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 ส่วนท ี่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

 
  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือ

วนัท่ี 22 ธันวาคม 2538 โดย (1) กลุ่มผู้บริหาร (2) บริษัท เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จํากดั (“TATL”) 
(3) Itochu Corporation และ (4) Multichip Assembly Inc. เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการ การผลิตชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) โดยในระยะแรก บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทนุ
ชําระแล้วจํานวน 45 ล้านบาท  ต่อมาในปี 2541 บริษัทได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิ่มทนุ โดยกลุ่ม
คณุสมนึก ไชยกลุ ได้เข้าซือ้หุ้นท่ีกลุ่ม TATL ถืออยู่ทัง้หมด และในปีเดียวกนันัน้ SIIX Singapore Pte. Ltd. ได้เข้า
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 7 และในวนัท่ี 23 กนัยายน 2552 บริษัทได้นําหุ้นเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 
1.1   วสิัยท ัศน์  ภารกจิหลัก กลยุทธ์  ค่านิยม และนโยบายคุณภาพ  

วสิัยทศัน์  (Vision) 
“เราจะเป็นบริษัทท่ีมีการเจริญเติบโต และสร้างผลกําไรอย่างยัง่ยืนโดยการให้บริการและผลิตสินค้าท่ีให้

ความพอใจระดบัห้าดาวแก่ลกูค้า โดยใช้พนกังานท่ีมีทกัษะสงูและสิ่งอํานวยการผลิตระดบัโลก” 
(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) 

 
ภารกจิหลัก (Mission) 

“เรามุ่งมัน่ในการทําให้ผลิตภณัฑ์ของลกูค้ามีคณุภาพท่ีเหนือกว่าซึ่งประกอบไปด้วยอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือแพทย์ และผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีอ่ืนๆโดยผ่านทีมงานท่ีมีทกัษะกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยัและส่ิงอํานวยการ
ผลิตระดบัโลก”  
(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. ลดต้นทนุเพ่ือเพ่ิมกําไรในสินค้าปัจจบุนั  (Cost reduction to maximize profit of current product) 

2. เพ่ิมยอดการสัง่ซือ้ของลกูค้าปัจจบุนั เพ่ือใช้กําลงัการผลิตให้ดีขึน้ (Increase volume of current customers 
for better utilization) 
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3. เพ่ิมความหลากหลายของบริการ , สินค้า และลกูค้าของบริษัท (Diversify our services, products and 
customers) 

 
ค่านิยม (Core Value) 

1. Customer focus   ลกูค้าเป็นหน่ึง 
2. Cost awareness   คํานึงต้นทนุ 
3. Cross functional teamwork ร่วมกนัทํางาน 
4. Creativity       สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
“DO IT RIGHT & DO IT NOW”  

 
นโยบายคุณภาพ  (Quality Policy) 
เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลคุวามพงึพอใจของลกูค้าอย่างสงูสดุโดย: 
•        การจดัหาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า 
•        การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารงานคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง 
•        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 2561 นี ้ได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 
1.2    การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท ี่สาํคญั 

บริษัทได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
เทคโนโลยีการผลิตทนัสมยัท่ีสดุในโลก บริษัทให้บริการ การผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มลกูค้าซึง่ประกอบด้วย
บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชัน้นําของโลก โดยบริษัทสามารถให้บริการแบบครบวงจร รวมถึงการร่วมออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) ระหว่างลกูค้าและทีมวิศวกรชัน้นําของบริษัท ด้วยเทคโนโลยี
และเคร่ืองจักรท่ีทนัสมัย บริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ซึ่งตัง้อยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยโรงงานแห่งแรกตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี 4 ไร่ มีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมดประมาณ 3,500 ตารางเมตร และโรงงานแห่งท่ี 2 ซึง่
สร้างแล้วเสร็จเม่ือปี 2548 และได้เปิดดําเนินการผลิตเม่ือปี 2549 ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี 13 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด
ประมาณ 22,000 ตารางเมตร 

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท มีดงันี ้
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ก่อนปี 
2541 

 บริษัทร่วมกับบริษัท GE Sensing ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการบกุเบิกและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) ท่ีใช้สําหรับระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (Tire 
Pressure Monitoring System หรือ TPMS) ในอตุสาหกรรมรถยนต์ จนสามารถผลิตในเชิง
พาณิชย์  

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

Circuit) สําหรับการผลิตและประกอบ LCD Module ซึง่เทคโนโลยีนีเ้ป็นเทคโนโลยีขัน้สงูในการ
ผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 บริษัทได้ออกแบบและพฒันา MMI (Man Machine Interface) Module เพ่ือผลิตและประกอบ
ผลิตภณัฑ์อเิลก็ทรอนิกส์ให้ลกูค้าในยโุรป 

 
2542  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการคณุภาพ ISO 9001 สําหรับการผลิต

และประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (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) และการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับผลิตภณัฑ์เฉพาะอย่าง (Captive Line Assembly)  

 บริษัทเร่ิมต้นออกแบบและประกอบอปุกรณ์ และเคร่ืองมือสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตและ
ประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเอง เน่ืองจากอปุกรณ์และเคร่ืองมือดงักล่าวอาจต้องมี
การพฒันาและดดัแปลงให้เหมาะสมกบักระบวนการผลิตของบริษัท โดยอปุกรณ์และเคร่ืองมือ
ดงักล่าวประกอบด้วย 

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

 บริษัทให้บริการ การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กบับริษัทชัน้นําหลายบริษัท อาทิ
เช่น Checkpoint Alcatel และ NEC สําหรับผลิตภณัฑ์  RFID และ LCD Module Assembly 

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

การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของ 
Alcatel โดยสินค้าจากบริษัทมีคณุภาพอยู่ในระดบัไร้ของเสีย ซึง่ Alcatel สามารถนําสินค้าเข้าสู่
ระบบการผลิตโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบอีกครัง้ 

 บริษัทได้ร่วมกบัลกูค้า ได้แก่ NEC, Alcatel และ Sony-Ericsson ในการออกแบบและพฒันา
เคร่ืองมือสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตซึง่ 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 200 ชดุ 
 

2544  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 สําหรับ
การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภท 
TAB, Flip Chip, COB   COF, BGA และ SMT และการผลิตและประกอบชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์สําหรับผลิตภณัฑ์เฉพาะอย่าง (Captive Line Assembly) 

 
2545  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการคณุภาพ ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นการ

ปรับเกณฑ์มาตรฐานตาม ISO  
 บริษัทได้เ ร่ิมวิจัยและพัฒนาการผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับเคร่ืองสแกนเนอร์ 

(Computed Tomography Scanner) ร่วมกบั GE Design Center ผู้ผลิตชัน้นําของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้ออกแบบในส่วนของ detector module ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นตวัรับรังสี
เอ็กซ์เรย์มาเปลี่ยนเป็นสญัญาณดิจิตอล 

 บริษัทได้ดําเนินการเปล่ียนมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก 10 บาทตอ่หุ้น เป็น 5 บาทตอ่หุ้น 
 บริษัทได้ดําเนินการเพ่ิมทนุชําระแล้วจาก 182.50 ล้านบาทเป็น 273.75 ล้านบาท โดยการออก

หุ้นสามญัจํานวน 18.25 ล้านหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราส่วน 2 
หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม่ 

 บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท สตาร์ส 
ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)” เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2545 

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

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
 

2547  เร่ิมดําเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งท่ี 2 ในเดือนมกราคม 2547 บนเนือ้ท่ี 13 ไร่  
 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2547 ได้มีมติอนมุตัิใน

เร่ืองต่าง ๆ ดงันี ้
- ลดทนุจดทะเบียนจาก 408.75 ล้านบาท เป็น 273.75 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญั
จํานวน 27 ล้านหุ้นท่ียงัไม่ได้ชําระ 

- ให้หุ้นปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม่ 
- เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 273.75 ล้านบาท เป็น 463.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 

37.95 ล้านหุ้น ท่ีมีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพ่ือ (1) รองรับการจดัสรรหุ้นสามญัจํานวน 
10.95 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในรูปของหุ้นปันผล (2) เสนอขายหุ้นสามญัจํานวน 3.65 
ล้านหุ้น ให้กบักรรมการและพนกังานของบริษัท และ (3) เสนอขายหุ้นสามญัจํานวน 23.35 
ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไป และในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายแก่กรรมการและ



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -5- 
 

พนกังานของบริษัท ให้คณะกรรมการนําหุ้นท่ีเหลือนัน้มาเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปได้ 
 ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัจํานวน 3,297,870 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.40 

บาท รวมเป็นเงิน 17.8 ล้านบาทให้แก่กรรมการและพนกังาน และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทนุชําระแล้วจาก 328.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท ต่อกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 23 
เมษายน 2547 

 บริษัทได้รับจ้างประกอบและออกแบบการเช่ือมต่อ TFT Display Module ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่
ลา่สดุของจอโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในขณะนัน้ 

 บริษัทได้เร่ิมดําเนินธุรกิจเก่ียวกบั Hard Disk Drive กบัลกูค้ารายใหญ่ของโลกบริษัทหนึ่ง  
 โรงงานแห่งท่ี 2 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

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

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

 บริษัทก่อตัง้ตวัแทนการขายในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. 
ในซิลิกอน วลัเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่บริษัทได้ร่วมลงทนุตามกลยทุธ์
ในการดําเนินการทางการตลาดและขยายฐานลกูค้า โดยพยายามติดตอ่ลกูค้าโดยตรงมากขึน้ 

 
2548  บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในกลุ่ม IC Packaging ในลกัษณะ Standard Package ซึง่เป็นการ

กระจายความเสี่ยงในโครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 โรงงานแห่งท่ี 1 ได้รับการรับรองคณุภาพสินค้ามาตรฐาน ISO/TS16949 – Second Edition 

สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นระบบท่ีรับรองคุณภาพสินค้าท่ีเป็นท่ี
ยอมรับอย่างกว้างขวางในอตุสาหกรรมยานยนต์  

 บริษัทได้ร่วมพฒันาและออกแบบตวัผลิตภณัฑ์ร่วมกับลกูค้า ได้แก่ บริษัท Fabless รายหนึ่ง 
สําหรับผลิตภณัฑ์ TouchPad สําหรับคอมพิวเตอร์ Note Book และ Touch Screen บน
โทรศพัท์มือถือ 

 
2549  บริษัทได้เร่ิมดําเนินการผลิตในโรงงานแห่งท่ี 2 โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้สิน้ 22,000 ตารางเมตร 

และมีกําลงัการผลิตเร่ิมต้นประมาณ 550 ล้านชิน้ต่อปี เพ่ือผลิตในลกัษณะ Mass Production 
ให้แก่ลกูค้า 

 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 สําหรับ
โรงงานทัง้ 2 แห่ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มประเทศ
ทางอเมริกา และยโุรป โดยสามารถสง่สินค้าไปยงัประเทศท่ีมีข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม  

 โรงงานแห่งท่ี 1 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
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ลงทนุแห่งประเทศไทย (BOI)  สําหรับผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PCBA, Touch 
Pad Module และ Optical Mouse Sensor และผลิตภณัฑ์ IC Packaging 

 บริษัทได้ร่วมมือทางการค้ากบั บริษัท Smart Electronics ในประเทศเยอรมนั เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการหาลกูค้าท่ีอยู่ในภมิูภาคยโุรป  

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ Wireless Optical Sensor กบั EM Microelectronics (Swatch 
Group) 

 บริษัทได้รับสญัญาสัง่ซือ้จาก ON Semiconductor สําหรับผลิตภณัฑ์ IC Packaging 
 

2550  ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2550 เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2550 ได้มีมติอนมุติัในเร่ือง
ต่าง ๆ ดงันี ้

- ลดทนุจดทะเบียนจาก 463.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญั
จํานวน 23.70 ล้านหุ้นท่ียงัไม่ได้ชําระ 

- ให้หุ้นปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 5 หุ้นเดิมตอ่ 3 หุ้นใหม่ 
- เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 344.99 ล้านบาท เป็น 736.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญั
จํานวน 78.20 ล้านหุ้น ท่ีมีมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพ่ือ (1) รองรับการจดัสรรหุ้นสามญั
จํานวน 41.40 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในรูปของหุ้นปันผล (2) เสนอขายหุ้นสามญัจํานวน 
36.80 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไป 

 บริษัทได้รับรางวลัทางด้านคุณภาพท่ีมีส่วนสญูเสียตํ่าสดุจากการผลิตชิน้ส่วน Click Wheel 
Interface ท่ีใช้ในเคร่ืองเลน่ MP3 จากบริษัท Fabless รายหนึง่ ซึง่เป็นบริษัทชัน้นําของโลก 

 บริษัทได้รับสญัญาสัง่ซือ้จาก Impinj และ California Micro Device (CMD) สําหรับผลิตภณัฑ์ 
IC Packaging 

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ Clear Pad Sensor กบั บริษัท Fabless รายหนึ่ง ซึง่เป็น
เทคโนโลยีใหม่ลา่สดุสําหรับโทรศพัท์มือถือแบบ Smart Phone 

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) ซึง่นําไปใช้กบั
อปุกรณ์การแพทย์ กบั GE Sensing   

 
2551  ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2551 ได้มีมติอนมุติัในเร่ือง

ต่าง ๆ ดงันี ้
- เปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก 5 บาทตอ่หุ้น เป็น 2 บาทต่อหุ้น โดยเปลี่ยนแปลงทนุจด
ทะเบียนหุ้นสามญัจาก 147,200,000 หุ้น เป็น 368,000,000 หุ้น 

- เปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายให้แก่ประชาชนจํานวน 36,800,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้ 5 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายให้แก่ประชาชนจํานวน 92,000,000 หุ้น มลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้ 2 บาทตอ่หุ้น 

 บริษัทได้รับรางวลัคณุภาพท่ีมีผลงานยอดเย่ียมจากบริษัท NEC Infrontia Thai Limited ใน
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ฐานะท่ีเป็นผู้ผลิตชิน้สว่น (Supplier) ในกิจกรรม Total Supplier Chain Management 
 บริษัทได้รับรางวลั Performance Achievement Award จากลกูค้าท่ีเป็นบริษัทผลิต Hard Disk 
 บริษัทได้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ชุดหัวคัดแยกคุณลักษณะเมล็ดพันธุ์ พืชหรือเม็ด

