีการตรวจสอบ วดัผล
การดําเนินงาน การรายงานผลการปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมลูที,สําคญัให้แก่ผู้ ที,เกี,ยวข้อง
ทราบอยา่งสมํ,าเสมอ 

บริษัทกําหนดให้มีการดําเนินการบริหารองค์กรอยา่งตอ่เนื,อง และปรับปรุงการดําเนินการบริหารความเสี,ยง
อยู่อย่างสมํ,าเสมอ เพื,อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ 'นโดยคํานึงถึงปัจจัยเสี,ยงทั 'งภายในและภายนอก
องค์กรซึ,งมีการเปลี,ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี,ยงขึ 'นทั 'งสิ 'น
จํานวน 4 ครั 'ง ทั 'งนี 'ได้รายงานความคืบหน้าของผลการดําเนินงานพร้อมทั 'งอุปสรรคที,เกิดขึ 'นให้แก่ที,ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุครั 'งในปี 2560 บริษัททําการวิเคราะห์ความเสี,ยงตาม
กรอบของการบริหารความเสี,ยงซึ,งกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี,ยงและได้มีการกําหนดประเด็นความ
เสี,ยงที,ต้องนํามาพิจารณา ดงันี ' 

1. ความเสี,ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

2. ความเสี,ยงในการประกอบธุรกิจ(Operational Risk) 

3. ความเสี,ยงด้านเทคโนโลย(ีTechnology Risk) 

4. ความเสี,ยงด้านการเงิน(Financial Risk)  

5. ความเสี,ยงด้านกฎระเบียบ(Compliance Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปัจจยัเสี,ยงที,สาํคญัที,มีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัท โดยสรุปมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ' 
 
1) ความเสี$ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk Management) 

บริษัทกําหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี,ยงในระดบักลยุทธ์ โดยให้มีการประเมินความเสี,ยงและ
กําหนดแผนบริหารความเสี,ยง พร้อมทั 'งมีการติดตามประเมินผลอยา่งใกล้ชิด และ สมํ,าเสมอ ว่าสามารถดําเนินงาน
ได้ตามเปา้หมายตามหลกัที,วางไว้หรือไม ่ในการกําหนดแผนกลยทุธ์ และ แผนงบประมาณประจําปี บริษัทได้นําเอา
ปัจจยัเสี,ยงตา่งๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจของโลก และแนวโน้มของอตุสาหกรรมที,เกี,ยวข้อง เป็นต้น มาพิจารณาเพื,อให้
เกิดความมั,นใจได้ว่า  แผนกลยุทธ์ที,จัดทําขึ 'น สะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตอย่างถูกต้อง 
ใกล้เคียงความเป็นจริง ปฎิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลที,ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
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2) ความเสี$ยงในการประกอบธุรกิจ (Operational Risk Management) 

2.1 ความเสี$ยงในการพึ$งพาลกูค้า 

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจากลกูค้ารายหนึ,งเป็นจํานวนมากกว่ากึ,งหนึ,งของรายได้จาก
การขายสนิค้าและบริการทั 'งหมด แตเ่มื,อพิจารณาถึงกําไรขั 'นต้นแล้ว บริษัทมีสดัสว่นการกระจายตวัของกําไรขั 'นต้น
อย่างเหมาะสมในลกูค้าต่างๆกนั บริษัทเร่งหาลกูค้ารายใหม่ๆ และ เข้าไปเปิดตลาดใหม่ๆ เพื,อให้โครงสร้างรายได้
และกําไรของบริษัทกระจายตวัอยา่งสมดลุย์ ไมพ่ึ,งพาลกูค้ารายใดรายหนึ,งเทา่นั 'น 

 
2.2 ความไม่แน่นอนในความต้องการของสนิค้าและความหลากหลายของสนิค้า 

การเปลี,ยนแปลง และพฒันาอย่างรวดเร็วในสินค้าเกี,ยวกบั อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บาง
ประเภทมีวงจรชีวิตสั 'น ความต้องการของสินค้าเปลี,ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ 'นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทําให้
บริษัทอาจประสบปัญหาในการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ใน
ขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดบัที,ยอมรับได้ ในเรื,องดงักล่าวบริษัทมี
นโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยการ หาสนิค้าที,มีวงจรชีวิตยาวขึ 'น และ มีระดบัความต้องการสงูเพียงพอที,จะบริหาร
การผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื,อให้มีการดําเนินธุรกิจอย่างยั,งยื,น ในกรณีดงักลา่วบริษัทได้กําหนดวิธีการในการ
ปอ้งกนัความเสี,ยงสาํหรับสนิค้าดงักลา่วเพื,อลดความเสยีหายแก่กิจการให้น้อยที,สดุ 

2.3 ความเสี$ยงด้านแรงงาน 

การขาดแคลนแรงงาน และการเปลี,ยนแปลงของต้นทนุค่าแรงงาน เป็นปัจจยัสําคญัที,บริษัทก็ตระหนกัถึง 
และพยายามหาวิธีการลดผลกระทบให้มากที,สดุ โดยการเน้นการลงทนุในเครื,องจกัรอตัโนมตัิมากขึ 'นเพื,อลดปัญหา
แรงงานคนโดยมิให้กระทบตอ่กําลงัการผลติที,วางไว้  นอกจากนั 'นบริษัทมีนโยบายในการปรับปรุงการบริหารแรงงาน
สมัพนัธ์ โดยมีการปลกูฝังให้พนกังานมีความรักองค์กร เพื,อลดอตัราการเข้าออกของพนกังาน และพฒันาระบบการ
สรรหาบคุลากร และฝึกอบรมเพื,อให้ได้พนกังานที,มีคณุภาพ และ ทนัตอ่ความต้องการ ไมก่ระทบตอ่การดําเนินงาน 

 
2.4 ความเสี$ยงจากการขาดแคลนและการเปลี$ยนแปลงราคาวัตถุด ิบ 

ในการผลติสนิค้าของบริษัท ต้นทนุด้านวตัถดุิบมีสดัสว่นสงูมากในต้นทนุทั 'งหมด ดงันั 'นการบริหารจดัการ
วตัถุดิบที,ดี รวมถึงการควบคุมราคาวัตถุดิบจึงมีความจําเป็นอย่างมากในการบริหารการดําเนินงานของบริษัท 
วตัถดุิบบางชนิดมีความผนัผวนของราคามากตามราคาของตลาดโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเกิดการคลาดแคลน
วตัถดุิบ จนทําให้บริษัทไมส่ามารถสง่สนิค้าได้ทนัเวลา บริษัทจดัให้มีการควบคมุดแูลการใช้วตัถดุิบอยา่งเข้มงวด โดย
ติดตามการจัดส่งสินค้าจากผู้ ขาย หรือ จากลูกค้า(กรณี Consigned) อย่างใกล้ชิดเพื,อมิให้เกิดผลกระทบต่อ
สายการผลติ และแผนการจดัสง่สนิค้าให้กบัลกูค้า 
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3) ความเสี$ยงด้านเทคโนโลย ี(Technology Risk Management) 

บริษัทมีการลงทุนในเครื,องจักรใหม่ที,สั,งซื 'อเข้ามาทดแทนเครื,องจักรเก่าที,เสียหายจากเหตุการณ์นํ 'าท่วม
ใหญ่เมื,อ � ปีที,ผา่นมา ทําให้ได้เครื,องจกัรรุ่นใหมที่,มีประสทิธิภาพมากกวา่เดิม อีกทั 'งยงัมีกําลงัการผลติสงูขึ 'นกวา่เดมิ
มาก บริษัท มีการจัดสายการผลิตใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และ มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี,ยนแปลง
กระบวนการผลิตตามความต้องการของลกูค้าได้  รวมถึงการสามารถนําไปใช้ร่วมกันกับผลิตภณัฑ์อื,นๆ ได้อย่าง
หลากหลาย บริษัทมุ่งเน้นการวิจยั และพฒันาเทคนิคการผลิตและผลิตภณัฑ์เพื,อให้ทนัสมยัตามความต้องการของ
ลกูค้าอยูเ่สมอนอกจากนั 'นบริษัทยงัได้ร่วมการพฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าเพื,อร่วมลงทนุในเครื,องจกัรในการผลิต
เฉพาะด้าน บริษัทมีการพฒันาการผลิตให้เหมาะสมกบัความต้องการของสินค้าในปัจจุบนัอยูเ่สมอ บริษัทมีความ
มั,นใจวา่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้หลากหลายยิ,งขึ 'น 

 
4) ความเสี$ยงทางด้านการเงนิ (Financial Risk Management) 

4.1 ความเสี$ยงจากการให้สนิเช ื$อแก่คู่ ค้า 

บริษัทมีความเสี,ยงจากการให้สินเชื,อกับลกูค้า โดยหากลกูค้าของบริษัทฯ มีปัญหาในการดําเนินงาน ก็
อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ระยะเวลาในการเรียกรับชําระหนี 'จากลกูค้าได้ และอาจสง่ผลกระทบต่อเนื,องถึงผลกําไรและ
ฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยในปี }��~ บริษัทมีการตั 'งสาํรองหนี 'สงสยัจะสญูในสว่นของสนิค้าคงคลงั ลกูหนี 'การค้า 
และการด้อยคา่ของอปุกรณ์ในบริษัทยอ่ยจํานวน �~� ล้านบาท สง่ผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีขาดทนุสทุธิ 
จํานวน ���.�� ล้านบาท  

บริษัทฯได้จดัให้มีการติดตามคณุภาพลกูหนี 'แตล่ะรายอย่างใกล้ชิด และได้ให้ความสําคญัในการพิจารณา
การให้เครดิตทางการค้ากบัลกูหนี 'อยา่งเข้มงวด รวมทั 'งมีการปอ้งกนัความเสยีหายโดยการทําประกนัลกูหนี 'การค้ากบั
บริษัทประกนัชั 'นนําของโลก นอกจากนี ' บริษัทฯ มีนโยบายการขยายฐานลกูค้ากลุม่ใหม่ๆ เพื,อให้มีกระจายตวัของ
รายได้และกลุม่ลกูหนี 'การค้า ทั 'งนี 'เพื,อไมใ่ห้มีการยดึติดกบัฐานลกูค้ากลุม่ใดกลุม่หนึ,ง 

 
4.2 ความเสี$ยงด้านความผนัผวนของอ ัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทเป็นผู้สง่ออกสนิค้าที,ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นสกุลเงินหลกัในการขายสินค้าและรับเงิน
คา่สนิค้า คิดเป็นสดัสว่นเกือบทั 'งหมดของยอดขาย ทําให้สถานะเงินตราต่างประเทศของบริษัทในด้านรับและจ่ายมี
ปริมาณใกล้เคียงกนั รายรับและรายจ่ายส่วนใหญ่สามารถทํา Natural Hedges ได้ทําให้สามารถลดความเสี,ยง
เกี,ยวกับความไม่แน่นอนของอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก  อีกทั 'งบริษัทยงัเปิดบญัชีกับ
ธนาคารเป็นเงินสกลุตา่งประเทศเพื,อให้สามารถจ่ายคา่สนิค้าเป็นเงินสกลุตา่งประเทศได้ทนัที ฝ่ายบริหารการเงินของ
บริษัทมีมาตรการในการปอ้งกนัผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี,ยนโดยนําเอาเครื,องมือทางการเงินได้แก่ 
การทําสญัญาซื 'อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และ มีการทําอนุพันธ์ทางการเงิน 
(Financial Derivative Instruments) มาใช้ในการปอ้งกนัความเสี,ยงจากอตัราแลกเปลี,ยนในระยะสั 'นเพิ,มเติมด้วย  
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4.3  ความเสี$ยงจากอตัราดอกเบี Xย 

ปัจจบุนับริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั 'นอายไุมเ่กิน � ปีเพื,อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และกู้ยืมเงินระยะยาวอายุ
ไม่เกิน � ปี เพื,อเป็นเงินทุนสนบัสนุนการซื 'อเครื,องจักรและอปุกรณ์ โดยบางส่วนมีอตัราดอกเบี 'ยลอยตวัซึ,งอาจจะ
สงูขึ 'นหรือตํ,าลงตามภาวะดอกเบี 'ยในตลาดการเงิน ซึ,งถือว่าเป็นปัจจยัเสี,ยงประการหนึ,งที,บริษัทต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบทุกครั 'งในการตดัสินใจกู้ เงิน และการหาแหล่งเงินกู้ ที,ถกูที,สดุเพื,อให้เกิดต้นทุนที,ตํ,าสดุ และมีการติดตาม
นโยบายดอกเบี 'ยของทางการและของตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื,อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารความเสี,ยงอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

 
4.4 ความเสี$ยงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทให้ความสําคญักับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื,อให้มีสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
จดัหาวงเงินกู้ เงินทนุหมนุเวียนให้พอเพียงกบัความต้องการในการเติบโตของบริษัท นอกจากนั 'นบริษัทยงัมีการวาง
แผนการบริหารกระแสเงินสด (Cash flow Management) ลว่งหน้าเพื,อให้มีการใช้เงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ความเสี,ยง และมีคา่ใช้จ่ายทางการเงินตํ,าสดุ 

  
5) ความเสี$ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk Management) 

บริษัทมีความตระหนกัอยา่งมากถึง ความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ 'น เนื,องจากความไมช่ดัเจน ความไมท่นัสมยั หรือ
ความไมค่รอบคลมุของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ รวมถึงข้อบงัคบัเกี,ยวกบัสิ,งแวดล้อม กฎและระเบียบ 
ข้อบงัคบัเกี,ยวกบัความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังาน และข้อบงัคบัอื,น ๆ ที,กําหนดไว้เพื,อปกป้องพนกังานจาก
ผลกระทบของ การปฏิบตัิงานขององค์กร บริษัทจึงจดัให้มีการติดตามการเปลี,ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆอย่างใกล้ชิด 
เพื,อศกึษาถึงผลกระทบที,อาจเกิดขึ 'นต่อการดําเนินงานของบริษัททั 'งในปัจจุบนั และอนาคต และ ลดความผิดพลาด
และสญูเสยีที,อาจเกิดขึ 'นตอ่องค์กร 
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4.      สินทรัพย์ท ี$ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1     ทรัพย์สินถาวรหลกัท ี$ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 บริษัท และบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิถาวรหลกัที,ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ' 

                    (หน่วย: บาท) 

รายการทรัพย์สนิ เจ้าของกรรมสทิธิ 
มลูคา่คงเหลอืสทุธิหลงัหกัคา่

เสื,อมราคาสะสม 
ทรัพย์สนิที,มีกรรมสทิธิ�   
1. ทิ,ดิน บริษัท 91,013,000.00 
2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร บริษัท 402,970,468.98 
3. เครื,องจกัรและอปุกรณ์ บริษัท และบริษัทยอ่ย 1,633,071,044.81 
4. ยานพาหนะ บริษัท 6,748,110.19 
5. เครื,องจกัรระหวา่งติดตั 'ง บริษัท 88,123,878.62 
6. เครื,องจกัรระหวา่งทาง บริษัท - 
7. อาคารระหวา่งก่อสร้าง บริษัท 35,985,429.44 
8.    สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน บริษัทและบริษัทยอ่ย 31,750,117.44 

รวม  2,289,662,049.48 
 

บริษัทได้ทํากรมธรรม์ประกนัความเสี,ยงภยัทรัพย์สนิสาํหรับโรงงานแห่งที, � และ } โดยรวมถึงสิ,งปลกูสร้าง
และสว่นตอ่เติม เฟอร์นิเจอร์และเครื,องใช้สาํนกังาน สนิค้าคงเหลอื เครื,องจกัรและอปุกรณ์ และเมื,อกิจการหยดุชะงกั 
โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัรวม สําหรับโรงงานแห่งที, � และแห่งที, } จํานวน }}�.�~ ล้านบาท และ �,��~ ล้านบาท 
ตามลาํดบั  และประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัวงเงินเอาประกนัภยัจํานวน �,~��.�� ล้านบาท 

 ทั 'งนี 'ทรัพย์สนิของบริษัท ปลอดจากภาระจํานํา จํานอง 
บริษัทย่อย เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากัด ได้ทํากรมธรรม์ประกันความเสี,ยงภัยทรัพย์สิน โดยรวมถึง

เฟอร์นิเจอร์ เครื,องจกัร และสต็อคสนิค้า สาํหรับโรงงานแหง่ที, } วงเงินเอาประกนัภยัจํานวน ��.�~ ล้านบาท 
 
เครื,องหมายการค้า 

-ไมม่-ี 
 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัทมีนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมโดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที,เกื 'อหนนุและเอื 'อ
ประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจซึ,งอยู่ในอุตสาหกรรมที,มีแนวโน้มการเจริญเติบโต หรือธุรกิจที,
บริษัทมีความถนดัและชํานาญ โดยจะคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที,ได้รับจากการลงทนุ เพื,อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเป็นสําคญั โดยบริษัทจะควบคมุดแูลด้วยการสง่กรรมการหรือพนกังานระดบัสงูเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัท
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ตามสดัสว่นการถือหุ้น และบริษัทควรมีสิทธิคดัค้าน (Veto Right) ในเรื,องที,สําคญั ๆ ที,จะดําเนินการโดยบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วมนั 'น ๆ โดยการลงทุนในบริษัทดงักล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้ น และ/หรือในกรณีที,เป็นเข้าทํารายการที,เกี,ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย รวมทั 'งต้องนํากฎเกณฑ์ที,เกี,ยวข้องมาบงัคบัใช้ 

 
5. ข้อพ ิพาททางกฎหมาย 

  บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
6.     ข้อมลูท ั$วไปและข้อมลูสาํคญัอ ื$น 
6.1      ข้อมลูท ั$วไป 
กลุม่อตุสาหกรรมและหมวดอตุสาหกรรม : เทคโนโลยี/ชิ 'นสว่นอีเลค็ทรอนิกส์ 
ชื,อบริษัท :  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับจ้างผลติและประกอบชิ 'นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 
                                                                        (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) 
หลกัทรัพย์ :  SET:  SMT (ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
ที,อยูต่ามหนงัสอืรับรองบริษัท : เลขที, 586 หมูที่, 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ที,อยูปั่จจบุนั : เลขที, 605-606 หมูที่, 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
เบอร์โทรศพัท์ : 035-258-555 

เบอร์โทรสาร : 035-258-��� 

โฮมเพจ : http://www.starsmicro.com  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000098 
ทนุจดทะเบียน : 839,164,878 บาท 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 836,475,966 บาท 
มลูคา่ที,ตราไว้ :  1 บาท 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ประมาณร้อยละ 4~ ของกําไรสทุธิหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย 
ที,ตั 'งโรงงาน : โรงงาน 1 

  เลขที, 586 หมูที่, 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
  โรงงาน 2 
  เลขที, 605-606 หมูที่, 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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   โรงงาน 3 
  เลขที, 591 หมูที่, 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

บริษัทยอ่ย : Stars Microelectronics USA,Inc. 
  2157 O’Toole Ave., Suite I San Jose, CA 95131 USA 
  Tel : +1 (408) 894 – 8160 

  Fax : +1 (408) 894 – 8180 
 
 : บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี, จํากดั  
  605 – 606 หมูที่, 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
  : บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั  
 605 – 606 หมูที่, 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
  

รายละเอ ียดนิติบุคคลที$บริษัทถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ข ึ Xนไป 
- ไมม่ี - 

บุคคลอ้างอ ิงอ ื$นๆ  
นายทะเบียนหุ้นสามญั : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : 0 2009-9378  
โทรสาร :  0 2009-9476  
SET Contact center: ~ }00�-9999 
Website: http://www.set.or.th/tsd 
E-mail: srg_tsd@set.or.th 

 

ผู้สอบบญัชี  : นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที, 4501 และ/หรือ 
                                          นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที, 3853 และ/หรือ 

                             นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที, 5313 
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    บริษัทสาํนกังาน อีวาย จํากดั 
    เลขที,193/136-137อาคารสาํนกังานเลครัชดาคอมเพลกซ์ ชั 'น 33 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
  กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท์ (662) 264-0777 
  โทรสาร  (662) 264-0789-90 
 
6.2       ข้อมลูสาํคัญอ ื$น 
“ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทเพิ,มเตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที,
แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.starsmicro.com”  
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ส่วนท ี$  2 

การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ 

7.      ข้อมลูหลักทรัพย์และผู้ถอืห ุ้น 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนท ี$ออกและเรียกชาํระแล้ว ณ วันท ี$  31 ธ ันวาคม 2560 

             ทนุจดทะเบียน  : 1,020,771,159 บ า ท  ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย หุ้ น สา มัญ จํ า น ว น 
1,020,771,159 หุ้น มลูคา่ที'ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

                      ทนุที'ออกและชําระแล้ว : 836,475,966 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 836,475,966 
    หุ้น มลูคา่ที'ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

7.1.2 หลักทรัพย์อ ื$น 

              - ไมม่ี - 

7.1.3 ข้อตกลงระห ว่างกลุ่มผู้ ถ ือหุ้น รายใหญ่ในเรื$ อ งท ี$มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที$ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย 

             - ไมม่ี - 
7.2  ผู้ถอืห ุ้นของบริษัท 

7.2.1 รายชื$อผู้ถ ือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรกที$ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถ ือหุ้น  ณ วันท ี$  31
ธ ันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ ดงันี 2 

 

 ผู้ถอืห ุ้น จาํนวน (หุ้น) 
คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

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

2 นายเพชร ไวลขิิต 71,047,600 8.494 

3 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากดั 41,495,962 4.961 

4 นายนทัธพงศ์ ไชยกลุ 40,740,300 4.870 

5 นางสาวอรนชุ ไชยกลุ 30,430,000 3.638 

6 นายสมนกึ ไชยกลุ 29,602,344 3.539 

7 นางสาวนนัทิชา ไชยกลุ 27,000,000 3.228 

8 นางสาวลกัษิกา ไชยกลุ 26,000,000 3.108 

9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 21,882,823 2.616 
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10 นายศรัณย์ ไชยกลุ 20,470,000 2.447 

 อื'นๆ 383,895,703 45.894 

 รวม 836,475,966 100.000 

 
7.2.2 กลุ่มผู้ถ ือหุ้นรายใหญ่ท ี$มีอ ิทธ ิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงาน

ของบริษัทอย่างมีนัยสาํคัญ  
กลุ่มนายสมนึก ไชยกุลประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวไชยกุล (14 ราย) ถือหุ้ นรวมกันจํานวน 

225,609,404 หุ้ น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 26.9714 ครอบครัวไวลิขิต (2 ราย) ถือหุ้ นจํานวน 
79,745,900 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 9.5336 โดยครอบครัวไวลิขิตมีความสมัพนัธ์คือเป็นครอบครัว
ของภรรยานายสมนกึ ไชยกลุ โดยกลุม่เหลา่นี 2อาจมีการออกเสยีงไปในทางเดียวกนัได้   

 
7.3 การออกหลักทรัพย์อ ื$น 

7.3.1 ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิในการซ ื =อหุ้นสามัญของบริษัท 

7.3.1.1   ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ SMT-W1 

 ที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื'อวนัที' 26 เมษายน 2559 มีมติอนมุตัิการออกใบสาํคญัแสดง 
สิทธิที'จะซื 2อหุ้นสามญั (SMT-WV) ครั 2งที' V จํานวนไม่เกิน VWX,YZ[,VZ\ หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้นโดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น [ หุ้นสามญัเดิม ต่อ V หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WV โดยมี
อตัราการใช้สทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ V หนว่ย ตอ่ V หุ้นสามญั และมีราคาการใช้สิทธิ 8.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมี
การปรับราคาการใช้สทิธิตามเงื'อนไขการปรับสทิธิ 

 ทั 2งนี 2กําหนดการใช้สทิธิซื 2อหุ้นสามญัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ใน 
วนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม ของแตล่ะปีตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ 
2 ปี 11 เดือน 30 วนั จนถึงวนัใช้สทิธิครั 2งสดุท้ายในเดือนมิถนุายน 2562 (วนัที' 28 มิถนุายน 2562)  

เมื'อวนัที' 30 มิถนุายน 2559 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัทฯตามโครงการ จํานวน 167,295,007 หนว่ย ในสว่นจํานวนหน่วยคงเหลือที'ไม่ได้ถกูจดัสรรจํานวน 186 หน่วย 
ทางบริษัทฯจะดําเนินการยกเลกิไป  

นบัจากวนัที'ออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จนถึงวนัที' 31 ธันวาคม 2559 มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซื 2อ
หุ้นสามญั ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (SMT-W1) รวมเป็นจํานวน -0- หน่วย คิดเป็นหุ้นที'ได้จากการใช้สิทธิ จํานวน
ทั 2งสิ 2น -0- หุ้น โดยยงัคงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิที'ยงัไม่ได้ใช้สิทธิอีก จํานวน 167,295,007 หน่วย และเหลือหุ้น
สาํหรับรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิตามโครงการนี 2 จํานวน 167,295,007 หุ้น 

7.3.1.2  ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ SMT-WB 

ที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี Y[[Z เมื'อวนัที' YW เมษายน Y[[Z มีมติอนมุตัิการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ที'จะซื 2อหุ้นสามญั (SMT-WB) ครั 2งที' 2 จํานวนไมเ่กิน VX,000,000 หนว่ยให้แกก่รรมการและ/หรือพนกังานของบริษัท 
โดยไมค่ิดมลูค่า ทั 2งนี 2อตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ V หน่วย ต่อ V หุ้นสามญั โดยมีราคาและข้อจํากดัการใช้
สทิธิ ดงันี 2 
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ปีที' 1 (ครั 2งที' 1 และ 2) 

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื'อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันใดวันหนึ'ง ในช่วง 30 วนัก่อนวันแจ้ง
ความจํานงการใช้สทิธิในแตล่ะครั 2ง ไมต่ํ'ากว่า 9.00 บาท โดยกําหนดราคาใช้สิทธิเท่ากบั 7.20 บาท สามารถใช้สิทธิ
ได้ไมเ่กินร้อยละ 35 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิทั 2งหมดที'แตล่ะคนได้รับการจดัสรรจากบริษัทฯ 

ปีที' 2 (ครั 2งที' 3 และ 4) 

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื'อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันใดวันหนึ'ง ในช่วง 30 วนัก่อนวันแจ้ง
ความจํานงการใช้สทิธิในแตล่ะครั 2ง ไมต่ํ'ากวา่ 10.70 บาท โดยกําหนดราคาใช้สทิธิเทา่กบั 8.00 บาท สามารถใช้สิทธิ
ได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของใบสําคญัแสดงสิทธิทั 2งหมดที'แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัทฯ ทั 2งนี 2สามารถใช้สิทธิ
สะสมรวมไมเ่กินร้อยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 ปีที' 3 (ครั 2งที' 5 และ 6)  

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื'อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันใดวันหนึ'ง ในช่วง 30 วนัก่อนวันแจ้ง
ความจํานงการใช้สทิธิในแตล่ะครั 2ง ไมต่ํ'ากวา่ 12.50 บาท โดยกําหนดราคาใช้สทิธิเทา่กบั 8.70 บาท ทั 2งนี 2สามารถใช้
สทิธิซื 2อหุ้นสามญัของบริษัทฯในสว่นที'เหลอืทั 2งหมดได้ 

โดยกําหนดการใช้สทิธิซื 2อหุ้นสามญัในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายขุอง
ใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ 3 ปี จนถึงวนัใช้สทิธิครั 2งสดุท้ายในเดือนมิถนุายน 2562 (วนัที' 28 มิถนุายน 2562)  

เมื'อวันที' 31 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที'จะซื 2อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯจํานวน 17,000,000 หนว่ย ครบทั 2งจํานวน 

นบัจากวนัที'ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จนถึงวนัที' 31 ธันวาคม 2559 มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซื 2อหุ้น
สามญั ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ รวมเป็นจํานวน -0- หนว่ย คิดเป็นหุ้นที'ได้จากการใช้สิทธิ จํานวนทั 2งสิ 2น -0- หุ้น โดย
ยงัคงเหลอืใบสาํคญัแสดงสทิธิที'ยงัไมไ่ด้ใช้สิทธิอีก จํานวน 17,000,000 หน่วย และเหลือหุ้นสําหรับรองรับใบสําคญั
แสดงสทิธิตามโครงการนี 2 จํานวน 17,000,000  หุ้น 

  

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลงัจากหัก

ภาษีและสํารองตามกฎหมาย ทั 2งนี 2 คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตาม
นโยบายดงักลา่ว หรือเปลี'ยนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครั 2งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื'อนไขที'การดําเนินการดงักลา่ว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทนุสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงินลงทุนเพื'อ
ขยายกําลงัการผลิต หรือกรณีมีการเปลี'ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ'งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทใน
อนาคต 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที'ผา่นมามีดงันี 2 
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                  (บาท ตอ่ หุ้น) 

  2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวดครึ'งปีแรก 0.20 0.20 - - - - - - 

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานงวดครึ'ง
ปีหลงั 

0.50 - - - - - - -* 

การจ่ายเงินปันผลประจําปี 0.70 0.20 - - - - - -* 

*รอการพิจารณาอนมุตัิจากที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2561 ในวนัที' 27 เมษายน 2561 

 

8         โครงสร้างการจัดการ 

8.1  คณะกรรมการบริษัท  

ปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนทั 2งสิ 2น 8 ท่านประกอบด้วยกรรมการที'เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน 
กรรมการอิสระ 3 ทา่น กรรมการที'ไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 ทา่น  

 

 รายชื$อ ประชุมกรรมการ
บริษัทฯ 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุม
กรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ประชุม
กรรมการ 

บริหาร
ความเสี$ยง 

การประชุมผู้
ถอืห ุ้น 

ประจาํปี 
2560 

V นายสมนกึ ไชยกลุ 5/5 - - - 1/1 

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 4/5 - - 4/4 1/1 

3 นายชอง  เคว็น ซมั 0/5 - - - 0/1 

4 นายประสาท ยนิูพนัธุ์ 5/5  2/2 - 1/1 

5 นางพนูพรรณ ไชยกลุ 4/5 - - - 1/1 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุง
กิจอนนัต์ 

4/5 4/4 2/2 - 1/1 

7 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั 
นิตยาเกษตรวฒัน์ 

5/5 4/4 2/2 - 1/1 

8 ศาสตราจารย์ ดร. กําพล 
ปัญญาโกเมศ 
 

5/5 4/4 - 4/4 1/1 
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นายยรรยงค์ สวัสดิG  ดาํรงตาํแหน่ง เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัททั 2ง 8 คน ไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้าม ดงันี 2 
1. ไมม่ีประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดที'เกี'ยวกบัทรัพย์ซึ'งได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการทํารายการที'อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที'ผา่นมา 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบในปีหน้าคือปี 2561 นั 2น บริษัทได้
กําหนดตารางการประชุม วัน-เวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั 2งปีแล้ว และได้แจ้งให้กับคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นที'เรียบร้อยแล้ว  
และบริษัทกําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยา่งน้อย 6 ครั 2งตอ่ปี ทั 2งนี 2เลขานกุารบริษัททําหน้าที'จดัสง่
หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการบริษัท วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชมุไปให้กบักรรมการบริษัท
เป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพื'อให้กรรมการได้มีการศกึษารายละเอียดการประชมุมาลว่งหน้า  