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมอ่ืน ๆ แบบลมเป่า 
 บริษัทได้จดสิทธิบตัรระบบควบคมุแบบขนานสําหรับเคร่ืองคัดแยกสีผลิตภณัฑ์ เมล็ดพืช หรือ

เม็ดพลาสติกโดยใช้หน่วยสมองควบคมุหลาย ๆ ตวัพร้อมกนั  
 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ MEMS ซึง่นําไปใช้กบัถงุลมนิรภยัด้านข้าง (Side Airbag) กบั 

ELMOS Semiconductor AG 
 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ MEMS ซึ่งนําไปใช้กบั อปุกรณ์วดัความดนัเคร่ืองยนต์ดีเซล 

(Diesel Fuel Tank Pressure Sensor) กบั BOSCH GmbH 
 

2552  เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2552 บริษัทได้ทําการซือ้หุ้นในบริษัท Stars Microelectronics USA,Inc. 
เพ่ิมเติมจํานวน 8 ล้านหุ้น ทําให้ในปัจจบุนับริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 59 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว    

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์บตัรอจัฉริยะ Intelligent Card กบั Citala 
 บริษัทได้รับสญัญาสัง่ซือ้จาก บริษัทชัน้นําแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา สําหรับผลิตภณัฑ์เคร่ือง

โปรเจคเตอร์เลเซอร์พกพา (Portable Laser Projector) 
 บริษัทได้รับสญัญาสัง่ซือ้จาก Micrel สําหรับผลิตภณัฑ์ IC Packaging 
 บริษัทได้เข้าจดเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2552 

 
2553  บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัทท่ีได้รับคดัเลือก ตามโครงการ ESOP จํานวน 7,500,000 หน่วย โดยมีอตัรา
การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 1 หุ้น โดยสามารถซือ้หุ้นสามญัในราคา 
4.50 บาทตอ่หุ้น 

 ทําการซือ้หุ้นในบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด เป็นสดัส่วน 99% โดยมีวตัถุประสงค์
หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงาน
แสงอาทิตย์ รวมทัง้ธุรกิจด้านต่างๆท่ีเก่ียวเน่ือง 

 บริษัทได้รับคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหลกัทรัพย์ในกลุ่ม SET 100 
ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 
 

2554  บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท SmarTrek เป็นตวัแทนจําหน่ายในประเทศไต้หวนั 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดตัง้บริษัทย่อยโดยวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจผลิต

และจําหน่าย Radio Frequency Identification (RFID) Tag 
 ในไตรมาส 4 บริษัทได้ประสบกับอุทกภยัโดยนํา้ได้ท่วมบริเวณอาคารและโรงงานชัน้ 1 ทัง้
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โรงงาน 1 และ โรงงาน 2 บริษัทได้รับความเสียหายทัง้ตวัอาคารและโรงงานชัน้ 1 เคร่ืองจกัร 
 
และอปุกรณ์ โดยได้หยุดสายการผลิตตัง้แต่ประมาณกลางเดือนตลุาคม 2555 และเร่ิมฟืน้ฟู
โรงงานประมาณต้นเดือนธนัวาคม 2555 
 

2555  ดําเนินการฟืน้ฟโูรงงานและสายการผลิตโดยซ่อมแซมโรงงานและทําการป้องกนันํา้ท่วม สัง่ซือ้
เคร่ืองจกัรเพ่ือฟืน้ฟสูายการผลิตอย่างตอ่เน่ือง และสามารถดําเนินการได้สําเร็จในสิน้ปี 

 ดําเนินการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% และมี
สถานะเป็นบริษัทย่อย 
 

2556  บริษัทได้ขายหุ้นท่ีถือในบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากัด จํานวน 2,500,000 หุ้น (ร้อยละ   
25%) ของทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อยดงักล่าวใน ราคา 25 ล้านบาทให้แก่บริษัทหนึ่งใน
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในอนาคต 

 บริษัทได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากนํา้ท่วมครบถ้วนแล้ว เป็นจํานวนเงินรวม 1,692 
ล้านบาท ทําให้บริษัทสามารถเปล่ียนแทนเคร่ืองจักรให้ทันสมัย และปรับปรุงกิจการให้ดีขึน้
อย่างมีนยัสําคญั มีศกัยภาพในการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนในอนาคต 
 

2557  บริษัทได้แต่งตัง้นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ให้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารคนใหม่  
ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2557 เป็นต้นไป 

 ตามท่ีบริษัทได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและ/หรือ
พนกังาน ตัง้แต่ปี 2553  และได้สิน้สดุโครงการไปในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (ครัง้ท่ี 15) เม่ือวนัท่ี 
30 พฤษภาคม 2557 ซึง่บริษัทได้ใช้ไปเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานของบริษัททัง้
จํานวนแล้ว   

 ระหว่างไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทนุแห่งประเทศไทย (BOI)  สําหรับการผลิต Semiconductor เช่น Integrated Circuit (IC), 
Touch Sensor Module, Laser Module  และ Printed Circuit Board Assembly (PCBA) 
สําหรับ Hard Disk Drive ภายใต้เง่ือนไขบางประการ สิทธิพิเศษดงักลา่วรวมถึงการได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุเป็น
ระยะเวลา 8 ปี    และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมใน
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกําหนด 5 ปีนบัจากวนัพ้นกําหนดได้รับยกเว้นภาษี 

 บริษัทย่อย เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) สําหรับการผลิต อาร์เอฟไอดีแท็ค (RFID Tags: Radio 
Frequency Identification Tags) เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ภายใต้เง่ือนไขบางประการ สิทธิ
พิเศษดงักล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรท่ีได้จากการประกอบ
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กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี    และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บคุคลสําหรับกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกําหนด 5 ปีนบัจาก
วนัพ้นกําหนดได้รับยกเว้นภาษี 

  บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศกัยภาพโรงงานมุ่งสู่การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยัง่ยืน ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม โดยในปี 
2557 นี ้ได้ดําเนินงานด้าน CSR อย่างตอ่เน่ือง และได้รับรางวลั CSR-DIW 
 

2558  บริษัทได้จดัตัง้ สายงานการพฒันาธรุกิจ เพ่ือขยายกลุม่ธรุกิจใหมท่ี่สําคญัของบริษัท  
 ระหว่างไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริม

การลงทนุแห่งประเทศไทย (BOI)  สําหรับการผลิต PRINTED CIRCUIT BOARD 
ASSEMBLY (PCBA) , FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA) และ 
ผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น TV SET TOP BOX , WI-FI BOX , 
TABLET และ SMART METER เป็นต้น ภายใต้เง่ือนไขบางประการ สิทธิพิเศษดงักลา่ว
รวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กิจการท่ีได้รับการสง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมค่าท่ีดินและทนุ
หมนุเวียนมีกําหนดเวลา 7  ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้  

 ระหว่างไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริม
การลงทนุแห่งประเทศไทย (BOI)  สําหรับการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการ  ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี
กําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ ประกอบกิจการนัน้   

 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศกัยภาพโรงงานมุ่งสู่การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่ง ยืน  ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวง
อตุสาหกรรม โดยในปี 2558 นี ้ได้ดําเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเน่ือง และได้รับรางวลั 
CSR-DIW  

 บริษัท เอสเอม็ที กรีน เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (บริษัทย่อย) ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพ่ิมอีก 0.25 ล้านบาท 
(ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย) บริษัทได้ชําระค่าหุ้ นดังกล่าว ในเดือน 
กรกฎาคม 2558 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัท
ย่อยดงักลา่วท่ียงัไม่เรียกชําระเป็นจํานวนเงินประมาณ 0.50 ล้านบาท 

 บริษัทได้รับการรับรองอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 ตาม “โครงการสนบัสนนุส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” จากการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558 เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นและการบริหารจัดการ
อนรัุกษ์ทรัพยากร พลงังาน และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ 

 บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้ “เคร่ืองหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร จาก
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องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2558  โดย
ผ่านการพิจารณาว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เคร่ืองหมายรับรองการแสดง
คาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร ซึง่จะได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายฯ ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี เร่ิม
ตัง้แตว่นัท่ี 15 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559  

 บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรภาคเอกชนท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 
ประจําปี 2558 จากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 
2558 เพ่ือแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถอยู่ร่วมกบั
คนในสงัคมได้อย่างปกติสขุ 

 
2559 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุติัในเร่ืองต่าง ๆ 
ดงันี ้และบริษัทได้ดําเนินการในระหวา่งปี 2559 ดงันี ้
 แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท จาก

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท (1 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม่) โดยทนุจดทะเบียนของ
บริษัทยงัคงเดิม แตจํ่านวนหุ้นสามญัเพ่ิมขึน้ จาก 419,582,439 หุ้น เป็นจํานวน 839,164,878 
หุ้น 

 แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขบริคณห์สนธิ เร่ืองการเปล่ียนแปลง
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท ตามวาระท่ี 9 โดยแก้ไขเฉพาะข้อความมลูค่าท่ีตราไว้ จากหุ้นละ 
2.00 บาท เป็น 1.00 บาท 

 ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน
จากจํานวน 839,164,878 บาท เป็น 836,475,966 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้
จําหน่ายจํานวน 2,688,912 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท  และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 จากจํานวน 
836,475,966 บาท เป็น 1,020,771,159 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ จํานวน 
184,295,193 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่ จํานวนไม่เกิน 184,295,193 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ(SMT-W1) ครัง้ท่ี 1จํานวนไม่เกิน 

167,295,193 หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  ตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อตัราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) 
ราคาการใช้สิทธิเท่ากบั 8.00 บาทตอ่หุ้น 

 ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ (SMT-WB)ครัง้ท่ี 2 จํานวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย 
ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัท โดยไม่คิดมลูคา่ 

 ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท และมีอายไุม่เกิน 10 ปี 
 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศกัยภาพโรงงานมุ่งสู่การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและความ

รับผิดชอบต่อสงัคมอย่างยัง่ยืน ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม โดยในปี 
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2559 นี ้ได้ดําเนินงานด้าน CSR อย่างตอ่เน่ือง และได้รับรางวลั CSR-DIW  
 บริษัทได้รับรางวลั Excellent Factory: Energy Conservation  ,Thailand Energy Award 

จากกระทรวงพลงังาน  
 

2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั 
 

2561 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุติัในเร่ืองต่าง 
ๆ ดงันี ้และบริษัทได้ดําเนินการในระหว่างปี 2561 ดงันี ้
 แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24. เร่ืองเก่ียวกบัการเรียกประชุมวิสามญัโดยผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้

สอดคล้องกบัพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ในมาตรา 100 ท่ีแก้ไขโดยคําสัง่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 21/2560  

 แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38. เพื่อเปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัทฯ 
 เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท  และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 จากจํานวน 
1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ จํานวน 
209,118,991 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (SMT-W2) 

 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่ จํานวนไม่เกิน 209,118,991 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ(SMT-W2) ครัง้ท่ี 2 จํานวนไม่เกิน 
209,118,991 หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  ตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า ใน
อตัราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) 
ราคาการใช้สิทธิเท่ากบั 2.10 บาทตอ่หุ้น 

 บริษัทได้รับรางวลั Thailand Energy Award : Executive 2018 ผู้บริหารดีเด่นด้านบคุลากร 
ประเภทโรงงานควบคมุ โดยกระทรวงพลงังาน 

 บริษัทได้รับรางวลั The Prime Minister’s Industry Award 2018 ประเภทการจดัการพลงังาน  
โดยกระทรวงอตุสาหกรรม 
 

 
 
1.3 โครงสร้างการถอืห ุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
โครงสร้างของบริษัท และบริษัทย่อย 

 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (SMT) มีบริษัทย่อย 3 บริษัท ดงัต่อไปนี ้
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ชื่อ  
ทุนจดทะเบียนและจาํนวนหุ้นท ี่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) 
 
ที่ต ัง้สาํนักงาน          เลขท่ี 2157 O'Toole Avenue, Suite 10 เมืองซานโฮเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
ลักษณะของธุรกจิ : เป็นตวัแทนจําหน่ายของบริษัทในตา่งประเทศ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2548 โดยบริษัทได้เข้าไป 

ร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 19 ต่อมา ได้ทําการซือ้หุ้น จากผู้ ถือหุ้นเดิมบางส่วน ทําให้
สัดส่วนการถือหุ้ นเพ่ิมเป็นร้อยละ 59 จุดเด่นคือมีทีมผู้ บริหารของบริษัท Stars 
Microelectronics USA, Inc. เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และ มีความรู้ความชํานาญในการจดัจําหน่ายและร่วมพฒันาสินค้ากับ
ลกูค้า รวมถึงการให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฐาน
ลกูค้าส่วนใหญ่อยู่ในอตุสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลาย ประเภท ในซิลิกอน
วลัเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

2. บริษัท  เอสเอม็ท  ีกรีน เอน็เนอร์ยี่ จาํกัด (SMT GE) 
 

ที่ต ัง้สาํนักงาน          เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
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ลักษณะของธุรกจิ : เป็นบริษัทสัญชาติไทย ก่อตัง้ขึน้ในปี 2553 มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทัง้
ธุรกิจด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง เชน่ การผลิตและจําหน่ายอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตพลงังาน
แสงอาทิตย์และพลงังานทดแทนทกุประเภท  

 
3. บริษัท  เอสเอส อาร์เอฟไอด  ีจาํกัด (SS RFID) 

 
ที่ต ัง้สาํนักงาน          เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
ลักษณะของธุรกจิ : เป็นบริษัทสัญชาติไทย ก่อตัง้ขึน้ในปี 2555 มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ายระบบ Radio Frequency Identification (RFID) Tags ซึง่สามารถ
นําไปใช้ในธุรกิจหลายประเภท เช่น การบริหารสินค้าคงคลงัในธุรกิจ Modern trade 
การตรวจสอบสมัภาระของผู้ โดยสารในสนามบินชัน้นํา เป็นต้น ซึ่งฐานลูกค้าส่วนใหญ่
จะอยู่ในทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป ทวีปเอเซยี รวมถึงในประเทศญ่ีปุ่ น  

 
บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการ การผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services 