 

8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 5 ทา่น ดงันี 2 

 รายชื$อผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร  

2 นายยรรยงค์ สวสัดิd  รองประธานเจ้าหน้าที'บริหาร (สายงานการเงินและการ
บริหาร 

3 นายชยัณรงค์ นิมมานเทวินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที'บริหาร (สายงานปฏิบัติการและ
พฒันา) 

4 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ รองประธานเจ้าหน้าที'บริหาร (สายงานการจดัการวตัถดุิบ)  

5 ดร.ทดัธีร์ ขยิ'ม รองประธานเจ้าหน้าที'บริหาร (สายงานการพฒันาธุรกิจ) 
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โครงสร้างองค์กร ณ วันท ี$  31 ธ ันวาคม 2560 

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เสี'ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 2 

 

 
 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  

สายงานการพฒันา
ธุรกจิ 

สายงานปฏบิตักิารและ
พฒันา 

สายงานการจดัการ
วตัถดุบิ 

ประธานเจา้หนา้ที(บรหิาร 

คณะกรรมการบรหิาร 

สายงานการเงนิและ
การบรหิาร 

คณะกรรมการพจิารณา
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี(ยง 

เลขานกุารบรษิทั 

คณะกรรมการความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม 

(CSR) 
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8.3 เลขานุการบริษัท  

เลขานกุารบริษัท คือ นายยรรยงค์ สวสัดิd  ซึ'งปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี'ยง และรองประธานเจ้าหน้าที'บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร) 

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 

ที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื'อวนัที' 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัใิห้คงอตัราคา่ตอบแทน 
ประจําปี 2560 ไว้ตามที'ที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ได้เคยมีมติอนมุตัิไว้ดงันี 2 
 

  เงนิเดือน (ต่อเดือน) 

/ ค่าเบี =ยประชุม (ต่อครั =ง) 

1. ประธานกรรมการ  36,000 บาท/เดือน 

2. กรรมการบริษัท 24,000 บาท/เดือน 

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 36,000 บาท/เดือน 

4. กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน 

5. ค่าเบี 2ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการบริหารความเสี'ยง (เฉพาะที'มา
จากกรรมการอิสระ) 

5,000 บาท/ครั 2ง 

 *สทิธิประโยชน์อื'นๆ   -ไมม่-ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -42- 

 

ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิและไม่เป็นตัวเงนิ 

 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

ในรอบปีบญัชีสิ 2นสดุ ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2559 และในรอบปีบญัชีสิ 2นสดุ ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2560 
ค่าตอบแทนกรรมการรวม เท่ากับ 2,983,000 บาท และ 2,971,000 บาทตามลําดบั โดยเป็น
คา่ตอบแทนในรูปของคา่ตอบแทนรายเดือนและเบี 2ยประชมุตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 2     
          

         (หน่วย: บาท)                                                                                                                             

          รายชื$อกรรมการ         ปีบัญช ี2559 

     สิ =นสุด 31 ธันวาคม  2559 

        ปีบัญช ี2560 

     สิ =นสุด 31 ธันวาคม  2560 

ค่าตอบแทน
ประจําราย

เดือน 

(บาท/ปี) 

ค่าเบี =ย
ประชุม 
(บาท/ปี) 

ค่าตอบแทน
ประจําราย

เดือน 

(บาท/ปี) 

ค่าเบี =ย
ประชุม 
(บาท/ปี) 

1.นายสมนึก  ไชยกุล 432,000 25,000 432,000 20,000 

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

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

4.นายประสาท  ยูน ิพ ันธุ์  288,000 30,000 288,000 30,000 

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

6.นางพนูพรรณ  ไชยกุล 288,000 20,000 288,000 20,000 

7.รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 360,000 50,000 360,000 45,000 

8.ศาสตราจารย์ ดร. ก ําพล ปัญญาโกเมศ 360,000 65,000 360,000 65,000 

รวม 2,718,000 265,000 2,736,000 235,000 
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ค่าตอบแทนที�ไม่เป็นตัวเงนิ – ไม่มี 

 
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร   

                                                                                                                                       (หน่วย: บาท/ปี)   

คา่ตอบแทน 
สิ 2นสดุ 31 ธันวาคม 2559 สิ 2นสดุ 31 ธันวาคม 2560 

จํานวนราย คา่ตอบแทนรวม จํานวนราย คา่ตอบแทนรวม 

เงินเดือนรวม 6 19,798,770 6 19,728,435 

โบนสัรวม 6 1,619,134 6 1,542,880 

กองทนุสํารองเลี 2ยงชีพ 6 1,019,308 6 1,188,644 

               รวม  22,437,212  22,459,959 

 

ผลประโยชน์ที'จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จํานวนเงิน เทา่กบั  2,793,523.38  บาท โดยมีรายละเอียดดงันี 2 

1.นายพีรพล  วิไลวงศ์เสถียร          จํานวน    \,hhh,hhh ใบ  จํานวนเงิน เทา่กบั V,[[V,Z[X.i\  บาท 

2.นายยรรยงค์  สวสัดิd                   จํานวน      Whh,hhh ใบ  จํานวนเงิน เทา่กบั    \Vh,\ZV.iZ  บาท 

3.นายทดัธีร์  ขยิ'ม                        จํานวน    V,jhh,hhh ใบ  จํานวนเงิน เทา่กบั    Z\V,VXi.iW  บาท 

 

คา่ตอบแทนผู้บริหารบริษัทยอ่ย จํานวน Y ทา่น จํานวนเงิน เทา่กบั j,iXV,V\W บาท 

 

8.5 บุคลากรของบริษัท 
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2559 และ วนัที' 31 ธนัวาคม 2560 จํานวนพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) ของบริษัท 
แบง่ตามสายงานหลกั ดงันี 2           
                                                                                                                                    (หน่วย: คน) 

สายงานหลกั ณ วนัที' 31 ธันวาคม  2559 ณ วนัที' 31 ธันวาคม  2560 

1. สายงานปฏิบตัิการและพฒันา 1,127 971 

2. สายงานการจดัการวตัถดุิบ 80 107 

3. สายงานการเงินและธุรการ 78 72 

4. สายงานการพฒันาธุรกิจ 40 70 
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รวม 1,325 1,220 

 
ทั 2งนี 2บริษัทมีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของพนกังานตามผลประกอบการของบริษัททั 2งในระยะสั 2นและ

ระยะยาว และมีการทบทวนนโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานเพื'อให้อยู่ในระดับที'เหมาะสมและ
สอดคล้องกบับริษัทที'ประกอบอตุสาหกรรมเดียวกนั และอยูใ่นบริเวณสถานประกอบใกล้กนั  

บริษัทมีนโยบายในการจัดสวสัดิการอนัเป็นประโยชน์ให้กับพนกังาน เช่น กองทุนสํารองเลี 2ยงชีพ ตรวจ
สขุภาพพนกังานประจําปี นอกจากนี 2ยงัสนบัสนุนให้พนกังานเลน่กีฬาและรักการอ่าน เพื'อให้พนกังานได้ออกกําลงั
กาย และผ่อนคลายจากการทํางาน โดยจัดสร้างสนามแบดมินตันในอาคาร จัดเตรียมโต๊ะปิงปอง และจัดสร้าง
ห้องสมดุไว้ให้ค้นคว้าหาความรู้ 

 
นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท 
บริษัทมีกระบวนการดําเนินงานในการพฒันาบุคลากรหรือพนกังานให้มีความรู้ความชํานาญ ตลอดจนมี

ทศันคติที'ดีตอ่บริษัท เพื'อเพิ'มพนูประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของบริษัททั 2งในปัจจุบนัและอนาคต 
โดยมีเปา้หมายให้พนกังานของบริษัทเป็นบคุลากรที'มีคณุภาพ กลา่วคือ 
 1. เรียนรู้งานหลายประเภท 
 2. ปฏิบตัิงานได้หลายหน้าที' 
 3. มีทกัษะในการปฏิบตัิงานอยา่งกว้างขวาง 
 4. สามารถสบัเปลี'ยนหน้าที'กบัเพื'อนร่วมงานได้ 
 
 เนื'องจากการที'บริษัทให้ความสาํคญักบัการพฒันาบคุลากรเป็นอย่างสงู บริษัทจึงมีนโยบายในการพฒันา
บคุลากรซึ'งมีข้อหลกัๆ ดงัตอ่ไปนี 2 
 
 
 1.  จดัสรรงบประมาณเพื'อพฒันาบคุลากรในองค์กร 
 2.  สง่เสริมการพฒันาบคุลากรด้านอื'นๆ ในทกุระดบั โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทั 2งภายในและ 
   ภายนอกอยา่งสมํ'าเสมอ 
 3.  จดัให้มีการพฒันาบคุลากรร่วมกบัลกูค้าเพื'อพฒันาผลติภณัฑ์ที'เป็น Joint Innovation  

    4. สง่บคุลากรไปฝึกอบรมในตา่งประเทศ 
 

ในปี 2560 บริษัทฯได้ กําหนดเปา้หมายในการพฒันาฝึกอบรมไว้ที' 20 ชั'วโมงต่อคน ซึ'งเฉลี'ยแล้วได้รับการ
อบรมและพฒันา 20 ชั'วโมงตอ่คน โดยการอบรมและพฒันาในหลากหลายหลกัสตูรไม่ว่าจะเป็น Six Sigma , Team 
Building , Strategy Training, 5ส ปัจจยัพื 2นฐานในการเพิ'มผลผลิต เป็นต้น ทั 2งในระดบัปฏิบตัิการ ระดบัพนกังาน 
และระดบับริหาร  

ในปี 2560 นี 2 บริษัท ได้จัดคอร์สฝึกอบรมในการพัฒนาผู้บริหาร และพนกังาน โดยได้เชิญวิทยากรจาก
ภายนอกบริษัท ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขามาให้ความรู้ เพื'อเป็นการพฒันาพนกังาน และผู้บริหารอย่าง
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ต่อเนื'องและยั'งยืน โดยในปี 2560 ได้จดัอบรมรวมทั 2งสิ 2น เฉลี'ยประมาณ 100 ชั'วโมง แบ่งเป็นระดบัผู้บริหาร 30 
ชั'วโมง และระดบัพนกังาน 70 ชั'วโมง ตวัอยา่งหลกัสตูรอบรม เช่น 

 

หลักสตูรอบรม ระดับพนักงาน จาํนวนชั$วโมงฝึกอบรม 

Six Sigma ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 20  ชั'วโมง 

Team Building ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 14 ชั'วโมง 

Strategy Training ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 7 ชั'วโมง 

5ส ปัจจยัพื 2นฐานในการเพิ'มผลผลติ ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 7 ชั'วโมง 

 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

บริษัทให้ความสําคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมากและมุ่งเน้นที'จะพัฒนาทุนมนุษย์ 
(Human Capital Development) ของบริษัทให้เข้มแข็ง ให้สอดคล้องไปกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธของบริษัท 
เพราะบริษัทตระหนกัวา่ บคุคลากร คือ ทรัพย์สนิที'มีคา่ยิ'งของบริษัท  

1. แผนระยะสั =นของการบริหารทรัพยากรบุคคล   

บริษัทมุง่ที'จะพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานด้วยการ ฝึกอบรมให้พนกังานมีขีดความสามารถสงู 
ในการปฏิบตัิงานและมีทกัษะการปฏิบตัิงานที'หลากหลาย (Multi-Skilled) สามารถสร้างผลผลิตที'ดีทั 2งเชิงปริมาณ
และเชิงคณุภาพให้เป็นที'ยอมรับของลกูค้าของบริษัทเป็นอยา่งสงู  

 

2. แผนระยะยาวของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษัทจะดําเนินโครงการสาํคญัตา่งๆ ที'ได้เริ'มต้นไว้ ให้บรรลผุลอยา่งมีประสทิธิภาพได้แก่  

• Competency Management System 
โครงการนี 2จะเพิ'มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องค์กร อย่างเต็มที' โดยจะนําระบบนี 2ไปใช้กบัระบบ

ตา่งๆ ในการบริหารทรัพยากรบคุคล เช่น ระบบการสรรหาและว่าจ้าง  ระบบการฝึกอบรมและพฒันา และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตัิของพนกังาน เป็นต้น  

• Diversity Management  
       บริษัทได้เน้น การบริหารความหลากหลายเพื'อเตรียมตวัรับการก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) ในอนาคตอนัใกล้ของประเทศไทย โดยส่งเสริมให้พนกังานได้พัฒนาทกัษะด้านภาษาให้มากขึ 2นและจัด
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีสภาพแวดล้อม ที'ดีใกล้เคียงกบั Global Environment มากขึ 2น  

• Employee Engagement Program   
        บริษัท ได้จดัทําโครงการนี 2ขึ 2นเพื'อสร้างความผกูพนัระหว่างพนกังานกบับริษัทให้พนกังานทํางานด้วย

ความมุง่มั'น อทิุศตนเพื'อบริษัท อยา่งเต็มความสามารถ โดยการสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการบริหารงานของ
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บริษัทในทุกระดบั สร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างพนกังาน กับฝ่ายบริหาร ตลอดจนส่งเสริมให้พนกังานได้พฒันา
ตนเอง เพื'อที'จะเติบโตไปในสายงานต่อไปในอนาคต บริษัทมีกองทนุสํารองเลี 2ยงชีพ โดยพนกังานจ่ายสว่นหนึ'งและ
บริษัทจ่ายสมทบ ซึ'งอตัราสมทบเป็นไปตามที'กฎหมายกําหนด โดยมีจดุมุง่หมายเพื'อสง่เสริมการออมเงินแบบผกูพนั
ระยะยาว (Contractual Savings) สําหรับลกูจ้าง เพื'อไว้ใช้จ่ายเมื'อยามเกษียณอาย ุทพุพลภาพ หรือต้องออกจาก
งานนอกจากนั 2นบริษัท ยงัมุ่งเน้นที'จะสร้างให้บริษัท เป็นองค์กรแห่งความสขุ (Happy Workplace) โดยการจัด
สภาพแวดล้อมในการทํางานที'จะทําให้ พนกังานมีความสขุในการทํางาน ซึ'งจะทําให้ พนกังานร่วมกนัสร้างผลผลิต
ทั 2งเชิงปริมาณและ คณุภาพให้กบับริษัทอยา่งเต็มที'อีกด้วย  

• Talent Management  
           บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของบคุลากรที'มีความรู้ความสามารถสงู (Talent) วา่จะเป็นกําลงัสาํคญั 

ในการขบัเคลื'อนบริษัทไปข้างหน้าทา่มกลางสภาพการแขง่ขนัที'รุนแรง บริษัทจึงดําเนินโครงการบริหารพนกังานดาว
เดน่ (Talent Management) อยา่งเป็นระบบ 

• Succession Planning and Career Development  
บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการเตรียมพร้อมในการวางแผนสบืทอดตําแหนง่งานในระดบั 

ผู้บริหาร เพื'อให้บริษัทสามารถดําเนินงานไปอยา่งตอ่เนื'อง และการพฒันาเส้นทางอาชีพของพนกังาน เพื'อเป็นการจงู
ใจและเตรียมพร้อมในการเจริญเติบโตของพนกังาน บริษัทจึงดําเนินโครงการการสืบทอดตําแหน่งงาน และการ
พฒันาเส้นทางอาชีพของพนกังาน 

 

โครงการ WiL (Work integrated Learning)  

บริษัทได้นําโครงการ WiL (Work integrated Learning) มาใช้เตรียมความพร้อมในการสร้างกําลงัคนใน
ระยะยาวด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ เพื'อสนบัสนนุการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต โดยการร่วมมือกนั 3 ฝ่าย คือ 
ภาคเอกชน โดย บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ภาครัฐ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และภาคการศึกษา โดย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ'งเป็นโครงการ การเรียน
ระดบั ปวส.(อิเลก็ทรอนิกส์) และ ระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ในโรงงาน (School in Factory) 
โครงการ WiL เป็นรูปแบบการจัด การเรียนการสอนในโรงงานและทํางานจริง ซึ'งนักศึกษาจะทํางานจริง 
เปรียบเสมือนพนกังานและเรียนในโรงงานในช่วงเลิกงาน โดยจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลยัมาสอนที'โรงงานทกุวนั
ทํางาน ซึ'งนักศึกษาจะได้ประสบการณ์จากการทํางานจริงและเอาประสบการณ์การทํางานนั 2นไปศึกษาต่อใน
ห้องเรียน ซึ'งเป็นการเรียนที'ตรงกบัภาคการผลิตจริง และเมื'อนกัศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสตูรของโครงการ ทาง
บริษัทจะทําการคดัเลอืกเข้าทํางานในตําแหนง่ด้านช่างเทคนิค หวัหน้างาน และวิศวกรตอ่ไป ซึ'งจะทําให้ทางบริษัทไม่
ขาดแคลนแรงงานและกําลงัคนในด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในอนาคต 

 
9.    การกาํกับดแูลกิจการ   
9.1  นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ 

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed Company) คณะกรรมการบริษัท 
สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จึงมุง่มั'นในการพฒันาระดบัการกํากบัดแูลกิจการอย่าง
ตอ่เนื'อง เพื'อให้บริษัทมีระบบการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิที'ดี (Best Practices) และมุ่งหวงัให้บริษัทพฒันา
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ระดบัการกํากบัดแูลกิจการให้ได้รับการยอมรับวา่มีการกํากบัดแูลกิจการที'ดี เพื'อสร้างความเชื'อมั'นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้มี
สว่นได้เสยี และสร้างมลูคา่เพิ'มให้เกิดประโยชน์โดยรวมตอ่ผู้ ถือหุ้น  
 
ในปี 2560 บริษัท ปฏิบตั ิตามการกาํกบัดแูลกิจการท ี$ด ี ด ังต่อไปนี = 
 
1.      สิทธ ิของผู้ถอืห ุ้นและการประชุมผู้ถอืห ุ้น (Rights of Shareholders and Shareholders Meeting) 

บริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัพฤหสับดทีี' 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. (ภายใน  
4 เดือนนบัแตว่นัสิ 2นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท) โดยใช้วิธีกําหนดรายชื'อผู้ ถือหุ้นที'มีสทิธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้น (Record Date) และรวบรวมรายชื'อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา YY[ ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Securities 
Depository Co., Ltd.) ซึ'งเป็นนายทะเบียนของบริษัทจดัสง่หนงัสอืเชิญประชุมทั 2งฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
พร้อมรายงานประจําปี ในรูปแบบ CD-Rom ให้กบัผู้ ถือหุ้น ลว่งหน้า 14 วนัก่อนวนัประชุม  และโฆษณาบอกกลา่ว
นดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั  3 วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั เพื'อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณาข้อมลู
เพียงพอ หนงัสอืเชิญประชุมระบรุายละเอียดของวาระการประชุมชดัเจนว่าเป็นเรื'องที'เสนอเพื'อรับทราบ เพื'ออนมุตัิ 
หรือเพื'อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั 2งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการ
ประชุมที'มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ  นอกจากนี 2ยงัมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นนําหลกัฐานที'จําเป็น เพื'อ
นํามาแสดงตนในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นเพื'อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้      
บคุคลอื'นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยแนบแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบที'กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด)  บริษัทได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อนเวลาประชมุไม่น้อยกว่า 
1 ชั'วโมงและใช้ระบบบาร์โค้ด (barcode) ในการลงทะเบียนพร้อมจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้กบั    ผู้ ถือ
หุ้น และให้สทิธิผู้ ที'เข้าร่วมประชมุภายหลงัจากที'เริ'มประชมุแล้ว สามารถลงคะแนนได้สาํหรับวาระที'ยงัไมม่ีการลงมติ  
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 นั 2น มีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 ท่านจากจํานวน 8 
ทา่น รวมทั 2งผู้บริหารของบริษัท และผู้ ที'เกี'ยวข้องในแตล่ะวาระ ผู้สอบบญัชีของบริษัท ที'ปรึกษาทางการเงินของบริษัท 
และที'ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท ได้เข้าร่วมประชมุเพื'อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นด้วย 
และตวัแทนจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ทําการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 
และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที'ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท การดําเนินการประชุมเป็นไป
ตามลาํดบัวาระการประชมุโดยไมม่ีการเพิ'มวาระการประชมุ 
บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี'ยวกบัองค์ประชมุ สดัสว่นผู้ เข้าร่วมประชมุทั 2งด้วยตนเองและมอบฉนัทะ 
วิธีการลงคะแนน วิธีนบัคะแนน ดงันี 2 

(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ'งหุ้นตอ่หนึ'งเสยีง ดงันั 2นผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีเสยีงตามจํานวนหุ้นที'ถืออยู ่
หรือรับมอบฉนัทะมา  

(2) ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนั 2น 
(3) ผู้ดําเนินการประชุมจะถามในแต่ละวาระๆว่ามีผู้คดัค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากประสงค์จะคดัค้าน

หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน สําหรับท่านที'ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่า
อนุมัติตามวาระนั 2น บริษัทจะนําคะแนนเสียงที'ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียง
ทั 2งหมดที'เข้าร่วมประชมุ หรืองดออกเสยีงลงคะแนน เพื'อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
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(4) เพื'อให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาลที'ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระเรื'องพิจารณา
เลือกตั 2งกรรมการแทนกรรมการซึ'งครบกําหนดออกตามวาระ และบริษัทได้เสนอชื'อกรรมการให้ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนทีละคน ทั 2งนี 2เพื'อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกกรรมการที'ต้องการได้อย่างแท้จริง ผู้ ถือหุ้นทั 2ง
ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน  
 

 บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมาเข้าร่วมประชมุรวมทั 2งผู้ลงทนุสถาบนัด้วย โดยบริษัทได้คดัเลอืก
สถานที'ในการจดัประชมุที'ระบบขนสง่มวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื'อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุสถาบนัสามารถเดินทาง
ได้สะดวกในการเข้ามาประชมุ นอกจากนี 2บริษัทได้กําหนดเวลาในการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสและสทิธิอยา่งเท่า
เทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท  สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้
อยา่งเต็มที'  บริษัทมีช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นได้สง่คําถามที'ต้องการให้ตอบในที'ประชมุได้ลว่งหน้าทางอีเมล์ไปยงันกัลงทนุ
สมัพนัธ์ของบริษัทหรือโดยทางโทรสารของบริษัท 
 บริษัทได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุ โดยบนัทึกวาระการประชุม เนื 2อหาการประชุม ผลการลงคะแนนแต่
ละวาระ มติที'ประชุมผู้ ถือหุ้น ประเด็นข้อซกัถาม ความคิดเห็น คําชี 2แจงของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่างถกูต้อง 
ครบถ้วน สาํหรับรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นนั 2น บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วนัหลงั
การประชมุผู้ ถือหุ้นโดยได้จดัเก็บรายงานการประชมุอยา่งเป็นระเบียบเพื'อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

 นอกเหนือจากสทิธิในการลงคะแนนเสยีงในที'ประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นยงัได้รับสทิธิขั 2นพื 2นฐานอื'นๆ ได้แก่ สทิธิ
การได้รับสว่นแบง่ในผลกําไร/เงินปันผลอยา่งเทา่เทียมกนั สิทธิในการได้รับการปฏิบตัิที'เท่าเทียมในการรับซื 2อหุ้นคืน
โดยบริษัท เป็นต้น ซึ'งสทิธิขั 2นพื 2นฐานเหลา่นี 2มีกําหนดเป็นกฎหมายอยูแ่ล้ว  

 

2.        การปฏิบัต ิต่อผู้ถอืห ุ้นอย่างเท่าเท ียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาํคญัเกี'ยวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุคนและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่า
เทียมกนั และเป็นธรรม ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายยอ่ย หรือผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยได้ดําเนินการต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี 2 

(1) ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที'ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุม
เสมอ จะไม่เพิ'มวาระการประชุมที'ไม่ได้แจ้งเป็นการลว่งหน้าหากไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญัที'
ต้องให้ผู้ ถือหุ้นใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 

(2) เสนอรายชื'อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื'อเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และได้
ชี 2แจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่กรรมการแตล่ะคนมีสว่นได้เสยีในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น  วาระการแต่งตั 2ง
กรรมการแทนกรรมการที'ครบกําหนดออกตามวาระ เป็นต้น 

(3) สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสยีงทกุวาระ โดยจดัทําบตัรลงคะแนนแยกแตล่ะวาระเพื'อให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร   

(4) ประธานในที'ประชุมได้จัดสรรเวลาให้กับผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ในการประชุม
ประจําปี 2560 บริษัทเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั 2งคําถามต่อที'ประชุมในเรื'องที'
เกี'ยวข้องกบับริษัทได้ รวมทั 2งให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามเพื'อสอบถามข้อมลูในแตล่ะวาระหรือข้อมลูอื'นๆของ
บริษัทล่วงหน้าผ่าน E-mail address: ir@starsmicro.com หรือทางโทรสาร 035-258-914 และ
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สอบถามรายละเอียดเพิ'มเติมได้ที'นกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 035-258-555 ตอ่ 313  อยา่งไรก็ตามใน
ปี 2560 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสง่เรื'องใดมาเพื'อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

(5) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั'ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี'ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเกี'ยวโยง และการได้มา
หรือจําหนา่ยทรัพย์สนิที'สาํคญัของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั 2งปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที'กําหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

(6) คณะกรรมการบริษัท จะให้ความสําคญักบัรายการระหว่างกัน หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท 
หรือบริษัทย่อยเกิดขึ 2นกบับคุคลที'อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ'งไม่อยู่ในเงื'อนไขทางธุรกิจปกติ  ทั 2งนี 2 บริษัท จะเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที'ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท  

(7) กําหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมลูถึงการมีผลประโยชน์สว่นตนต่อการทํา
ธุรกรรมใดๆอนัอาจกระทบกบับริษัท ผา่นแบบฟอร์มรายงานการมีสว่นได้เสีย โดยมีเลขานกุารบริษัท
เป็นผู้ รับรายงานการเปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสยีและนําสง่ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ'งในปี 2560 บริษัทได้ให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนเปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสียของ
ตน ซึ'งทั 2งปีนี 2ไมม่ีการกระทําใดขดัตอ่ข้อกําหนดในเรื'องการทําธุรกรรมที'เกี'ยวโยงกนั 

3.   สิทธ ิของผู้มีส่วนได้เสีย (Rights of Stakeholders) 
1. ผู้ ถือหุ้น:  บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ความสําคญักบัสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น ไมก่ระทําการใดๆอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 
2. พนกังาน: บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที'

เหมาะสม 
3. คูค้่าและเจ้าหนี 2: บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตอ่คูค้่าและเจ้าหนี 2อยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเงื'อนไขทางการ

ค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสญัญาที'ทําร่วมกันอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที'ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื'อนไขที'ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี 2ทราบล่วงหน้าเพื'อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา 

4. ลูกค้า: บริษัทมีนโยบายให้บริการที'มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้
ความสําคญัด้านความปลอดภยัควบคู่กันไป โดยมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกลกูค้า และพิจารณา
เครดิตลมิิตของลกูค้าสาํหรับลกูค้าเก่า และลกูค้าใหม ่ซึ'งต้องมีฐานะการเงิน  และประวตัิการชําระหนี 2
ที'ดี   

5. คูแ่ขง่: บริษัทมีนโยบายปฏิบตัติามกติกาการแขง่ขนัที'ดี และหลกีเลี'ยงวิธีการไมส่จุริตเพื'อทําลายคูแ่ขง่  
6. สงัคมรวมและสิ'งแวดล้อม: บริษัทให้การสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ และสง่เสริมคณุภาพของ

สงัคม และสิ'งแวดล้อมโดยรวม 
และบริษัทมีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบของสงัคม เพื'อให้มั'นใจว่า การประกอบธุรกิจของ
บริษัทได้คํานงึถึงปัจจยัด้านสิ'งแวดล้อมและสงัคมเพื'อการพฒันาอยา่งยั'งยืน 
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ทั 2งนี 2 บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ที'เกี'ยวข้อง เพื'อดแูลสทิธิของผู้มีสว่นได้เสียข้างต้น
ด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีช่องทางในการร้องเรียนสําหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่สามารถ
ติดตอ่/ร้องเรียนในเรื'องที'อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง  

 
ติดตอ่คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผา่นทางเลขานกุารบริษัท 
ทางอีเมล์: yunyong-s@starsmicro.com  
โทรสาร: 035-258-914  
หรือสง่จดหมายปิดผนกึมายงั 
เลขานกุารบริษัท 
ที'อยู:่ บริษัท สตาร์สไมโคร อิเลก็ทรอนิกส์ ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
605-606 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน หมูที่' 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 13160 

 
4.  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลและส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูลที'เกี'ยวข้องกับกิจการ ทั 2งข้อมูลทางการเงิน 
รายงานการเงิน ให้ตรงเวลาตามข้อกําหนดเรื'องการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยนําเสนอ
ทั 2งในรูปภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เพื'อให้นกัลงทุน ผู้ ถือหุ้น และผู้ เกี'ยวข้องต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลได้อย่าง
โปร่งใสเทา่เทียมกนั นอกจากนี 2ยงัได้มีการเปิดเผยรายงานผู้สอบบญัชี ตวัเลขทางการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินไว้อยา่งครบถ้วนด้วย  

พร้อมกนันี 2 บริษัทได้เปิดเผยบทบาทหน้าที'ของคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวนครั 2ง
ของการเข้าร่วมประชมุ และเปิดเผยข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบริษัท ยงัได้จดัให้มีสว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ทําหน้าที'รับผิดชอบดูแลให้ข้อมลูที'สําคญัต่อนกัลงทุน และผู้ ที'เกี'ยวข้อง พร้อมทั 2งจัดทําข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ 
ผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเวบไซต์ของบริษัท  เพื'อให้นกัลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสียสามารถอ่าน  และ
รับทราบข้อมลูขา่วสารที'สาํคญัของบริษัท ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูผลการประกอบการได้ตลอดเวลา  
 
        นอกจากนี 2 บริษัทยงักําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานโดย ให้กรรมการทุกท่าน ผู้ดํารงตําแหน่งใน
ระดบับริหารสี'รายแรก นบัต่อประธานเจ้าหน้าที'บริหารลงมา ผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินที'เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ 2นไป หรือเทียบเทา่ ต้อง “รายงานการมีสว่นได้เสยี” ตามแบบแจ้งรายงานการมีสว่น
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยรายงานทกุครั 2งเมื'อมีการทํารายการที'อาจเข้าข่ายมีสว่นได้เสีย ให้รายงานต่อ
บริษัท โดยไม่ชักช้า และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที'รายงานโดยกรรมการและ
ผู้บริหารไว้ 

 
การแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื'อพบปะนักลงทุน และ

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ดงันี 2 
- จดังานพบปะนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ (Analyst Meeting) รวม 2 ครั 2ง 
 นอกจากนี 2บริษัท ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ที'สนใจเข้าชมกิจการของบริษัท (Company Visit) เสมอ ซึ'งผู้ ถือหุ้นที'

เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบปะพดูคยุ และมีโอกาสร่วมแลกเปลี'ยนความคิดเห็นซึ'งกนัและกนั 
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ทั 2งนี 2 ปี 2560 นี 2บริษัทได้ปฏิบตัิโดยการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อยา่งครบถ้วน และตรงตามกําหนดเวลา 

9.2    คณะกรรมการชุดย่อย 

9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการ  

  ปัจจบุนับริษัท มีคณะกรรมการ จํานวน 8 ทา่น ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น กรรมการบริหาร
จํานวน 2 ทา่น และกรรมการที'ไมเ่ป็นกรรมการอิสระและไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 3 ทา่น   
อนึ'ง บริษัทไมม่ีกรรมการที'ดํารงตาํแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษัท และบริษัทไมม่ีนโยบายให้กรรมการที'
เป็นผู้บริหารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื'น และบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทั 2งนี 2ไม่นบัรวมบริษัท
ยอ่ย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุของบริษัท ซึ'งบริษัทมีความจําเป็นต้องเข้าไปกํากบัดแูลการบริหารจดัการเพื'อ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั 2งนี 2บริษัท มีกรรมการที'ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที'มีประสบการณ์การทํางาน
เกี'ยวกบัธุรกิจของบริษัท  
 
  ปัจจบุนับริษัทได้จดัตั 2งคณะกรรมการรวมทั 2งสิ 2น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี'ยง ทั 2งนี 2เพื'อแบ่ง
อํานาจหน้าที'ให้ชัดเจน ซึ'งจะทําให้การกําหนดทิศทางและการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีประสิทธิภาพสูงสุด 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากําหนดเปา้หมายของบริษัท และกําหนดบทบาทและมอบหมายอํานาจหน้าที'
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที'บริหาร      
 

ทั 2งนี 2 บริษัทกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปีของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี และการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการอิสระในปี 2560 ไมม่ีกรรมการอิสระที'ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระเกิน 9 ปี  

 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) 
 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการที'จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ โดยพิจารณาทกัษะที'
จําเป็นที'ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการชดุปัจจบุนัเพื'อเติมเต็มความรู้ความเชี'ยวชาญให้ครบทกุด้าน รวมทั 2งวิชาชีพ  
เป็นต้น  ทั 2งนี 2เพื'อช่วยเพิ'มประสทิธิภาพในการกําหนดนโยบาย และการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท และเพื'อให้
คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบและโครงสร้างที'เหมาะสมกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมี
กรรมการที'มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัของบรรษัทภิบาลที'ด ี 
 
ในปี 2560 นี 2บริษัทไมม่ีกรรมการเข้ามาใหมเ่พิ'มเติม เนื'องจากกรรมการทั 2ง 8 ทา่นของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ 
และปฏิบตัิหน้าที'ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับโครงสร้าง และจํานวนกรรมการบริษัทฯที'มีอยู่ เหมาะสมกบัทิศทางใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯแล้ว   
  
คณะอนุกรรมการ  

นอกจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว บริษัท ยงัมคีณะกรรมการชดุยอ่ย 5 ชดุ ได้แก่  
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ทั 2งนี 2บริษัท ได้มีการกําหนดอํานาจหน้าที'ของคณะกรรมการชดุตา่งๆ ไว้อยา่งชดัเจน  อยา่งไรก็ดี บริษัทยงัไมไ่ด้มีการ
พิจารณาแตง่ตั 2ง คณะกรรมการสรรหา เนื'องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทไมไ่ด้มคีวามซบัซ้อนมาก 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบนั คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวนทั 2งสิ 2น 8 ท่านประกอบด้วยกรรมการที'เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน 
กรรมการอิสระ 3 ทา่น กรรมการที'ไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 ทา่น  

รายชื$อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

1 นายสมนกึ  ไชยกลุ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความ
เสี'ยง  

3 นายชอง เคว็น ซมั กรรมการ 

4 นายประสาท  ยนิูพนัธุ์ กรรมการ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

5 นางพนูพรรณ ไชยกลุ กรรมการ และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม (CSR) 

6 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

7 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 

ชุดย่อย 
ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหาร 

6 ทา่น 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3 ทา่น 

(กรรมการอิสระทั 2งคณะ) 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี'ยง 12 ทา่น 

( ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ เ ป็ น
ประธาน)  

คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน 3 ท่าน 

(กรรมการอิสระเป็น
ประธาน) 

 

คณะกรรมการความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

(CSR)  
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8 ศาสตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง 

เลขานกุารบริษัท คือ นายยรรยงค์ สวสัดิd   
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าท ี$ของคณะกรรมการบริษัท   

1. บริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติของที'ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื'อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  

2. มีอํานาจแต่งตั 2งกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท บุคคลใดๆ และ/หรือบุคคลภายนอก จํานวนหนึ'งให้เป็น 
คณะกรรมการบริหาร เพื'อดําเนินการอย่างหนึ'งอย่างใดหรือหลายอย่างได้ เพื'อปฏิบตัิงานตามที'ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท    
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแต่งตั 2งคณะกรรมการอื'นๆ เช่น คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ฯลฯ ตามความเหมาะสม รวมทั 2งมีอํานาจแต่งตั 2งและมอบอํานาจให้บุคคลอื'นใด
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ'งแทนคณะกรรมการได้  โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ  และมี
อํานาจยกเลิก เพิกถอน  กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง แก้ไข หรือ เปลี'ยนแปลงอํานาจดงักลา่วได้ตามที'
เห็นสมควร   
นอกจากนี 2ให้มีอํานาจว่าจ้าง แต่งตั 2ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกําหนด
อตัราค่าจ้าง และค่าตอบแทนสําหรับบคุคลที'ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร  ตามที'เห็นสมควร 
หรือตามที'คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาเสนอ 

3. อนมุตัิและกําหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีของบริษัท รวมถึง 
ควบคมุดแูล การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร หรือของบคุคลใดๆ ที'ได้รับมอบหมายให้ดําเนินงาน
ดงักลา่ว  พร้อมทั 2งติดตามให้เป็นไปตามเปา้หมายและนโยบาย รวมทั 2งแผนการดําเนินงานที'คณะกรรมการ
บริษัทได้ให้ไว้ 

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัินโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ ในโครงการ
ลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัท ที'เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร  

5.    ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื'อง 
6.    พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการอื'นๆ หรือลงทนุใน

บริษัท หรือกิจการตา่ง ๆ  
 7.     กําหนดนโยบาย ควบคมุ ดแูลการบริหารงานของบริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทในเครือ  
 8.  มีอํานาจพิจารณาเพื'อนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเลกิใช้ และการจําหนา่ยสนิทรัพย์ หรือการขาย และเช่า 

กลบัคืนสนิทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบตัิเรื'องการเลกิใช้ และจําหนา่ยสนิทรัพย์หรือการขายและเช่ากลบัคืน 
สนิทรัพย์ ในกรณีที'มลูคา่สทุธิทางบญัชีมากกวา่ 30 ล้านบาทขึ 2นไป  

 9.  พิจารณาและอนมุตัิกิจการอื'นๆ ที'สาํคญัอนัเกี'ยวกบับริษัท หรือที'เห็นสมควรจะดําเนินการนั 2นๆ เพื'อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัท  
เว้นแตอํ่านาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 2 จะกระทําได้ก็ตอ่เมื'อได้รับอนมุตัิจากที'ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 
ได้แก ่ 
(ก)  เรื'องใดๆ ที'กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที'ประชมุผู้ ถือหุ้น  
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(ข) เรื'องใดๆ ที'กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที'กฎหมายหรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากที'ประชมุผู้ ถือหุ้น อาทิเช่น การดําเนินการเกี'ยวกบัรายการที'เกี'ยวโยง
กนั การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ'งสนิทรัพย์ที'สาํคญัของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย  
เรื'องดงัตอ่ไปนี 2จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที'ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

กรรมการที'เข้าร่วมประชุม  และจากที'ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 2งหมด
ของผู้ ถือหุ้นที'เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั 2งหมดหรือบางสว่นที'สาํคญั  
(ข) การซื 2อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื'นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี'ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั 2งหมดหรือบางสว่นที'สําคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื'นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื'นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่กําไรขาดทนุกนั  

(ง) การแก้ไขเพิ'มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั  
(จ) การเพิ'มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้   
(ฉ) การควบกิจการ หรือเลกิบริษัท  
(ช) การอื'นใดที'กําหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ/หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที'ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที'ประชุม
ผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น  

ทั 2งนี 2 เรื'องใดที'กรรมการมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
บริษัทที'เกี'ยวข้องกรรมการซึ'งมีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื'องนั 2น 

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยงัมีการแต่งตั 2งคณะกรรมการชุดย่อยอีกสี'ชุด เพื'อช่วยในการ
บริหารงาน พิจารณากลั'นกรอง ตดัสนิใจ และ เพื'อความโปร่งใส ตามหลกัการกํากบักิจการที'ดดีงันี 2 

- คณะกรรมการบริหาร 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
- คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง 

ทั 2งนี 2 เพื'อให้การปฏิบัติหน้าที'เป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส การกําหนดทิศทางและการดําเนินธุรกิจของบริษัท มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ พิจารณากําหนดเป้าหมายของบริษัท และกําหนดบทบาทและ
มอบหมายอํานาจหน้าที'ให้แก่คณะกรรมการชดุยอ่ย โดยรายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยทั 2งสี'ชุด มี
ดงันี 2  
 
 

คณะกรรมการบริหาร  

         คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ทา่น  
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รายชื$อ ตาํแหน่ง 

1 นายสมนกึ ไชยกลุ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กรรมการบริหาร 

3 นายยรรยงค์ สวสัดิd กรรมการบริหาร 

4 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมการบริหาร 

5 ดร.ทดัธีร์ ขยิ'ม กรรมการบริหาร 

6 ดร.พิชิต แสงผอ่งแผ้ว กรรมการบริหาร 

อาํนาจหน้าท ี$ของคณะกรรมการบริหาร 

1.  องค์ประกอบและการแต่งตั =ง  

   1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตั 2งคณะกรรมการบริหาร  
   2.  บคุคลที'จะเข้ามาดํารงตําแหนง่กรรมการบริหาร อาจคดัสรรจากกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท และ/

หรือบคุคลภายนอกเข้ามาดํารงตําแหน่งก็ได้แต่ต้องเป็นบคุคลที'มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาเพียง
พอที'จะอทิุศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที'ให้แก่บริษัทได้ 

   3. มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัและกฎหมาย 
 อื'นที'เกี'ยวข้อง 
   4.       กรรมการบริหารไมส่ามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื'นที' 
             ประกอบธุรกิจเดียวกนั หรือคล้ายคลงึ และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะทําเพื'อผลประโยชน์ 
             สว่นตนหรือผลประโยชน์ของบคุคลอื'น เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที'ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที'จะมีมต ิ
             แตง่ตั 2งกรรมการบริหารเข้าดํารงตําแหนง่ 

 

2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง  
1. กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนง่ Y ปีนบัจากวนัที'ได้รับการแต่งตั 2งจากคณะกรรมการบริษัท   โดย

คณะกรรมการบริษัท สามารถปรับเปลี'ยนวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริหารได้ตามที'เห็นสมควร ทั 2งนี 2 
กรรมการบริหารที'ออกจากตําแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้  สําหรับการ
แต่งตั 2งกรรมการบริหารทดแทนในกรณีที'ตําแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาแต่งตั 2ง
ตอ่ไป 

2. ลาออก 
 

3. หน้าท ี$และความรับผิดชอบ  
1.  ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ  จดัทํานโยบาย เป้าหมาย แผนการดําเนินงานงบประมาณ

ประจําปี และรวมทั 2งกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื'อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ 
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2.  ควบคุม ดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทตลอดถึงนโยบาย แผนการ
ดําเนินงาน  งบประมาณประจําปี และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทที'ได้รับอนมุตัจิากที'ประชมุคณะกรรมการ
บริษัท  

3.  ประเมินผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท ตลอดจนฝ่ายงานตา่งๆ ทกุไตรมาส  
4.  รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากําหนดทิศทาง แนวทาง เพื'อกําหนดภารกิจหลกั (Mission) 

สําหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการ รวมทั 2ง กําหนดแผนการดําเนินงานหลกัและเป้าหมายทางธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับแนวนโยบาย แผนการดําเนินงานประจําปีและงบประมาณประจําปีที'ได้รับอนุมติจาก
คณะกรรมการ เพื'อให้ฝ่ายบริหารและฝ่าย จดัการนําไปดําเนินการตอ่ไป  

[. ควบคมุตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท  

6.  ออกคําสั'ง ระเบียบ ประกาศ และข้อกําหนด เพื'อให้แน่ใจว่าการดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัท และเพื'อผลประโยชน์ของบริษัท  รวมถึงเพื'อรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร  

7.  พิจารณาเห็นชอบหรือมีอํานาจ ในการวา่จ้าง แตง่ตั 2ง โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง กําหนดอตัรา 
คา่จ้างและคา่ตอบแทน   บคุคลากรซึ'งเป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  ในตําแหนง่ตั 2งแตป่ระธานเจ้าหน้าที'
บริหาร  จนถึงผู้ อํานวยการฝ่าย  โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการดงักลา่ว
ข้างต้น   

สําหรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที'บริหาร  หากมีการว่าจ้าง แตง่ตั 2ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง 
กําหนดอตัราคา่จ้างและคา่ตอบแทน  ให้ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที'เสนอต่อที'ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื'อพิจารณาอนมุตั ิ

j. พิจารณาเห็นชอบในโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื'นๆของผู้บริหาร เจ้าหน้าที' และลกูจ้าง
ของบริษัท รวมทั 2งที'เกี'ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน เพื'อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตั ิ

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี'ยนแปลง โครงสร้างการบริหารงาน  ระเบียบ ปฏิบตัิ  และ
ขั 2นตอนการทํางานของแตล่ะสายงาน แล้วนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตั ิ

Vh. กลั'นกรองและเสนอ งบดลุ  บญัชีกําไรขาดทุน  ประมาณการกระแสเงินสด  แผนการลงทุน เพื'อให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  เพื'อนําเสนอต่อที'ประชุมผู้ ถือหุ้น (ถ้า
จําเป็น) เพื'อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

11. ให้ข้อเสนอแนะ และให้คําปรึกษาตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื'อการตดัสนิใจด้านธุรกิจของบริษัท  
12. ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ จดัทํารายงานเกี'ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทตลอดถึง

งบการเงิน งบการลงทุน และปัญหาสําคญั หรือการบริหารความเสี'ยง เพื'อเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณารับทราบ และ/หรือ อนมุตั ิ 

13. กําหนดกลยทุธ์ด้านการตลาดและการขาย ให้สอดคล้องกบัแผนการดําเนินงานและ งบประมาณประจําปี  
14. พิจารณาการเข้ายื'นหรือร่วมในการประกวดราคา ในวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาท  
15. อนมุตัิการซื 2อเครื'องจกัร ในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครั 2งเดียวหรือต่อเนื'อง) ไม่เกินธุรกรรมละ 30 ล้าน

บาท และปี ละไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ ยกเว้นเป็นกรณีที'ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของ
บริษัท และ/หรือ ปรากฏในแผนการดําเนินงานหรืองบประมาณประจําปีของบริษัทแล้ว  
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16. มีอํานาจอนมุตัิการเลิกใช้ และการจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบ
ปฏิบตัิเรื'อง การเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ในกรณีที'มลูค่าสทุธิ
ทางบญัชีมากกวา่ 1 ล้าน บาท แตไ่มเ่กิน 30 ล้านบาท  

17. พิจารณาการให้กู้ ยืมหรือการกู้ ยืม จัดหาเงินทุน ขอหรือให้สินเชื'อ คํ 2าประกัน ลงทุนในตราสารที'
กระทรวงการคลงัหรือธนาคารพาณิชย์รับรองหรือคํ 2าประกัน หรือตราสารอื'นใดที'เห็นสมควร และให้
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื'อพิจารณาอนมุตั ิ 

18. นําเสนอเรื'องตา่งๆที'คณะกรรมการบริหารเห็นสําคญั และควรจะได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  
ตอ่ที'ประชมุคณะกรรมการบริษัท  เพื'อพิจารณาอนมุตั ิ 

19. ปฏิบตัิหน้าที'อื'น ๆ ตามที'ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั 2งมีอํานาจดําเนินการใดๆ ที'จําเป็น
ในการปฏิบตัิหน้าที'ดงักลา่ว  

j. การประชุม  
(ก) คณะกรรมการบริหารจะต้องจดัให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั 2งต่อเดือน และกรรมการบริหารจะต้องเข้า
ร่วมประชมุอยา่งสมํ'าเสมอ 

  (ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  เพื'อพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามที'ระบุในข้อกําหนดนี 2  จะต้อง
ประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ'งหนึ'งของจํานวนกรรมการบริหารทั 2งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
ประชมุ  
(ค) ในการออกเสยีงของกรรมการบริหารในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการบริหารแตล่ะคนมีสทิธิ
ออกเสยีงได้ทา่นละ 1 เสยีง  
(ง)  การลงมติในเรื'องใดของคณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึ'งหนึ'งของจํานวนเสยีง
ทั 2งหมดของคณะกรรมการบริหารที'เข้าร่วมประชมุ เว้นแตใ่นการพิจารณาและลงมตใินเรื'องที'กําหนดไว้ในข้อ 1, 
10, 12, 14 และ 15 ดงักลา่วข้างต้นจะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนคณะ
กรรมการบริหารของบริษัททั 2งหมด  
(จ) คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตั 2งคณะอนกุรรมการ และ/หรือ คณะทํางาน และ/หรือ บคุคลใดๆ เพื'อทํา
หน้าที'กลั'นกรองงานที'จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื'อให้ดําเนินงานใดอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที'ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื'อดําเนินการใดแทนตามที'ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแหง่อํานาจหน้าที'ของคณะกรรมการบริหารได้ 
อนึ'งการอนมุตัิรายการดงักลา่วข้างต้นจะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการอนมุตัิรายการที'ทําให้กรรมการบริหาร  หรือ

ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนมุตัิรายการที'ตนหรือบคุคลที'อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื'นใดกับบริษัท  หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที'เกี'ยวข้อง (ตามประกาศ
คณะกรรมการ กลต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเรื'อง
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที'ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื'อให้พิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าว ภายใต้
ข้อบงัคบัหรือประกาศ หรือกฎหมายที'เกี'ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที'เป็นไปตามธุรกิจปกติที'มีการกําหนด
ขอบเขตที'ชดัเจนไว้แล้ว 

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารที'มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทนั 2น จะต้องเป็นกรรมการบริหารที'ได้รับการคดัสรรจาก
บคุคลภายนอกเทา่นั 2น  ทั 2งนี 2  คา่ตอบแทนให้เป็นตามที'ที'ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้  
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

เพื'อการกํากับดูแลกิจการที'ดี และให้เป็นไปตาม คู่มือ “หลกัการกํากับดูแลกิจการที'ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี Y[55” คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration 
Committee) เพื'อทําหน้าที'พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที'
บริหาร เพื'อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท จะต้องนําเสนอให้ที'ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
ผู้อนมุตั ิ

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัท  จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื$อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตาํแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน    

2 นายประสาท ยนิูพนัธุ์ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน   

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน   

*ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอ ิสระ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที'ได้รับการแต่งตั 2งขึ 2นเพื'อให้ข้อเสนอแนะ
เกี'ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร ที'ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัทให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม  โดยคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนของบริษัท จะมีความเป็นอิสระอยา่งเต็มที'ในการปฏิบตัิหน้าที'ภายใต้กฎบตัรฉบบันี 2   

1. องค์ประกอบและการแต่งตั =ง 
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ พิจารณาแตง่ตั 2งคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และจะต้อง

ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ 
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะต้องแตง่ตั 2งจากกรรมการอิสระ  
- ให้เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนโดยมีหน้าที'สนบัสนนุ

ให้การดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นไปด้วยความราบรื'น 
2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง  

- กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัแต่วนัที'คณะกรรมการ
บริษัท แต่งตั 2ง  ทั 2งนี 2กรรมการที'พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั 2งให้กลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากของที'ประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับการแต่งตั 2ง
กรรมการทดแทนในกรณีที'ตําแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือก
กรรมการ และพิจารณาแตง่ตั 2งตอ่ไป    
 

3. หน้าท ี$และความรับผิดชอบ  
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คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มีหน้าที'และความรับผิดชอบที'สาํคญั ดงัตอ่ไปนี 2 

1. เสนอแนะเรื'องคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร 
และที'ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ต่อที'ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที'ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื'อพิจารณาอนมุตั ิ

2. กําหนดค่าตอบแทนประจําปี (Retainer fee) ค่าเบี 2ยประชุม (Attendance fee) และ
ค่าตอบแทนอื'นตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบตัิที'บริษัทในอตุสาหกรรม
เดียวกนัใช้อยู ่ผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร หรือที'ปรึกษาที'บริษัทต้องการ   

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอํานาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ หวัหน้างาน และ/หรือ
บคุคลอื'นใดที'เกี'ยวข้องเข้าร่วมประชุม ชี 2แจง ซกัถาม และ/หรือ จดัสง่เอกสารข้อมลูเพื'อใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน  หรือมีอํานาจแต่งตั 2งผู้ เชี'ยวชาญอิสระตาม
ความเหมาะสมทั 2งจากบุคลากรภายใน และภายนอกบริษัท ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
ภายใต้งบประมาณที'ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื'อให้คําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะตา่งๆ ที'เกี'ยวข้องกบัการกําหนดคา่ตอบแทนได้  

4. กําหนดหลกัเกณฑ์ และนําเสนอรายงานการประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร และที'ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

5. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที'ต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกครั 2ง  หลังมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานรายชื'อ และขอบเขตอํานาจหน้าที'ของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 
(แบบ [W-V) และรายงานประจําปี (แบบ [W-Y) เป็นต้น  

6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี'ยนแปลงใดเกี'ยวกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื'อขออนุมตัิปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของหนว่ยงานที'เกี'ยวข้อง 

7. พิจารณาและทําหน้าที'อื'นๆ ที'คณะกรรมการบริษัท มอบหมายแก่คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนเป็นคราวๆ ไป 

4. การประชุม 
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ V ครั 2งตาม

ความจําเป็นและเหมาะสม 
2. ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะกําหนดวาระการประชุมแต่ละครั 2ง และเป็น

ประธานในการประชมุ นอกจากนั 2นต้องมีการจดและเก็บบนัทกึการประชมุทกุครั 2ง  
3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนลว่งหน้าก่อนการประชมุ  
4. ในการประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย

กวา่กึ'งหนึ'งจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
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5. มติที'ประชมุของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที'
เข้าร่วมประชมุ ทั 2งนี 2 กรรมการที'มีสว่นได้เสยีในเรื'องใดจะต้องไมเ่ข้าร่วมในการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื'องนั 2น 

5. การรายงาน  

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบตัหิน้าที'ตอ่คณะกรรมการบริษัท 
และรายงานการทําหน้าที'ในรอบปีที'ผา่นมาตอ่ผู้ ถือหุ้นในรายงานประจําปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี 2 

1. รายชื'อคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. จํานวนครั 2งในการประชมุ 
3.  จํานวนครั 2งที'กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ 
4.  ผลการปฏิบตัิหน้าที'ตามกฎบตัรที'กําหนดไว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ'งได้รับการแต่งตั 2งจากคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
จํานวน 3 ท่าน ที'เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบญัชีและการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบริหาร
ความเสี'ยง  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่น ดงันี 2 

รายชื'อ ตําแหนง่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

    2.  รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

    3.  ศาสตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ จํานวน 2 ใน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์   และศาสตราจารย์.ดร. 
กําพล ปัญญาโกเมศ เป็นกรรมการตรวจสอบที'มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสนุนัท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ : ซึ'งปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็น
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท 

 

หน้าท ี$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Scope of Authorities and Duties)  

(1) หน้าท ี$ของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที'ตามที'ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี 2:- 

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (internal audit) ที'เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั 2งโยกย้าย เลิก
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื'นใดที'รับผิดชอบเกี'ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน  
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3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที'เกี'ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท   

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั 2งบคุคลซึ'งมีความเป็นอิสระเพื'อทําหน้าที'เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบญัชี 
รวมทั 2งเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 
V ครั 2ง  

5. พิจารณารายการที'เกี'ยวโยงกนัหรือรายการที'อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั 2งนี 2 เพื'อให้มั'นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท   

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท  ซึ'ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี 2 
- ความเห็นเกี'ยวกับความถกูต้องครบถ้วน เป็นที'เชื'อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท  

- ความเห็นเกี'ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  
- ความเห็นเกี'ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที'เกี'ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

- ความเห็นเกี'ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเกี'ยวกบัรายการที'อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ แตล่ะทา่น  
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที'คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิ
   หน้าที'ตามกฎบตัร (charter) 
-  รายการอื'นที'เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั'วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที'และความ
รับผิดชอบที'ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

7. ปฏิบัติการอื'นใดตามที'คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการ
ของบริษัท ยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ตอ่บคุคลภายนอก 

(3) อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจที'จะขอความเห็นที'เป็นอิสระจากที'ปรึกษาทางวิชาชีพอื'น

ใดเมื'อเห็นวา่จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท 

ประกอบการพิจารณาเพิ'มเติมในเรื'องตา่ง ๆ ได้  
(4) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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1. การประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั 2ง ในกรณี
จําเป็นเร่งดว่น กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ'ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ'งของบริษัท อาจ
ขอให้มีการจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

2. การลงคะแนนเสียง  กรรมการตรวจสอบผู้ ที'มีสว่นได้เสียใด ๆ ในเรื'องที'พิจารณาห้ามมิให้
แสดงความเห็นและลงคะแนนเสยีงใดเรื'องนั 2นๆ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

3. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ที'ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จดและจดัทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ'ง
รายงานการประชุมดงักลา่วจะต้องนําสง่คณะกรรมการตรวจสอบเพื'อการรับรองและนําส่ง
คณะกรรมการบริษัท  เพื'อที'คณะกรรมการบริษัท จะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(5) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ในการปฏิบตัิหน้าที'ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือ
การกระทําดงัต่อไปนี 2ซึ'งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื'อดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที'คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในเรื'องตอ่ไปนี 2 

1. รายการที'เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
2. การทจุริตหรือมีสิ'งผิดปรกติหรือมีความบกพร่องที'สาํคญัในระบบการควบคมุภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที'เกี'ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท   
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ'งที'มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษัท  และผู้บริหารแล้ววา่ต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเมื'อครบกําหนดเวลาที'กําหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ
ดําเนินการแก้ไขดงักลา่วโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ'งอาจรายงานสิ'งที'พบดงักลา่ว
ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง  

 เพื'อเป็นการดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที'ดีของบริษัท และตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที'ดีของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านการบริหารจดัการความเสี'ยง  รวมทั 2งบริษัทเล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหาร
ความเสี'ยง (Risk Management) ที'ดี จะเป็นสว่นช่วยเพิ'มมลูคา่ของกิจการให้แก่ผู้ ถือหุ้น สง่เสริมให้บริษัทมีการเติบโตที'
มั'นคงและยั'งยืน ตลอดจนเพิ'มความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทให้สงูยิ'งขึ 2น    บริษัทจึงจดัตั 2งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี'ยงขึ 2นมาเพื'อเป็นหนว่ยงานที'ศกึษา ติดตาม ประเมิน จดัลําดบัความสําคญั และให้คําแนะนําในการป้องกนัหรือ
แก้ไขความเสี'ยงที'อาจเกิดขึ 2นได้ทั 2งจากปัจจยัภายในและภายนอก เพื'อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี'ยง โดยเน้นให้มีการปฏิบตัิตามกระบวนการ
บริหารความเสี'ยงทั 2งองค์กร เพื'อให้บรรลเุปา้หมายการบริหารความเสี'ยงที'กําหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี'ยง 
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ต้องกําหนดเป้าหมาย ดัชนีชี 2วัดความเสี'ยง มีแผนปรับปรุงความเสี'ยง และรายงานผลการบริหารความเสี'ยงให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุทกุครั 2ง 

รายชื$อคณะกรรมการบริหารความเสี$ยง  

รายชื$อคณะกรรมการบริหารความเสี$ยง ตาํแหน่ง 

1 ศาตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี'ยง 

2 นายยรรยงค์ สวสัดิd กรรมการบริหารความเสี'ยง 

3 นายชยัณรงค์ นิมมานเทวินทร์ กรรมการบริหารความเสี'ยง 

4 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมการบริหารความเสี'ยง 

5 ดร. ทดัธีร์ ขยิ'ม กรรมการบริหารความเสี'ยง 

6 นายทวีชยั งามเลศิศิริชยั กรรมการบริหารความเสี'ยง 

7 นายจิรวฒัน์ จนัทร์อยู ่ กรรมการบริหารความเสี'ยง 

8 ดร. พิชิต แสงผอ่งแผ้ว กรรมการบริหารความเสี'ยง 

9 นางสาวศิริพร ภกัด ี กรรมการบริหารความเสี'ยง 

10 นายเสกสรรค์ เลศิรัตนาพร กรรมการบริหารความเสี'ยง 

11 นางสาวสนุนัท์ วงศ์มทุธาวณิชย์  กรรมการบริหารความเสี'ยง 

12 นายขจร ธรรมจง กรรมการบริหารความเสี'ยง 

*ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี$ยง เป็นกรรมการอ ิสระ 

องค์ประกอบ 

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ พิจารณาแตง่ตั 2งคณะกรรมการบริหารความเสี'ยง  
- คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระและผู้บริหารระดบัสงูจากฝ่ายงานที'

สาํคญัตา่งๆ ของบริษัท จํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน   
- วาระการดํารงตําแหนง่  แบง่เป็น Y กรณี 

� กรรมการที'มาจากกรรมการอิสระ  ให้ดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี  ทั 2งนี 2 กรรมการที'ออกจาก
ตําแหนง่ตามวาระอาจถกูเลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้  หากในกรณีที'กรรมการออกหรือ
ว่างลงก่อนวาระไม่ว่าในกรณีใด ให้คณะกรรมการบริษัท สามารถแต่งตั 2งกรรมการอิสระท่านอื'น
เข้ามาดํารงตําแหนง่แทนได้ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่เทา่กบัวาระที'ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที'
ตนแทน 
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� กรรมการที'มาจากผู้บริหารระดบัสงู  ให้ดํารงตําแหนง่ได้ตลอดอายกุารทํางานที'ยงัคงเป็นผู้บริหาร
ระดบัสงูในฝ่ายงานนั 2นๆ  ในกรณีที'ตําแหน่งกรรมการที'มาจากผู้บริหารระดบัสงูจากฝ่ายใดฝ่าย
หนึ'งว่างลงไม่ว่าในกรณีใดๆ  ให้บคุคลที'มีคุณสมบตัิและมีตําแหน่งหน้าที'เดียวกันหรือเทียบเท่า
เข้าเป็นกรรมการแทน โดยบคุคลซึ'งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ตลอดไป
จนกว่าจะได้รับการเลื'อนขั 2น ย้าย ลาออก หรือไล่ออก หรือเพราะเหตุอื'นใดอนัทําให้ไม่สามารถ
ทํางานในตําแหนง่หน้าที'ดงักลา่วได้ 