หรือ EMS) ให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มลกูค้าของบริษัท ได้แก่ เจ้าของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) และผู้ รับจ้างออกแบบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Fabless 
Company) บริษัท สามารถให้บริการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทต่างๆ ได้อย่างครบวงจรโดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีทันสมยัและมีประสิทธิภาพสูง ทัง้เคร่ืองจกัรแบบมาตรฐานท่ี
สามารถซือ้ได้โดยตรงจากผู้ผลิตและแบบพิเศษท่ีเกิดจากการพฒันาร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้ ผลิตเพ่ือให้ได้
เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพและคณุภาพในการผลิตท่ีดียิ่งขึน้ ทําให้บริษัท สามารถรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ได้อย่างหลากหลาย ทัง้ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความซับซ้อนและชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องการความละเอียดและความแม่นยําสูง เพ่ือตอบสนองข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์และความ
ต้องการของลกูค้า 

บริษัทให้บริการผลิตชิน้ส่วนผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ให้
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยเทคโนโลยีท่ีบริษัทใช้ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์มี
ความหลากหลาย เช่น เทคโนโลยี SMT COB COF FCOF และ FCOG  รวมถึงให้บริการประกอบและทดสอบ
แผงวงจรไฟฟา้รวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC Packaging) โดยสามารถให้บริการทัง้การประกอบและ
ทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวมแบบพืน้ฐาน (Standard Packaging) และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวมแบบ
ขัน้สงู (Advanced Packaging) ซึ่งรวมถึงการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเคร่ืองกล
จลุภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) นอกจากนี ้บริษัทยงัสามารถนํากระบวนการประกอบ
ชิน้ส่วนผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) และการประกอบและทดสอบแผงวงจร
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ไฟฟ้ารวม (IC Packaging) มาผสมผสานกนัในเทคโนโลยีการผลิตแบบ System in Package (SiP) ซึง่ทําให้ชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผลิตได้มีขนาดท่ีเลก็ลงมาก  

 บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบท่ีทันสมัย มีความแม่นยําสูงซึ่งมีความ
คลาดเคลื่อนเพียงประมาณ 3 - 5 ไมครอน จงึสามารถกําหนดจดุวางชิน้ส่วนได้อย่างสมบรูณ์ ส่งผลให้บริษัทสามารถ
สร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพการผลิตจากผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ  และเน่ืองจากบริษัทได้มีการลงทุนใน
เคร่ืองจกัรพืน้ฐานท่ีสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจึงทําให้บริษัทมีความ
เช่ียวชาญในเทคโนโลยีขัน้สูงดังกล่าว ประกอบกับทีมวิศวกรชัน้นําของบริษัทท่ีสามารถร่วมออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint Innovation) จึงทําให้บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ชัน้นําของโลก ท่ีมีความสามารถในการผสมผสานและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตชัน้สูง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีต้องการชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีความซบัซ้อนมากขึน้ 
เพ่ือนําไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ขัน้ปลายท่ีมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ ตวัอย่างเช่น บริษัท
ได้เป็นผู้ผลิตหน้าจอระบบสมัผสัโดยใช้เทคโนโลยี Capacitive Touch Screen รายแรกของโลก ซึง่ได้ถกูนํามาใช้ครัง้
แรกในโทรศพัท์มือถือย่ีห้อหนึ่ง โดยเทคโนโลยีดงักล่าวมีความคณุสมบติัพิเศษสามารถสามารถจบัจดุการสมัผสัได้
หลายจดุพร้อมกัน (Multi Touch) สามารถตอบสนองต่อการสมัผสัจากผู้ ใช้ได้ไวกว่า และมีความทนทานมากกว่า 
เทคโนโลยี Resistive Touch Screen แบบเดิม โดยต่อมาเทคโนโลยีดงักล่าวได้ถกูนํามาใช้กบัโทรศพัท์มือถือ Smart 
Phone ท่ีใช้ระบบปฎิบติัการยคุใหม่ นอกจากนี ้จากการท่ีบริษัทมีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและเทคโนโลยีการผลิตท่ีครบ
วงจรจึงได้รับเลือกจากบริษัทชัน้นําแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในการผลิต RFID เพ่ือขยายตลาดการประยกุต์ใช้ใน
ลกัษณะเชิงพาณิชย์ให้กว้างขวางขึน้ 
 
 บริษัทได้จดัตัง้สายงานการพฒันาธุรกิจ เพ่ือเปิดตลาดผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ิมเติมขึน้ โดยมุ่งเน้นใน 6 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับสารกึ่งตวันําไฟฟ้า (Semiconductor), กลุ่มอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริโภคสมยัใหม่ (Advanced Consumer), กลุ่มอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับงานเฉพาะทาง 
(Niche & Specialty), กลุ่มอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกบัยานยนต์ (Automotive), กลุ่มอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
(Medical Devices), กลุ่มอปุกรณ์ส่ือสารทางแสงและเครือข่ายพืน้ฐาน (Optical Components) 
 

นอกจากการทําตลาดเองแล้ว บริษัทย่อย พนัธมิตรและตวัแทนการตลาดจะทําการตลาดให้กบับริษัททัง้ใน
สว่นของตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ  
 
ตวัแทนการตลาดและพนัธมติรทางธุรกจิของบริษัท มีดงันี ้
 
STARS MICROELECTRONICS USA, INC. 
เป็นบริษัทสญัชาติสหรัฐอเมริกา มีสํานกังานอยู่ท่ีซิลิกอนวัลเลย์ เมืองซานโฮเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทีมผู้บริหารมีความรู้ความชํานาญในการจัดจําหน่ายและร่วมพฒันาสินค้ากับลูกค้า รวมถึงการ
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ให้บริการ การรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัท ถือหุ้น
ร้อยละ 59 ของทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว 

 
BESTRONICS, INC. 
เป็นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อปุกรณ์ทางการสื่อสารและอปุกรณ์ทางการแพทย์
ในประเทศสหรัฐอเมริกามากว่า 20 ปี มีสถานะเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจซึง่ได้มีการแลกเปลี่ยนแนะนําข้อมลูเครือข่าย
ลกูค้าและผู้จดัหา (Supplier) กบัทางบริษัท มุ่งเน้นชิน้ส่วนท่ีเก่ียวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้ากําลัง อีกทัง้ยังขยายตลาดไปสู่อุปกรณ์การสื่อสารทางแสง 
(Optical Devices) ซึง่สอดรับกบัตลาดเปา้หมายของบริษัท  
 
AIFOTEC AG 
เป็นบริษัทเยอรมนันีท่ีดําเนินธุรกิจมากว่า 10 ปีทางด้านการผลิตอปุกรณ์ท่ีต้องการความแม่นยําสงู (High Precision 
Product) อาทิ ชิน้ส่วนท่ีเก่ียวกับอปุกรณ์ทางด้านส่ือสารโทรคมนาคม การสื่อสารทางแสง อปุกรณ์ยานยนต์ และ
อปุกรณ์ทางด้านการทหาร มีความเช่ียวชาญในการบริการทางด้านการผลิตชิน้ส่วนตวัอย่าง (Prototype Build) แก่
ลกูค้าก่อนทําการผลิตเป็นจํานวนมาก (Mass Production) ซึง่จะเป็นการส่งต่อเพ่ือมาผลิตกบัทางบริษัท ในประเทศ
ไทยซึง่มีต้นทนุทางการผลิตท่ีต่ํากว่าแต่ยงัคงไว้ซึง่คณุภาพของการผลิต ตรงตามข้อกําหนดของผลิตภณัฑ์และความ
ต้องการของลกูค้า 
 
SIIX CORPORATION 
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและประกอบอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์มากวา่ 20 ปี มีสถานะเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจโดยการเป็นตวักลางเพ่ือขยายฐานลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น
ให้กับทางบริษัท มุ่งเน้นการผลิตและด้านการจดัหาชิน้ส่วนท่ีเก่ียวกับแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) และ
แผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลจลุภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems หรือ MEMS) ซึ่ง
นําไปใช้ในตลาดของเคร่ืองใช้ไฟฟา้ และอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 
 
 
PEARL STUDIOS, INC. 
เป็นบริษัทสญัชาติแคนาดาซึง่ดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์อย่างมืออาชีพมาตัง้แต่ปีค.ศ.2008 อีกทัง้
ยังให้คําปรึกษาเก่ียวกับกลยทุธ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ เพื่อให้เกิดความแตกต่าง สร้างจุดขายและ
เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีลูกค้าอยู่ทั่วโลก และยังมีพันธมิตรทางธุรกิจทัง้ใน
สหรัฐอเมริกา ยโุรป และเอเชีย ซึง่ได้มีการแลกเปล่ียนแนะนําข้อมลูเครือขา่ยลกูค้าซึง่กนัและกนักบัทางบริษัท มุ่งเน้น
ตลาดในกลุม่อปุกรณ์การแพทย์และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 
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เทคโนโลยีท ี่ใช้ในการผลิต 
บริษัทได้ลงทนุในเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จึงสามารถผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตท่ีหลากหลายและครบ
วงจรร่วมกบัความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบริษัท ในการร่วมพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์กบัลกูค้า เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของกระบวนการผลิตใหม่ๆ ของลกูค้าชัน้นําของโลก นอกจากนี ้ การท่ีบริษัทให้บริการ
ประกอบชิน้ส่วนผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อยู่ใน
โรงงานเดียวกนั จงึสามารถนําสายการผลิตมาประยกุต์เข้าด้วยกนั ทําให้บริษัท มีความสามารถในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของลกูค้าได้แบบบรูณาการในแนวตัง้ (Vertical Integrated Solution)  
 
ถึงแม้ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่า แต่กระบวนการผลิต 
เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรของบริษัทท่ีใช้สําหรับการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถปรับเปลี่ยน
เพ่ือรองรับการประกอบผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ๆได้ 
 
โครงการในอนาคต 

1. บริษัท ได้วางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึน้เพื่อเพ่ิมรายได้และลดความเสี่ยงใน
การดําเนินธุรกิจ เน้นการขยายกําลงัการผลิตเพ่ือรองรับลูกค้าในผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่มและมีอตัราการ
เติบโตสงู ท่ีต้องอาศยัการวิจยัและพฒันาร่วมกนัระหว่างบริษัท และลกูค้า ซึง่คาดว่าจะเร่ิมเห็นผลในปีพ.ศ.
2558 เป็นต้นไป โดยมุ่งเน้นใน 6 กลุ่มผลิตภณัฑ์ ได้แก่ กลุ่มอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกบัสารกึ่งตวันํา
ไฟฟ้า (Semiconductor), กลุ่มอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริโภคสมยัใหม่ (Advanced Consumer), 
กลุ่มอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับงานเฉพาะทาง (Niche & Specialty), กลุ่มอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เก่ียวกบัยานยนต์ (Automotive), กลุม่อปุกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices), กลุ่มอปุกรณ์ส่ือสารทาง
แสงและเครือขา่ยพืน้ฐาน (Optical Components)  

2. บริษัท เน้นการขยายตลาดใหม่ๆ มากขึน้ในทุกทวีป เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่ น และประเทศอ่ืนๆใน
เอเชีย โดยมุ่งเน้นการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจในแต่ละทวีปมากขึน้ เพ่ือให้การขยายฐานลกูค้าเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. บริษัท ได้เตรียมการเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดย
ปรับสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นแบบ Global work place เพ่ือรองรับพนกังานในอนาคตท่ีอาจมา
จากหลากหลายประเทศ พร้อมทัง้ปลกูฝังค่านิยม Cross Functional Team Work เพ่ือส่งเสริมการทํางาน
ร่วมกนัเป็นทีมภายในองค์กร 

4. บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 (Quality Management System for Medical Devices) และ 
ISO22301 (Business Continuity Management Systems) ในปี 2560 และ 2559 ตามลําดบั ทัง้นี ้
มาตรฐาน TL9000 (Quality Management System) อยู่ในระหว่างการดําเนินการเพ่ือขอการรับรอง ซึ่ง
คาดวา่จะได้รับการรับรอง TL 9000 ภายในปี พ.ศ.2562 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2559 - 2561 มีรายละเอียด ดงันี ้
 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย
MMA – Hard Disk 1,692,877        47.05  ‐  ‐  ‐              ‐  

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

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

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

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

รายได้อ่ืน 65,516          1.82  47,695          2.51  45,653          2.52 

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

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

 
 (1) รายได้จากการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 
ตามโครงสร้างรายได้ จากเดิมจะเห็นว่ารายได้จากการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ 

Hard Disk (MMA – Hard Disk)  มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 47.05 อย่างไรก็ดี การพิจารณาจากมลูค่าเพ่ิม (Value 
Added หรือ VA ซึง่หมายถึง รายได้จากการขาย หกัด้วยต้นทนุวตัถดิุบ) จะได้ภาพท่ีสะท้อนโครงสร้างและลกัษณะ
การพึง่พิงธุรกิจของบริษัทถกูต้องมากขึน้ตามตารางสดัส่วนมลูค่าเพิ่มด้านล่าง ทัง้นี ้เน่ืองจากการจดัหาวตัถดิุบเพ่ือ
ผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์นัน้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การท่ีลูกค้าของบริษัทมีการ
จดัหาวตัถดิุบหลกับางส่วนให้แก่บริษัท (Consigned) เน่ืองจากเป็นชิน้ส่วนพิเศษและมีลกัษณะเฉพาะสําหรับลกูค้า
แตล่ะราย ซึง่บริษัทจะไม่บนัทกึวตัถดิุบหลกัดงักล่าวเป็นต้นทนุการผลิตและสินค้าคงเหลือแต่อย่างใด และ (2) การท่ี
ลูกค้าของบริษัทมีการกําหนดแหล่งซือ้วัตถุดิบ หรือมีการกําหนดรายช่ือผู้ จําหน่ายวัตถุดิบหลักท่ีได้รับการอนุมัติ 
(Approved Vendor List หรือ AVL) โดยบริษัทจะเป็นผู้จดัซือ้วตัถดิุบหลกัเอง (Turnkey) ซึง่บริษัทจะบนัทึกวตัถดิุบ
หลกัเป็นต้นทุนการผลิตและสินค้าคงเหลือ ด้วยเหตนีุ ้การพิจารณารายได้จากการขายจากมลูค่าเพ่ิม จะเป็นการ
พิจารณาเฉพาะสว่นมลูคา่ของชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมขึน้จากการผลิตและประกอบของบริษัท โดยไม่ได้คํานึงถึง
ลกัษณะการจัดหาและจดัซือ้วัตถุดิบหลกั ซึ่งมีแตกต่างตามรายลกูค้า และรุ่นผลิตภณัฑ์ และการบันทึกบญัชีตาม
ลักษณะการจัดหาวัตถุดิบหลักดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งผลการแจกแจงแสดงถึงการกระจายตัวของมูลค่าเพ่ิมใน
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทโดยไม่ได้กระจกุตวัในผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึง่ 
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 สัดส่วนมูลค่าเพ ิ่ม 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