 

อาํนาจหน้าท ี$และความรับผิดชอบ 

1. กําหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเสี'ยง และจดัทํารายงานการบริหารความเสี'ยง (Risk Reporting) เสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื'อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกําหนดแผนการจดัการความเสี'ยงที'เหมาะสม 
และนําไปปฏิบตัิใช้ภายในบริษัท 

2. ศึกษา ประเมิน และติดตามความเสี'ยงที'อาจเกิดขึ 2น รวมถึงกําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี'ยง
โดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลมุความเสี'ยงหลกัทั 2งจากปัจจยัภายในและภายนอก
ของธุรกิจ อาทิเช่น 

 2.1    ปัจจยัภายใน 
- ความเสี'ยงจากการบริหารธุรกิจ (Business Risk) 
- ความเสี'ยงทางการเงิน (Financial Risk) 
- ความเสี'ยงด้านการปฏิบตัิการ (Operational Risk) 

 2.Y    ปัจจยัภายนอก 
- ความเสี'ยงจากภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk)  
- ความเสี'ยงจากข้อกฎหมายหรือนโยบายภาครัฐ (Regulatory / Political Risk) เป็นต้น 

\. ดแูลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี'ยงอยา่งตอ่เนื'อง เพื'อให้มีระบบการบริหารความเสี'ยง
ที'มีประสทิธิภาพ และมีการปฏิบตัิตามอยา่งตอ่เนื'อง 

4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเสี'ยงอย่างสมํ'าเสมอ เพื'อติดตามความเสี'ยงที'มีสาระสําคญัและ
ดําเนินการให้มกีารจดัการความเสี'ยงที'เกิดขึ 2นอยา่งเพียงพอ และเหมาะสม 

[. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ'าเสมอ เกี'ยวกบัความเสี'ยง การบริหารความเสี'ยง การจดัการความเสี'ยง 
รวมถึงสถานะความเสี'ยงที'เกิดขึ 2นต่อบริษัท รวมถึงสิ'งที'ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข เพื'อให้สอดคล้องกบันโยบายการ
บริหารความเสี'ยงที'กําหนด 

W. ให้มีอํานาจแต่งตั 2งคณะทํางาน และ/หรือ บุคลากรเพิ'มเติม หรือว่าจ้างผู้ เชี'ยวชาญอิสระจากภายนอกได้ตาม
ความจําเป็น เพื'อศกึษา ประเมิน ติดตามและเสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการความเสี'ยง 

X. จดัทํารายงานประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีของคณะกรรมการบริหารความเสี'ยง รวมทั 2งกําหนดเป้าหมาย
และแผนงานในการดําเนินการสาํหรับปีตอ่ไป เพื'อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

8. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี'ยนแปลงใดเกี'ยวกบักฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสี'ยงต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื'อขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
หนว่ยงานที'เกี'ยวข้อง 

9. ปฏิบตัิการอื'นใดเกี'ยวกบัการบริหารความเสี'ยงตามที'คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี$ยง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี'ยงจะต้องจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครั 2ง ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
2. ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี'ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ'งหนึ'งจึงจะครบองค์

ประชมุ 
3. มติที'ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี'ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที'เข้าร่วมประชุมในครั 2ง

นั 2นๆ   
4. คณะกรรมการบริหารความเสี'ยงอาจเชิญบคุคลอื'นที'เกี'ยวข้องกบัระเบียบวาระการประชมุเพื'อเข้าร่วมการประชุม

ได้ตามความจําเป็น 
5. การจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุให้กบัคณะกรรมการบริหารความเสี'ยงทกุทา่นต้องไมน้่อยกวา่ X วนัก่อนวนั

ประชมุ และต้องจดัทํารายงานการประชมุสง่ให้กบัคณะกรรมการบริหารความเสี'ยงทกุท่านภายใน Vi วนัทําการ
ภายหลงัการประชมุเสร็จสิ 2น 

6. เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี'ยง มีหน้าที'รับผิดชอบในการจดัเตรียมความพร้อมสาํหรับการประชมุ อนั
ประกอบด้วย การจดัเตรียมสถานที'การประชมุ วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ เป็นต้น 
 

การรายงานผลการปฏิบัต ิงาน คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง ต้องรายงานผลการดําเนินการในการบริหารและ
จดัการความเสี'ยง รวมถึงสถานะความเสี'ยงในแตล่ะหวัข้อที'กําหนดไว้ ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื'อให้ความมั'นใจว่า 
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที'อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อสถานะการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท ี$ประธานเจ้าหน้าท ี$บริหาร   

1.  ดแูล ปฏิบตัิงานประจําตามปกติธุรกิจเพื'อประโยชน์ของบริษัท และบริหารจดัการ การดําเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามนโยบาย เปา้หมาย และสอดคล้องกบัแผนงานการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําปีของบริษัท  และ
กลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจที'เกี'ยวข้อง  ตามที'กําหนดโดยที'ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที'ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  

2.  กํากบัดแูลการดําเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบคุคล และด้านการปฏิบตัิงานอื'นๆ โดยรวม เพื'อให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของบริษัท ที'กําหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร  

3. มีอํานาจวา่จ้าง แตง่ตั 2ง โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง กําหนดอตัราคา่จ้างและคา่ตอบแทน บําเหน็จรางวลั ปรับขึ 2น
เงินเดือน สาํหรับพนกังานบริษัทในตําแหนง่รองประธานเจ้าหน้าที'บริหารจนถงึผู้ อํานวยการฝ่าย   โดยต้องได้รับ
ความเห ็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที$คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

i. มีอํานาจวา่จ้าง แตง่ตั 2ง โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง กําหนดอตัราคา่จ้างและค่าตอบแทน  บําเน็จรางวลั  ปรับขึ 2น
เงินเดือน  พนกังานของบริษัทในตําแหนง่ตํ'ากวา่ผู้ อํานวยการฝ่าย   

[. อนมุตัิการซื 2อเครื'องจกัรภายในวงเงิน (ไมว่า่จะเกิดเพียงครั 2งเดียวหรือตอ่เนื'อง) ไมเ่กินธุรกรรมละ 4 ล้านบาท และ 
ปีละไม่เกิน 20 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณีที'ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทไว้แล้ว และ/หรือ
ปรากฏใน แผนการดําเนินงาน หรืองบประมาณประจําปีของบริษัทแล้ว  
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6. มีอํานาจอนมุตัิการเลกิใช้ และการจําหนา่ยสนิทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบตัิ
เรื'อง การเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ในกรณีที'มลูค่าสทุธิทางบญัชีไม่
เกิน 1 ล้าน บาท  

7. การทําสญัญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ เพื'อประโยชน์ของบริษัท ให้นําเสนอที'ประชมุคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
เพื'อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ 

8. มีอํานาจอนมุตัิการสั'งซื 2อวตัถดุิบ ในวงเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาทหรือเทียบเทา่ตอ่ 1 ธุรกรรม ตอ่เดือน  
9. ปฏิบตัิหน้าที'อื'นๆ ที'ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั 2งมีอํานาจ 

ดําเนินการใดๆ ที'จําเป็นในการปฏิบตัิหน้าที'ดงักลา่ว  

ทั 2งนี 2 ในการดําเนินการเรื'องใดที'ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร  หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที'
บริหารหรือบคุคล ที'อาจมีความขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย) มีสว่นได้สว่นเสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทที'เกี'ยวข้อง 
ประธานเจ้าหน้าที'บริหารไมม่ีอํานาจดําเนินการ 

 

รายละเอ ียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ การประชุมสามัญผู้
ถอืห ุ้น ประจาํปี 2560  

 รายชื$อ ประชุมกรรมการ
บริษัทฯ 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุม
กรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ประชุม
กรรมการ 

บริหาร
ความเสี$ยง 

การประชุมผู้
ถอืห ุ้น 

ประจาํปี 
2560 

V นายสมนกึ ไชยกลุ 5/5 - - - 1/1 

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 4/5 - - 4/4 1/1 

3 นายชอง  เคว็น ซมั 0/5 - - - 0/1 

4 นายประสาท ยนิูพนัธุ์ 5/5  2/2 - 1/1 

5 นางพนูพรรณ ไชยกลุ 4/5 - - - 1/1 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุง
กิจอนนัต์ 

4/5 4/4 2/2 - 1/1 

7 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั 
นิตยาเกษตรวฒัน์ 

5/5 4/4 2/2 - 1/1 

8 ศาสตราจารย์ ดร. กําพล 
ปัญญาโกเมศ 
 

5/5 4/4 - 4/4 1/1 

**บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมื'อวนัที' 27 เมษายน 2560 
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แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสงู 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) จะเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที'บริหาร โดยจะเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตัิ 
ทั 2งนี 2ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ต้องได้รับการอนุมตัิจากที'ประชุมผู้ ถือหุ้นโดยบริษัท ได้กําหนด
แนวทาง การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูไว้ดงันี 2 

1. แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
1.1 บริษัทจะกําหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมทั 2งนี 2เพื'อสามารถดึงดดูและรักษา

กรรมการที'มีความรู้ ความสามารถ ให้ทํางานกับบริษัท โดยปัจจัยสําคัญที'ใช้ในการ
พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ คือ  

• ผลประกอบการบริษัท 

• หน้าที'ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที'ได้รับมอบหมาย 

• อตัราคา่ตอบแทนโดยเฉลี'ยของบริษัท ตา่ง ๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
1.2 โครงสร้างของคา่ตอบแทน จะประกอบด้วย คา่ตอบแทนประจําปี ( Retainer Fee) และคา่

เบี 2ยประชมุ (Attendance Fee)  
 

2. แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับ ผู้บริหารระดับสงู 
คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้ พิจารณาคา่ตอบแทนสาํหรับผู้บริหารระดบัสงู ในระดบัรอง

ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร สายงานต่าง ๆ ผู้ อํานวยการอาวุโส และผู้ อํานวยการ สายงานต่าง ๆ 
ทั 2งนี 2 ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมที'จะสามารถดึงดูดและรักษาผู้บริหารระดบัสงูให้ทํางาน
ให้กบับริษัท โดยปัจจยัสาํคญัที'ใช้ในการพิจารณา กําหนดคา่ตอบแทน คือ  

• ผลประกอบการของบริษัท 

• การพิจารณาขึ 2นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจําปี จะพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตัิงานเทียบกบัตวัชี 2วดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator – KPI)  

• บริษัท จะนําอตัราค่าตอบแทนเฉลี'ยของอตุสาหกรรมและค่าเฉลี'ยของตลาดมา
ประกอบการพิจารณา  

นอกจากนั 2นบริษัท อาจจะขอคําปรึกษาจากผู้ เชี'ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล
มาประกอบการพิจารณา โดยคิดคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท  
1. มีคณุสมบตัิตามที'กฎหมายกําหนด (พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์) 
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที'เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจ มีความตั 2งใจ และมีจริยธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ 
3. สามารถใช้ดลุยพินิจอยา่งตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุม่ที'มีผลประโยชน์อื'นใด 
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4. สามารถอทิุศเวลาให้แกบ่ริษัท ได้อยา่งเพียงพอและเอาใจใสใ่นการปฏิบตัิหน้าที'ตามความรับผิดชอบของตน  

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร  
1.    เป็นผู้มีวิสยัทศัน์ มีความคิดริเริ'มสร้างสรรค์ ซื'อสตัย์สจุริต 
2.    มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที'เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจ มีความตั 2งใจ และมีจริยธรรมใน 
       การดําเนินธุรกิจ 
3.    สามารถอทิุศเวลาให้แกบ่ริษัท ได้อยา่งเพียงพอและเอาใจใสใ่นการปฏิบตัิหน้าที'ตามความรับผิดชอบของตน  
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
V.   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน 
2.   ได้รับแตง่ตั 2งจากคณะกรรมการหรือที'ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ   
3.   ไมเ่ป็นกรรมการที'ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท   
      บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที'อาจมีความขดัแย้ง 
4.   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที'จะสามารถทําหน้าที'ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั 2งนี 2กรรมการ 
      ตรวจสอบอยา่งน้อยหนึ'งคน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที'จะสามารถทําหน้าที'ในการสอบทาน 
      ความนา่เชื'อถือของงบการเงินได้ 
 
คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
1.  เป็นกรรมการบริษัท และไมใ่ช่ประธานคณะกรรมการบริษัท   
2.  ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ 
\.  เป็นผู้ ที'มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคณุสมบตัิ หน้าที'และ 
     ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
4.  สามารถอทิุศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
 
คุณสมบัติของคณะกรรมการอ ิสระ  
กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้าที'ที'ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที'สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด คือมีจํานวนกรรมการอิสระอยา่งน้อยหนึ'งในสามของจํานวนกรรมการทั 2งหมด แต่
ต้องไมน้่อยกวา่สามคน โดยแตล่ะคนต้องมีคณุสมบตัิดงันี 2 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที'มีสทิธิออกเสยีงทั 2งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที'อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั 2งนี 2 ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ที'เกี'ยวข้องของ
กรรมการอิสระด้วย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการที'มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที'ปรึกษาที'ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที'อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั 2ง 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที'เป็นบิดามารดา คูส่มรส 
พี'น้อง และบตุร รวมทั 2งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที'จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
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4. ไมม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที'อาจมีความขดัแย้ง 
ในลกัษณะที'อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั 2งไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุ ของผู้ ที'มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล
ที'อาจมคีวามขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ Y ปี ก่อนได้รับการ
แตง่ตั 2ง 

ทั 2งนี 2ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าที'ทําเป็นปกติเพื'อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่า อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี'ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ซึ'งมีมูลค่ารายการตั 2งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที'มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตั 2งแต่ 20 ล้านบาท ขึ 2นไป 
แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ'ากวา่ ทั 2งนี 2ให้นบัรวมหนี 2ที'เกิดขึ 2นในระหว่างหนึ'งปีก่อนวนัที'มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที'อาจมีความขดัแย้ง และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ'งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที'อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2  ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั 2ง 

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ'งรวมถึงการเป็นที'ปรึกษากฎหมายหรือที'ปรึกษาทางการเงิน ซึ'งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที'อาจมคีวามขดัแย้ง 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั 2นด้วย เว้นแตจ่ะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2  ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั 2ง 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที'ได้รับการแตง่ตั 2งขึ 2นเพื'อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ'ง
เป็นผู้ ที'เกี'ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอื'นใดที'ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระเกี'ยวกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

 

9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอ ิสระและผู้บริหารระดับสงู 

9.3.1 วิธ ีการสรรหากรรมการ  

แม้ว่าบริษัท จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื'อคัดเลือกบุคคลที'จะแต่งตั 2งเป็นกรรมการ แต่บริษัท ก็มี

นโยบายที'จะสรรหาและคดัเลือกบุคคลที'จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ โดย
กรรมการท่านใหมที่'จะสรรหามานั 2น จะต้องมีคณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที'เกี'ยวข้อง
กบัการดําเนินธุรกิจ  และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจบุนั และอนาคต 

ทั 2งนี 2ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการแตง่ตั 2งและถอดถอนกรรมการ ดงันี 2 

1.  คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่
น้อยกวา่กึ'งหนึ'งของจํานวนกรรมการทั 2งหมดต้องมถิี'นที'อยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ ที'มี
คุณสมบตัิตามที'กฎหมายกําหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติ
บคุคลอื'นที'มีสภาพอยา่งเดียวกนัและดําเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที'ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบก่อนที'จะมีมติแตง่ตั 2ง  
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2. ที'ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั 2งกรรมการ โดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี 2 

2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ'งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ'งหุ้นตอ่เสยีงหนึ'ง 

2.2 ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั 2งกรรมการเป็นรายบคุคลไป 

2.3 บุคคลซึ'งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั 2งเป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที'จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั 2งในครั 2งนั 2น ในกรณีที'บคุคลซึ'งได้รับการเลือกตั 2ง
ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนที'จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั 2งในครั 2งนั 2น ให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี 2ขาด 

3. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั 2ง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที'จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที'ใกล้ที'สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที'จะต้องออกจากตําแหน่งในปี
แรกและปีที'สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัท นั 2น ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที'อยู่ในตําแหน่งนานที'สดุนั 2นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที'ออกตามวาระนั 2นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

4. ในกรณีที'ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอืุ'นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บคุคลหนึ'งซึ'งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ'งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ใน
ตําแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระที'เหลอือยูข่องกรรมการที'ตนแทน 

5. ที'ประชุมผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กวา่กึ'งหนึ'งของจํานวนหุ้นที'ถือโดยผู้ ถือหุ้นที'มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการเข้าใหม่  

บริษัท เห็นความสาํคญัในการปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่ ซึ'งเป็นเรื'องจําเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ'ง
ตอ่กรรมการใหม่อย่างมาก เพราะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่างๆของบริษัท 
ก่อนที'จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทครั 2งแรก ดงันั 2นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดเป็นนโยบายให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุครั 2ง โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทจดัเตรียมเอกสารและนําสง่ข้อมลูที'เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานให้กับกรรมการใหม่ เช่นข้อบังคับบริษัท ลกัษณะการประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน  อํานาจหน้าที'คณะกรรมการบริษัท จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน การเปิดเผยสารสนเทศ 
คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์กรรมการ และกรรมการชดุยอ่ย และข้อมลูที'สาํคญัของบริษัท และข้อมลูทั'วไป รวมถึง
ข้อมลูผู้บริหารของบริษัท เป็นต้น  รวมทั 2งจะได้รับการเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศด้วย ซึ'งจะได้รับเชิญเข้าเยี'ยมชม
กิจการของบริษัท และได้รับทราบข้อมลูที'สาํคญัของบริษัท ทั 2งนี 2กรรมการท่านอื'นๆที'สนใจอาจเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
ดงักลา่วด้วย 

สําหรับกรรมการใหม่ที'ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรกรรมการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย บริษัทจะสง่เข้าร่วมอบรม โดยบริษัทจะเป็นรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทั 2งหมด 

สาํหรับปี 2560 บริษัทไมม่ีกรรมการเข้ามาใหม ่
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9.3.2 การสรรหากรรมการอ ิสระ 

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมีกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1  ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั 2งหมด และ
จะต้องไมต่ํ'ากวา่ \ คน บริษัท มีแนวทางในการคดัเลอืกกรรมการอิสระในลกัษณะเดียวกบัการคดัเลอืกกรรมการและ
ผู้บริหาร ทั 2งนี 2 ผู้ ที'จะได้รับการคดัเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระจะต้องมีคณุสมบตัิตามที'บริษัทกําหนด 

  
9.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน บริษัทมีแนวทางในการคดัเลือก
กรรมการตรวจสอบในลกัษณะเดียวกับการคดัเลือกกรรมการอิสระ ทั 2งนี 2ผู้ ที'ได้รับการคดัเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที'จะสามารถปฏิบตัิหน้าที'คณะกรรมการตรวจสอบได้
อยา่งสมบรูณ์ และมีคณุสมบตัิตามที'กฎหมายกําหนด 
 
9.3.4 การสรรหาผู้บริหารระดับสงู 

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอํานาจ ในการวา่จ้าง แตง่ตั 2ง โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง กําหนดอตัรา 
ค่าจ้างและค่าตอบแทน   บคุคลากรซึ'งเป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  ในตําแหน่งตั 2งแต่ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร  
จนถึงผู้ อํานวยการฝ่าย  โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ  

สําหรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที'บริหาร  หากมีการว่าจ้าง แต่งตั 2ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนด
อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน  ให้ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที'เสนอต่อที'ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื'อ
พิจารณาอนมุตั ิ

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ ื$น   
บริษัทจํากดัจํานวนบริษัทในการดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทอื'น ไมเ่กิน 5 บริษัท เพื'อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอ
ในการปฏิบตัิหน้าที' และความรับผิดชอบที'ได้รับมอบหมาย และต้องรายงานให้บริษัท ทราบ หากมีการเปลี'ยนแปลง
ในการดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทอื'น 
 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทได้ทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ โดยรวมทั 2งคณะไม่น้อยกว่าปี
ละ 1 ครั 2ง เพื'อพิจารณาผลงานที'ผา่นมาวา่มีข้อดี และข้อบกพร่องประการใดบ้าง ทั 2งนี 2 เพื'อเพิ'มประสิทธิภาพของการ
ปฏิบตัิงานในอนาคตตลอดจนเพื'อสร้างความเข้าใจอนัดีในการปฏิบตัิงานร่วมกนัของคณะกรรมการทกุทา่น 
 
การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท ี$บริหาร  

บริษัท ทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที'บริหารเป็นประจําทกุปี เพื'อก่อให้เกิดการ
พิจารณาคา่ตอบแทนที'เป็นธรรมต่อทั 2งบริษัท และประธานเจ้าหน้าที'บริหาร โดยใช้หลกัเกณฑ์ที'บริษัท จดทะเบียน
ส่วนใหญ่นิยมใช้ และตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที'บริหารตามเกณฑ์ที'เป็นรูปธรรม ซึ'งหลกัเกณฑ์การ
ประเมินนั 2นต้องรวมถึงผลปฏิบตัิงานทางการเงิน ผลการปฏิบตัิตามวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว เป็นต้น  
ปัจจยัที'ใช้ในการประเมินผลทั 2งในแง่การประเมินโดยใช้ปัจจยัทางการเงิน (Financial Metrics) และปัจจยัที'ไม่ใช่
ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
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- ปัจจัยทางการ เงิน  (Financial Metrics) ได้แก่ รายได้ กําไรสุทธิ กําไรสุทธิต่อหุ้น อัตรา
ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset) อตัราผลตอบแทนจากสว่นของผู้ ถือหุ้น 
(Return on Equity) และมลูค่าเพิ'มทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added - EVA) ฯลฯ 
เป็นต้น  

- ปัจจัยท ี$ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) ได้แก่ วิสยัทศัน์ ภาวะความเป็นผู้ นํา การ
บรรลตุามแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี'ยง การมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัคณะกรรมการบริษัท  
การตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางของคณะกรรมการบริษัท การติดต่อสื'อสาร การ
บริหารงานทรัพยากรบคุคล การขยายตลาด ฯลฯ เป็นต้น 

 
การพ ัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัท มีนโยบายในการพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ในด้านการกํากบัดแูลกิจการที'ดี และในด้าน
การบริหารอย่างต่อเนื'อง โดยกรรมการและผู้บริหารจะเข้าร่วมการสมัมนาและการฝึกอบรมที'จัดขึ 2น โดยตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังาน ก.ล.ต. หรือ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการทกุ
ทา่นได้ผา่นการฝึกอบรมในหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) หรือ หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) ซึ'งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง   
 บริษัท มีแผนการสืบทอดตําแหน่ง โดยกระบวนการสรรหาจากบุคคลทั 2งภายในและภายนอกบริษัท โดย
บริษัท  มีระบบการคดัสรรบคุคลากรที'มีความเหมาะสมเข้ามารับตําแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารที'สําคญั และ
สอดคล้องกบัแผนการสบืทอดตําแหนง่ ทั 2งนี 2ทกุตําแหนง่จะต้องผา่นระบบการคดัสรรที'โปร่งใส และเป็นธรรม  
 
เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตั 2ง นายยรรยงค์ สวสัดิd ให้ดํารงตําแหนง่เลขานกุารบริษัท เมื'อวนัที' 7 สิงหาคม 
2552 จนถึงปัจจุบัน โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที' รับผิดชอบที'สําคัญ ได้แก่ ทําหน้าที'ดําเนินการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื'นถกูต้องตามกฎหมาย จดัทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการ รวบรวมและเก็บรักษารายงานการประชมุให้ง่ายแก่การค้นหา จดัเตรียมและจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ
รวมทั 2งรายงานประจําปีให้กบัผู้ ถือหุ้นและหน่วยงานกํากับดแูล จดัทําและจดัเก็บรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และ
จดัสง่ให้แก่หน่วยงานกํากับดแูล รวมทั 2งผู้ ถือหุ้นกบัเผยแพร่ใน Website  ดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย กรรมการ และ
ผู้บริหารปฏิบตัิให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ติดต่อประสานงานต่างๆ กบัหน่วยงานดงักลา่ว 
รวมทั 2งแจ้งข้อมูลเกี'ยวกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้กับตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ   ก.ล.ต. นอกจากนี 2 
เลขานกุารบริษัท ยงัมีหน้าที'ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัท รายใหม ่ ติดต่อ
สร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ ถือหุ้น ทําหน้าที'เป็นสื'อกลางระหวา่งผู้ ถือหุ้นกบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร สง่เสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี'ยวกบั Corporate Governance และให้ข้อมลูและผลกัดนัคณะกรรมการให้ปฏิบตัิตาม รวมทั 2ง
ให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของหลกัการดงักล่าว ให้ข้อมูลและคําแนะนําแก่กรรมการ และ
ผู้บริหารในการจัดทํารายงานต่างๆตามที'กฎหมายหรือกฎข้อบังคับ ต่างๆที'กําหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื'อความโปร่งใส เช่น การรับทราบภาระหน้าที'เกี'ยวกับการรายงานการถือหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการ



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -73- 

ดําเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัท ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหน่วยงานกํากับที'
เกี'ยวข้อง เป็นต้น 

 
ผู้ตรวจสอบภายใน  

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ขึ 2นตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการ
ปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยทําการทดสอบ การประเมินความเสี'ยง การประเมินความเพียงพอ และ
ความมีประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในของบริษัท เพื'อให้การปฏิบตัิงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
เปา้หมาย และเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบที'วางไว้ 

 
9.4 การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 การเสนอชื'อ และใช้สทิธิออกเสยีงแตง่ตั 2งบคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที'ดําเนินการเพื'อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั 2น ทั 2งนี 2การแต่งตั 2งบุคคลใดต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที'จะไปลงมติ 
หรือใช้สทิธิในการออกเสยีง และบคุคลที'ได้รับการแตง่ตั 2งเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ต้องดแูลให้บริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมมีข้อบังคบัในเรื'องการทํารายการเกี'ยวโยงที'สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมุล และการ
บนัทกึบญัชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนัตามกําหนด 
 
9.5 การดแูลเรื$องการใช้ข้อมลูภายใน  

บริษัท ได้กําหนดมาตรการในการปอ้งกนัการนําข้อมลูของบริษัท ไปใช้เพื'อประโยชน์ของผู้บริหาร และ
บคุลากรของบริษัท และแนวปฏิบตัิที'เกี'ยวกบัการรักษาความลบั และการใช้ข้อมลูภายในไว้  ซึ'งสามารถสรุปได้ ดงันี 2 

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของ
บริษัท  

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท จะต้องไมนํ่าความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของ
บริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื'อประโยชน์แก่บคุคลอื'นใดไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท จะต้องไมทํ่าการซื 2อขาย โอนหรือรับโอน 
หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในบริษัท  และ/หรือ เข้าทํานิตกิรรมอื'นใด
โดยใช้ความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัท  อนัอาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท ไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกําหนดนี 2ให้รวมความถงึคูส่มรสและบตุรที'ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของกรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของ บริษัท ด้วย ผู้ใดที'ฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ได้
กระทําผิดอยา่งร้ายแรง 

4. กรรมการและผู้บริหารที'ได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัท ต้องไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่วใน
ระยะเวลา 1 เดือนกอ่นเปิดเผยสูส่าธารณชน โดยบริษัท ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซื 2อขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท ก่อนที'งบการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณะ 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   
 ในรอบปีบญัชี สิ 2นสดุวนัที' 31 ธันวาคม 2560 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชี 
บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั คา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) จํานวน 2,280,000บาท 
สว่นคา่บริการอื'นๆ (Non-Audit Fee) :  -ไมม่-ี 
หมายเหต:ุ  ผู้สอบบญัชีบริษัทสาํนกังาน อีวาย จํากดั ได้สง่หนงัสอืยืนยนัความเป็นอิสระ และแจ้งวา่ในระหวา่งปี 
2560 ไมม่ี non-audit services ที'ให้บริการกบับริษัท แตอ่ยา่งใด 
 

9.7 การปฏิบัต ิตามหลักการกาํกับดแูลกิจการท ี$ด ีในเรื$องอ ื$นๆ   

9.7.1 จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของการกํากับดูแลกิจการที'ดี และ
กําหนดแนวนโยบายเกี'ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการ  โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องทราบถึงบทบาทหน้าที'และ
ความรับผิดชอบวา่ จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที'จะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจและ
มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ต้องปฏิบตัิหน้าที'ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติที'ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื'อสตัย์ สจุริต และคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็น
สาํคญั  ซึ'งบริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในของบริษัท ที' www.starsmicro.com ดงันี 2 

1. ให้ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
2. คํานงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกลุม่ตา่ง ๆ และดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที'ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว 

อาจมีการแต่งตั 2งคณะกรรมการคณะอื'นได้ นอกจากนี 2บริษัท ได้กําหนดบทบาท หน้าที' และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะคณะอยา่งชดัเจน 

4. ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที'
เหมาะสม 

5. ดําเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงั โดยบริษัท ได้จดัให้มีการประเมินความเสี'ยงวางกลยทุธ์แก้ไขและ
ติดตามการบริหารความเสี'ยงอยา่งเหมาะสมและสมํ'าเสมอ 

6. ปลกูฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท  
 
สาํหรับพนกังานที'เข้าใหมใ่นแตล่ะปีนั 2น บริษัทได้อบรมเพื'อให้พนกังานใหมรั่บทราบจริยธรรมทาง 

ธุรกิจของบริษัท ในคราวเดียวกบัการรับทราบการประกอบธุรกิจของบริษัท และระเบียบปฏิบตัิของบริษัทในการ 
ปฐมนิเทศ 
 
9.7.2 แนวปฏิบัต ิการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
 บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี'ยวกบัการใช้ซอฟท์แวร์ที'มีลิขสิทธิd และควบคมุการใช้เพื'อให้พนกังานตระหนกั
และไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาใดๆ พร้อมทั 2งเผยแพร่ให้พนกังานทกุระดบัรับทราบ และฝ่ายไอทีของบริษัทได้ทํา
การตรวจสอบทกุปีอยา่งน้อยปีละ 1 ครั 2ง เพื'อตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์การทํางานของพนกังาน เพื'อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้มีการละเมิดซอฟท์แวร์ที'มีลขิสทิธิd 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities:CSR) 
บริษัทได้ดําเนินโครงการอยา่งตอ่เนื'องกบักรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม สาํหรับโครงการเสริมสร้าง

ศกัยภาพโรงงานอตุสาหกรรมมุง่สูก่ารพฒันาด้านสิ'งแวดล้อม และรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งยั'งยืน (CSR-DIW 2560) 
สาํหรับนโยบายและรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมเบื 2องต้นตามโครงการนี 2 ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และผู้ ที'สนใจสามารถ
อา่นและศกึษารายละเอียดซึ'งบริษัทได้เผยแพร่ไว้อยา่งครบถ้วน ในเวบไซต์ของบริษัทที' www.starsmicro.com 
หวัข้อ CSR  
 รายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม  (Corporate Social Responsibilities Report) บริษัท ได้แยกเลม่ในการ
เปิดเผยตา่งหากจากรายงาน 56-1 และ 56-2 ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และผู้ ที'สนใจสามารถอา่นและศกึษารายละเอียดซึ'ง
บริษัทได้เผยแพร่ไว้อยา่งครบถ้วน ในเวบไซต์ของบริษัทที' www.starsmicro.com หวัข้อ CSR 
 
10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ยึดมั'นในการดําเนินธุรกิจภายใต้การ
กํากบักิจการที'ดีและยดึหลกัจริยธรรมควบคูไ่ปกบัการใสใ่จดแูลรักษาสิ'งแวดล้อมและสงัคม บริษัทมีความสํานึกที'จะ
รับผิดชอบต่อสงัคมอย่างแท้จริง โดยคํานึงถึงผู้ ที'มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที'เกี'ยวข้องทั 2งภายในและ
ภายนอกองค์กร ตั 2งแต่ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า ชุมชนตลอดจนสงัคมในวงกว้าง ทั 2งนี 2เพื'อนําไปสูก่ารพฒันาธุรกิจ
อยา่งยั'งยืน สาํหรับกิจกรรมการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) นั 2นบริษัทมี
ความเชื'อวา่ชมุชนที'เข้มแข็งและมีการพฒันาที'ยั'งยืนนั 2น มีความสําคญัยิ'งในฐานะเป็นปัจจยัเอื 2อต่อการดําเนินธุรกิจ 
อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึ'งเป็นที'ตั 2งของบริษัทนั 2นเปรียบเสมือนเป็นบ้านของบริษัท เพราะบริษัท
เป็นสมาชิกสว่นหนึ'งของชมุชนและสงัคมนี 2 นอกจากนี 2บริษัทมุง่ที'จะสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ที'ยงัประโยชน์ทางธุรกิจและ
ต้องเป็นมิตรกบัสิ'งแวดล้อมของโลก และเป็นพลเมืองที'ดีของโลก นั'นคือเป็นธุรกิจที'เป็นมิตรกบัสิ'งแวดล้อม ดงันั 2น 
บริษัทจึงมีนโยบาย CSR ดงันี 2 

 

ด้านชุมชนและสังคม 

1. บริษัท จะสาํรวจ ตรวจสอบสภาพชมุชนและสงัคมโดยรอบในพื 2นที'ทั 2งใกล้และไกล วา่ได้รับผลกระทบ
ในทางลบจากการดําเนินธุรกิจหรือโครงการที'จะดําเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื'อนํามาพิจารณา
แก้ไข/ปรับปรุงการดาํเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสยีหายตอ่ชมุชนและสงัคม ทั 2ง
โดยทางตรงและทางอ้อม 

2. บริษัท จะสนบัสนนุการดาํเนินกิจกรรมอาสาที'เกี'ยวข้องกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม 
3. บริษัท จะร่วมกนัรักษาสภาพแวดล้อมในชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่
4. บริษัท จะสนบัสนนุให้ชมุชนและสงัคมมีระบบสาธารณปูโภคพื 2นฐานตา่งๆ อยา่งพอเพียง  
5. บริษัท จะสนบัสนนุและมีสว่นร่วมในการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  

ด้านสิ$งแวดล้อม 

1. บริษัท จะสร้างสรรค์และผลติผลติภณัฑ์ที'ไมเ่ป็นพิษตอ่โลก 
2. บริษัท จะปรับเปลี'ยนกระบวนการผลติตามความเหมาะสมเพื'อลดผลกระทบตอ่สิ'งแวดล้อมให้น้อยที'สดุ 
3. บริษัท จะสง่เสริมการนําวสัดใุช้แล้วกลบัมาใช้ใหม ่
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4. บริษัท จะแบง่ปันข้อมลูด้านสิ'งแวดล้อมและสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆทั 2งในและนอกประเทศอนัเป็นประโยชน์
ตอ่สิ'งแวดล้อม 

5. บริษัท จะปรับปรุงระบบการจดัการสิ'งแวดล้อมอยา่งจริงจงัและตอ่เนื'อง 
บริษัท จดัโครงการฝึกอบรมเป็นการภายใน (inside training) เพื'อให้พนกังานทกุระดบัรับทราบนโยบาย

สิ'งแวดล้อมของบริษัท และจดัฝึกอบรมแก่พนกังานเพื'อให้ความรู้ความเข้าใจเกี'ยวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชั'นของบริษัท และตระหนกัถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิที'ด ี

บริษัทได้แต่งตั 2งคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื'อให้การดําเนินการด้าน 
CSR เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและยั'งยืน ทั 2ง 8 ด้านดงันี 2 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  บริษัทจะปฏิบตัิอย่างมีจริยธรรมของกิจการต่อกิจการ
อื'น และสร้างสมัพันธภาพระหว่างกิจการให้ดี โดยยึดหลกัการแข่งขันที'เป็นธรรม ส่งเสริมความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมในคูค้่า เคารพตอ่สทิธิในทรัพย์สนิ และจะหลกีเลี'ยงพฤติกรรมที'สามารถบั'นทอน
กระบวนการทางการเมืองอยา่งยั'งยืน 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช ั$น   บริษัทจะสร้างความเชื'อมั'น ในการเป็นแบบอย่างที'ดีของการ
ตอ่ต้านการทจุริต อีกทั 2งมุง่มั'นสนบัสนนุการกํากบัดแูล สง่เสริม อบรม ให้พนกังาน ตวัแทน คู่สญัญา
รับจ้าง คู่ค้า ตระหนกัถึงการทจุริตที'อาจเกิดขึ 2น และสร้างและรักษาระบบการต่อต้านการทจุริตที'มี
ประสทิธิผล นอกเหนือไปจากวิธีการบริหารความเสี'ยงของกิจการอยา่งยั'งยืน 

3. การเคารพสิทธ ิมนุษยชน บริษัท จะสง่เสริมให้มีการเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในกิจการ และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลกัสากล ตั 2งแต่ระดับคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร ลงไปถึงระดบัพนกังาน และให้คําปรึกษา ตรวจสอบการเคารพในสิทธิความเป็นพลเมือง 
สทิธิทางการเมือง สทิธิทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม อยา่งยั'งยืน 

4. การปฏิบัต ิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทเคารพสิทธิในการทํางานตามหลกัมนษุยชน โดยจะ
ไม่เลือกปฏิบตัิไม่แบ่งแยกถิ'นกําเนิด เชื 2อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส และไม่กีดกัน ไม่
สร้างอคติหรือความลําเอียงในการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานเด็กที'มีอายนุ้อยกว่า 15 ปี และให้ความ
คุ้มครองสภาพการทํางานของพนกังาน บริษัทจะจ่ายค่าจ้างแรงงาน และจดัสวสัดิการให้ เพื'อเป็น
หลกัประกันความมั'นคง โดยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่าย
คา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมเดยีวกนั  และจดัสถานที'ทํางานให้เกิดความปลอดภยัในการทํางาน และ
มีสขุอนามยัที'ดีในการทํางาน 
 

ในทกุปี บริษัทจะจดัให้มีการอบรมให้กบัวิศวกรและช่างเทคนิคตลอดจนพนกังานที'ปฏิบตัิงานเป็น
ทีมป้องกันเหตุฉุกเฉินของบริษัท เพื'อเป็นการเพิ'มพูนความรู้ความชํานาญในการป้องกันและเกิด
ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิของตวัพนกังานเอง และของบริษัท  

ในปี 2560 นี 2 บริษัท มีสถิติการเกิดอุบตัิเหตุจากการทํางานในสายการผลิตจํานวน 3 ครั 2ง โดย
พนกังานได้รับบาดเจ็บเพียงเลก็น้อย  

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทจะให้คําปรึกษา และให้ข้อมลูต่อผู้บริโภค เพื'อป้องกนัสขุภาพ
และความปลอดภยัของผู้บริโภค โดยจัดหาสินค้าและพฒันาสินค้าและการบริการที'มีประโยชน์ต่อ
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สงัคมและสิ'งแวดล้อม เพื'อให้เกิดการบริโภคอย่างยั'งยืน  นอกจากนี 2บริษัทจะให้ความรู้และข้อมลูที'
จําเป็นตอ่การตดัสนิใจเลอืกซื 2อสนิค้าและบริการของบริษัทอยา่งยั'งยืน 

6. การดแูลรักษาสิ$งแวดล้อม บริษัทตระหนกัว่า การประกอบธุรกิจได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
ตอ่สิ'งแวดล้อมบ้าง บริษัทจะพยายามวางแผนและจดัการควบคมุ ป้องกนักิจกรรมทางการผลิตของ
บริษัทให้เกิดมลภาวะต่อสิ'งแวดล้อมให้น้อยที'สดุ และควบคุมอตัราการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้
น้อยที'สดุ และฟื2นคืนทรัพยากรที'สญูเสยีไปอยา่งยั'งยืน 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทจะร่วมกบัชมุชนในการสร้างการมีสว่นร่วมของชุมชน โดย
ให้ข้อมลู และให้คําปรึกษา และให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ในการทํากิจกรรมร่วมกนั และให้
ชมุชนมีสว่นร่วมในการเสนอแนวคิดที'เป็นประโยชน์กบัตวัชมุชนและสงัคมอยา่งยั'งยืน 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ$ งได้จากการดําเนินงานที$มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ$งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทมีแนวทาง ลดการใช้พลงังาน หรือวตัถุดิบในการ
ผลิต และมุ่งผลิตสินค้าที'เป็นมิตรกับสิ'งแวดล้อม และมุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที'มีประโยชน์กับ
บริษัทและสงัคมอยา่งรับผิดชอบ ทั 2งในระดบับคุคล ระดบักิจการ และระดบัประเทศ อยา่งยั'งยืน 
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คณะทาํงานจัดทาํระบบ CSR บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
บทบาทหน้าท ี$ของคณะทาํงาน CSR 
1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานในแตล่ะคณะให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์เปา้หมายการ ดําเนินงานความรับผิดชอบ 
    ตอ่สงัคมขององค์กร 
2. ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพื'อให้บรรลเุปา้หหมายที'กําหนดไว้ 
3. ดําเนินการตามแผน ควบคมุการปฎิบตัิตามเกณฑ์ชี 2วดั และติดตามผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 

เลขานุการจัดทาํระบบ CSR 

คณะทาํงานด้านการกํากับดแูลองค์กร 

 

คณะทาํงานด้านสิทธ ิมนุษยชน 

 

คณะทาํงานด้านการปฎิบัติด้านแรงงาน 

 

คณะทาํงานด้านสิ$งแวดล้อม 

 

คณะทาํงานด้านการดําเนินงานอย่างเป็น
ธรรม 

คณะทาํงานด้านการปฎิบัติด้านผู้บริโภค 

 

คณะทํางานด้านการมีส่วนร่วม และ
การพัฒนาชุมชน 

ประธานคณะกรรมการ 

 

รองประธานคณะกรรมการ 

คุณ 
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บทบาทหน้าท ี$ของคณะทาํงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) 
 

บทบาทหน้าท ี$ของคณะทาํงานด้านการกาํกับดแูลองค์กร 
V.  บริหารจดัการ และกํากบัดแูลองค์กร เพื'อให้บรรลเุปา้หมายที'ตั 2งไว้โดยคํานงึถึงผู้ ที'ได้รับผลกระทบ และเกิด 
     ประโยชน์ตอ่สงัคมทั'วไป 
Y.  ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพื'อให้บรรลเุปา้หมายตามที'กําหนดไว้ 
\.  ดําเนินการจดัทําเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที'ต้องจดัทํา รวมถึงประสานงาน 
     หนว่ยงานที'เกี'ยวข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
i.  ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื'อสารอบรมแนวทางให้ผู้ เกี'ยวข้องภายในองค์กรทราบ  

  
บทบาทหน้าท ี$ของคณะทาํงานด้านสิทธ ิมนุษยชน 
1.  ให้คําปรึกษา ตรวจสอบการเคารพในสทิธิความเป็นพลเมือง สทิธิทางการเมือง สทิธิทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ  
     วฒันธรรม กลุม่บคุคลที'ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ รวมตลอดถึงสทิธิพื 2นฐานในการทํางาน  
2.  ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพื'อให้บรรลเุปา้หมายที'กําหนดไว้ 
\.  ดําเนินการจดัทําเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที'ต้องจดัทํา รวมถึงประสานงาน 
     หนว่ยงานที'เกี'ยวข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
i.  ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื'อสารอบรมแนวทางให้ผู้ เกี'ยวข้องภายในองค์กรทราบ 
 
บทบาทหน้าท ี$ของคณะทาํงานด้านการปฏบิัต ิด้านแรงงาน 
V.  ให้คําปรึกษา ตรวจสอบการจ้างงาน และความสมัพนัธ์ในการจ้างงาน เงื'อนไขในการทํางาน และคุ้มครองทาง 
     สงัคม   การเจรจาหรือทางสงัคมสขุภาพ และความปลอดภยัในการทํางาน รวมตลอดถึงการพฒันาทรัพยากร 
    บคุคล   
Y.  ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพื'อให้บรรลเุปา้หมายที'กําหนดไว้ 
\.  ดําเนินการจดัทําเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที'ต้องจดัทํา รวมถึงประสานงาน 
     หนว่ยงานที'เกี'ยวข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
i.  ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื'อสารอบรมแนวทางให้ผู้ เกี'ยวข้องภายในองค์กรทราบ 
 

บทบาทหน้าท ี$ของคณะทาํงานด้านสิ$งแวดล้อม 
1.  ให้คําปรึกษาหารือ ตรวจสอบเกี'ยวกบัการบง่ชี 2และการจดัการลกัษณะปัญหาสิ'งแวดล้อมของกิจกรรม ผลติภณัฑ์ 
      และการบริการ 
Y.  สง่เสริมการบริโภคและการผลติ การใช้ทรัพยากรอยา่งยั'งยืน และการรณรงค์เพื'อลดการเปลี'ยนแปลงภมูิอากาศ 
      รวมถึงการสร้างคณุคา่การบริการเชิงนิเวศ 
\.  ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพื'อให้บรรลเุปา้หมายที'กําหนดไว้ 
i.  ดําเนินการจดัทําเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที'ต้องจดัทํา รวมถึงประสานงาน 
     หนว่ยงานที'เกี'ยวข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
[.  ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื'อสารอบรมแนวทางให้ผู้ เกี'ยวข้องภายในองค์กรทราบ 
 
บทบาทหน้าท ี$ของคณะทาํงานด้านการดาํเนินงานอย่างเป็นธรรม 
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V.  ให้คําปรึกษาหารือ ตรวจสอบการตอ่ต้านการคอรัปชั'น และการตอ่ต้านการรับสนิบน การมีสว่นร่วมทางการเมือง 
อย่างรับผิดชอบ การแข่งขนัที'เป็นธรรม การสง่เสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมในขอบเขตของผลกระทบ รวมถึง     
การเคารพสทิธิในทรัพย์สนิ 

Y.  ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพื'อให้บรรลเุปา้หมายที'กําหนดไว้ 
\.  ดําเนินการจดัทําเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที'ต้องจดัทํา รวมถึงประสานงาน 
    หนว่ยงานที'เกี'ยวข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
i.  ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื'อสารอบรมแนวทางให้ผู้ เกี'ยวข้องภายในองค์กรทราบ 
 
บทบาทหน้าท ี$ของคณะทาํงานด้านการปฏบิัต ิด้านผู้บริโภค 
1.  ให้คําปรึกษาหารือ ตรวจสอบการให้ข้อมลูการทําการตลาด และการปฎิบตัิเพื'อการปกปอ้งสขุภาพ และความ 
     ปลอดภยัของผู้บริโภค การจดัหา และการพฒันาสนิค้าและการบริการที'เป็นประโยชน์ รวมตลอดถึงการบริโภค 
    อยา่งยั'งยืน 
Y.  ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพื'อให้บรรลเุปา้หมายที'กําหนดไว้ 
\.  ดําเนินการจดัทําเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที'ต้องจดัทํา รวมถึงประสานงาน 
    หนว่ยงานที'เกี'ยวข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
i.  ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื'อสารอบรมแนวทางให้ผู้ เกี'ยวข้องภายในองค์กรทราบ 
 

บทบาทหน้าท ี$ของคณะทาํงานด้านการมีส่วนร่วม และการพัฒนาชุมชน  
1.  ให้คําปรึกษาหารือ ตรวจสอบการมีสว่นร่วมในการพฒันา สงัคม เศรษฐกิจ ชมุชน 
Y.  ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพื'อให้บรรลเุปา้หมายที'กําหนดไว้ 
\.  ดําเนินการจดัทําเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที'ต้องจดัทํา รวมถึงประสานงาน 
     หนว่ยงานที'เกี'ยวข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
5. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื'อสารอบรมแนวทางให้ผู้ เกี'ยวข้องภายในองค์กรทราบ 

 
บทบาทหน้าท ี$เลขานุการการจัดทาํระบบ CSR 
V.  ดําเนินการจดัทําประกาศแตง่ตั 2งคณะกรรมการและคณะทํางานด้านความรับผิดชอบของบริษัทตอ่สงัคม (CSR)  
     จากการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินงานระบบ (CSR)  
Y.  ดําเนินการจดัประชมุตดิตามความคืบหน้า ประสานงานหนว่ยงานที'เกี'ยวข้องในการจดัระบบ จดัทําบนัทกึประชมุ 
    พร้อมทั 2งจดัทําสรุปรายงานความคืบหน้ากิจกรรมแจ้งตอ่คณะกรรมการและคณะทํางานด้านความรับผิดชอบของ 
    บริษัทตอ่สงัคม (CSR)  
3. รวบรวมข้อมลูและการจดัทํารายงานข้อมลูของสถานประกอบการและชมุชนตามรูปแบบคูม่ือการรายงานความ 
   รับผิดชอบตอ่สงัคม 
i.  ดําเนินการสื'อสารข้อมลูระบบ CSR ให้ผู้ เกี'ยวข้องภายในองค์กรทราบ 
 

10.2 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

 บริษัท ได้ทําการกําหนดแนวปฏิบัติ และสื'อสารกับพนักงานทุกคนให้รับทราบ  นอกจากนี 2 เพื'อให้การ
ดําเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เป็นไป ตามหลกัการกํากบัดแูล
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กิจการที'ดี ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ (EICC) และตามมาตรฐานสากลด้านการ
ต่อต้านการทุจริต บริษัทจึงกําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และสินบน และจะประกาศพร้อมเผยแพร่ เพื'อเป็น
แนวทางให้ผู้บริหาร และพนกังานถือปฏิบตั ิ 
 
กลไก/กระบวนการในการรับข้อเสนอแนะประเดน็หรือให้ข้อมลูแก่ฝ่ายบริหารสงูสุด และพนักงานในการ
ปฏิบัตหิน้าท ี$ 

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสยีมีสว่นร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ผา่นการสานเสวนาผู้มีสว่นได้เสยี 
ตู้ รับความคิดเห็น E-Mail ผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ และ
คณะกรรมการความปลอดภยั 

 
10.3 การดาํเนินธุรกิจท ี$มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
       ในปี 2560 บริษัท และบริษัทยอ่ยไมไ่ด้ถกูตรวจสอบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ในเรื'องความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 
10.4 กิจกรรมเพ ื$อประโยชน์ต่อสังคมและสิ$งแวดล้อม (after process)   

       ในปี 2560 บริษัทได้ทํากิจกรรมเพื'อประโยชน์ตอ่สงัคม ชมุชน และสิ'งแวดล้อม (CSR-after process) ดงันี 2 

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2560  

วนัที' 12 มกราคม 2560 

กิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ ประจําปี 2560 

เพื'อสนบัสนนุงานวนัเด็กแห่งชาติ  ซึ'งเป็นช่วงเวลาที'เด็ก ๆ ทั'วประเทศไทยต่างเฝา้รอคอย กบักิจกรรมแห่งความสขุ 
สนกุสนาน และอีกหนึ'งสิ'งที'เด็กๆ ตา่งเฝา้รอคอยนั 2นก็คือของขวญั 

บริษัทฯ จึงร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน ในการสง่เสริมการจดักิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาตในทกุปี ซึ'งในปีนี 2บริษัทฯ ได้
ร่วมออกบธูแจกอาหาร ขนม นํ 2าดื'ม และมอบของขวญัแก่เด็กที'มาร่วมงานในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศนูย์การศึกษา
พิเศษประจําจงัหวดัปทมุธานีและมลูนิธิสากลเพื'อคนพิการจงัหวดัปทมุธานี,  เทศบาลบางปะอิน,  เทศบาลคลองจิก, 
โรงเรียนชมุชนวดักําแพง เป็นต้น 

 

 
 

2. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตท้องถิ$น  



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -82- 

วนัที' 15 มิถนุายน 2560  

โครงการมอบทนุการศกึษาแก่นกัเรียนในเขตท้องถิ'น 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กซึ'งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที'สําคญัยิ'งต่อประเทศชาติ ที'จะเป็นกําลงั
สาํคญัในการพฒันาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า มั'นคงสืบไป และเพื'อเพิ'มโอกาสทางการศึกษา บริษัทฯ จึงมอบ
ทนุการศกึษาให้แก่เด็กนกัเรียนที'ศกึษาอยูใ่นเขตพื 2นที'การศึกษาของอําเภอบางปะอิน โดยในปีการศึกษา พ.ศ.2560 
บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดกําแพง โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ให้ได้รับ
ทนุการศกึษาอยา่งทั'วถึงกนั 

       
 

3. โครงการ “ห้องพยาบาลของหนู”  

วนัที' 27 กรกฎาคม 2560 

โครงการ “ห้องพยาบาลของหน ู 

 จากความมุ่งมั'นที'จะร่วมดูแลรักษาสิ'งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาสังคม นอกจากปัจจัยด้าน
ทุนการศึกษาแล้วการดูแลรักษาสขุภาพเบื 2องต้นก็เป็นเรื'องที'สําคญัต่อคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน บริษัทฯ จึง
ร่วมมือกับทางโรงเรียนชุมชนวดักําแพง อําเภอบางปะอิน ในการสร้างห้องพยาบาลประจําโรงเรียน ซึ'งจากเดิม
โรงเรียนยงัขาดสถานที'ในการรักษาหรือปฐมพยาบาลเบื 2องต้นแก่เด็กนกัเรียนเวลาเจ็บปวด  

 ในการนี 2บริษัทฯ ได้มีจิตอาสาจากพนกังานมาร่วมดําเนินการทําความสะอาด ทาสี ติดตั 2งพดัลม ชุดเตียง
นอน โต๊ะเก้าอี 2 ตู้ยา รวมทั 2งได้มอบชุดยาสามญัทั'วไปไว้รักษาแก่เด็กนกัเรียนที'มีอาการเจ็บป่วยหรือปฐมพยาบาล
เบื 2องต้นแก่เด็กนกัเรียนที'ได้รับบาดเจ็บก่อนนําตวัสง่ไปรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลใกล้เคียง  

 

     



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -83- 

 
 

4. กิจกรรมบริจาคโลหิต  

วนัที' 21 พฤศจิกายน 2560 

 “กิจกรรมบริจาคโลหิต”  

 เพื'อให้พนักงานได้ร่วมทําประโยชน์แก่สังคม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศนูย์รังสิต จดักิจกรรมรับบริจาคโลหิต  จากผู้บริหารและ
พนกังาน ที'มีจิตอาสาในการบริจาคโลหิตเพื'อช่วยเหลอืแก่ผู้ ที'มีความจําเป็นและขาดแคลน ซึ'งกิจกรรมนี 2เป็นกิจกรรม
ประจําของบริษัทที'จะจดัขึ 2นทกุๆ 3 เดือน  

           
 

5. โครงการ “ทาํดีเพ ื$อพ่อ” มอบนํ =าดื$มแบ่งปันนํ =าใจ  

โครงการ “ทําดีเพื'อพอ่” มอบนํ 2าดื'มแบง่ปันนํ 2าใจ  

นอกเหนือจากการช่วยเหลอืสงัคมในเขตพื 2นที'ตั 2งของบริษัทฯ แล้วนั 2น ยงัมีอีกหนึ'งโครงการที'บริษัทฯ ได้ทํามาตลอดปี 
2560 นั 2นก็คือการมอบนํ 2าดื'มร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของภาครัฐ เอกชน หรือบริจาคแก่ประชาชนมีที'ได้รับความเดือดร้อน
จากภยัธรรม โดยในบางโอกาสจะมีพนกังานจิตอาสาบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมแจกนํ 2าดื'มให้แก่ผู้ ทีมมาร่วมงานในโอกาส
ตา่งๆ อาทิ 

 1.จิตอาสาแจกนํ 2าดื'มแก่ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง 

 2.ร่วมออกหนว่ยแจกนํ 2าดื'มกบัแพทยสภา จ.ปราจีนบรีุ ในการบริการประชาชนที'มารับการตรวจรักษา 

 3.สนบัสนนุนํ 2าดื'มในกิจกรรมปั'นจกัรยานเพื'อสขุภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี ของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสมีา 
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4.สนบัสนนุนํ 2าดื'มกิจกรรมวนัเด็ก อบจ.ปราจีนบรีุ 

5.สนบัสนนุนํ 2าดื'มแก่กระทรวงแรงงาน เนื'องในกิจกรรมวนัแรงงานแหง่ชาติ ประจําปี 2560 ฯลฯ 

 สาํหรับยอดรวมของนํ 2าดื'มที'บริษัทฯ ร่วมสนบัสนนุในกิจกรรมต่างๆ เพื'อสงัคม เป็นจํานวนทั 2งสิ 2น 220,000 
ขวด  

 

 
 

 

6. โครงการจิตอาสานักแบ่งปัน  

วนัที' 11 กนัยายน 2560 

โครงการจิตอาสานกัแบง่ปัน  

 จากสองมือที'มุง่มั'นของแหลา่จิตอาสาในการร่วมกนัปรับปรุงทศันียภาพของสถานที'ภายในโรงเรียนชุมชน
วดักําแพง เขตพื 2นที'อําเภอบางปะอิน จากเดิมที'ถกูนํ 2าท่วมขงัเมื'อปี 2554 สร้างความเสียหายต่ออาคารและสิ'งปลกู
สร้างของโรงเรียนเป็นอยา่งมาก สูท่ศันียภาพที'สดใสชวนมองแก่เด็กนกัเรียนและผู้มาติดตอ่ 

 ดงันั 2น เหลา่จิตอาสาจึงร่วมกนัวาดภาพพร้อมระบายสนํี 2าบนผนงัสระวา่ยนํ 2าของโรงเรียน 

 อีกทั 2ง ยังทําการสอนหนังสือหลกัสูตรภาษาองักฤษเบื 2องต้น แก่เด็กนักเรียน ชั 2น ป.4  และเลี 2ยงอาหาร
กลางวนัแก่เด็กนกัเรียนทกุคน 
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10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี$ยวข้องกับการคอร์รัปช ั$น 

บริษัท กําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง รับผิดชอบในการประเมินความเสี'ยงจากการทุจริต
คอรัปชั'นอย่างต่อเนื'อง เพื'อประเมิน ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั'น และให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

เพื'อให้การดําเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เป็นไป ตาม
หลกัการกํากับดูแลกิจการที'ดี ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) และตาม
มาตรฐานสากลด้านการตอ่ต้านการทจุริต บริษัท จึงกําหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริต และสนิบน และจะประกาศ 
พร้อมเผยแพร่ เพื'อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิดงันี 2 
 
1.   บริษัท จะตอ่ต้านการทจุริต และไมย่อมรับการให้ หรือการรับของขวญั สนิบน หรือผลประโยชน์อื'นใด ที'มี
เจตนาจงูใจให้เกิดการดาํเนินการ หรือเกิดการกระทําการใดๆ เพื'อแสวงหาประโยชน์ที'มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 
2.  บริษัท ต้องมจีรรยาบรรณ และมคีวามมุง่มั'นในการปอ้งกนัมใิห้เกิดการทจุริต รวมถึงมีหน้าที'ในการกําหนด
แนวทางการปฏิบตัเิพื'อการตอ่ต้านการทจุริต อีกทั 2งต้องมีการสอบทานตามแนวทางปฏิบตัิที'บริษัทได้กําหนดไว้อยา่ง
สมํ'าเสมอ  
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3. ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท มีหน้าที'ปอ้งกนัและดแูลไม่ให้เกิดการทจุริต และสินบน หากพบการทจุริต
หรือพบเหตอุนัควรเชื'อได้วา่ มีพฤติกรรม หรือเจตนาที'สอ่ไปในทางทจุริต และสนิบน ให้แจ้งตอ่ผู้บริหารหรือ 
 
ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็ว โดยสง่จดหมายร้องเรียนที'กลอ่งรับเรื'องร้องเรียน บริเวณโรงอาหาร และบริเวณ
อื'นที'เหมาะสมของบริษัท 

 
 
 
 
 
4.  สาํหรับบคุคลภายนอก หากพบการทจุริต และสนิบน หรือพบเหตอุนัควรเชื'อได้วา่ ผู้บริหารหรือพนกังาน
ของบริษัทมีพฤติกรรม มีเจตนาที'สอ่ไปในทางทจุริต สามารถแจ้งเบาะแสไปยงัอีเมล์ 
complainbox@starsmicro.com 
5.   บริษัท ขอให้ผู้ แจ้งเบาะแส มั'นใจได้ว่า จะได้รับการคุ้มครอง และบริษัทจะแต่งตั 2งเจ้าหน้าที'ให้มีหน้าที'
ตรวจสอบทกุเบาะแสที'มีการแจ้งเข้ามา และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูนี 2ไว้เป็นความลบัสงูสดุ 

 

แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบัต ิในการป้องกันการมีส่วนเกี$ยวข้องกบัการ
คอร์รัปช ั$น 

 บริษัท กําหนดแนวทางดงันี 2 

1. กําหนดให้ผู้บริหารและพนกังานทุกคน ปฏิบัติตาม และประเมินผลการปฏิบัติของตนเอง ตามแนวทาง
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทและจรรยาบรรณรวมทั 2งตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ (EICC) ที'บริษัทประกาศ และตามมาตรฐานสากลด้านการตอ่ต้านการทจุริต 

2. กําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง ประเมินความเสี'ยงจากการทจุริตคอรัปชั'น และรวบรวมประเด็น
ที'สาํคญั นําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตรวจสอบ และสั'งการดําเนินการแก้ไข และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง ติดตามผล และรายงานอยา่งตอ่เนื'อง 

 

ในปี 2560 บริษัทไม่มีกรณีการทําผิดด้านการทจุริต (Fraud) หรือกระทําผิดจริยธรรม (Penalty) ใด 
ไมม่ีกรณีที'กรรมการที'ไมเ่ป็นผู้บริหารลาออกอนัเนื'องจากประเด็นเรื'องการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท แตอ่ยา่ง
ใด และไมพ่บกรณีการปฏิบตัิในทางลบอนัมีผลต่อชื'อเสียงของบริษัท อนัเนื'องมาจากความล้มเหลวในการทํา
หน้าที'สอดสอ่งดแูลของคณะกรรมการบริษัท   

นอกจากนี 2ในปี 2560 บริษัทไมไ่ด้รับการร้องเรียนเรื'องการละเมดิสทิธิมนษุยชนแตอ่ยา่งใด จากพนกังาน  
คูค้่า และชมุชนที'ใกล้เคยีงบริษัท ซึ'งบริษัทจะสง่เสริมให้พนกังาน และผู้บริหารปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชนแบบ
สากล อยา่งตอ่เนื'องยั'งยืน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี$ยง 
บริษัท ได้ให้ความสาํคญักบัการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในที'เป็นมาตรฐาน เพื'อให้เป็นที'ยอมรับ 

และเชื'อถือต่อผู้ ถือหุ้น และนักลงทุน ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ'งเป็นกรรมการอิสระดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษัท  และรายงานทางการ
เงินให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เชื'อถือได้ ตลอดจนดูแล ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที'มี
ประสทิธิภาพ และประสทิธิผล และมีระบบการทํางานที'ถกูต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยเฉพาะเรื'องของความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และเรื'องการกํากบัดแูลกิจการที'ด ี

สําห รับบริษัทย่อยของบริษัท ปัจจุบันบริ ษัทมีบ ริ ษัทย่อย  3 แห่ง  ไ ด้แก่  (1)บ ริ ษัท Stars 
Microelectronics USA, Inc. บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 59 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตั 2งแต่
ไตรมาสที' 1 ปี 2552 (2) บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี' จํากดั บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99 มีสถานะ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั 2งแต่ไตรมาสที' 2 ปี 2553  และ (3) บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั  บริษัทมี
สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 75 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั 2งแต่ไตรมาสที' 1 ปี 2555 บริษัทก็จะจดัให้มี
ระบบการควบคมุภายในที'มีความเพียงพอและสอดคล้องกบัของบริษัทเช่นกนั    

 
11.1 ความเห ็นของคณะกรรมการบริษัทเกี$ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

สาํหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินและทบทวน ระบบการ 
ควบคุมภายในของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั 2งที' 1/2560 เมื'อวันที' 23 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า 
บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที'เพียงพอทั 2ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความ
เสี'ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื'อสารข้อมลู และระบบการติดตาม  
 
11.2    ความเห ็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี$ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไมม่ีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
นอกจากนี 2 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกบั ผู้สอบบญัชี ฝ่ายจดัการของบริษัท เพื'อ

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท อย่างน้อยปีละ 4 ครั 2ง และได้ให้
ความเห็น อนัเป็นประโยชน์ เพื'อบริหารและจดัการความเสี'ยงที'สาํคญั โดยได้ทําการแจ้งให้ฝ่ายจดัการดําเนินการกบั
ประเด็นที'ผู้ตรวจสอบบญัชีแจ้งใน Management Letter อย่างครบถ้วน รวมทั 2งติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ตอ่เนื'อง เพื'อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท บรรลวุตัถปุระสงค์ เป็นไปตามเปา้หมาย ซึ'งในปีที'ผ่านมา บริษัทยงัไม่มี
ข้อบกพร่องเกี'ยวกบัระบบการควบคมุภายในอยา่งมีนยัสาํคญั ด้านระบบการควบคมุภายในของบริษัท มีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจและระดบัการอนมุตัิรายการในแตล่ะระดบั (ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท และที'ประชุมผู้ ถือหุ้น) 
แยกออกจากกันที'ชัดเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการแบ่งแยกหน้าที'ความรับผิดชอบในระบบงาน  4 ด้าน
ตอ่ไปนี 2 ออกจากกนัโดยเด็ดขาดเพื'อเป็นการสอบยนัซึ'งกนัและกนั คือ (1) หน้าที'อนมุตัิ (2) หน้าที'บนัทกึรายการบญัชี
และข้อมลูสารสนเทศ (3) หน้าที'ในการดแูลทรัพย์สิน และ (4) หน้าที'ในการตรวจสอบ ทั 2งนี 2 บคุคลที'ได้รับมอบหมาย
หน้าที'ในการสอบยนัซึ'งกนัและกนัเป็นบคุคลที'มีความเป็นอิสระจากกนัอยา่งแท้จริง 
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11.3 ข้อมลูห ัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏิบัต ิงานของบริษัท 
นอกจากนี 2บริษัท ยงัจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ'งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทขึ 2นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยทําการทดสอบ การประเมิน
ความเสี'ยง การประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในของบริษัท เพื'อให้การ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบมีประสทิธิภาพ  บรรลเุปา้หมายและเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบที'วางไว้ และรายงานผล
การตรวจสอบภายในตามแผนที'ได้กําหนดไว้ลว่งหน้าประจําปี ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ  

ปัจจุบนัหวัหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทคือ นางสาวสนุนัท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ ตําแหน่ง ผู้ช่วย
ผู้ อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2560 นี 2ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบได้อย่างราบรื'น
ครบถ้วนตามแผนการปฏิบตัิงานที'ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน  

รายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที'อาจมีความขดัแย้ง สามารถสรุปได้ ดงันี 2 

12.1 รายการระหว่างกนักับผู้ถอืห ุ้นและบริษัทท ี$เก ี$ยวข้อง 

การซื 2อขายวตัถดุบิและเครื'องจกัรของบริษัท บางสว่นจะเป็นการซื 2อขายผา่นทางตวัแทนของบริษัทซึ'งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และผา่นทางบริษัทยอ่ยซึ'งบริษัทเข้าไปร่วมลงทนุในปี 2548 เนื'องจาก
ตวัแทนและบริษัทย่อยดงักลา่วมีความเชี'ยวชาญในการทําการตลาด และมีเครือข่ายอยู่ทั'วโลก ซึ'งมีข้อได้เปรียบในการติดต่อลกูค้าโดยเฉพาะลกูค้าในต่างประเทศ รวมไปถึงการจดัหาวตัถดุิบและ
เครื'องจกัรที'ใช้ในการผลติ โดยราคาซื 2อวตัถดุิบผา่นทางตวัแทนในการทําตลาดและบริษัทยอ่ยจะเป็นราคาตลาด ในขณะที'ราคาขายสว่นใหญ่จะเป็นราคาทนุบวกกําไรสว่นเพิ'ม สําหรับปีสิ 2นสดุ ณ วนัที' 
31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 และ ปี 2560 สิ 2นสดุ ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีรายการระหวา่งกนักบัผู้ ถือหุ้นและบริษัทที'เกี'ยวข้อง ดงันี 2 

 

รายการระหวา่งกนัหลกักบัผู้ ถือหุ้นและบริษัทที'เกี'ยวข้องตามกลุม่บริษัท 

ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที'เกี'ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
สาํหรับปีสิ 2นสดุ 

วนัที' 31 ธ.ค. 2558 
(บาท) 

สาํหรับปีสิ 2นสดุ 
วนัที' 31 ธ.ค. 2559 

(บาท) 

สาํหรับปีสิ 2นสดุ 
วนัที' 31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

กลุม่ SIIX กลุม่ SIIX ถือหุ้นในบริษัท    
 อยูร่้อยละ 4.96 

10,724,116 9,443,621.53 15,104,111.13 การขายสนิค้าและบริการ 
1,822,061 1,014,153.77 2,115,233.22 รายการลกูหนี 2การค้า 
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ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที'เกี'ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
สาํหรับปีสิ 2นสดุ 

วนัที' 31 ธ.ค. 2558 
(บาท) 

สาํหรับปีสิ 2นสดุ 
วนัที' 31 ธ.ค. 2559 

(บาท) 

สาํหรับปีสิ 2นสดุ 
วนัที' 31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทยอ่ยที'บริษัทถือหุ้น 
อยูร่้อยละ [Z 

855,013,068 1,100,147,706 1,179,831,823.46 การขายสนิค้า 
 125,752,398 227,489,250 143,682,196.65 ลกูหนี 2การค้า 
  4,384,945 - 3,477,559.31 การขายเครื'องจกัรและอปุกรณ์ 
  7,511,448 309,653 15,454,969.03 รายได้อื'น 
  1,551,772.48 1,895,552.64 603,866.50 ลกูหนี 2อื'น 
  1,223,226.23 1,156,255.22 800,312.83 เจ้าหนี 2อื'น 
  1,231,646.96 12,608,899 11,366,113.16 คา่ใช้จา่ยอื'น 
  1,942,401 400,134 - สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื'น 
SS RFID Co.,Ltd. เป็นบริษัทยอ่ยที'บริษัทถือหุ้น 

อยูร่้อยละ 75  
881,415 - - การขายสนิค้า 

  - - - ลกูหนี 2การค้า 
  353,573 109,637 89,485.29 ลกูหนี 2อื'น 
  4,150,533 858,137 647,046.80 รายได้อื'น 
  - 1,547,000 - ซื 2อสนิค้าและบริการ 
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รายการระหวา่งกนักบัผู้ ถือหุ้นและบริษัทที'เกี'ยวข้องตามรายบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที'เกี'ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท สาํหรับปีสิ 2นสดุ 
วนัที' 31 ธ.ค. 2558 

(บาท) 

สาํหรับปีสิ 2นสดุ 
วนัที' 31 ธ.ค. 2559 

(บาท) 

สาํหรับปีสิ 2นสดุ 
วนัที' 31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั และความ
สมเหตสุมผล 

บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ยของ SIIX Corp 
Osaka โดย ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 
2558  และ 31 มีนาคม 2559  
ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 4.96  10,724,116 9,443,621.53 15,104,111.13 

การขายสนิค้าและบริการ  
บ ริ ษั ท มี ก า ร จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า ใ น ก ลุ่ ม 
Microelectronics ของบริษัทผ่านทางบริษัท ซีคซ์ 
บางกอก จํากดั ซึ'งเป็นตวัแทนในการทําตลาดของ
บริษัท โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทนุบวก
กําไรส่วนเพิ'ม และเป็นราคาตลาดซึ'งสามารถ
เทียบเคียงได้ 

  

1,822,061 1,014,153.77 2,115,233.22 

รายการลกูหนี 2การค้า 
เป็นรายการคงค้างที'เกิดจากการขายสินค้าและ
บริการในกลุ่ม Microelectronics โดยมีเงื'อนไข
การค้าตามปกต ิ

Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ถือหุ้น
อยูร่้อยละ 59 

855,013,068 1,100,147,705.88 1,179,831,823.46 การขายสนิค้า 
บ ริ ษั ทมี ก า ร จํ าหน่ า ยสิ น ค้ าสิ น ค้ า ในกลุ่ ม 
Microelectronics  และ IC Packaging ของ
บริษัทผ่านทาง Stars Microelectronics USA, 
Inc. โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทุนบวก
กําไรสว่นเพิ'ม 
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ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที'เกี'ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท สาํหรับปีสิ 2นสดุ 
วนัที' 31 ธ.ค. 2558 

(บาท) 

สาํหรับปีสิ 2นสดุ 
วนัที' 31 ธ.ค. 2559 

(บาท) 

สาํหรับปีสิ 2นสดุ 
วนัที' 31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั และความ
สมเหตสุมผล 

  4,384,945 - 3,477,559.31 การขายเครื'องจกัรและอปุกรณ์ 
เป็นรายการขายเครื'องจักรและอุปกรณ์ให้ Stars 
USA. สาํหรับการผลติสนิค้าให้กบัลกูค้ารายหนึ'ง 

  7,511,448 309,653.13 15,454,969.03 รายได้อื'น 
เ ป็ น ร า ย ไ ด้ จ า ก า ร ข า ย สิ น ค้ า ใ น ก ลุ่ ม  IC 
Packaging 

  1,551,772.48 1,895,552.64 603,866.50 ลกูหนี 2อื'น 
เป็นส่วนของลกูหนี 2ตามสญัญาการผ่อนชําระที'ถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี 

  125,752,398 227,489,249.94 143,682,196.65 รายการลกูหนี 2การค้า 
เป็นรายการคงค้างที'เกิดจากการขายสินค้าและ
บริการในกลุ่ม Microelectronics และ IC 
Packaging โดยมีเงื'อนไขการค้าตามปกต ิ

  1,223,226 1,156,255.22 800,312.83 เจ้าหนี 2อื'น 
เป็นรายการคา่คอมมิชชั'น 

  1,231,646.96 12,608,898.57 11,366,113.16 คา่ใช้จ่ายอื'น 
เป็นคา่คอมมิชชั'น 

 
 

 1,942,401 400,133.50 - สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื'น 
เป็นส่วนของลกูหนี 2ตามสญัญาการผ่อนชําระที'ถึง
กําหนดชําระเกินกวา่ 1 ปี 
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ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที'เกี'ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท สาํหรับปีสิ 2นสดุ 
วนัที' 31 ธ.ค. 2558 

(บาท) 

สาํหรับปีสิ 2นสดุ 
วนัที' 31 ธ.ค. 2559 

(บาท) 

สาํหรับปีสิ 2นสดุ 
วนัที' 31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน และความ
สมเหตสุมผล 

SS RFID Co.,Ltd. เป็นบริษัทยอ่ยที'บริษัทถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 75  

881,415 - - การขายสนิค้า 
บริษัทมีการจําหนา่ยสนิค้าในกลุม่ IC Packaging 
โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทนุบวกกําไร

สว่นเพิ'ม 
  353,573 109,636.91 89,485.29 ลกูหนี 2อื'น 

เป็นรายการให้เช่าพื 2นที' ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
อื'น 

  4,150,533 858,136.80 647,046.80 รายได้อื'น 
เป็นรายการให้เช่าพื 2นที' ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
อื'น 

  - 1,547,000.00 - ซื 2อสนิค้าและบริการ 
เป็นรายการซื 2อ RFID Tag 
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12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
ในอดีต บริษัทมีการทําธุรกรรมการค้าที'เป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทที'เกี'ยวข้องและบริษัทร่วมอยู่

พอสมควร  เนื'องจากบริษัทที'เกี'ยวข้องและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นผู้ ประกอบการใหญ่ในธุรกิจซื 2อขายชิ 2นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ'งมีสว่นช่วยเหลือและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัท  เช่น การจําหน่ายผลิตภณัฑ์ การจดัซื 2อ
วัตถุดิบ และการซื 2อเครื'องจักร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลที'อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมการค้าที'เกิดขึ 2นเพื'อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และเป็นไปตามเงื'อนไขการค้าปกติเสมือนคู่
ค้าธุรกิจโดยทั'วไป ซึ'งต้องพึ'งพาการซื 2อผลติภณัฑ์หรือบริการตอ่กนั โดยผู้บริหารบริษัทได้กําหนดขั 2นตอนในการอนมุตัิ
ธุรกรรมดงักลา่วเสมือนการดําเนินการค้ากบัลกูค้าปกติโดยทั'วไปและไม่มีการเลือกปฏิบตัิ  โดยบริษัทมีนโยบายให้
ธุรกรรมที'เกิดขึ 2นระหวา่งกนัเป็นไปตามกลไกราคาตลาด นอกจากนี 2 บริษัทได้มีนโยบายการจดัซื 2อตามมาตรฐาน ISO 
9001 โดยจะมีการเปรียบเทียบผู้ขายใน AVL (Approved Vendor List) ประมาณ 2-3 ราย และพิจารณาคดัเลือก
จาก คณุภาพ ราคา ระยะเวลาการชําระเงิน โดยเกณฑ์ที'ใช้นี 2 เป็นเกณฑ์เดียวกนัที'ใช้กบัทกุบริษัท 
ความเห ็นของกรรมการตรวจสอบเกี$ยวกับรายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัของบริษัท ได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทว่า
เป็นรายการที'บริษัท ดําเนินการตามธุรกิจปกติ  ไม่มีเงื'อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท  
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทที'เกี'ยวข้อง และผู้ ถือหุ้น นอกจากนี 2 นโยบายการกําหนดราคาระหวา่งบริษัท กบักิจการที'
เกี'ยวข้องกนักําหนดตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) เช่นเดียวกบัที'
กําหนดให้กบับคุคล/กิจการอื'นที'ไมเ่กี'ยวข้องกนั และเป็นไปเพื'อประโยชน์ของบริษัท 
มาตรการหรือข ั =นตอนการอนุมัต ิการทาํรายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัของบริษัท แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกรรมที'เกิดขึ 2นเป็นปกติและต่อเนื'อง และ 
(2) ธุรกรรมพิเศษ โดยมาตรการหรือขั 2นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันสําหรับธุรกรรมในแต่ละประเภท มี
รายละเอียด ดงันี 2  

1. ธุรกรรมที'เกิดขึ 2นเป็นปกติและตอ่เนื'อง 
บริษัท ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ว่าในการเข้าทําธุรกรรมที'เกิดขึ 2นเป็นปกติและต่อเนื'อง โดยคณะกรรมการบริษัท 

ได้ดแูลให้บริษัท ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั'ง 
หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี'ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเกี'ยวโยง และการได้มา
หรือจําหนา่ยทรัพย์สนิที'สาํคญัของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย รวมทั 2งปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที'กําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี 

2. ธุรกรรมพิเศษ 
บริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี'ยวกบัความสมเหตสุมผลในการเข้าทําธุรกรรม

ตา่ง ๆ และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื'อพิจารณาอนมุตัิ ในกรณีที'คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที'อาจเกิดขึ 2น บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที'มีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบ
บญัชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือ สํานกังานกฎหมาย เป็นต้น ที'เป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที'อาจมีความ
ขดัแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี'ยวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ความเห็นของบคุคลที'มีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถกู
นําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น แล้วแต่
กรณี ทั 2งนี 2 บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที'ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัท 
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12.3 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
การทํารายการระหวา่งกนัในอนาคตนั 2น คณะกรรมการบริษัท ให้คํามั'นว่า จะดแูลให้บริษัท ปฏิบตัิให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั'ง หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี'ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเกี'ยวโยง 
และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินที'สําคญัของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั 2งปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที'กําหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี 
 และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการ ราคาและเงื'อนไขต่างๆ 
ของรายการวา่เป็นไปตาม เงื'อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม ่โดยผู้บริหารและผู้มีสว่นได้เสยีจะไมส่ามารถเข้ามามีสว่นใน
การอนมุตัิรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว 
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ส่วนท ี$  3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

13. ข้อมลูทางการเงนิท ี$สาํคัญ 
 
งบการเงนิ 
 
สรุปรายการสอบบัญช ี
ผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษัท ประจํางวดปีบัญชีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 คือนางสาวมณี รัตนบรรณ
กิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด ประจํางวดสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
2559 คือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5313 ประจํางวดสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
2560 คือนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน &'() โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบ
บญัชีของผู้สอบบญัชีได้ดงันี / 
 

สาํหรับงบการเงนิงวดปีบัญชสีิ 1นสุด วนัท ี$  31 ธ ันวาคม 2558 และ 2557 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ซึ<งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที< ?) ธนัวาคม A''8 งบกําไรขาดทนุรวม งบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี<ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ /นสดุวนั

เดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที<สาํคญัและหมายเหตเุรื<องอื<น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นี /โดยถกูต้องตามที<ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี<ยวกบัการควบคมุภายในที<ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพื<อให้สามารถจดัทํา         

งบการเงินที<ปราศจากการแสดงข้อมลูที<ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือ

ข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ<งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ 
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รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื<อให้ได้ความเชื<อมั<นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง

ข้อมลูที<ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื<อให้ได้มาซึ<งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี<ยวกบัจํานวนเงินและการ

เปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที<เลือกใช้ขึ /นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ<งรวมถึงการประเมิน

ความเสี<ยงจากการแสดงข้อมูลที<ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี<ยงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในที<เกี<ยวข้องกบัการจดัทําและ

การนําเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามที<ควรของกิจการ เพื<อออกแบบวิธีการตรวจสอบที<เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แตไ่มใ่ช่เพื<อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง

การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที<ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที<

จดัทําขึ /นโดยผู้บริหาร รวมทั /งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเชื<อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที<ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื<อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า 

ความเห ็น 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนี /แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที< ?) ธันวาคม A''8 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ /นสดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที<ควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

มณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5313 

 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

กรุงเทพฯ: 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

 

 

สาํหรับงบการเงนิงวดปีบัญชสีิ 1นสุด วนัท ี$  31 ธ ันวาคม 2559 และ 2558 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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ความเห ็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)และ
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ<งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที< 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทนุ
รวม งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี<ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี
สิ /นสดุวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที<สําคญั และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนี /แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที< ?) ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ /นสดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที<ควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห ็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที<กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์ ในสว่นที<เกี<ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื<น ๆ 
ตามที<ระบใุนข้อกําหนดนั /นด้วย ข้าพเจ้าเชื<อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที<ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื<อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื$องสาํคัญในการตรวจสอบ  

เรื<องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื<องตา่ง ๆ ที<มีนยัสาํคญัที<สดุตามดลุยพินิจเยี<ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเรื<องเหลา่นี /มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ  งบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั /งนี / ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสาํหรับเรื<องเหลา่นี /  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบที<ได้กลา่วไว้ในสว่นของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ

การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ<งได้รวมความรับผิดชอบที<เกี<ยวกบัเรื<องเหล่านี /ด้วย การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที<ออกแบบมาเพื<อตอบสนองต่อการประเมินความเสี<ยงจากการแสดงข้อมลูที<ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ<งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื<องเหลา่นี /ด้วย ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินโดยรวม 

เรื<องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแตล่ะเรื<องมีดงัตอ่ไปนี / 

การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการที<มีสาระสําคญัต่องบการเงิน และจํานวนรายได้ที<บนัทึกในบญัชีจะสง่ผล
กระทบโดยตรงต่อผลกําไรขาดทนุของบริษัทฯ นอกจากนี / บริษัทฯมีลกูค้าเป็นจํานวนมากราย ซึ<งมีเงื<อนไขทางการค้าที<
แตกตา่งกนั และแนวโน้มการชะลอตวัของเศรษฐกิจที<สง่ผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนัในอตุสาหกรรม   การผลิต
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ชิ /นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ที<รุนแรงขึ /น ดงันั /น จึงมีความเสี<ยงเกี<ยวกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรับรู้รายได้  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯที<เกี<ยวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ 
ทําความเข้าใจและเลอืกตวัอยา่งมาสุม่ทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุที<บริษัทฯออกแบบไว้  

• สุม่ตวัอย่างรายการขายและบริการเพื<อตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสมของการรับรู้รายได้วา่เป็นไปตาม
เงื<อนไขที<ตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯกบัลกูค้า และสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 

• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที<เกิดขึ /นในระหวา่งปีและช่วงใกล้สิ /นรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหนี /ที<บริษัทฯออกภายหลงัวนัสิ /นรอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบญัชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื<อหาความผิดปกติที<อาจ
เกิดขึ /นของการรับรู้รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที<ทําผา่นใบสาํคญัทั<วไป  

ลูกหนี�การค้า 

ตามที<เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีลกูหนี /การค้าที<ค้างชําระ
มากกว่า 12 เดือนเป็นจํานวน 223 ล้านบาท ซึ<งคิดเป็นร้อยละ 32 ของยอดรวมของลกูหนี /การค้าและลกูหนี /อื<น              
การประมาณการค่าเผื<อหนี /สงสยัจะสญูของลกูหนี /การค้าต้องอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในการ
พิจารณาข้อสมมติที<ใช้ในการประมาณการผลขาดทนุที<คาดวา่จะเกิดขึ /นสําหรับลกูหนี /ที<ค้างชําระเป็นระยะเวลานาน 
ซึ<งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายหุนี / สภาพเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ซึ<งอาจทําให้เกิด
ความเสี<ยงในการรับรู้คา่เผื<อหนี /สงสยัจะสญูของลกูหนี /การค้า 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯที<เกี<ยวข้องกบัการประเมินคา่เผื<อหนี /สงสยัจะสญู
ของลกูหนี /โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ และทําความเข้าใจระบบการควบคมุที<ออกแบบไว้ นอกจากนี / ข้าพเจ้าได้
ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที<ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาคา่เผื<อหนี /สงสยัจะสญูดงันี / 

• ทําความเข้าใจเกณฑ์ที<ใช้ในการพิจารณาคา่เผื<อหนี /สงสยัจะสญูของลกูหนี /การค้า และสอบทานความสมํ<าเสมอ
ของการใช้เกณฑ์ดงักลา่ว และเหตผุลสาํหรับการรับรู้คา่เผื<อหนี /สงสยัจะสญูของลกูหนี /การค้าแบบเฉพาะเจาะจง  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาค้างชําระและการเคลื<อนไหวของลกูหนี /การค้าเพื<อระบถุึงกลุม่ลกูหนี /ที<มีข้อ
บง่ชี /วา่มีการเก็บเงินได้ช้ากวา่ปกต ิ 

• สอบทานรายการการรับชําระหนี /จากลกูหนี /ภายหลงัวนัที<ในงบการเงิน 

สินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมลูคา่สทุธิที<คาดวา่จะได้รับของสนิค้าคงเหลอืตามที<เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9 
ต้องอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ<งการประมาณการค่าเผื<อการลดลงของมูลค่า
สนิค้าคงเหลอืสาํหรับสนิค้าที<ล้าสมยัหรือเสื<อมสภาพซึ<งขึ /นอยู่กบัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี<ยวกบัวงจรอายขุอง
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สินค้า การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและอตุสาหกรรม ซึ<งอาจทําให้เกิดความเสี<ยงเกี<ยวกบัมลูค่าของค่า
เผื<อการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื   

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯที<เกี<ยวข้องกบัการประเมินค่าเผื<อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ และทําความเข้าใจระบบการควบคุมที<ออกแบบไว้นอกจากนี / 
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที<ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื<อการลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลอืดงันี /   

• ทําความเข้าใจเกณฑ์ที<ใช้ในการพิจารณาค่าเผื<อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความ
สมํ<าเสมอของการใช้เกณฑ์ดงักลา่ว และเหตุผลสําหรับการรับรู้ค่าเผื<อการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือแบบ
เฉพาะเจาะจง 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาการถือครองและการเคลื<อนไหวของสนิค้าคงเหลอืเพื<อระบถุึงกลุม่สินค้าที<
มีข้อบง่ชี /วา่มีการหมนุเวียนของสนิค้าที<ช้ากวา่ปกต ิ 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจํานวนเงินสทุธิที<กิจการได้รับจากการขายสนิค้าภายหลงัวนัที<ในงบการเงินกบัราคาทนุของ
สนิค้าคงเหลอืแตล่ะกลุม่สนิค้า  

 

ข้อมลูอ ื$น  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื<น ซึ<งรวมถึงข้อมลูที<รวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุม่บริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที<แสดงอยูใ่นรายงานนั /น) 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมูลอื<นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความ
เชื<อมั<นในรูปแบบใด ๆ ตอ่ข้อมลูอื<นนั /น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที<เกี<ยวเนื<องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอื<นนั /นมีความ
ขดัแย้งที<มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที<ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม ่หรือปรากฏว่าข้อมลู
อื<นแสดงขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่หากในการปฏิบตัิงานดงักลา่ว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมลูอื<นแสดง
ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั /น ทั /งนี / ข้าพเจ้าไมพ่บวา่มีเรื<องดงักลา่วที<
ต้องรายงาน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท ี$ในการกาํกับดแูลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าที<รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี /โดยถูกต้องตามที<ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี<ยวกบัการควบคมุภายในที<ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพื<อให้สามารถจดัทํา งบ
การเงินที<ปราศจากการแสดงข้อมลูที<ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการดําเนินงานต่อเนื<อง 
การเปิดเผยเรื<องที<เกี<ยวกบัการดําเนินงานตอ่เนื<องในกรณีที<มีเรื<องดงักลา่ว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการ
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ที<ดําเนินงานตอ่เนื<องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั /งใจที<จะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงาน
ตอ่เนื<องอีกตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้าที<ในการกํากบัดแูลมีหน้าที<ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื<อให้ได้ความเชื<อมั<นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูที<ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้ สอบบญัชีซึ<งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื<อมั<นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื<อมั<นใน
ระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที<ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที<มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูที<ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื<อคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการที<ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี / 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี<ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนี /ด้วย 

• ระบแุละประเมินความเสี<ยงที<อาจมีการแสดงข้อมลูที<ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื<อตอบสนองต่อความเสี<ยง
เหล่านั /น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีที<เพียงพอและเหมาะสมเพื<อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี<ยงที<ไม่พบข้อมลูที<ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ<งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่า
ความเสี<ยงที<เกิดจากข้อผิดพลาด เนื<องจากการทุจริตอาจเกี<ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั /งใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที<ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ
ภายใน 

• ทําความเข้าใจเกี<ยวกบัระบบการควบคมุภายในที<เกี<ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื<อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื<อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุ
ภายในของกลุม่บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที<ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยข้อมลูที<เกี<ยวข้องที<ผู้บริหารจดัทํา 

• สรุปเกี<ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการที<ดําเนินงานตอ่เนื<องของผู้บริหาร และสรุป
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที<ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที<มีสาระสําคญัที<เกี<ยวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที<
อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษัทในการดําเนินงานต่อเนื<องหรือไม ่
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไม่แน่นอนที<มีสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูที<เกี<ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ 
ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที<เปลี<ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ /นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที<ได้รับจนถึง
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วนัที<ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้
กลุม่บริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เนื<องได้ 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื /อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูที<เกี<ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ที<เกิดขึ /นโดยถกูต้องตามที<ควรหรือไม ่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที<เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี<ยวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื<อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียง   ผู้ เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื<อสารกบัผู้มีหน้าที<ในการกํากบัดแูลเกี<ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที<ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที<มีนยัสาํคญัที<พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที<มีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในซึ<งข้าพเจ้า
ได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที<ในการกํากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที<เกี<ยวข้องกบั
ความเป็นอิสระและได้สื<อสารกบัผู้มีหน้าที<ในการกํากบัดแูลเกี<ยวกบัความสมัพนัธ์ทั /งหมดตลอดจนเรื<องอื<นซึ<งข้าพเจ้า
เชื<อวา่มเีหตผุลที<บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที<ข้าพเจ้าใช้เพื<อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื<องทั /งหลายที<สื<อสารกบัผู้มีหน้าที<ในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื<องตา่ง ๆ ที<มีนยัสาํคญัที<สดุในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเรื<องสาํคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื<องเหลา่นี /ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไมใ่ห้เปิดเผยเรื<องดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรือในสถานการณ์ที<
ยากที<จะเกิดขึ /น ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไมค่วรสื<อสารเรื<องดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่วสามารถ
คาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที<ผู้มีสว่นได้เสยีสาธารณะจะได้จาก
การสื<อสารดงักลา่ว 