มลูค่าเพ่ิมรวม 1,094,789        87.57  1,112,517        93.39  1,061,611        58.61 

รายได้จากการบริการ (1)
89,834          7.19  31,020          2.60  57,771          3.19 

รายได้อ่ืน ๆ 65,516          5.24  47,695          4.00  45,653          2.52 

รวม 1,250,138     100.00  1,191,233     100.00  1,165,034        64.32 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

 
(1) รายได้จากการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
(2) มลูค่าเพ่ิม = ราคาขาย ลบ ต้นทนุวตัถดิุบ 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการ การผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services 
หรือ EMS) ให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ ได้แก่ เจ้าของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) และผู้ รับจ้างออกแบบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Fabless 
Company) บริษัทฯ สามารถให้บริการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทต่างๆ ได้อย่างครบวงจรโดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีทันสมยัและมีประสิทธิภาพสูง ทัง้เคร่ืองจกัรแบบมาตรฐานท่ี
สามารถซือ้ได้โดยตรงจากผู้ผลิตและแบบพิเศษท่ีเกิดจากการพฒันาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ผลิตเพ่ือให้ได้
เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพและคณุภาพในการผลิตท่ีดีย่ิงขึน้ ทําให้บริษัทฯ สามารถรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ได้อย่างหลากหลาย ทัง้ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความซับซ้อนและชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องการความละเอียดและความแม่นยําสูง เพ่ือตอบสนองข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์และความ
ต้องการของลกูค้า 

1. การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์  
บริษัทฯ รับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผลิตภณัฑ์อเิล็กทรอนิกส์ อาทิ  
• การรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly หรือ PCBA) 

โดยใช้เทคโนโลยี PTH, SMT, COB, FOB และ FCOF สําหรับอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์หลายชนิด 
• การรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับอปุกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ (Medical Devices) 

ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีกําลงั (Active Medical Devices) ซึง่เป็นเคร่ืองมือแพทย์ท่ีทํางานโดยใช้แหล่งพลงังาน
ไฟฟ้า นําไปใช้สําหรับกระตุ้นและผ่อนคลายกล้ามเนือ้ส่วนบคุคล โดยสามารถนําไปใช้ในสถานพยาบาล ท่ีพกัอาศยั
สว่นบคุคล หรือสามารถพกพาเพือ่ใช้ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ระหวา่งการเดินทางได้อีกด้วย 

• การรับจ้างผลิตอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เพือ่การส่ือสารระหวา่งอปุกรณ์และ/หรือเคร่ืองมือด้วยกนั (Internet 
Of Things, IOT) ในรูปแบบผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป พร้อมจําหน่าย โดยอปุกรณ์และ/หรือเคร่ืองมือดงักล่าวจะใช้
สญัญาณไร้สายมาตรฐานซิกบี (Zigbee) ซึ่งเป็นมาตรฐานการส่ือสารท่ีใช้กําลงัไฟน้อย จึงทําให้อปุกรณ์และ/หรือ
เคร่ืองมือดงักลา่วสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องมีการชาร์จแบตเตอร่ีเหมือนอปุกรณ์ไร้สายทัว่ไป 
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• การรับจ้างผลิตอปุกรณ์วดัระยะระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมปากกาเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือวดัระยะท่ีมีความ
ละเอียดสงู พร้อมแสงเลเซอร์ท่ีชว่ยในการวดัค่า ใช้งานได้บนพืน้ผิวท่ีหลากหลาย และเช่ือมต่อกบัโทรศพัท์มือถือผ่าน
สญัญาณไวไฟ (WIFI) ด้วยแอพพลิเคชัน่ผ่านโทรศพัท์มือถือทัง้ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส 
(IOS) พร้อมแบตเตอร่ีท่ีมีอายกุารใช้งานนานกว่า 6 เดือน โดยบริษัทฯ รับจ้างผลิต ประกอบ ทดสอบ รวมถึงบรรจุ
ภณัฑ์พร้อมจดัส่งถึงลกูค้าปลายทางแบบรายบคุคล นอกจากนีล้กูค้ายงัสามารถสลกัลายเซ็นต์ลงบนด้ามจบัปากกา
ด้วยวิธีการเลเซอร์ได้อีกด้วย 

• การรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับอปุกรณ์การแพทย์ (Medical devices) 
ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้เลเซอร์แสงสีเขียว (Green laser) ในการวิเคราะห์ผลเลือดและส่ิงปนเปือ้นในกระแส
เลือด รวมถึงชนิดของโมเลกลุ โดยสามารถนําไปใช้ในสถานพยาบาล ห้องทดลอง ซึง่รูปแบบของผลิตภณัฑ์มีทัง้แบบ
ตัง้โต๊ะและขนาดสามารถพกพาได้ 

2. การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม  
ในปัจจบุนั บริษัทฯ ให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC Packaging) ได้หลายชนิด 
• Standard Packaging ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบทัว่ๆ ไปท่ีมีการผลิตกนัมานานจนมีขนาดและรูปแบบ

เป็นมาตรฐานในตลาดโดยจะมีขนาดใหญ่และหนา ได้แก่ SOIC, TSSOP, SC70, SOT23, SOT143 เป็นต้น และ 
Advanced Packaging ซึง่เป็นการประกอบแผงวงจรในรูปแบบท่ีเพ่ิงเร่ิมมีการพฒันาไม่นานโดยจะมีขนาดเล็กและ
บางมากกว่าชนิด Standard Packaging ได้แก่ TDFN (Thin Dual Flat Non-Lead) UDFN (Ultra-Thin Dual Flat 
Non-Lead) ตวัอย่างผลิตภณัฑ์การให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อาทิ 
ผลิตภณัฑ์ IC Chip ตา่งๆ 

• บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ นําในการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลจลุภาค 
(Micro-Electro-Mechanical Systems หรือ MEMS) ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีกําลงัเติบโตมากในปัจจบุนั โดยบริษัทฯมี
ประสบการณ์กวา่ 10 ปี ในการร่วมพฒันาเทคโนโลยี MEMS สําหรับนําไปใช้กบัเคร่ืองวดัแรงดนัลมยางรถยนต์ (Tire 
Pressure Monitoring System หรือ TPMS) กบับริษัทชัน้นําของโลก ซึง่ได้เป็นข้อกําหนดทางกฎหมายของบาง
ประเทศในการกําหนดให้รถยนต์ใหม่ทุกคนัต้องมีอุปกรณ์ TPMS ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเร่ิมบงัคบัทาง
กฎหมายในปีพ.ศ.2552 และกลุ่มประเทศยโุรปเร่ิมบงัคบัทางกฎหมายปีพ.ศ.2555 บริษัทฯ ยงันําเทคโนโลยีการผลิต
นีไ้ปใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ เช่น ไมโครโฟนในโทรศพัท์มือถือ เคร่ืองวดัความดนัในอปุกรณ์การแพทย์ อปุกรณ์
สําหรับอตุสาหกรรม และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์สําหรับผู้บริโภคทัว่ไป 

• การรับจ้างตดัแผ่นลายวงจร (Wafer Dicing) เพ่ือนําไปผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวมท่ีใช้กับอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแผ่นลายวงจรอาจมีลกัษณะและขนาดท่ีเหมือนกันหรือแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัความต้องการและ
การนําไปใช้งานของลูกค้า โดยเคร่ืองจกัรท่ีใช้มีทัง้แบบใบมีดคู่ (Mechanical Dicing) และแบบท่ีเป็นเลเซอร์ 
(Stealth Dicing) ซึง่ยงัมีบริษัทน้อยรายในประเทศไทยท่ีมีความสามารถในการตดัแผ่นลายวงจรด้วยเลเซอร์ 

3.  อุปกรณ์สาํหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนําแสง  
ในปัจจุบัน ระบบการสื่อสารผ่านใยแก้วนําแสงได้เข้ามามีบทบาทในการส่ือสารคมนาคมเพ่ิมมากขึน้ 

เน่ืองจากเป็นระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพสงู สามารถรองรับปริมาณข้อมลูข่าวสาร ได้เป็นจํานวนมาก หวัใจ
ของระบบการส่ือสารนีก้็คือใยแก้วนําแสง (Fiber Optics) ซึง่เป็นตวักลางในการส่งผ่านข้อมลูในรูปของลําแสงนัน่เอง 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -20- 
 

บริษัทฯ ได้เร่ิมรับจ้างผลิตและประกอบอุปกรณ์สําหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนําแสงสําหรับการนําไปใช้ใน
อตุสาหกรรมดงัตอ่ไปนี ้

ศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต (Data Center) เป็นอตุสาหกรรมท่ีอตัราการเติบโตค่อนข้างสงูเน่ืองจากมีความ
ต้องการสําหรับการเก็บและเข้าถงึข้อมลูแบบออนไลน์ท่ีเพ่ิมมากขึน้หลายเท่าตวัในปัจจบุนัและอนาคต ปัจจบุนับริษัท
ฯ ได้ทําการรับจ้างผลิต Active Optical Cable (AOC) ซึง่เป็นอปุกรณ์ท่ีมาแทนท่ีสายส่งสญัญาณไฟฟ้าความเร็วสงู 
(Coaxial Line)  สําหรับใช้ในการเช่ือมต่อระหว่างอปุกรณ์ Server และ Super Computer ท่ีมีอยู่มากมายในศนูย์
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต โดย AOC จะสามารถแปลงสญัญาณจากไฟฟ้าเป็นแสง และจากแสงเป็นไฟฟ้า รวมถึงส่ง
สญัญาณแสงไปท่ีอปุกรณ์ท่ีเช่ือมต่อด้วยความเร็วมากกวา่ 150 Gbps (พนัล้านบิตต่อวินาที)   
การส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommunication) บริษัทฯ ได้เร่ิมรับจ้างผลิตอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสง (Optical 
Transmitter) ซึง่สญัญาณแสงท่ีสง่ออกไปสามารถเดินทางในเส้นใยแก้วนําแสงได้ไกลกว่า 100 กิโลเมตร โดยไม่ต้อง
มีการขยายสญัญาณใหม่  

การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ (Broadcast) บริษัทฯ รับจ้างผลิตอุปกรณ์รับและส่ง
สญัญาณแสง (Optical Transceiver) สําหรับใช้ในการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต (VDO Streaming) ซึง่กําลงัเป็น
ท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลาย 

4.  อุปกรณ์อ ื่นท ี่ใช้พ ืน้ฐานเทคโนโลยีในการผลติเดยีวกับอุปกรณ์สาํหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนําแสง  
รถยนต์ขบัข่ีอตัโนมติัเป็นเทคโนโลยีช่วยชีวิตท่ีจะสามารถลดจํานวนผู้ เสียชีวิตท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

ผู้ปฏิบตัิงานได้อย่างเห็นได้ชดั ปัจจบุนัรถยนต์ขบัข่ีอตัโนมติัส่วนใหญ่อาศยัเทคโนโลยีการตรวจจบัแสงท่ีรู้จกักนัในช่ือ 
LiDAR (Light Detection And Ranging)  ฟังก์ชนั LiDAR ทําหน้าท่ีคล้าย ๆ กบัการใช้งานเรดาร์และโซนาร์โดยใช้
เลเซอร์ แต่ LiDAR จะส่งคลื่นแสงความถ่ีสงู และใช้กระจกแทนเสาอากาศเพื่อสแกนเลเซอร์ แสงนีส้ะท้อนกลบัไปยงั
เซ็นเซอร์ซึง่แปลความหมายของสญัญาณและคํานวณระยะทางท่ีแสงเดินทาง ด้วยวิธีนีร้ะบบ LiDAR ช่วยให้รถยนต์
ขบัข่ีอตัโนมติัสามารถตรวจจบัส่ิงกีดขวางหรือยานพาหนะอ่ืนๆได้ ปัจจบุนับริษัทฯ รับจ้างผลิตอปุกรณ์ส่งสญัญาน
เลเซอร์ และเซน็เซอร์ท่ีรับสญัญานแสงท่ีสะท้อนกลบัมา สําหรับใช้ใน LiDAR 
 
สทิธ ิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน  

บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทนุ 
พ.ศ. 2520 ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัท จํานวน 4 ฉบบั และบริษัทย่อย จํานวน 1 ฉบบั โดยการอนมุติัของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุภายใต้เง่ือนไขต่างๆท่ีกําหนดไว้ บริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรท่ีมี
สาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท 

- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 
วนัท่ี 18 มีนาคม 2556 

- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 
เลขท่ี 5195 (1)/2556 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 
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- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 
ผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SEMICONDUCTORและ PCBA สําหรับ HARD DISK DRIVE 

- สรุปสาระสําคญัสิทธิประโยชน์ และเง่ือนไข 
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ

สง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 
 (สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจะสิน้สดุในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565) 
 ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นดงักล่าว สามารถนําผลขาดทนุ

ประจําปีท่ีเกิดขึน้ระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาท่ีได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยเลือก
หกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้) 

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการลงทนุในอตัราร้อยละห้าสิบ
ของอตัราปกติมีกําหนดเวลาห้าปี  นบัจากวนัท่ีพ้นกําหนด 

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
นิติบคุคลตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

• ทนุจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 831.78 ล้านบาท 
• กําลงัการผลิต 

SEMICONDUCTOR 3,621,560,000 ชิน้ตอ่ปี 
PCBA 60,000,000 ชิน้ตอ่ปี 
(เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 

 
- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

เลขท่ี 1167(1)2555 ลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2555 
- ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม 

เลขท่ี อก 0907/004533 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2557 
- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

ผลิต  WAFER GRINDING และ WAFER DICING 
- สรุปสาระสําคญัสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข 

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
สง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

• (สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจะสิน้สดุในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565) 
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ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนําผล                         
ขาดทุนประจําปีท่ีเกิดขึน้ระหว่างเวลานัน้ไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเ กิดขึน้ภายหลัง                             
ระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแตว่นัพ้น 

                               กําหนดเวลานัน้ โดยเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้) 
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการลงทนุในอตัราร้อยละห้าสิบ

ของอตัราปกติมีกําหนดเวลาห้าปี  นบัจากวนัท่ีพ้นกําหนด 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้

นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
• ทนุจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 830.42 ล้านบาท 
• กําลงัการผลิต 

RFID WAFER 157,680 ชิน้ตอ่ปี 
(เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 