ผู้สอบบญัชีที<รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี /คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 

 

มณี รัตนบรรณกิจ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5313 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ: 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
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สาํหรับงบการเงนิงวดปีบัญชสีิ 1นสดุ วนัท ี$  31 ธ ันวาคม 2560 และ 2559 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ความเห ็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)และบริษัท
ยอ่ย (กลุม่บริษัท) ซึ<งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2560 งบกําไรขาดทนุรวม งบกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี<ยนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ /นสดุวนั
เดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที<สาํคญั และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 
ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนี /แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สด สาํหรับปีสิ /นสดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที<ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห ็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรค     
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ    จาก
กลุม่บริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที<กําหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี                 ในสว่น
ที<เกี<ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื<น ๆ ตามที<ระบใุน
ข้อกําหนดนั /นด้วย ข้าพเจ้าเชื<อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที<ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื<อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื$องสาํคัญในการตรวจสอบ  
เรื<องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื<องตา่ง ๆ ที<มีนยัสาํคญัที<สดุตามดลุยพินิจเยี<ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเรื<องเหลา่นี /มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ    งบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั /งนี / ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสาํหรับเรื<อง
เหลา่นี /  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบที<ได้กลา่วไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบ                  
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ<งได้รวมความรับผิดชอบที<เกี<ยวกบัเรื<องเหลา่นี /ด้วย การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที<ออกแบบมาเพื<อตอบสนองตอ่การประเมินความเสี<ยงจากการแสดงข้อมลูที<ขดัตอ่ข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ<งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรื<องเหลา่นี /
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินโดยรวม 
เรื<องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแตล่ะเรื<องมดีงัตอ่ไปนี / 
การรับรู้รายได้ 
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รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการที<มีสาระสาํคญัตอ่งบการเงิน และจํานวนรายได้ที<บนัทกึในบญัชีจะ
สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผลกําไรขาดทนุของบริษัทฯ นอกจากนี /บริษัทฯมีลกูค้าเป็นจํานวนมากรายซึ<งมีเงื<อนไขทาง
การค้าที<แตกตา่งกนัและสถานการณ์การแขง่ขนัในอตุสาหกรรม การผลติชิ /นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ที<รุนแรงขึ /น ดงันั /น จงึ
มีความเสี<ยงเกี<ยวกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรับรู้รายได้  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ 
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯที<เกี<ยวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ 

ทําความเข้าใจและเลอืกตวัอยา่งมาสุม่ทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุที<บริษัทฯออกแบบไว้  
• สุม่ตวัอยา่งรายการขายและบริการเพื<อตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสมของการรับรู้รายได้วา่เป็นไปตาม

เงื<อนไขที<ตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯกบัลกูค้า และสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 
• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที<เกิดขึ /นในระหวา่งปีและช่วงใกล้สิ /นรอบระยะเวลาบญัชี 
• สอบทานใบลดหนี /ที<บริษัทฯออกภายหลงัวนัสิ /นรอบระยะเวลาบญัชี   
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้แบบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื<อหาความผิดปกติที<อาจ

เกิดขึ /นของการรับรู้รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที<ทําผา่นใบสาํคญัทั<วไป  

ลกูหนี /การค้า 
ตามที<เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯมีลกูหนี /การค้าที<ค้างชําระ
มากกวา่ 12 เดือนเป็นจํานวน 299 ล้านบาท ซึ<งคิดเป็นร้อยละ 50 ของยอดรวมของลกูหนี /การค้าและลกูหนี /อื<น 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯได้บนัทกึคา่เผื<อหนี /สงสยัจะสญูไว้เป็นจํานวน 357 ล้านบาท การประมาณการคา่เผื<อหนี /สงสยั
จะสญูของลกูหนี /การค้าต้องอาศยัดลุยพินิจของฝ่ายบริหารคอ่นข้างมากในการพิจารณาข้อสมมตทีิ<ใช้ใน                
การประมาณการผลขาดทนุที<คาดวา่จะเกิดขึ /นสาํหรับลกูหนี /ที<ค้างชําระเป็นระยะเวลานาน ซึ<งพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายหุนี / สภาพเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ซึ<งอาจทําให้เกิดความเสี<ยงในการ
รับรู้คา่เผื<อหนี /สงสยัจะสญูของลกูหนี /การค้า 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯที<เกี<ยวข้องกบัการประเมินคา่เผื<อหนี /สงสยัจะสญู
ของลกูหนี /โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ และทําความเข้าใจระบบการควบคมุที<ออกแบบไว้ นอกจากนี / ข้าพเจ้า
ได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที<ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาคา่เผื<อหนี /สงสยัจะสญูดงันี / 

• ทําความเข้าใจเกณฑ์ที<ใช้ในการพิจารณาคา่เผื<อหนี /สงสยัจะสญูของลกูหนี /การค้า และสอบทานความสมํ<าเสมอ
ของการใช้เกณฑ์ดงักลา่ว และเหตผุลสาํหรับการรับรู้คา่เผื<อหนี /สงสยัจะสญูของลกูหนี /การค้าแบบเฉพาะเจาะจง  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาค้างชําระและการเคลื<อนไหวของลกูหนี /การค้าเพื<อระบถุึงกลุม่ลกูหนี /ที<มีข้อ
บง่ชี /วา่มกีารเก็บเงินได้ช้ากวา่ปกติ  

• สอบทานรายการการรับชําระหนี /จากลกูหนี /ภายหลงัวนัที<ในงบการเงิน 

สนิค้าคงเหลอื 
การประมาณการมลูคา่สทุธิที<คาดวา่จะได้รับของสนิค้าคงเหลอืตามที<เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9 
ต้องอาศยัดลุยพินิจของฝ่ายบริหารคอ่นข้างมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ<งการประมาณการคา่เผื<อการลดลงของมลูคา่
สนิค้าคงเหลอืสาํหรับสนิค้าที<ล้าสมยัหรือเสื<อมสภาพซึ<งขึ /นอยูก่บัการวเิคราะห์ในรายละเอียดเกี<ยวกบัวงจรอายขุอง
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สนิค้า การแขง่ขนัทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและอตุสาหกรรม ซึ<งอาจทําให้เกิดความเสี<ยงเกี<ยวกบัมลูคา่ของคา่
เผื<อการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯได้บนัทกึคา่เผื<อ       การ
ลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอืจํานวน 247 ล้านบาท เพื<อสะท้อนถึงมลูคา่สทุธิที<จะได้รับของสนิค้าคงเหลอื 
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯที<เกี<ยวข้องกบัการประเมินคา่เผื<อการลดลงของ
มลูคา่สนิค้าคงเหลอืโดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ และทําความเข้าใจระบบการควบคมุที<ออกแบบไว้นอกจากนี / 
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที<ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาคา่เผื<อการลดลงของมลูคา่สนิค้า
คงเหลอืดงันี /   
• ทําความเข้าใจเกณฑ์ที<ใช้ในการพิจารณาคา่เผื<อการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื รวมถงึสอบทานความ

สมํ<าเสมอของการใช้เกณฑ์ดงักลา่ว และเหตผุลสาํหรับการรับรู้คา่เผื<อการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอืแบบ
เฉพาะเจาะจง 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาการถือครองและการเคลื<อนไหวของสนิค้าคงเหลอืเพื<อระบถุงึกลุม่สนิค้าที<
มีข้อบง่ชี /วา่มีการหมนุเวียนของสนิค้าที<ช้ากวา่ปกติ  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจํานวนเงินสทุธิที<กิจการได้รับจากการขายสนิค้าภายหลงัวนัที<ในงบการเงินกบัราคาทนุของ
สนิค้าคงเหลอืแตล่ะกลุม่สนิค้า  

 ข้อมลูอ ื$น  

บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื<น ซึ<งรวมถึงข้อมลูที<รวมอยูใ่นรายงานประจําปีของกลุม่บริษัท (แตไ่มร่วมถงึ      งบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที<แสดงอยูใ่นรายงานนั /น) ซึ<งคาดวา่จะถกูจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัที<ใน
รายงานของผู้สอบบญัชีนี / 

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอื<นและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความ
เชื<อมั<นในรูปแบบใด ๆ ตอ่ข้อมลูอื<นนั /น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที<เกี<ยวเนื<องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอื<นนั /นมีความ
ขดัแย้งที<มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที<ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม ่หรือปรากฏวา่ข้อมลู
อื<นแสดงขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่

เมื<อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปีของกลุม่บริษัทตามที<กลา่วข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที<ขดั
ตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ข้าพเจ้าจะสื<อสารเรื<องดงักลา่วให้ผู้มีหน้าที<ในการกํากบัดแูลทราบเพื<อให้มกีาร
ดําเนินการแก้ไขที<เหมาะสมตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท ี$ในการกาํกับดแูลต่องบการเงนิ 
ผู้บริหารมีหน้าที<รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหลา่นี /โดยถกูต้องตามที<ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี<ยวกบัการควบคมุภายในที<ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพื<อให้สามารถจดัทํา งบ
การเงินที<ปราศจากการแสดงข้อมลูที<ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการดําเนินงานตอ่เนื<อง 
การเปิดเผยเรื<องที<เกี<ยวกบัการดําเนินงานตอ่เนื<องในกรณีที<มีเรื<องดงักลา่ว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการ
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ที<ดําเนินงานตอ่เนื<องเว้นแตผู่้บริหารมีความตั /งใจที<จะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุดาํเนินงานหรือไมส่ามารถดาํเนินงาน
ตอ่เนื<องอีกตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้าที<ในการกํากบัดแูลมีหน้าที<ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัท  

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื<อให้ได้ความเชื<อมั<นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูที<ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบญัชีซึ<งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชื<อมั<นอยา่งสมเหตสุมผลคือความเชื<อมั<นใน
ระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมลูที<ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที<มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที<ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื<อคาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลได้วา่รายการที<ขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการ
หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี / 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี<ยง          ผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนี /ด้วย 
• ระบแุละประเมินความเสี<ยงที<อาจมีการแสดงข้อมลูที<ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไมว่า่จะ

เกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธีิการตรวจสอบเพื<อตอบสนองตอ่ความเสี<ยง
เหลา่นั /น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที<เพียงพอและเหมาะสมเพื<อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี<ยงที<ไมพ่บข้อมลูที<ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ<งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่
ความเสี<ยงที<เกิดจากข้อผิดพลาด เนื<องจากการทจุริตอาจเกี<ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั /งใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที<ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ
ภายใน 

• ทําความเข้าใจเกี<ยวกบัระบบการควบคมุภายในที<เกี<ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื<อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื<อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมปีระสทิธิผลของการควบคมุ
ภายในของกลุม่บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที<ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยข้อมลูที<เกี<ยวข้องที<ผู้บริหารจดัทํา 

• สรุปเกี<ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการที<ดาํเนินงานตอ่เนื<องของผู้บริหาร และสรุป
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที<ได้รับวา่มคีวามไมแ่นน่อนที<มีสาระสาํคญัที<เกี<ยวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที<
อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บริษัทในการดาํเนินงานตอ่เนื<องหรือไม ่
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที<มีสาระสาํคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูที<เกี<ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ 
ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที<เปลี<ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ /นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที<ได้รับจนถึง
วนัที<ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้
กลุม่บริษัทต้องหยดุการดาํเนินงานตอ่เนื<องได้ 
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• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื /อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูที<เกี<ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ที<เกิดขึ /นโดยถกูต้องตามที<ควรหรือไม ่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที<เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี<ยวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพื<อแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การกําหนด
แนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียง   ผู้ เดียวตอ่
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื<อสารกบัผู้มีหน้าที<ในการกํากบัดแูลในเรื<องตา่ง ๆ ซึ<งรวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบ
ตามที<ได้วางแผนไว้ ประเด็นที<มีนยัสาํคญัที<พบจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องที<มีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที<ในการกํากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที<เกี<ยวข้องกบั
ความเป็นอิสระและได้สื<อสารกบัผู้มีหน้าที<ในการกํากบัดแูลเกี<ยวกบัความสมัพนัธ์ทั /งหมดตลอดจนเรื<องอื<นซึ<งข้าพเจ้า
เชื<อวา่มเีหตผุลที<บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที<ข้าพเจ้าใช้เพื<อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื<องทั /งหลายที<สื<อสารกบัผู้มหีน้าที<ในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื<องตา่ง ๆ ที<มีนยัสาํคญัที<สดุในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเรื<องสาํคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื<องเหลา่นี /ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไมใ่ห้เปิดเผยเรื<องดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที<ยากที<จะเกิดขึ /น ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไมค่วรสื<อสารเรื<องดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที<ผู้มีสว่นได้
เสยีสาธารณะจะได้จากการสื<อสารดงักลา่ว 
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี / 
 
เติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4501 
 
บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ: 22 กมุภาพนัธ์ 2561 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
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งบกาํไรขาดทุน  

รายการ
พ ันบาท ร้อยละ พ ันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

รายได้

     รายได้จากการขายและการบริการ 7,616,769               99.31 3,532,850               98.18 1,853,763               51.52

     เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย -                           0.00 -                           0.00 -                           0.00

     กําไรจากอัตราแลกเปลี<ยน 25,411.00               0.33 41,182.00               1.14 -                           0.00

     กําไรจากการจําหน่ายเศษซาก 18,527.00               0.24 15,957.00               0.44 22,069.00               0.61

     รายได้อื<น 9,178.00                 0.12 8,377.00                 0.23 25,626.00               0.71

รวมรายได้ 7,669,885               100.00             3,598,366               100.00             1,901,458               52.84                

ค่าใช้จ่าย
     ต้นทุนขายและบริการ 7,469,563               97.39 3,240,076               90.04 1,781,473               49.51

     ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 231,018                  3.01 233,262                  6.48 280,224                  7.79

     ค่าเผื<อหนี /สงสัยจะสูญ - - 55,684                    1.55 302,395                  8.40

     ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์ 10,384                    0.14 -                           0.00 17,122                    0.48

รวมค่าใช้จ่าย 7,710,965               100.40 3,529,022               96.53 2,381,214               57.30

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (41,080) (0.40) 69,344                    3.47                  (479,756) (4.45)

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                           - -                           0.00 -                           0.00

กําไร (ขาดทุน) หลังส่วนกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (41,080) (0.40) 69,344                    3.47                  (479,756) (4.45)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (22,073) (0.30) (45,086) (1.25) (59,246) (1.65)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 247                          0.00 (8,614) (0.24) (7,946) (0.22)

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (62,906) (0.69) 15,644                    1.98                  (546,947) (6.32)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที<เป็นของผู้ มีส่วนได้เสียที<ไม่มี

     อํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (7,604) (0.10) 2,692                       0.07 (1,058) -0.03

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิส่วนที$ เ ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (55,302) (0.59) 12,952                    1.91                  (545,889) (6.29)

ข้อมูลต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั /นพื /นฐาน (บาท)

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าที<ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี<ยถ่วงนํ /าหนัก

งบการเงินรวม ณ วันที$  31 ธ ันวาคม 
2558 2559 2560

(0.653)

4.17 2.12 1.46

(0.066) 0.015

1.00

418,238 836,476 836,476

2.00 1.00
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งบกระแสเงนิสด 

รายการ 2558 2559 2560

พ ันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด ําเน ินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (63,153) 24,258                     (539,001)

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย -                                 -                                 -                                 

   ค่าเสื<อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 336,694                   346,278                   384,304                   

   หนี /สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 1,040                        55,684                     302,395                   

   ตัดจําหน่ายหนี /สูญ -                                 -                                 -                                 

   ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที<จ่าย 471                           437                           501                           

   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี<ยนที<ยังไม่เกิดขึ /นจริง 550                           (1,344)                      9,546                        

   ขาดทุนจากการจําหน่ายเครื<องจักรและอุปกรณ์ 4,652                        (674)                          (2,517)                      

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน -                                 -                                 -                                 

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที<จะได้รับ (โอนกลับ) (13,714) 56,871                     184,023                   

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ 10,384                      -                                 17,122                     

   ตัดจําหน่ายเครื<องจักรและอุปกรณ์ 31                              31                             38                             

   ค่าเสียหายของสินทรัพย์ส่วนที<เกินกว่าเงินชดเชยจากการประกันภัย -                                 -                                 1,903                        

   ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื<น -                                 -                                 8,257                        

   ตัดจําหน่ายเจ้าหนี / -                                 -                                 -                                 

   ตัดจําหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียน -                                 -                                 1,320                        

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 9,926                        7,657                        8,380                        

   สํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ -                            8,794                        4,393                        

   ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ -                            851                           1,629                        

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี /ย 22,073                      44,234                     55,067                     

กําไรจากการด ําเนินงานก่อนการเปลี$ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี 1สินดําเนินงาน 308,954              543,077              437,360              

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ<มขึ /น) ลดลง

   ลูกหนี /การค้าและลูกหนี /อื<น (85,129) 44,551                     85,276                     

   สินค้าคงเหลือ 75,452                      33,011                     (29,579)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื<น (22,156) 22,699                     (4,876)

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื<น (1,869) (3,392) 251                           

หนี /สินดําเนินงานเพิ<มขึ /น (ลดลง) -                                 -                            -                            

   เจ้าหนี /การค้าและเจ้าหนี /อื<น (584,592) (188,586) (38,396)

   หนี /สินหมุนเวียนอื<น (3,772) 1,511                        4,321                        

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (6,715) (4,556) (2,809)

   หนี /สินไม่หมุนเวียนอื<น -                            -                            333                           

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (319,827) 448,315                   451,881                   

   รับเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย -                            -                            -                            

   เงินสดรับค่าชดเชยความเสียหายของสินทรัพย์จากการประกันภัย -                            -                            9,861                        

   จ่ายดอกเบี /ย (21,668) (43,431) (54,906)

   จ่ายภาษีเงินได้ (309) (152) (332)

เ งินสดสุทธ ิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ําเนินงาน (341,804)                  404,732                   406,505                   

งบการเงินรวม  ณ วันที$  31 ธ ันวาคม 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)  

รายการ 2558 2559 2560

พ ันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเจ้าหนี /ค่าซื /อเครื<องจักรและอุปกรณ์ (23,203) (77,956) (193,478)

ซื /อเครื<องจักร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (251,873) (374,295) (366,448)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเครื<องจักรและอุปกรณ์ 73,846                      2,702                        90,093                     

เงินสดจ่ายเพื<อลงทุนในบริษัทย่อย -                                 -                            -                            

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                                 -                            -                            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (201,230)                  (449,549)                  (469,833)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั /นจากสถาบนัการเงินเพิ<มขึ /น (ลดลง) 54,827                      (425,102) (16,888)

เงินสดรับสุทธิจากหนี /สินตามสัญญาเช่าการเงิน -                                 -                                 (246,274

ชําระคืนหนี /สินตามสัญญาเช่าการเงิน (412) (4,326) (49,577)

ชําระคืนเจ้าหนี /ผ่อนชําระค่าซื /อเครื<องจักร -                                 -                                 (25,716)

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 600,000                   200,000                   300,000                   

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (180,800) (226,600) (326,620)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ<มทุน -                                 -                                 -                                 

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ -                                 496,745                   -                                 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยของผู้ มีส่วนได้เสียที<ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 2                                -                                 -                                 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 473,617                   40,717                     127,472                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ ิ$มขึ 1น (ลดลง) สุทธ ิ (69,417) (4,100) 64,144                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 84,413                      14,994                     10,894                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 14,996                      10,894                     75,038                     

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ ิ$มเต ิม

รายการที<ไม่ใช่เงินสด

   รายการซื /อเครื<องจักรและอุปกรณ์ที<ยังไม่ได้จ่ายชําระ 77,526                      242,720                   33,764                     

   รายการจําหน่ายเครื<องจักรและอุปกรณ์ที<ยังไม่ได้รับชําระ 3,138                        -                                 -                                 

   รายการโอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์ -                                 -                                 7,961                        

   รายการโอนเจ้าหนี /ค่าซื /อเครื<องจักรเป็นเจ้าหนี /ผ่อนชําระค่าซื /อเครื<องจักร -                                 -                                 55,692                     

   เครื<องจักรและอุปกรณ์ที<ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 16,596                      4,951                        -                                 

งบการเงินรวม  ณ วันที$  31 ธ ันวาคม 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิ   

 

อัตราส่วนทางการเงิน 2560 2559 Unit

1. อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 0.46                          1.14                          เท่า

2. อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว 0.25                          0.67                          เท่า

3. ระยะเวลาในการเก็บหนี /เฉลี<ย 86.84                        70.91                        วนั

4. ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี<ย 68.08                        52.20                        วนั

5. ระยะเวลาในการชําระหนี /เฉลี<ย 68.50                        53.73                        วนั

6. วงจรเงินสด 86.42                        69.39                        วนั

7. อัตรากําไร (ขาดทุน) ขั /นต้น 3.90                          8.29                          %

8. อัตรากําไร (ขาดทุน) ก่อนหักคา่เสื<อมราคา ภาษี และ (5.15)                         11.76                        %

    ดอกเบี /ย

9. อัตรากําไร (ขาดทุน) สทุธิ (29.50)                       0.44                          %

10. อัตราสว่นหนี /สินตอ่สว่นของผู้ถือหุ้ น 1.35                          0.97                          เท่า

11. อัตราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (17.16)                       0.45                          %

12. อัตราสว่นผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น(1) (36.53)                       0.74                          %

13. กําไรสทุธิตอ่หุ้ น(2) (0.65)                         0.02                          บาท

14. มูลคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น 1.46                          2.12                          บาท

ข้อสงัเกต :

(1)อัตราสว่นผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น = การแบง่ปันกําไร (ขาดทุน) สว่นที<เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ / คา่เฉลี<ยสว่นของผู้ถือหุ้ นของบริษัทฯ

(2)กําไรสทุธิตอ่หุ้ น = การแบง่ปันกําไร (ขาดทุน) สว่นที<เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ / จํานวนหุ้ นสามัญที<ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลคา่แล้ว  
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

คาํอธ ิบายและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของฝ่ายจัดการ 

 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สรุปผลการดําเนินงานและ
สถานะทางการเงิน สาํหรับ ปี A'b( ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย เทียบกบั ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน 
สาํหรับปี A''c ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ดงัมีสาระสาํคญัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี / 

• ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2560 เท ียบกับปี 2559 
 

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

รายได้จากการขายและบริการ

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

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

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

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

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

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

กาํไร (ขาดทุน) ขั 1นต้น 72,290            3.90      292,773          8.29          (220,483)         (75.31)        

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

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

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (510,329)         (27.53)    3,828              0.11          (514,157)         (13,431.92)  

รายได้อื<น

   เงินชดเชยความเสียหายจากเหตกุารณ์อุทกภัย -                    -         -                    -             -                    

   กําไรจากอัตราแลกเปลี<ยน -                    -         41,182              1.17            (41,182)             (100.00)       

   ขาดทุนจากการด้อยคา่ของอุปกรณ์ 17,122              0.92        -                    -             17,122              #DIV/0!

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

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

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

ผลประโยชน์ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ (7,946)               (0.43)      (8,614)               (0.24)          668                   (7.75)           

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

คา่เสื<อมราคาและรายการตดัจําหน่าย 384,304            20.73      346,278            9.80            38,026              10.98          

กาํไรก่อนห ักดอกเบี 1ย ภาษี ค่าเสื$อมราคาและรายการตัด

จาํหน่าย
(95,451)           (5.15)     415,622          11.76        (511,073)         (122.97)      

2560 2559 เพ ิ$มขึ 1น (ลดลง)

 
 
 

ผลการดําเนินงานข้างต้นเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากปัจจยัตา่งๆที<สาํคญัดงัตอ่ไปนี / 
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รายได้จากการขายสนิค้าและบริการ 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสนิค้าและบริการจํานวน 1,853.76 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อน 1,679.09 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 47.53 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของยอดขายในสินค้ากลุม่ MMA 
(Hard Disk Drive) ทั /งนี / เพื<อให้เป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษัทฯ ที<กําหนด Product Mix ให้มีการกระจายตวั อย่างไรก็
ตาม สนิค้าในกลุม่ Fiber Optics มียอดขายเพิ<มขึ /นอยา่งตอ่เนื<อง ทั /งในกลุม่ลกูค้าเดิม และ ลกูค้าใหม ่
 
ต้นทุนขายและกาํไรข ั 1นต้น 

บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการในปี A'b( จํานวน ),xy).&x ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวน ),&'y.b( ล้าน
บาท จากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ &'.(A ซึ<งเป็นการลดลงตามยอดขายที<ลดลง สง่ผลให้อตัรากําไร
ขั /นต้นลดลงจากร้อยละ y.? ในปี A''c เป็น ร้อยละ ?.c ในปีA'b( อนัเป็นผลมาจากการตั /งสํารองสินค้าคงคลงั
สาํหรับลกูค้าทั /งในและตา่งประเทศจํานวน )yA.(x ล้านบาทไตรมาสที<) จํานวน b.&( ล้านบาท ไตรมาสที<A จํานวน 
'A.cx ล้านบาท ไตรมาสที<? จํานวน A.&b ล้านบาท และไตรมาสที<& จํานวน )A(.A& ล้านบาท ซึ<งเป็นไปตามหลกั
ความระมดัระวงั (Prudence concept) และการควบคมุภายใน (Internal Control) ที<ดี โดยคํานงึถึงความไมแ่น่นอน
ที<อาจจะเกิดขึ /นกบัรายการหรือเหตกุารณ์ตา่งๆเช่น การประมาณอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ<งเป็นเหตใุห้
บริษัทฯทําการตั /งสาํรองดงักลา่ว ทั /งนี /การตั /งสาํรองของบริษัทฯ มิได้สง่ผลกระทบตอ่กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด  

กําไรขั /นต้น 72.29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 75.31 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า สอดคล้องกับ
ยอดขายและต้นทนุขายที<ลดลง 
 
กาํไรก่อนหักดอกเบี 1ย ภาษี ค่าเสื$อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) 
 ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีขาดทนุก่อนหกัดอกเบี /ย ภาษี ค่าเสื<อมราคา และ รายการตดัจําหน่าย
(EBITDA) จํานวน 95.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 511.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ122.97 ซึ<งเป็นผล
มาจากการตั /งสาํรองหนี /สงสยัจะสญูในสว่นของสนิค้าคงคลงั ลกูหนี /การค้า และการด้อยคา่ของอปุกรณ์ในบริษัทยอ่ย
จํานวน 509 ล้านบาท 
  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั /งหมด ประจําปี A'b( ของบริษัทฯ มีจํานวน 'cc.x& ล้านบาท จําแนก
เป็นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 280.22 ล้านบาท เพิ<มขึ /นจากปี A''c เป็นจํานวน 46.96 ล้านบาท หรือ
เพิ<มขึ /นร้อยละ 31.24 และการตั /งสาํรองลกูหนี /การค้าและการตั /งสํารองขาดทนุจากการด้อยค่าของอปุกรณ์ในบริษัท
ยอ่ย ประจําปี A'b( จํานวน ?)c.'A ล้านบาท เพิ<มขึ /นจากปี A''c ซึ<งมีจํานวน ''.by ล้านบาท   

สาเหตุหลกัมาจาก ()) ลูกหนี /การค้าจํานวน A รายซึ<งมีหนี /ค้างชําระเป็นระยะเวลานานกับทางบริษัทฯ 
จําแนกเป็นไตรมาสที< A จํานวน )xx ล้านบาท และในไตรมาสที< & ตั /งสํารองลกูหนี /การค้าจํานวน )?? ล้านบาท 
อย่างไรก็ตามลกูหนี /การค้าดงักล่าวมียอดคงค้างนานเกินกว่า )A เดือน บริษัทฯจึงพิจารณาดําเนินคดีความเพื<อ
เรียกร้องสทิธิตามกฏหมาย และได้ตั /งสาํรองสาํหรับลกูหนี /ดงักลา่ว ทั /งนี / บริษัทฯได้หยดุทําธุรกรรมการค้าทกุรูปแบบ
กบัลกูหนี /รายดงักลา่วและได้กําหนดแนวทางเพิ<มเติม เพื<อปอ้งกนัเหตกุารณ์ในลกัษณะเดียวกนันี / โดยได้จดัให้มีการ
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ทําประกนัภยัเครดิตการค้า (Trade Credit Insurance) เพื<อตรวจสอบสถานะทางการเงิน รวมถึงคุ้มครองและลด
ความเสี<ยงจากการผิดนดัชําระหนี /ของลกูค้า (A) ตั /งสํารองขาดทนุจากการด้อยค่าของอปุกรณ์ในบริษัทย่อย จํานวน 
)x.)A ล้านบาท เนื<องจากผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที<กําหนดไว้ ทั /งนี / การตั /งสํารอง
ดงักลา่วมิได้สง่ผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษัทฯ 
 
รายได้และค่าใช้จ่ายอ ื$น 

บริษัทฯ มีรายได้อื<นจํานวน &x.x( ล้านบาท ลดลง )x.yA ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ Ax.A( จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัจากคา่เงินบาทที<มีทิศทางแข็งคา่ขึ /นอยา่งตอ่เนื<อง ทําให้รายได้ที<เคยได้รับจากผล
ของอตัราแลกเปลี<ยนลดลง 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินประจํา ปี A'b( จํานวน  'c.A' ล้านบาท เพิ<มขึ /นจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า
เป็นจํานวน )&.)b ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ?).&) ซึ<งสาเหตหุลกัเกิดจากการที<บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้และมีการ
กู้ เงินระยะยาวเพิ<มขึ /นระหวา่งปี ทั /งนี / เพื<อเสริมสร้างสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯ 

 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 
ในปี A'b( บริษัทฯและบริษัทย่อยมีขาดทนุ จํานวน 546.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที<มีกําไร 15.65 ล้านบาท 
หรือลดลงจํานวน  562.59 ล้านบาท ซึ<งเป็นผลมาจากการตั /งสํารองหนี /สงสยัจะสญูในสว่นของสินค้าคงคลงั ลกูหนี /
การค้า และการด้อยคา่ของอปุกรณ์ในบริษัทยอ่ยจํานวน 509 ล้านบาท 
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• ฐานะการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 

ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีรายการสินทรัพย์ หนี /สิน และสว่นของผู้ ถือหุ้นที<สําคญั 
เปรียบเทียบกบั ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 25'c ดงัตอ่ไปนี / 

 

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

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

ลกูหนี /การค้าและลกูหนี /อื<น 243,088 8.44 638,978 18.29 (395,890)         (61.96)      