 
- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

เลขท่ี 1500 (2)2558  ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

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

- สรุปสาระสําคญั สิทธิ ประโยชน์และเง่ือนไข 
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ

สง่เสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนมี
กําหนดเวลา 7 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

                              ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นดงักลา่ว สามารถนําผล  
                               ขาดทนุประจําปีท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงั 
                              ระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแตว่นัพ้น 
                             กําหนดเวลานัน้ โดยเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไปคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบคุคล 

• ทนุจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 839.16 ล้านบาท 
• กําลงัการผลิต 

     -PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA)  500,000 ชิน้ต่อปี 
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     -FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA) 500,000  ชิน้ตอ่ปี 
     -TV SET TOP BOX , WI-FI BOX , TABLET และ SMART METER เป็นต้น 
      ปีละ 5,000,000  ชิน้ต่อปี  
      (เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง ต่อวนั 365 วนั ตอ่ปี) 

 
- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 

วนัท่ี  2 มีนาคม 2558 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

เลขท่ี 58-2578-0-00-2-0 ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2558 
- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

 ผลิตเคร่ืองมือแพทย์ 
- สรุปสาระสําคญั สิทธิ ประโยชน์และเง่ือนไข 

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
สง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้  ในกรณีท่ีประกอบ
กิจการขาดทนุระหวา่งเวลาท่ีได้รับยกเว้นเวลาท่ีได้รับยกเว้นดงักล่าว สามารถนําผลขาดทนุ
ประจําปีท่ีเกิดขึน้ระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5  ปี นบัแตว่นัพ้นกําหนดเวลานัน้โดยเลือกหกัจากกําไร
สทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไปรวมคํานวณเพ่ือเสยีภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

• ทนุจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 836.40 ล้านบาท 
• กําลงัการผลิต 
  เคร่ืองมือแพทย์ ปีละประมาณ 420,000 ชดุ ต่อปี 
 (เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 

 
- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 

วนัท่ี 23 มกราคม 2560 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

เลขท่ี 60-0458-1-00-1-0  ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์   
- สรุปสาระสําคญั สิทธิ ประโยชน์และเง่ือนไข 
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• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
สง่เสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนมี
กําหนดเวลา 6 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

                             ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นดงักลา่ว สามารถนําผล  
                             ขาดทนุประจําปีท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงั 
                             ระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแตว่นัพ้น 
                             กําหนดเวลานัน้ โดยเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไปคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบคุคล 

• ภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ีได้รับการยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งและวรรคสาม มีมลูค่าไม่เกิน 
94,000,000  บาท ทัง้นี ้จะปรับเปลี่ยนตามจํานวนเงินลงทนุโดยไม่รวมคา่ท่ีดินและทนุ
หมนุเวียนท่ีแท้จริงในวนัเปิดดําเนินการตามโครงการท่ีได้รับการสง่เสริม 

• ทนุจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 836.48 ล้านบาท 
• กําลงัการผลิต 
     ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ประมาณ 100 เมกะวตัต์ ตอ่ปี 

                             (เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง ต่อวนั 365 วนั ตอ่ปี) 
 
นอกจากนี ้ บริษัทได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทนุจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุท่ี 7/2552 เร่ืองมาตรการส่งเสริมการลงทนุให้บริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งบริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบคุคลโดยไม่จํากดัวงเงิน 

 
2.2 การตลาดและการแข่งข ัน 

 
อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู โดยเฉพาะอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับพืน้ฐาน เช่น การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) ทัง้นี ้เน่ืองจากการผลิตและ
ประกอบชิน้ส่วนอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระดบัดงักล่าวใช้เงินลงทนุไม่มากนกั ดงันัน้ การเข้ามาเป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้ารายใหม่ในตลาดจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ยากด้วยเช่นกัน นอกจากนี ้การแข่งขนัด้านการตลาดมกัจะใช้ราคาต่ํา
เป็นเคร่ืองมือสําคญั ซึง่ภาวะการแขง่ขนัดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบตอ่การการแขง่ขนัของบริษัทในอตุสาหกรรมนี ้ 

บริษัทจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และการสร้างข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขนัโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องใช้เคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย และมีความแม่นยําสูง ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการลงทุนเคร่ืองจักรพืน้ฐานท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีท่ีมีเทคโนโลยีขัน้สงู อีกทัง้บริษัทได้พฒันากระบวนการผลิตให้ทนัสมยั เป็นระบบ และมีมาตรฐานสากล 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสินค้าทกุชิน้ของบริษัทได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างสงูสดุในราคาท่ี
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สามารถแข่งขนัได้ ทําให้ในปัจจุบนั ลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าระดบับนท่ีให้ความสําคญัในเร่ืองคณุภาพ
ของสินค้าเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจสัง่ซือ้สินค้า  

บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาอตัราการเติบโตของฐานลกูค้าเดิม และเพ่ิมยอดขายจากฐานลกูค้ารายใหม่ ๆ เพ่ือ
เพ่ิมอตัราการเติบโตโดยรวมในการดําเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มจํานวน ตวัแทนจําหน่ายเพ่ือทําการตลาด
และหาลูกค้าในภูมิภาคต่าง ๆ  และเพ่ือเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ปลายทางให้มากขึน้  โดยใช้ทัง้การ
แต่งตัง้บริษัทตวัแทน และการจดัตัง้บริษัทตวัแทนจําหน่ายเอง เช่น การจดัตัง้บริษัท Stars Microelectronic USA, 
Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีเป็นตวัแทนจําหน่าย และทําการตลาดจดัหาลกูค้าในอเมริกา ซึง่ท่ีผ่านมาตวัแทนจําหน่าย
เหล่านีป้ระสบความสําเร็จในการหาลกูค้ารายใหญ่เพ่ิมให้แก่บริษัท เช่น ON Semiconductor ซึง่มีการซือ้ผ่านบริษัท 
Stars Microelectronic USA, Inc. และ GE Sensing ซึง่บริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. ได้เป็นผู้จดัหา
ลกูค้ารายนีม้าให้ แตจ่ะมีการสัง่ซือ้โดยตรงกบัทางบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีเปา้หมายท่ีจะหาลกูค้าใหม่ด้วยตนเอง
อีกด้วย   

 
2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

 
สําหรับผลิตภณัฑ์ใหม่บางผลิตภณัฑ์ซึง่บริษัทเป็นผู้ รับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมี

แผนงานท่ีจะร่วมกับลูกค้าในการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) 
เพ่ือท่ีจะพฒันาและประยกุต์ใช้ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึน้ การร่วม
ออกแบบและพฒันาชิน้ส่วนผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะได้ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าแล้ว ผลงาน
จากการร่วมออกแบบและพฒันากบัลกูค้าจะเป็นการรักษาให้ลกูค้าใช้บริการของบริษัทตอ่ไปในระยะยาวต่อไป   

 
บริษัทมีเป้าหมายในการเพ่ิมจํานวนการผลิต ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสูงกว่า คือ การประกอบและ

ทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC Packaging)  
 
บริษัทจะมุ่งเน้นการร่วมพฒันาและ/หรือการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าใหม่ 

สําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นค่อนข้างสงู การท่ีบริษัทเน้นการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ต้องใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีความแม่นยําสงู และการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) กับลูกค้า ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะเป็นส่วนสําคญัในการเกือ้หนุนให้
บริษัทสามารถผลิต ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นสงู เพ่ือเพ่ิมอตัรากําไรขัน้ต้นในการดําเนินธุรกิจโดยรวมให้สงูขึน้ 

 
การท่ีบริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) 

ซึ่งกลยุทธ์ดงักล่าวจะทําให้บริษัทมีการขยายกําลังการผลิตเพ่ิมขึน้และมีการกระจายตวั (diversify) ของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์จากการทําการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า
รวม (IC Packaging) มากย่ิงขึน้ ซึ่งธุรกิจสองธุรกิจนีจ้ะสามารถเกือ้หนุนกันทําให้บริษัทสามารถให้บริการบริษัท
ลกูค้าอย่างครบวงจรมากขึน้ และทําให้บริษัทมีปริมาณการรับจ้างผลิตและประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ด้วย   
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อีกทัง้ธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) นัน้มีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product Life 
Cycle) ท่ียาวกว่าธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) มาก 
โดยมีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ส่วนมากยาวนานกว่า 5 ปี ทําให้ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตบ่อย ซึง่จะเป็นการลด
ต้นทนุได้  และนอกจากนี ้การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ยงัมีมลูค่าเพ่ิมท่ีสงูกว่าด้วย  
อนัจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีเสถียรภาพท่ีดีย่ิงขึน้ในระยะยาว 

 
ในปี 2561 บริษัทมีกําลงัการผลิตดงันี ้

ผลิตภณัฑ์ กาํลังการผลิตเตม็ท ี่ต่อปี (ล้านชิน้)  
การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC) 2,125 
การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (MMA) 51 

รวม 2,176 
 

 ขัน้ตอนการทาํการตลาดและการผลิต 
ขัน้ตอนการทําการตลาดของบริษัท สามารถสรุปได้ ดงันี ้

 
 
 

 
 
สําหรับขัน้ตอนในการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 

การออกแบบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ และการบรรจแุละขนส่ง 

 
การออกแบบชิน้ ส่วนอ ิเล็กทรอนิกส์ ในขัน้ตอนของการออกแบบ ทีมงานวิศวกรของบริษัทจะร่วมกับ

ลกูค้าในการออกแบบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) เพ่ือให้เข้าใจถึงความต้องการของลกูค้าและให้ได้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถลดต้นทุน พลังงาน อันเป็นผลมาจากขัน้ตอนในการผลิตและ
ประกอบท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึง่นอกจากจะได้ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าแล้ว ผลจากการร่วมออกแบบและพฒันากบั
ลกูค้าจะเป็นพนัธะสญัญาให้ลกูค้าใช้บริการต่อไปในระยะยาว โดยบริษัทจะให้คําแนะนําในการจดัวางแผงวงจร 
เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และดําเนินการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ ซึ่งจากการท่ีบริษัทมี
เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีทนัสมยัและมีความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีดงักล่าวในการผลิตและประกอบ ทําให้การ
ออกแบบชิน้สว่นสามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลกูค้า  

การจัดหาวัตถุด ิบ วตัถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตมีทัง้วตัถดิุบท่ีลกูค้าและตวัแทนการตลาดเป็นผู้จดัหา
ให้ และวตัถดิุบท่ีบริษัทเป็นผู้จดัหาเอง โดยวตัถดิุบท่ีลกูค้าจดัหาให้นัน้ ลกูค้าจะสง่มอบวตัถดิุบตามจํานวนท่ีเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วน ในกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้จดัหาเอง บริษัทจะต้องวางแผนการจดัซือ้ 

ส่งมอบ

สินค้า
ผลิตจริง

จัดหา

วัตถุดบิ
ตดิต่อ

ลูกค้า

ลูกค้า

แจ้งให้

เสนอ

ราคา

ตอบรับการ

เสนอนราคา

บริษัท

เสนอราคา
ออกแบบ ทดลอง

การผลิต
ทาํสัญญา

ส่งมอบ
สินค้า
ชุดแรก

ผลิตจริงจัดหา
วัตถุดบิ

ตดิต่อ
ลูกค้า

ลูกค้า
แจ้งให้
เสนอ
ราคา

ตอบรับการ
เสนอนราคา

บริษัท
เสนอราคา

ออกแบบ
และพัฒนา

ทดลอง
การผลิต

ทาํสัญญา
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ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สั่งซือ้วัตถุดิบล่วงหน้า แต่จะสั่งวัตถุดิบเม่ือได้รับคําสั่งจากลูกค้าให้ผลิตและประกอบ
ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านัน้ 

การผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ เม่ือบริษัทได้รับวตัถดิุบตามที่ต้องการแล้ว ก็จะดําเนินการ
ผลิตและประกอบชิน้ส่วนตามแบบท่ีลกูค้าต้องการ โดยประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรชนิดต่าง ๆ 
โดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ เทคโนโลยีขัน้สงูท่ีเคร่ืองจกัร
ของบริษัทใช้อยู่ในปัจจุบนัเป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ใด
ผลิตภณัฑ์หนึง่ อาจต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตและประกอบหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภณัฑ์ 
บริษัทจะเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์นัน้ 
สามารถใช้สําหรับการผลิตอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายชนิด  

การทดสอบผลิตภัณฑ์ หลงัจากการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะทําการตรวจสอบ
การทํางานของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชิน้งานโดยผ่านระบบงานด้านการประกันคุณภาพและความเชื่อถือ 
(Quality and Reliability Assurance) ก่อนการจดัส่งสินค้าให้แก่ลกูค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าท่ีจดัส่งให้ลกูค้านัน้
ถกูต้อง มีคณุภาพและมาตรฐานตามท่ีลกูค้าต้องการ 

การบรรจุและขนส่ง หลังจากได้ทําการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก็จะทําการบรรจุ
ผลิตภณัฑ์และจดัส่งให้กับลกูค้าปลายทางต่อไป  โดยบริษัทจะได้รับค่าจ้างในการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์จาก
ตวัแทนการตลาดหากเป็นรายการว่าจ้างท่ีผ่านตวัแทนการตลาด  ส่วนในกรณีเป็นลกูค้าทางตรงท่ีบริษัทเป็นผู้หามา
เอง บริษัทก็จะได้รับคา่จ้างในการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์จากลกูค้าโดยตรง 

 
3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร  (Enterprise Risk Management) 
 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีต่อการดําเนินงานขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึน้ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีดี เพ่ือทําหน้าท่ีในการบริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยง ในแต่ละปีคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงจะกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขึน้ แล้วมอบให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปปฏิบติั
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ และ ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทัง้กําหนดกฎ ระเบียบ 
รวมถึงวิธีการในการปฏิบติังานบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุกิจกรรมทัว่ทัง้องค์กร กําหนดให้มีการตรวจสอบ วดัผล
การดําเนินงาน การรายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัให้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ทราบอย่างสม่ําเสมอ 

บริษัทกําหนดให้มีการดําเนินการบริหารองค์กรอย่างตอ่เน่ือง และปรับปรุงการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
อยู่อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึน้โดยคํานึงถึงปัจจัยเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอก
องค์กรซึง่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ทัง้สิน้
จํานวน 4 ครัง้ ทัง้นีไ้ด้รายงานความคืบหน้าของผลการดําเนินงานพร้อมทัง้อุปสรรคท่ีเกิดขึน้ให้แก่ท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุครัง้ในปี 2560 บริษัททําการวิเคราะห์ความเส่ียงตาม
กรอบของการบริหารความเสี่ยงซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและได้มีการกําหนดประเด็นความ
เส่ียงท่ีต้องนํามาพิจารณา ดงันี ้

1. ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ(Operational Risk) 

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี(Technology Risk) 

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk)  

5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ(Compliance Risk) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัเสี่ยงท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัท โดยสรุปมีการดําเนินการดงัต่อไปนี ้
 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk Management) 

บริษัทกําหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ โดยให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
กําหนดแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทัง้มีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด และ สม่ําเสมอ ว่าสามารถดําเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายตามหลกัท่ีวางไว้หรือไม่ ในการกําหนดแผนกลยทุธ์ และ แผนงบประมาณประจําปี บริษัทได้นําเอา
ปัจจยัเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจของโลก และแนวโน้มของอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น มาพิจารณาเพ่ือให้
เกิดความมั่นใจได้ว่า  แผนกลยุทธ์ท่ีจัดทําขึน้ สะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตอย่างถูกต้อง 
ใกล้เคียงความเป็นจริง ปฎิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
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2) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิ (Operational Risk Management) 

2.1 ความเสี่ยงในการพ ึ่งพาลกูค้า 

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจากลกูค้ารายหนึ่งเป็นจํานวนมากกว่ากึ่งหน่ึงของรายได้จาก
การขายสินค้าและบริการทัง้หมด แต่เม่ือพิจารณาถึงกําไรขัน้ต้นแล้ว บริษัทมีสดัส่วนการกระจายตวัของกําไรขัน้ต้น
อย่างเหมาะสมในลูกค้าต่างๆกัน บริษัทเร่งหาลกูค้ารายใหม่ๆ และ เข้าไปเปิดตลาดใหม่ๆ เพ่ือให้โครงสร้างรายได้
และกําไรของบริษัทกระจายตวัอย่างสมดลุย์ ไม่พึง่พาลกูค้ารายใดรายหนึง่เท่านัน้ 

 
2.2 ความไม่แน่นอนในความต้องการของสนิค้าและความหลากหลายของสนิค้า 

การเปล่ียนแปลง และพฒันาอย่างรวดเร็วในสินค้าเก่ียวกบั อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บาง
ประเภทมีวงจรชีวิตสัน้ ความต้องการของสินค้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึน้อยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทําให้
บริษัทอาจประสบปัญหาในการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ใน
ขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ในเร่ืองดังกล่าวบริษัทมี
นโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยการ หาสินค้าท่ีมีวงจรชีวิตยาวขึน้ และ มีระดบัความต้องการสงูเพียงพอท่ีจะบริหาร
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยื่น ในกรณีดงักล่าวบริษัทได้กําหนดวิธีการในการ
ปอ้งกนัความเสี่ยงสําหรับสินค้าดงักลา่วเพือ่ลดความเสียหายแก่กิจการให้น้อยท่ีสดุ 

2.3 ความเสี่ยงด้านแรงงาน 

การขาดแคลนแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของต้นทนุค่าแรงงาน เป็นปัจจยัสําคญัท่ีบริษัทก็ตระหนกัถึง 
และพยายามหาวิธีการลดผลกระทบให้มากท่ีสดุ โดยการเน้นการลงทนุในเคร่ืองจกัรอตัโนมติัมากขึน้เพื่อลดปัญหา
แรงงานคนโดยมิให้กระทบต่อกําลงัการผลิตท่ีวางไว้  นอกจากนัน้บริษัทมีนโยบายในการปรับปรุงการบริหารแรงงาน
สมัพนัธ์ โดยมีการปลูกฝังให้พนกังานมีความรักองค์กร เพ่ือลดอตัราการเข้าออกของพนกังาน และพฒันาระบบการ
สรรหาบคุลากร และฝึกอบรมเพ่ือให้ได้พนกังานท่ีมีคณุภาพ และ ทนัตอ่ความต้องการ ไม่กระทบตอ่การดําเนินงาน 

 
2.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดบิ 

ในการผลิตสินค้าของบริษัท ต้นทนุด้านวตัถดิุบมีสดัส่วนสงูมากในต้นทนุทัง้หมด ดงันัน้การบริหารจดัการ
วัตถุดิบท่ีดี รวมถึงการควบคุมราคาวัตถุดิบจึงมีความจําเป็นอย่างมากในการบริหารการดําเนินงานของบริษัท 
วตัถุดิบบางชนิดมีความผนัผวนของราคามากตามราคาของตลาดโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเกิดการคลาดแคลน
วตัถดิุบ จนทําให้บริษัทไม่สามารถสง่สินค้าได้ทนัเวลา บริษัทจดัให้มีการควบคมุดแูลการใช้วตัถดิุบอย่างเข้มงวด โดย
ติดตามการจัดส่งสินค้าจากผู้ ขาย หรือ จากลูกค้า(กรณี Consigned) อย่างใกล้ชิดเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อ
สายการผลิต และแผนการจดัสง่สินค้าให้กบัลกูค้า 
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3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk Management) 

บริษัทมีการลงทุนในเคร่ืองจักรใหม่ท่ีสั่งซือ้เข้ามาทดแทนเคร่ืองจักรเก่าท่ีเสียหายจากเหตุการณ์นํา้ท่วม
ใหญ่เม่ือ 4 ปีท่ีผ่านมา ทําให้ได้เคร่ืองจกัรรุ่นใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม อีกทัง้ยงัมีกําลงัการผลิตสงูขึน้กวา่เดิม
มาก บริษัท มีการจัดสายการผลิตใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และ มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้  รวมถึงการสามารถนําไปใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้อย่าง
หลากหลาย บริษัทมุ่งเน้นการวิจยั และพฒันาเทคนิคการผลิตและผลิตภณัฑ์เพ่ือให้ทนัสมยัตามความต้องการของ
ลกูค้าอยู่เสมอนอกจากนัน้บริษัทยงัได้ร่วมการพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าเพ่ือร่วมลงทนุในเคร่ืองจกัรในการผลิต
เฉพาะด้าน บริษัทมีการพฒันาการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของสินค้าในปัจจุบนัอยู่เสมอ บริษัทมีความ
มัน่ใจวา่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้หลากหลายยิ่งขึน้ 

 
4) ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ (Financial Risk Management) 

4.1 ความเสี่ยงจากการให้สนิเช ื่อแก่คู่ ค้า 

บริษัทมีความเส่ียงจากการให้สินเช่ือกับลูกค้า โดยหากลูกค้าของบริษัทฯ มีปัญหาในการดําเนินงาน ก็
อาจจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการเรียกรับชําระหนีจ้ากลกูค้าได้ และอาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงผลกําไรและ
ฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทมีการตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูในส่วนของสินค้าคงคลงั ลกูหนีก้ารค้า 
และการด้อยคา่ของอปุกรณ์ในบริษัทย่อยจํานวน 509 ล้านบาท ส่งผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีขาดทนุสทุธิ 
จํานวน 546.95 ล้านบาท  

บริษัทฯได้จดัให้มีการติดตามคณุภาพลกูหนีแ้ต่ละรายอย่างใกล้ชิด และได้ให้ความสําคญัในการพิจารณา
การให้เครดิตทางการค้ากบัลกูหนีอ้ย่างเข้มงวด รวมทัง้มีการปอ้งกนัความเสียหายโดยการทําประกนัลกูหนีก้ารค้ากับ
บริษัทประกันชัน้นําของโลก นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายการขยายฐานลกูค้ากลุ่มใหม่ๆ เพื่อให้มีกระจายตวัของ
รายได้และกลุ่มลกูหนีก้ารค้า ทัง้นีเ้พือ่ไม่ให้มีการยึดติดกบัฐานลกูค้ากลุ่มใดกลุม่หนึง่ 

 
4.2 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอ ัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทเป็นผู้ส่งออกสินค้าท่ีใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นสกุลเงินหลกัในการขายสินค้าและรับเงิน
ค่าสินค้า คิดเป็นสดัส่วนเกือบทัง้หมดของยอดขาย ทําให้สถานะเงินตราต่างประเทศของบริษัทในด้านรับและจ่ายมี
ปริมาณใกล้เคียงกัน รายรับและรายจ่ายส่วนใหญ่สามารถทํา Natural Hedges ได้ทําให้สามารถลดความเสี่ยง
เก่ียวกับความไม่แน่นอนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก  อีกทัง้บริษัทยังเปิดบัญชีกับ
ธนาคารเป็นเงินสกลุต่างประเทศเพือ่ให้สามารถจ่ายคา่สินค้าเป็นเงินสกลุต่างประเทศได้ทนัที ฝ่ายบริหารการเงินของ
บริษัทมีมาตรการในการปอ้งกนัผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนโดยนําเอาเคร่ืองมือทางการเงินได้แก่ 
การทําสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และ มีการทําอนุพันธ์ทางการเงิน 
(Financial Derivative Instruments) มาใช้ในการปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนในระยะสัน้เพ่ิมเติมด้วย  
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4.3  ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 

ปัจจบุนับริษัทมีการกู้ ยืมเงินระยะสัน้อายไุม่เกิน 1 ปีเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และกู้ยืมเงินระยะยาวอายุ
ไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นเงินทุนสนบัสนุนการซือ้เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ โดยบางส่วนมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งอาจจะ
สงูขึน้หรือต่ําลงตามภาวะดอกเบีย้ในตลาดการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจยัเสี่ยงประการหนึ่งท่ีบริษัทต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบทุกครัง้ในการตดัสินใจกู้ เงิน และการหาแหล่งเงินกู้ ท่ีถูกท่ีสุดเพ่ือให้เกิดต้นทุนท่ีต่ําสุด และมีการติดตาม
นโยบายดอกเบีย้ของทางการและของตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
4.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทให้ความสําคญักับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือให้มีสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
จดัหาวงเงินกู้ เงินทุนหมนุเวียนให้พอเพียงกับความต้องการในการเติบโตของบริษัท นอกจากนัน้บริษัทยังมีการวาง
แผนการบริหารกระแสเงินสด (Cash flow Management) ล่วงหน้าเพ่ือให้มีการใช้เงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ความเสี่ยง และมีคา่ใช้จ่ายทางการเงินต่ําสดุ 

  
5) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk Management) 

บริษัทมีความตระหนกัอย่างมากถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ เน่ืองจากความไม่ชดัเจน ความไม่ทนัสมยั หรือ
ความไม่ครอบคลมุของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ รวมถึงข้อบงัคบัเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม กฎและระเบียบ 
ข้อบงัคบัเก่ียวกับความปลอดภยัและสุขภาพของพนกังาน และข้อบงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไว้เพ่ือปกป้องพนกังานจาก
ผลกระทบของ การปฏิบติังานขององค์กร บริษัทจงึจดัให้มีการติดตามการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อการดําเนินงานของบริษัททัง้ในปัจจบุนั และอนาคต และ ลดความผิดพลาด
และสญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่องค์กร 
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4.      สนิทรัพย์ท ี่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1     ทรัพย์สินถาวรหลักท ี่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

                    (หน่วย: บาท) 

รายการทรัพย์สิน เจ้าของกรรมสิทธิ 
มลูค่าคงเหลือสทุธิหลงัหกัค่า

เสื่อมราคาสะสม 
ทรัพย์สินท่ีมีกรรมสิทธ์ิ   
1. ท่ิดิน บริษัท 91,013,000.00 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษัท  402,034,504.91  
3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ บริษัท  1,599,644,020.52  
4. ยานพาหนะ บริษัท  5,195,384.87  
5. เคร่ืองจกัรระหว่างติดตัง้ บริษัท  74,460,920.76  
6. เคร่ืองจกัรระหว่างทาง บริษัท  
7. อาคารระหวา่งก่อสร้าง บริษัท  35,238,539.43  
8.    สินทรัพย์ไม่มีตวัตน บริษัท  402,034,504.91  

รวม  2,239,582,774.87 
 

บริษัทได้ทํากรมธรรม์ประกนัความเส่ียงภยัทรัพย์สินสําหรับโรงงานแห่งท่ี 1 และ 2 โดยรวมถึงสิ่งปลกูสร้าง
และส่วนต่อเติม เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้สํานกังาน สินค้าคงเหลือ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และเม่ือกิจการหยดุชะงกั 
โดยมีวงเงินเอาประกันภยัรวม สําหรับโรงงานแห่งท่ี 1 และแห่งท่ี 2 จํานวน 186.40 ล้านบาท และ 4,223.60 ล้าน
บาท ตามลําดบั  และประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัวงเงินเอาประกนัภยัจํานวน 1,080.00 ล้านบาท 

 ทัง้นีท้รัพย์สินของบริษัท ปลอดจากภาระจํานํา จํานอง 
 
เคร่ืองหมายการค้า 

-ไม่มี- 
 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมโดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเกือ้หนุนและเอือ้
ประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการเจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ี
บริษัทมีความถนดัและชํานาญ โดยจะคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทนุ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเป็นสําคญั โดยบริษัทจะควบคมุดแูลด้วยการส่งกรรมการหรือพนักงานระดบัสูงเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัท
ตามสดัส่วนการถือหุ้น และบริษัทควรมีสิทธิคดัค้าน (Veto Right) ในเร่ืองท่ีสําคญั ๆ ท่ีจะดําเนินการโดยบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ โดยการลงทุนในบริษัทดงักล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ
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บริษัทและผู้ ถือหุ้ น และ/หรือในกรณีท่ีเป็นเข้าทํารายการที่ เ ก่ียวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย รวมทัง้ต้องนํากฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องมาบงัคบัใช้ 

 
5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

  บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
6.     ข้อมูลท ั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น  
6.1      ข้อมลูท ั่วไป 
กลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดอตุสาหกรรม : เทคโนโลยี/ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์ 
ช่ือบริษัท :  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 
                                                                        (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) 
หลกัทรัพย์ :  SET:  SMT (ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
ท่ีอยู่ตามหนงัสือรับรองบริษัท : เลขท่ี 586 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั : เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
เบอร์โทรศพัท์ : 035-258-555 
เบอร์โทรสาร : 035-258-914 
โฮมเพจ : http://www.starsmicro.com  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000098 
ทนุจดทะเบียน : 1,229,890,150 บาท 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 836,478,966 บาท 
มลูค่าท่ีตราไว้ :  1 บาท 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย 
ท่ีตัง้โรงงาน : โรงงาน 1 

  เลขท่ี 586 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
  โรงงาน 2 
  เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
   โรงงาน 3 
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  เลขท่ี 591 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

บริษัทย่อย : 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 เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั  
  605 – 606 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
  : บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั  
 605 – 606 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
  

รายละเอยีดนิตบิุคคลที่บริษัทถอืห ุ้นเกนิร้อยละ 10 ข ึน้ไป 
- ไม่มี - 

บุคคลอ้างองิอ ื่นๆ  
นายทะเบียนหุ้นสามญั : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

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

Investor Relations Contact   บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน)   
605-606 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
พระนครศรีอยธุยา 13160 
Email: ir@starsmicro.com 
โทรศพัท์ 035-258-555 ตอ่ 313 
โทรสาร 035-258-914 
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ผู้สอบบญัชี  : นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ 
                                          นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3853 และ/หรือ 

                             นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5313 
 

    บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั 
    เลขท่ี193/136-137อาคารสํานกังานเลครัชดาคอมเพลกซ์ ชัน้ 33 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
  กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท์ (662) 264-0777 
  โทรสาร  (662) 264-0789-90 
 
6.2       ข้อมูลสาํคัญอ ื่น 
“ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทเพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัทท่ี
แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.starsmicro.com”  
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ส่วนท ี่ 2 

การจัดการและการกาํกับดแูลกจิการ  

7.      ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ถ ือห ุ้น 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนท ี่ออกและเรียกชาํระแล้ว ณ วนัท ี่ 31 ธันวาคม 2561 

             ทนุจดทะเบียน  : 1,229,890,150 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 
1,229,890,150 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

                      ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 836,478,966 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 836,478,966 
    หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

7.1.2 หลักทรัพย์อ ื่น  

              - ไม่มี - 

7.1.3 ข้อตกลงระห ว่างกลุ่ มผู้ ถ ือห ุ้ น ร ายใหญ่ในเรื่ อ งท ี่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท  โดยที่ข้อตกลงดงักล่าวมบีริษัทร่วมลงนามด้วย 

             - ไม่มี – 
 
 

7.2  ผู้ถอืห ุ้นของบริษัท 
7.2.1 รายชื่อผู้ถ ือห ุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถ ือหุ้น  ณ วันท ี่ 31

ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ ดงันี ้
 

 ผู้ถอืห ุ้น  จาํนวน (หุ้น) 
คดิเป็น 

(ร้อยละ) 

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

2 นายเพชร ไวลิขิต 71,047,600 8.494 

3 นายนทัธพงศ ์ไชยกลุ 46,430,000 5.551 

4 บริษทั ซีกซ์ อีเอม็เอส (ประเทศไทย) จาํกดั 41,495,962 4.961 

5 นายสมนึก ไชยกลุ 34,035,144 4.069 

6 นางสาวอรนุช ไชยกลุ 30,430,000 3.638 

7 นางสาวนนัทิชา ไชยกลุ 27,000,000 3.228 

8 นางสาวลกัษิกา ไชยกลุ 26,000,000 3.108 
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9 นายศรัณย ์ไชยกลุ 20,520,000 2.453 

10 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 15,816,247 1.891 

 อ่ืนๆ 448,477,339 53.615 

 รวม 836,478,966 100.000 

 
7.2.2 กลุ่มผู้ ถ ือห ุ้นรายใหญ่ท ี่มีอ ิทธ ิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ  หรือการดําเนินงาน

ของบริษัทอย่างมีนัยสาํคัญ  
กลุ่มนายสมนึก ไชยกุล ประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวไชยกุล (13 ราย) ถือหุ้ นรวมกันจํานวน 

237,809,418 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 28.4298 ทัง้นี ้นายสมนึก ไชยกลุ และบคุคลทัง้ 13 ราย มี
ดลุยพินิจอิสระในการใช้สิทธิออกเสียงของตนทัง้ในท่ีประชมุคณะกรรมการหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในทางท่ี
ตนเองเห็นสมควร โดยไม่มีเจตนาและไม่มีข้อตกลงท่ีจะใช้สิทธิออกเสียงดงักล่าวไปในทางเดียวกนั เพ่ือควบคมุสิทธิ
ออกเสียงหรือควบคมุบริษัทฯ ร่วมกนั ในลกัษณะท่ีเป็นบคุคลท่ีกระทําการร่วมกนั (Acting in Concert) 
 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ ื่น  
7.3.1 ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิในการซือ้ห ุ้นสามญัของบริษัท  

7.3.1.1   ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ SMT-W1 

 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 มีมติอนมุติัการออกใบสําคญัแสดง 
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ (SMT-W1) ครัง้ท่ี 1 จํานวนไม่เกิน 167,295,193 หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 โดยมี
อตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั และมีราคาการใช้สิทธิ 8.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมี
การปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

 ทัง้นีกํ้าหนดการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใน 
วนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
2 ปี 11 เดือน 30 วนั จนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายในเดือนมิถนุายน 2562 (วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562)  

เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัทฯตามโครงการ จํานวน 167,295,007 หน่วย ในส่วนจํานวนหน่วยคงเหลือท่ีไม่ได้ถกูจดัสรรจํานวน 186 หน่วย 
ทางบริษัทฯจะดําเนินการยกเลิกไป  

นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญั ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (SMT-W1) รวมเป็นจํานวน -0- หน่วย คิดเป็นหุ้นท่ีได้จากการใช้สิทธิ จํานวน
ทัง้สิน้ -0- หุ้น โดยยงัคงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิอีก จํานวน 167,295,007 หน่วย และเหลือหุ้น
สําหรับรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิตามโครงการนี ้จํานวน 167,295,007 หุ้น 

7.3.1.2  ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ SMT-WB 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 มีมติอนมุติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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ท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (SMT-WB) ครัง้ท่ี 2 จํานวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัท 
โดยไม่คิดมลูค่า  ทัง้นีอ้ตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยมีราคาและข้อจํากดัการใช้
สิทธิ ดงันี ้

ปีท่ี 1 (ครัง้ท่ี 1 และ 2) 

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเม่ือราคาปิดของหุ้ นสามัญของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้ง
ความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ไม่ตํ่ากว่า 9.00 บาท โดยกําหนดราคาใช้สิทธิเท่ากบั 7.20 บาท สามารถใช้สิทธิ
ได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีแตล่ะคนได้รับการจดัสรรจากบริษัทฯ 

ปีท่ี 2 (ครัง้ท่ี 3 และ 4) 

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเม่ือราคาปิดของหุ้ นสามัญของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้ง
ความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ไม่ต่ํากวา่ 10.70 บาท โดยกําหนดราคาใช้สิทธิเท่ากบั 8.00 บาท สามารถใช้สิทธิ
ได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีแต่ละคนได้รับการจดัสรรจากบริษัทฯ ทัง้นีส้ามารถใช้สิทธิ
สะสมรวมไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ปีท่ี 3 (ครัง้ท่ี 5 และ 6)  

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเม่ือราคาปิดของหุ้ นสามัญของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้ง
ความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ไม่ต่ํากว่า 12.50 บาท โดยกําหนดราคาใช้สิทธิเท่ากบั 8.70 บาท ทัง้นีส้ามารถใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯในส่วนท่ีเหลือทัง้หมดได้ 

โดยกําหนดการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายขุอง
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 3 ปี จนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายในเดือนมิถนุายน 2562 (วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562)  

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯจํานวน 17,000,000 หน่วย ครบทัง้จํานวน 

นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญั ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมเป็นจํานวน -0- หน่วย คิดเป็นหุ้นท่ีได้จากการใช้สิทธิ จํานวนทัง้สิน้ -0- หุ้น โดย
ยงัคงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิอีก จํานวน 17,000,000 หน่วย และเหลือหุ้นสําหรับรองรับใบสําคญั
แสดงสิทธิตามโครงการนี ้จํานวน 17,000,000  หุ้น 

7.3.1.3   ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ SMT-W2 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 มีมติอนมุติัการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (SMT-W2) จํานวนไม่เกิน 209,118,991 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดง
สิทธิ SMT-W2 ซึง่ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 2.10 
บาทตอ่หุ้น  เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

 ทัง้นี ้ วนักําหนดการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ SMT-W2 ได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม ของแตล่ะปีตลอด
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อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 1 
มิถนุายน 2561 จนถึงวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

โดย ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ ได้จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W2  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมลูค่า จํานวน 209,118,803 หน่วย คงเหลือท่ีไม่ได้ถกูจดัสรรจํานวน 188 
หน่วย ทางบริษัทฯจะดําเนินการยกเลกิใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 ในส่วนท่ีคงเหลือดงักลา่วต่อไป  

 นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 รวมเป็นจํานวน 3,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามญัท่ีได้
จากการใช้สิทธิ จํานวนทัง้สิน้ 3,000 หุ้น โดยยงัคงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิอกี จํานวน 
209,115,803 หน่วย และเหลือหุ้นสําหรับรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 จํานวน 209,115,803 หุ้น 

7.3.2 หุ้นกู้ครัง้ท ี่ 1/2561 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ท่ี 1/2561 จํานวน 500,000 หน่วย มลู
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยขายได้จํานวน 217,300 หน่วย รวมเป็นเงิน 217 ล้านบาท หุ้นกู้ดงักล่าวเป็นหุ้นกู้
ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้หุ้นกู้ มีอาย ุ 2 ปีนบัจากวนัออก
หุ้นกู้และครบกําหนดไถ่ถอนทัง้จํานวนในวนัท่ี 29 มีนาคม 2563 หุ้นกู้ มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.20 ตอ่ปี (อตัรา
ดอกเบีย้ท่ีแท้จริงร้อยละ 7.15 ต่อปี) โดยจ่ายชําระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือนตลอดอายหุุ้นกู้  

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก

ภาษีและสํารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตาม
นโยบายดงักล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักล่าวได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีการดําเนินการดงักล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อ
ขยายกําลงัการผลิต หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทใน
อนาคต 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมามีดงันี ้

                  (บาท ตอ่ หุ้น) 

 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด
คร่ึงปีแรก 

0.20 0.20 - - - - - - - 

ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั นผลจ ากผลก า ร
ดําเนินงานงวดคร่ึงปีหลงั 

0.50 - - - - - - - -* 

การจา่ยเงินปันผลประจําปี 0.70 0.20 - - - - - - -* 

*รอการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2562 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
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8         โครงสร้างการจัดการ  

8.1  คณะกรรมการบริษัท  

ปัจจบุนัคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวนทัง้สิน้ 7 ท่าน (เดิมมี 8 ท่าน นายชอง เคว็น ซมั ได้ลาออกจาก
การดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 เป็นต้นไป) ประกอบด้วยกรรมการท่ี
เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน  

 

 รายชื่อ  ประชุมกรรมการ
บริษัทฯ 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุม
กรรมการ
พจิารณา

ค่าตอบแทน  

ประชุม
กรรมการ  
บริหาร

ความเสี่ยง 

การประชุมผู้
ถอืห ุ้น 
ประจาํปี 

2561 
1 นายสมนกึ ไชยกลุ 5/5 - - - 1/1 

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

3 นายประสาท ยนิูพนัธุ์ 5/5 - 2/2 - 1/1 

4 นางพนูพรรณ ไชยกลุ 4/5 - - - 1/1 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุง
กิจอนนัต์ 

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

6 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั 
นิตยาเกษตรวฒัน์ 

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

7 ศาสตราจารย์ ดร. กําพล 
ปัญญาโกเมศ 
 

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

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ ดาํรงตาํแหน่ง เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัททัง้ 7 คน ไม่มีคณุสมบติัต้องห้าม ดงันี ้
1. ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

 

การประชุมคณะกรรมการ  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ (บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้) โดยในแต่ละครัง้มีกรรมการเกือบทัง้หมดเข้าร่วมประชมุ ใน
การเรียกประชมุคณะกรรมการ เลขานกุารบริษัทฯทําหน้าท่ีจดัการประชมุ สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่น้อย
กว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุเว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนดัประชมุ
โดยวิธีอ่ืน เช่นทางโทรศพัท์ หรือทางเมล์เพ่ือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้  พร้อมทัง้จดบนัทึกการประชมุ และ
จดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯไว้ทกุครัง้ 
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8.2 ผู้บริหาร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 5 ท่าน ดงันี ้

 รายชื่อผู้บริหาร  ตาํแหน่ง 

1 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2 นายยรรยงค์ สวสัด์ิ  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานการเงินและการ
บริหาร 

3 นายชยัณรงค์ นิมมานเทวินทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานปฏิบัติการและ
พฒันา) 

4 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานการจดัการวตัถดิุบ)  

5 ดร.ทดัธีร์ ขยิ่ม รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานการพฒันาธุรกิจ) 

 

 

โครงสร้างองค์กร  ณ วันท ี่ 31 ธ ันวาคม 2561 

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
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8.3 เลขานุการบริษัท  
เลขานกุารบริษัท คือ นายยรรยงค์ สวสัด์ิ  ซึง่ปัจจบุนัดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร) 
 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร  

คณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  

สายงานการพฒันา
ธรุกจิ 

สายงานปฏบิตักิารและ
พฒันา 

สายงานการจดัการ
วตัถดุบิ 

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

คณะกรรมการบรหิาร 

สายงานการเงนิและ
การบรหิาร

คณะกรรมการพจิารณา
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิาร
ความเสยีง 

เลขานกุารบรษิทั 

คณะกรรมการความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม 

(CSR) 
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ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุติัให้คงอตัราค่าตอบแทน
ประจําปี 2561 ไว้ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้เคยมีมติอนมุติัไว้ดงันี ้
 

  เงนิเดือน  (ต่อเดอืน) 

/ ค่าเบีย้ประชุม (ต่อครัง้) 

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. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะท่ีมา
จากกรรมการอิสระ) 

5,000 บาท/ครัง้ 

 *สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ   -ไม่มี-  

 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิและไม่เป็นตัวเงนิ 
 
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   
ในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

ค่าตอบแทนกรรมการรวม เท่ากบั 2,971,000  บาท และ 2,783,000 บาทตามลําดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้                                                                                                       

          
                      (หน่วย: บาท)                         

          รายชื่อกรรมการ          ปีบัญชี 2560 

     สิน้สุด 31 ธันวาคม  
2560 

        ปีบัญชี 2561 

     สิน้สุด 31 ธันวาคม  
2561 

ค่าตอบแทน
ประจาํราย
เดือน  

(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้
ประชุม 
(บาท/ปี) 