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

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

ที<ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,257,912 78.36 2,354,218 67.40 (96,306)           (4.09)        

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

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

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั /นจากสถาบนัการเงิน 167,449 5.81 184,337 5.28 (16,888)           (9.16)        

เจ้าหนี /การค้าและเจ้าหนี /อื<น 201,495 6.99 467,148 13.37 (265,653)         (56.87)      

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวที<ถึงกําหนดชําระภายในหนึ<งปี 299,080 10.38 301,600 8.63 (2,520)             (0.84)        

สว่นของหุ้นกู้ ที<ถึงกําหนดชําระภายในหนึ<งปี 499,225 17.33                     -   0.00 499,225          N/A

สว่นของเจ้าหนี /ผ่อนชําระคา่ซื /อเครื<องจกัรที<ถึงกําหนดชําระภายในหนึ<งปี 21,067 0.73                     -   0.00 21,067            N/A

สว่นของหนี /สินตามสญัญาเชา่การเงินที<ถึงกําหนดชําระภายในหนึ<งปี 84,472 2.93 4,754 0.14 79,718            1,676.78  

รวมหนี 1สินหมุนเวียน 1,287,411 44.68 964,037 27.60 323,374         33.54      

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นที<ถึงกําหนดชําระภายในหนึ<งปี 174,900 6.07 199,000 5.70 (24,100)           (12.11)     

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

รวมหนี 1สินไม่หมุนเวียน 369,593 12.83 758,881 21.72 (389,288)        (51.3)      

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

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

2559 เพ ิ$มขึ 1น (ลดลง)2560

 
 
 
สินทรัพย์ 

ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม เทา่กบั 2,881.42 ล้านบาท ลดลงจากสิ /น
ปี 2559 เป็นจํานวน 661.71 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 17.51 โดยเป็นการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 
508.69 ล้านบาท และเป็นการลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จํานวน 103.02 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์
หมนุเวียน สนิค้าคงเหลอืและลกูหนี /การค้ามีจํานวนลดลง ซึ<งเป็นการลดลงตามยอดขายและการตั /งสํารองจากสินค้า
คงเหลอืและลกูหนี /การค้า สาํหรับสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน เป็นการลดลงจากคา่เสื<อมราคาเป็นหลกั 

 
 

หนี 1ส ินและส่วนของผู้ถอืห ุ้น 
ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี /สินรวม เท่ากับ 1,657 ล้านบาท ลดลงจากสิ /นปี 

2559 เป็นจํานวน 65.91 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 3.83 โดยเป็นการลดลงของหนี /สินไม่หมนุเวียนจํานวน 389.29 
ล้านบาท เนื<องจากหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครบกําหนดไถ่ถอนทั /งจํานวน &cc.A? ล้านบาท ในปี A'b) ทั /งนี / เจ้าหนี /การค้า
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ลดลงจาก 467.15 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 201.49 ล้านบาท ในปี 2560 จากการลดลงของยอดขายและระยะเวลา
การชําระหนี /ที<เร็วขึ /นของวตัถดุิบที<นําใช้ในผลติภณัฑ์ 

ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 1,224.42 ล้านบาท ลดลงจาก
สิ /นปี 2559 เป็นจํานวน 545.80 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30.83 โดยเป็นการลดลงจากผลขาดทนุสําหรับปี 2560 
เป็นจํานวน 545.89 ล้านบาท และขาดทนุเบ็ดเสร็จอื<นจํานวน 3.24 ล้านบาท 

 
 
 
 
 

แหล่งท ี$มาและใช้ไปของเงนิทุน (Source and Use of Fund) 
 

พันบาท พันบาท พันบาท %

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ก ิจกรรมดาํเนินงาน 404,732            406,505             1,773             0.44         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ก ิจกรรมลงทุน (449,549)           (469,833)            (20,285)          4.51         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ก ิจกรรมจัดหาเงิน 40,717              127,472             86,755           213.07     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ$มขึ 1น (ลดลง) สุทธ ิ (4,100)               64,144               68,244           1,664.40   

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10,894                 75,038                  64,144              588.80      

2558 2559 เพ ิ$มขึ 1น (ลดลง)

 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2560 จํานวน 406.51 ล้านบาท  
และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2560 จํานวน 469.83 ล้านบาท เป็นการนําไปซื /อ
เครื<องจกัร อปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนจํานวน 366.45 ล้านบาท เป็นการจ่ายเจ้าหนี /คา่ซื /อเครื<องจกัรและอปุกรณ์
จํานวน 193.48 ล้านบาท แตไ่ด้รับคืนจากการจําหนา่ยเครื<องจกัรและอปุกรณ์จํานวน 90.09 ล้านบาท 
 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะยาวในระหวา่งปีเป็นจํานวน 300 ล้านบาท เพื<อรักษาโครงสร้างทางการเงิน
ที<ดีของบริษัทฯ 
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การจัดตั�งบริษัทย่อย 

ตามมตกิารประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั /งที< 8/2554 ซึ<งประชุมเมื<อวนัที< 14 ธันวาคม 2554 ได้อนมุตัิให้
บริษัท ลงทนุร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย ซึ<งต่อมาได้จดัตั /งภายใต้ชื<อบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั เมื<อวนัที< 20 
กมุภาพนัธ์ 2555 มีวตัถปุระสงค์ในการผลติและจําหนา่ย อาร์เอฟไอดี แท็ค โดยมีทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีการชําระเงินค่าหุ้นแล้วร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียน (เทา่กบั 50,000,000 บาท) สอดคล้องกบัทิศทางของบริษัท ในการลงทนุธุรกิจใหม่ ทําให้บริษัทมีสินค้าของ
ตนเองซึ<งจะทําให้บริษัทมีความมั<นคงมากขึ /นและเป็นสายธุรกิจใหม่ที<มีแนวโน้มการเจริญเติบโตและมีอตัรากําไรสงู 
ซึ<งบริษัทจะรับรู้ผลประกอบการทั /งหมดของบริษัทยอ่ยในงบการเงินของบริษัท 

บริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั ได้เรียกชําระคา่หุ้นเพิ<มอีก 25 ล้านบาท และ 50 ล้านบาทในระหว่างไตร
มาสที< 1 และ 2 ของปี 2556 ตามลําดบัและบริษัท ได้รับชําระค่าหุ้นดงักลา่วในเดือนมกราคม 2556 และมิถนุายน 
2556   

ในเดือนมิถนุายน 2556 บริษัท ได้ขายหุ้นที<ถือในบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั จํานวน 2,500,000 หุ้น 
(ร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว) ในราคา 25 ล้านบาท ให้แก่บริษัทแหง่หนึ<งในตา่งประเทศ ทํา
ให้บริษัทมีสดัสว่นเงินลงทุนในบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 75 บริษัทได้
บนัทกึผลแตกตา่งจํานวนประมาณ 1 ล้านบาทระหวา่งเงินที<ได้รับจากการขายหุ้นและมลูค่าตามบญัชีตามสดัสว่นที<
ขายไปของส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยดงักล่าวไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกินทนุจากการเปลี<ยนแปลงสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัทยอ่ย” ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 การรับรองความถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีนั !นให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับริษัท∗ ลงลายมือชื)อพร้อมทั !งประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี พร้อมทั !งมอบ
อํานาจให้บคุคลใดลงนามกํากบัเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ 
ดงันี ! 

“บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี !แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัท
ขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อื)นสาํคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที)ควรต้องแจ้งใน
สาระสาํคญั   นอกจากนี ! บริษัทขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลู
อยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญัเกี)ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที)ดี เพื)อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที)เป็น
สาระสาํคญัทั !งของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั !งควบคมุดแูลให้มกีารปฏิบตัิตามระบบ
ดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที)ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที) 20 กมุภาพนัธ์ 2561 ตอ่ผู้สอบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ)งครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลี)ยนแปลงที)สาํคญัของระบบการควบคมุ
ภายใน รวมทั !งการกระทําที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี !เพื)อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั !งหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที)บริษัทได้รับรองความถกูต้อง
แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้  นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร  เป็นผู้ลงลายมือชื)อกํากบัเอกสารนี !ไว้ทกุหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไมม่ีลายมือชื)อของ นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร  กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที)บริษัทได้รับรอง
ความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ชื)อ ตําแหนง่ ลายมือชื)อ** 

 

1. นายสมนกึ ไชยกลุ  ประธานกรรมการ    

 

2. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร  ประธานเจ้าหน้าที)บริหาร    

                                                           
∗   ให้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบด้วย ทั !งนี !แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีนี !เป็นข้อมลูที)สาํคญัที)ผู้ลงทนุ 
    ใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที)จะสง่ให้สาํนกังาน 
**  พร้อมทั !งประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  
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หน้า -122- 

 

 ชื)อ ตําแหนง่ ลายมือชื)อ 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร  ประธานเจ้าหน้าที)บริหาร    

  
ทั !งนี !  มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ)งแก้ไขเพิ)มเติมโดย
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที) 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนั
รับผิดตอ่บคุคลที)ซื !อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสยีหายใด ๆ อนัเกิดขึ !นเนื)องจากการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้น
หรือประชาชนทั)วไป โดยแสดงข้อความที)เป็นเท็จในสาระสําคัญหรือปกปิดข้อความจริงที)ควรบอกให้แจ้งใน
สาระสาํคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี)ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงาน
อื)นใดที)ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จํากดัความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที)ลง
ลายมือชื)อรับรองความถกูต้องของข้อมูลในเอกสารดงักลา่วเท่านั !น  อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ)งสามารถ
พิสจูน์ได้วา่โดยตําแหนง่หน้าที)ตนไมอ่าจลว่งรู้ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูที)ควรต้องแจ้งนั !น ย่อมไม่
มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
 
หมายเหตุ  *** ใช้บังคบักับบริษัทที�อยู่ภายใต้บังคับของหมวด �/!  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. *+�+ ซึ� งแก้ไขเพิ�มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 2) พ.ศ. *++! เท่านั5น 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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รายละเอ ียดเกี"ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ณ วันท ี"  31 ธ ันวาคม 2560 

 บริษัท 

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร Stars Microelectronics USA, 

Inc. 

บริษัท เอสเอ ็มท ี กรีน เอ ็น

เนอร์ยี" จาํกดั 

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟ

ไอดี จาํกัด 

�. Mr. Robert Bob Luthi X,*   

2. Mr. Byron Johnson /,*   

3. Mr. Somnuk Chaikul  X X 

4. Mr. Prompong Chaikul / /,* /,* 

5. Mr. Prasart Yunibhand /   

6. Mr. Tattee Khayim                          / /,* /,* 

7. Mr. Kazuto Itagaki   / 

8. Mr. Ampol Tungkanawanich        /,* 

 

 

 

X หมายถึง ประธานกรรมการ    // หมายถึง กรรมการบริหาร   / หมายถึงกรรมการ  * หมายถึงผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-124- 

 

ชื"อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี"ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช ื"อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
1. นายสมนึก ไชยกุล 
ประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการบริหาร 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 
(27 เมษายน 2558) 
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ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาเครื-องกล จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
ผ่านหลักสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่ นท ี" 26/2547 เมื"อ
วันท ี" 2 พฤศจิกายน 2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5389 

 
เป็นคูส่มรสของ
นางพนูพรรณ 

ไชยกลุ กรรมการ 

 
2542-ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
 

 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานที-ปรึกษา 
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
บจ. คีย์ สตาร์ พร๊อพเพอร์ตี >  
บจ. ศรีสโุขทยั เรียลเอสเตท 
บจ. ชีวาไรซ์  
บจ. เอสเอ็มที ไบโอแมส 

 
ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
สง่ออกข้าว 
ผลิตพลงังานไฟฟา้ 
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ชื"อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี"ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช ื"อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี-ยง  
และรองประธานเจ้าหน้าที-บริหาร 
(สายงาน การจดัการวตัถดุบิ) 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 
(26 เมษายน 2559) 
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ปริญญาตรีและโท 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา
ไฟฟ้า อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน 
ประเทศองักฤษ 

ป ริญญาโท  ส าข าบ ริห าร ธุ ร กิจ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผ่านหลักสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่ นท ี" 116/2558 เมื"อ
วันท ี" 16 มีนาคม 2558 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 
 
 
 
 
 

 
1.6261 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 

 
กรรมการ  
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
บจ. เอสเอส อาร์เอฟไอดี 
 
บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี- 

 
ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตและจําหน่ายชิ >นสว่น
อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไมโคร 
พลงังานทดแทน 
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ชื"อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี"ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช ื"อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
3. นายชอง เคว็น ซ ัม 
กรรมการ 
(26 เมษายน 2559) 

 
66 

 
Diploma, Business Management 
Singapore Institute of Management, 
Singapore 
Postgraduate Diploma in Business 
Administration T.E.D. Management 
Studies school , Singapore. 
 
ผ่านหลักสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่ นท ี" 74/2551  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไมม่ี 

 
- 

 
254Z-2554 

 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 

 
รองประธานเจ้าหน้าที-
บริหาร สายงานการ
จดัการวตัถดุบิ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
Avon Holding Private Limited 
Midas Trust Private Limited 
 

 
ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
Investment company 
Investment company 
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ชื"อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี"ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช ื"อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
4. นายประสาท ยนูิพ ันธุ์  
กรรมการ และกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 
(28 เมษายน 2557) 

 
70 

 
ปริญญาตรี นิต ิศาสตร์บัณฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และ
กฎหมายระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัดทีรอยท์  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
ผ่านหลักสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่ นท ี" 26/2547 เมื"อ
วันท ี" 21 กันยายน 2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.9174 

 
- 

 
2545-ปัจจบุนั 
 

2541- ปัจจบุนั 
2523- ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 
2545-ปัจจบุนั 

 
 

 
กรรมการ และกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
บจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกนัชีวิต 
บจ. นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ ออฟฟิศ 
บจ. สยามแคปปิตอล มลัติเซอร์วิสเซส  
บจ. สยามแคปปิตอล เซอร์วิสเซส 

 
ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  
ประกนัชีวิต 
ปรึกษาและให้คําแนะนําทาง
กฎหมาย 
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ >งที-ไมไ่ด้
ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-128- 

 

ชื"อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี"ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช ื"อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุง
กิจอนันต์ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 
(27 เมษายน 2558) 

 
71 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑติ 
สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาบัญฑิต  
สาขา Public Finance  California 
State University, USA 
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎี
บัญฑิต  
สาขา Monetary Theory  University of 
Missouri – Columbia, USA 
ผ่านหลักสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่ นท ี" 9/2547 เมื"อ
วันท ี" 24กุมภาพันธุ์  2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  ผ่านหลักสูตร Directors 
Certification Program (DCP) รุ่ นที"  
ab/cdde เมื"อวันที"  13  มถิุนายน 2550 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ผ่านหลักสูตร  Audit Committee 
Program (ACP) รุ่ นที"  24/2551 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
0.0073 

- ปัจจบุนั 
 
 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 

2557 
 

2557 
2544 – 2550 
2557-2558 

 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
กรรมการ 
อธิการบด ี
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
 
บมจ. ลํ-าสงู (ประเทศไทย) 
 
 
บมจ. ไทยเยอรมนั  โปรดกัส์ 
 
คณะกรรมการนโยบายและกํากบัหนี >
สาธารณะ 
สภาวิจยัแหง่ชาตสิาขาเศรษฐศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
บริษัทหลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
 

ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์
นํ >ามนัปาล์ม, ไขมนัพืชผสม และ
เนยเทียม  
ผลิตและจําหน่าย ทอ่แสตนเลส 
แสตนเลสอตุสาหกรรม 
 
 
สภาวิจยั 
มหาวิทยาลยั 
บริษัทหลกัทรัพย์ 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-129- 

 

ชื"อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี"ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช ื"อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
6. นางพนูพรรณ ไชยกุล 
กรรมการ และประธานคณะกรรมการ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) 
((27 เมษายน 2560) 
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ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

ผ่านหลักสตูร Director 
Certification Program (DCP) รุ่ นท ี" 
131/2553 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

หลักสตูร Financial Statement for 
Directors (FSD) 8/2553 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 

 

 

 

 
0.8120 

 
คูส่มรส นาย

สมนึก ไชยกลุ
ประธาน
กรรมการ 

 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 

 
กรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย)  
บจ. ชีวา ไรซ์ 
บจ.กลุภสัสรณ์ 
บจ. คีย์ สตาร์ พร๊อพเพอร์ตี >  

 
ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
สง่ออกข้าว 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-130- 

 

ชื"อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี"ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช ื"อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย 
นิตยาเกษตรวัฒน์ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
((27 เมษายน 2560) 
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ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
สาขาเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขา การเงิน 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎี
บัญฑิต  
University of Mississippi –Finance 

 

หลกัสตูรพื >นฐานของกรรมการบริษัท
จดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

 

 
ไมม่ี 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
 
รองศาสตราจาย์ ระดบั 9
คณะบริหารธุรกิจ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย)  
 
 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
บมจ. ยนูิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เค
มิคลัส์  
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั-น 
 
บมจ. ปัญจวฒันาพลาสติก  
 
 
บมจ. เจตาแบค จํากดั 

 
ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
มหาวิทยาลยั 
 
ค้าเคมีภณัฑ์ 
 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
ประกอบธุรกิจ นําเข้า ขาย 
สารเคมีที-ใช้ในอตุสาหกรรมนํ >ามนั 
โรงกลั-น 
ผลิต/ตวัแทนจําหน่ายหม้อนํ >าทาง 
อตุสาหกรรม เครื-องกําเนิดไอนํ >า 
นํ >าร้อน 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-131- 

 

ชื"อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี"ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช ื"อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
8. ศาสตราจารย์ ดร. กาํพล ปัญญา
โกเมศ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี-ยง 
(27 เมษายน 2560) 

 
45 

 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรุี 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขา การเงิน 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎี
บัญฑิต  
Schulich School of Business, York 
University , Canada –Finance 
 
 

หลักสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที- 90/2554 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 

 

 

 
ไมม่ี 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 
 

 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี-ยง 
 
รองศาสตราจาย์ คณะ
บริหารธุรกิจ และรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจยัและ
บริการวิชาการ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการเงิน 
คณะอนกุรรมการวินิจฉัย
การเข้าถือหลกัทรัพย์ เพื-อ
ครอบงํากิจการ 
 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย)  
 
 
 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
 
 
บมจ. ไฮโดรเท็ค 
 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 

 
ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
รับก่อสร้าง และรับบริหารจดัการ
งานวิศวกรรมสิ-งแวดล้อม 
กํากบัดแูลบริษัทหลกัทรัพย์  



บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-132- 

 

ชื"อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี"ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช ื"อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
9. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที-
บริหาร  
(14 สิงหาคม 2557) 

 
53 

 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.0717 

 
- 

 
ก.ย. 2557-

ปัจจบุนั 
 

2556-ส.ค. 
2557 

 
2554-2555 

 
2553-2554 

 
 
 

2537-2552 
 
  

 
ประธานเจ้าหน้าที-บริหาร 
กรรมการบริหาร 
 
รองประธานเจ้าหน้าที-
บริหาร สายงานปฎิบตัิ
การ (COO) 
ประธานเจ้าหน้าที-บริหาร 
 
(ที-ปรึกษา) ประธาน
เจ้าหน้าที-บริหาร 
ผู้ อํานวยการฝ่าย
ปฏิบตัิงาน 
 รองประธานกรรมการ 
(Vice President) 
 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
ซมัมิท กรุ๊ป 
 
 
บจ. อีทีเอ (ประเทศไทย)  
 
บมจ. เอส วี ไอ  
 
 
 
บจ. ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
 
 
 

 
ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
อตุสาหกรรมชิ >นสว่นอปุกรณ์ยาน
ยนต์ 
 
ผลิตนาฬิกาข้อมือ ชิ >นสว่นนาฬิกา
ข้อมือ 
ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
ผลิตและสง่ออกฮาร์ดดิส 
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ชื"อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี"ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช ื"อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
10. นายยรรยงค์ สวัสดิi  
เลขานกุารบริษัทฯ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี-ยง และรอง
ประธานเจ้าหน้าที-บริหาร (สายงาน
การเงินและการบริหาร) 
(7 สิงหาคม 2552) 
     

 
65 

 
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบณัฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์  
ผ่านหลักสตูร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่ นท ี" 33/2552 เมื"อ
วันท ี" 5-6 ตุลาคม cd52  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
ผ่านหลักสตูร  Role of the 
Compensation Committee Program 
(RCC) รุ่ นท ี" 9/2552 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
ผ่านหลักสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่ นท ี" 98/2555 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 
0.0001 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 

2549- 2556 
 
 

2538-2549 
2524-yZzZ 

 
รองประธานเจ้าหน้าที-
บริหาร สายงานการเงิน
และการบริหาร 
รองประธานเจ้าหน้าที-
บริหาร สายงานการเงิน
และการบริหาร 
ผู้จดัการทั-วไป 
อาจารย์พิเศษ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
บริษัทไทยมาพรรณ เทรดดิ >ง จํากดั 
คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ผลิตและสง่ออกข้าว 
มหาวิทยาลยั 
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ชื"อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี"ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช ื"อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
11. ดร.ทดัธ ีร์  ขยิ"ม 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ
เสี-ยง และรองประธานเจ้าหน้าที-บริหาร 
(สายงานพฒันาธุรกิจ) 
(20 ตลุาคม 2557) 

 
43 

 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท Optoelectronics 
Engineer มหาบัญฑิต Osaka 
University 
ปริญญาเอก Optoelectronics 
Engineer ดุษฎีบัญฑิต Osaka 
University 
 

 
0.0478 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 

2555-2557 
 
 

2554-2555 
 

2552-2554 
 

 
รองประธานเจ้าหน้าที-
บริหาร สายงานพฒันา
ธุรกิจ 
ผู้จดัการทั-วไป ฝ่าย
การตลาด 
 
ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
บจ. ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี 
 
 
บมจ. เอสวีไอ  
 
บจ. โฟกสัแมนแูฟคเจอริ-ง 

 
ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ผลิตชิ >นสว่นยานยนต์ 
 
 
ผลิตชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตอปุกรณ์การสื-อสารทางแสง 
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ชื"อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี"ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช ื"อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
12. นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์  
กรรมการบริหารควมเสี-ยง และรอง
ประธานเจ้าหน้าที-บริหาร (สายงาน
ปฏิบตัิการและพฒันา) 
(15 กมุภาพนัธ์ 2559) 
 
 
 
 
 
 

 
50 

 
ป ริ ญ ญ าต รี  วิศ ว ก ร ร ม ศ าส ต ร์

บัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์อุต

สาหการจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ป ริ ญ ญ า โ ท  INDUSTRIAL 

ENGINEERING ม ห าบัณฑิต 

UNIVERSITY OF TEXAS  AT 

ARLINGTON, USA 

ป ริ ญ ญ า โ ท  MASTER OF 

BUSINESS ADMINISTRATION 

ม ห า บั ณ ฑิ ต  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์

มหาวิทยาลยั 

 

 
0.0047 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 

2556 
2555-2556 

 
2552-2555 

 

 
รองประธานเจ้าหน้าที-
บริหาร สายงาน
ปฏิบตัิการและพฒันา 
ผู้จดัการทั-วไป  
ผู้จดัการทั-วไป 
 
ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่าย
ปฏิบตัิการ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
บจ.สยามร่วมกิจสหมิตร 
บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัทรี 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 

 

 
ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ผลิตนํ >ามนัพืชและเนยเทียม 
ผลิตชิ >นสว่นยานยนต์ 
 
ผลิตและสง่ออกชิ >นสว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 



  บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -136- 

ข้อมลูการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ในบริษัทท ี"เก ี"ยวข้อง  

ณ วันท ี"  31 ธ ันวาคม 2560 

 บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทที-
เกี-ยวข้อง 

รายชื-อกรรมการและผู้บริหาร บมจ. สตาร์ส ไมโคร 

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

Stars Microelectronics 
USA, Inc. 

บจ. เอส เอส 
อาร์เอฟไอด ี

บจ. เอสเอ็มที 
กรีน เอ็นเนอร์ยี- 

บจ. ทีเอ็มพี 
ไรซ์มิลล์ 

�. นายสมนกึ  ไชยกลุ X,//  X X /, // 

y. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ /,//,*  / / / 

3. นายชอง เคว็น ซมั /     

4. นายประสาท  ยนิูพนัธุ์ /     

5. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ /     

6. นางพนูพรรณ ไชยกลุ /    / 

7. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยา
เกษตรวฒัน์ 

/     

8. ศาสตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ /     

9. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร *     

10. นายยรรยงค์ สวสัดิ� *     

11. ดร.ทดัธีร์ ขยิ-ม *     

12. นายชยัณรงค์ นิมมานเทวินทร์ *     

 
X หมายถึง ประธานกรรมการ    // หมายถึง กรรมการบริหาร   / หมายถึงกรรมการ  * หมายถึงผูบ้ริหาร 



หน้า -139- 

 

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแล 

การปฎบัติงานของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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รายละเอ ียดเกี"ยวกับห ัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกับดแูลการปฎบตัิงานของบริษัท 

 

ห ัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์   
 
ตาํแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อ ํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ
เสี"ยง 
อาย ุ: 44 ปี 

 

วุฒกิารศึกษา :  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เอกการเงิน) คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร 
  ศาสตร์  

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
วุฒบิัตร:           เป็นผู้ถอืวุฒบิัต ิCPIAT (Certificated ‘s professional of Internal auditor of Thailand)   

              จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย ( The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)) 

ประสบการณ์ทาํงาน : 20 ปี 

ระยะเวลาทาํงาน บริษัท/หน้าท ี"ความรับผิดชอบ 

กรกฎาคม 2550-ปัจจบุนั 

(10 ปี) 

 

บริษัท สตาร์ส ไมโคร อ ิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (SMT) 

ความรับผิดชอบ
หลัก(Key 

Responsibilities) 

งานที"ปฏิบัต ิ
(Duties & Activities) 

บริหารงานและ
ควบคมุงาน

ตรวจสอบภายใน 

1. คดัเลอืกบคุลากรตรวจสอบภายในทีOมคีวามรู้ความสามารถ 

2. พฒันาบคุลากรตรวจสอบภายใน 

 3. ปอ้งกนัและรักษาทรัพย์สนิในฝ่ายงานตรวจสอบ 

 4. ปฏิบตัิงานตามกิจกรรมทีOเกีOยวข้องกบัการตรวจสอบภายใน 

จดัทําแผนการ
ตรวจสอบประจําปี 

1. กําหนดวตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์  ขอบเขต และ แนวทางการ
ตรวจสอบฯ 

2. เก็บรวบรวมข้อมลูเพืOอวางแผนการตรวจสอบ 

  3.กําหนดแผนการตรวจสอบประจําปี 

ปฎิบตัิงาน
ตรวจสอบ และ
จดัทํารายงาน
สรุปผลการ

1. ศกึษางานของหนว่ยงานทีOจะเข้าตรวจสอบและจดัทํา Checklist  

2. ประสานงานและแจ้งแผนงานให้ทกุหนว่ยงานรับทราบ  

3. ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ  
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ตรวจสอบ 

  4. จดัทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ  

  5. นําเสนอผลการตรวจสอบตอ่ผู้บริหาร  

ประสานงานกบั
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

1.  รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบไตร
มาสละ 1 ครั Yง 
2. เชิญคณะกรรมการตรวจสอบประชมุ เพืOอรับรองงบการเงิน ระบบ
การควบคมุภายในและการบริหารความเสีOยง 

  3. ติดตอ่ประสานงาน กิจกรรมของบริษัทฯ หรือ กฎหมายของ
หนว่ยงานราชการ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กลต    

หน้าท ี"เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

• จดัเตรียมการประชมุระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบกบั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
•  ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุอืOนๆ 
• รายงานประเด็นทีOตรวจสอบ และการควบคมุภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

กรกฎาคม2546-กรกฎาคม 
2550 ( 5 ปี)      

บริษัท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) (CSC) 

พฤศจิกายน 2544- 
มิถนุายน 2546 (2 ปี) 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพ ื"อการอนุรักษ์สิ"งแวดล้อม จาํกัด (มหาชน) (GENCO) 

ตลุาคม 2539- ตลุาคม 
2544 (5 ปี) 

บรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (IFCT)   

      

ประวัต ิการฝึกอบรมที"เก ี"ยวกับงานตรวจสอบภายใน  :  

- Leadership skills for Auditor (4 days, 19-22 October 2017) From The Institute of Internal Auditors of Thailand. 

- How Modern Internal Audit Fraud in New Technology world (1 days, 17 June 2017) From The Institute of Internal 
Auditors of Thailand. 

- Integrating New IPPF 2017 to practices. (1 days, 29 April 2017) From The Institute of Internal Auditors of 
Thailand. 

- Six Sigma (Brown Belt) (5 day, in April-May 2017) From Stars microelectronics (Thailand) PLc. 

Certificated ‘s professional of Internal auditor of Thailand  (CPIAT 9)  (21 days , October-December 2008) From 
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The Institute of Internal Auditors  of Thailand. 

- Company Secretary program (CSP 52/2013) (2 days, 6-7 August 2013) From the Thai Institute of Directors.  
Assessing Business Risk: The Gateway to Value-added 

- Results (13 June-15 June 2002) From The Institute of Internal Auditors of Thailand. 

- Operating for Internal Audit (Course 2) (10-12 and 17-19 October 2002) From The IIA. 

- Enterprise Risk Management (2 June 2005) From Price Waterhouse Coopers 

- Occupational Health & Safety Aware , Hazard Identification and Risk Assessment  (3-4 June 2006) From 
Thailand Productivity Institute. 

- Etc., Account, With Holding Tax, Vat. 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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รายละเอียดการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 ปี 2558 บริษัทได้มีการประเมินราคาที�ดิน 1 แปลง เนื $อที�ประมาณ 13-1-74.0 ไร่ พร้อมสิ�งปลกูสร้าง 4 รายการ โดยผู้
ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) 

สรุปสาระสาํคัญ และมลูค่าของทรัพย์สนิ 

ทรัพย์สนิที�ประเมิน: ที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง มลูคา่ประมาณ 246 ล้านบาท 

ที�ตั $งทรัพย์สนิ: เลขที� 605-606 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 

ประเมินโดย: บริษัท ซิมส์ พร๊อพเพอร์ตี $ คอนซลัแทนด์ จํากดั (นายธนพงศ์ สระทองปอ้ม) 

วนัที�ประเมินราคาทรัพย์สนิ : 20 สงิหาคม 2558 

วนัที�รายงานประเมินราคาทรัพย์สนิ: 30 ตลุาคม 2558  

วตัถปุระสงค์การประเมิน:  เพื�อบนัทกึทางบญัชี  

 การประเมินราคาดงักลา่วทําให้บริษัทฯมีผลกําไรจากการตีราคาที�ดินจํานวน 17 ล้านบาท (สทุธิจากภาษีเงินได้จํานวน 4 
ล้านบาท)  
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เอกสารแนบ 	  อื�นๆ 

-ไมม่ีข้อมลู- 
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