ค่าตอบแทน
ประจาํราย
เดือน  

(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้
ประชุม 
(บาท/ปี) 

1.นายสมนึก  ไชยกุล 432,000 20,000 432,000 15,000 
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2.นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 288,000 15,000 288,000 20,000 

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

4.นายประสาท  ยูน ิพ ันธุ์  288,000 30,000 288,000 25,000 

5.รศ.ดร . ปรีชา  จรุงกจิอนันต์ 432,000 40,000 432,000 40,000 

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

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

8.ศาสตราจารย์ ดร . กําพล ปัญญา
โกเมศ 

360,000 65,000 360,000 60,000 

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

นายชอง เควน็ ซมั*** ได้ลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 
2561 เป็นต้นไป 

    

       
 
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงนิ – ไม่มี 
 

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร    

                                                                                                                                       (หน่วย: บาท/ปี) 

ค่าตอบแทน  

ปีบัญชี 2560  

สิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 

ปีบัญชี 2561 

สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 

จาํนวนราย ค่าตอบแทนรวม จาํนวนราย ค่าตอบแทนรวม 

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

โบนัสรวม 6 1,542,880 5 1,542,880 

กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ  6 1,188,644 5 1,366,716 

รวม  22,459,959  21,424,156 
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8.5 บุคลากรของบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จํานวนพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ 

แบง่ตามสายงานหลกั ดงันี ้    
            (หน่วย: คน)      

สายงานหลัก ณ วันท ี่ 31 ธ ันวาคม  

2560 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2561 

สายงานปฏิบัตกิารและพฒันา 971 1,004 

สายงานการจัดการวัตถุดบิ 107 86 

สายงานการเงนิและธุรการ  72 68 

สายงานการพฒันาธุรกจิ 70 64 

รวม 1,220 1,222 

 
ทัง้นีบ้ริษัทฯมีนโยบายกําหนดคา่ตอบแทนของพนกังานตามผลประกอบการของบริษัทฯทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว และมีการทบทวนนโยบายการกําหนดคา่ตอบแทนของพนกังานเพื่อให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และ
สอดคล้องกบับริษัทท่ีประกอบอตุสาหกรรมเดียวกนั และอยู่ในบริเวณสถานประกอบใกล้กนั 

บริษัทฯมีนโยบายในการจดัสวสัดิการอนัเป็นประโยชน์ให้กับพนกังาน เช่น กองทุนสํารองเลีย้งชีพ ตรวจ
สขุภาพพนกังานประจําปี  นอกจากนีย้งัสนบัสนนุให้พนกังานเล่นกีฬาและรักการอ่าน เพ่ือให้พนกังานได้ออกกําลงั
กาย และผ่อนคลายจากการทํางาน โดยจัดสร้างสนามแบดมินตันในอาคาร จัดเตรียมโต๊ะปิงปอง และจัดสร้าง
ห้องสมดุไว้ให้ค้นคว้าหาความรู้ 

 
นโยบายในการพฒันาพนักงานของบริษัท 
บริษัทมีกระบวนการดําเนินงานในการพฒันาบคุลากรหรือพนกังานให้มีความรู้ความชํานาญ ตลอดจนมี

ทศันคติท่ีดีต่อบริษัท เพ่ือเพิ่มพนูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบริษัททัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
โดยมีเปา้หมายให้พนกังานของบริษัทเป็นบคุลากรท่ีมีคณุภาพ กล่าวคือ 
 1. เรียนรู้งานหลายประเภท 
 2. ปฏิบติังานได้หลายหน้าท่ี 
 3. มีทกัษะในการปฏิบติังานอย่างกว้างขวาง 
 4. สามารถสบัเปล่ียนหน้าท่ีกบัเพ่ือนร่วมงานได้ 
 
 เน่ืองจากการท่ีบริษัทให้ความสําคญักับการพฒันาบคุลากรเป็นอย่างสงู บริษัทจึงมีนโยบายในการพฒันา
บคุลากรซึง่มีข้อหลกัๆ ดงัต่อไปนี ้
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 1.  จดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาบคุลากรในองค์กร 
 2.  สง่เสริมการพฒันาบคุลากรด้านอ่ืนๆ ในทกุระดบั โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทัง้ภายในและ 
   ภายนอกอย่างสม่ําเสมอ 
 3.  จดัให้มีการพฒันาบคุลากรร่วมกบัลกูค้าเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น Joint Innovation  

    4. สง่บคุลากรไปฝึกอบรมในตา่งประเทศ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการเพ่ิมพนู และพฒันาความรู้อนัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของผู้บริหาร และ
พนกังานอย่างยัง่ยืน เน่ืองจากตระหนกัถึงคณุค่าของการพฒันาความรู้ ความสามารถ 

ในปี 2561 บริษัทฯได้ กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาฝึกอบรมไว้ท่ี 20 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเฉลี่ยแล้วได้รับการ
อบรมและพฒันา 20 ชัว่โมงต่อคน โดยการอบรมและพฒันาในหลากหลายหลกัสตูรไม่ว่าจะเป็น Six Sigma , ISO 
14001:2015 &OHSAS, 18001:2007, ISO 13485:2016  เก่ง Presentation ขัน้เทพ  , เทคนิคการฟังและจบั
ประเดน็อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ทัง้ในระดบัปฏิบติัการ ระดบัพนกังาน และระดบับริหาร  

ในปี 2561 นี  ้บริษัท ได้จัดคอร์สฝึกอบรมในการพัฒนาผู้ บริหาร และพนักงาน โดยได้เชิญวิทยากรจาก
ภายนอกบริษัท ผู้ ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขามาให้ความรู้ เพ่ือเป็นการพฒันาพนักงาน และผู้ บริหารอย่าง
ต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยในปี 2561 ได้จัดอบรมรวมทัง้สิน้ เฉลี่ยประมาณ 100 ชั่วโมง แบ่งเป็นระดับผู้บริหาร 30 
ชัว่โมง และระดบัพนกังาน 70 ชัว่โมง ตวัอย่างหลกัสตูรอบรม เชน่ 

หลักสูตรอบรม ระดบัพนักงาน จาํนวนชั่วโมงฝึกอบรม 

Six Sigma ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 21  ชัว่โมง 

ISO 14001:2015 &OHSAS ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 7 ชัว่โมง 

18001:2007, ISO 13485:2016   ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 7 ชัว่โมง 

2016  เก่ง Presentation ขัน้เทพ   ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 7 ชัว่โมง 

เทคนิคการฟังและจบัประเดน็อย่างมีประสิทธิภาพ ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 7 ชัว่โมง 

 
การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  

บริษัทให้ความสําคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมากและมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาทุนมนุษย์ 
(Human Capital Development) ของบริษัทให้เข้มแขง็ ให้สอดคล้องไปกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธของบริษัท 
เพราะบริษัทตระหนกัวา่ บคุคลากร คือ ทรัพย์สินท่ีมีค่ายิ่งของบริษัท  

1. แผนระยะสัน้ของการบริหารทรัพยากรบุคคล   

บริษัทมุ่งท่ีจะพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานด้วยการ ฝึกอบรมให้พนกังานมีขีดความสามารถสงู 
ในการปฏิบติังานและมีทกัษะการปฏิบตัิงานท่ีหลากหลาย (Multi-Skilled) สามารถสร้างผลผลิตท่ีดีทัง้เชิงปริมาณ
และเชิงคณุภาพให้เป็นท่ียอมรับของลกูค้าของบริษัทเป็นอย่างสงู  
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2. แผนระยะยาวของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษัทจะดําเนินโครงการสําคญัต่างๆ ท่ีได้เร่ิมต้นไว้ ให้บรรลผุลอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่  

 Competency Management System 
โครงการนีจ้ะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องค์กร อย่างเต็มท่ี โดยจะนําระบบนีไ้ปใช้กบัระบบ

ต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบคุคล เช่น ระบบการสรรหาและว่าจ้าง  ระบบการฝึกอบรมและพฒันา และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตัิของพนกังาน เป็นต้น  

 Diversity Management  
       บริษัทได้เน้น การบริหารความหลากหลายเพ่ือเตรียมตวัรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) ในอนาคตอนัใกล้ของประเทศไทย โดยส่งเสริมให้พนักงานได้พฒันาทักษะด้านภาษาให้มากขึน้และจัด
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีสภาพแวดล้อม ท่ีดีใกล้เคียงกบั Global Environment มากขึน้  

 Employee Engagement Program   
        บริษัท ได้จดัทําโครงการนีข้ึน้เพื่อสร้างความผกูพนัระหว่างพนกังานกบับริษัทให้พนกังานทํางานด้วย

ความมุ่งมัน่ อทิุศตนเพ่ือบริษัท อย่างเต็มความสามารถ โดยการส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
บริษัทในทุกระดับ สร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างพนักงาน กับฝ่ายบริหาร ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนา
ตนเอง เพื่อท่ีจะเติบโตไปในสายงานต่อไปในอนาคต บริษัทมีกองทนุสํารองเลีย้งชีพ โดยพนกังานจ่ายส่วนหนึ่งและ
บริษัทจ่ายสมทบ ซึง่อตัราสมทบเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการออมเงินแบบผกูพนั
ระยะยาว (Contractual Savings) สําหรับลกูจ้าง เพื่อไว้ใช้จ่ายเม่ือยามเกษียณอาย ุทพุพลภาพ หรือต้องออกจาก
งานนอกจากนัน้บริษัท ยังมุ่งเน้นท่ีจะสร้างให้บริษัท เป็นองค์กรแห่งความสขุ (Happy Workplace) โดยการจดั
สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีจะทําให้ พนกังานมีความสุขในการทํางาน ซึ่งจะทําให้ พนกังานร่วมกันสร้างผลผลิต
ทัง้เชิงปริมาณและ คณุภาพให้กบับริษัทอย่างเต็มท่ีอีกด้วย  

 Talent Management  
           บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถสงู (Talent) วา่จะเป็นกําลงัสําคญั 

ในการขบัเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าท่ามกลางสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง บริษัทจงึดําเนินโครงการบริหารพนกังานดาว
เด่น (Talent Management) อย่างเป็นระบบ 

 Succession Planning and Career Development  
บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการเตรียมพร้อมในการวางแผนสืบทอดตําแหน่งงานในระดบั 

ผู้บริหาร เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินงานไปอย่างตอ่เน่ือง และการพฒันาเส้นทางอาชีพของพนกังาน เพ่ือเป็นการจงู
ใจและเตรียมพร้อมในการเจริญเติบโตของพนักงาน บริษัทจึงดําเนินโครงการการสืบทอดตําแหน่งงาน และการ
พฒันาเส้นทางอาชีพของพนกังาน 
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9.    การกาํกับดแูลกิจการ    
9.1  นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ  

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed Company) คณะกรรมการบริษัท 
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จงึมุ่งมัน่ในการพฒันาระดบัการกํากบัดแูลกิจการอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษัทมีระบบการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) และมุ่งหวงัให้บริษัทพฒันา
ระดบัการกํากบัดแูลกิจการให้ได้รับการยอมรับว่ามีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มี
สว่นได้เสีย และสร้างมลูคา่เพ่ิมให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ ถือหุ้น  
 
ในปี 2561 บริษัท ปฏบิัตติามการกาํกับดแูลกจิการท ี่ด  ีดงัต่อไปนี ้
 
1.      สทิธ ิของผู้ถอืห ุ้นและการประชุมผู้ถอืห ุ้น (Rights of Shareholders and Shareholders Meeting) 

บริษัทฯ  จัดประชุมสามัญผู้ ถ ือหุ้ นประจําปี 
2560 ในวันจันทร์ท ี่ 30 เมษายน  2561 เวลา 
14.00 น . (ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัทฯ) โดยใช้วิธีกําหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
(Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ ถือหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากัด  (Thailand Securities 
Depository Co., Ltd.) ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ 
จัดส่งหนังสือเ ชิญประชุมทัง้ฉบับภาษาไทย  และ
ภาษาองักฤษ พร้อมรายงานประจําปี ในรูปแบบ CD-
Rom ให้กับผู้ ถือหุ้ น ล่วงหน้า 14 วนัก่อนวันประชุม  
และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนั  3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั เพ่ือให้
ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณาข้อมลูเพยีงพอ  

หนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการ
ประชุมชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือรับทราบ เพ่ือ
อนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็น
ของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชมุท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ   

 
นอกจากนีย้งัมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นนําหลกัฐานท่ีจําเป็น เพ่ือนํามาแสดงตนในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น

เพ่ือรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตน โดยแนบแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด)   

ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชมุไม่น้อยกว่า 1 
ชัว่โมง และใช้ระบบบาร์โค้ด (barcode) ในการลงทะเบียนพร้อมจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้กบัผู้ ถือหุ้น 
และให้สิทธิผู้ ท่ีเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากท่ีเร่ิมประชมุแล้ว สามารถลงคะแนนได้สําหรับวาระท่ียงัไม่มีการลงมติ  

  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 นัน้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ  7 ท่านจากจํานวน 
8 ท่าน รวมทัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวาระ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯท่ีปรึกษาทางการเงินของ
บริษัทฯ และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชมุเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซกัถามของผู้
ถือหุ้นด้วย และตวัแทนจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ทําการตรวจสอบการลงทะเบียน



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -49- 

ของผู้ ถือหุ้น และตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ การดําเนินการประชมุ
เป็นไปตามลําดบัวาระการประชมุโดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชมุ 

 บริษัทฯได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัองค์ประชมุ สดัส่วนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและมอบฉนัทะ วิธีการ
ลงคะแนน วิธีนบัคะแนน ดงันี ้

1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ 
หรือรับมอบฉนัทะมา  

2) ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ 

3) ผู้ ดําเนินการประชมุจะถามในแตล่ะวาระๆวา่มีผู้คดัค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากประสงค์จะคดัค้านหรือ
งดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน สําหรับท่านท่ีไม่คดัค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนมุติัตาม
วาระนัน้ บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วม
ประชมุ หรืองดออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

4) เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระเร่ืองพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกําหนดออกตามวาระ และบริษัทฯได้เสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนทีละคน ทัง้นีเ้พื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง ผู้ ถือหุ้นทัง้
ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน  

 
บริษัทฯมีนโยบายสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนมาเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ผู้ ลงทุนสถาบนัด้วย โดยบริษัทฯได้

คดัเลือกสถานท่ีในการจดัประชมุท่ีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุสถาบนัสามารถ
เดินทางได้สะดวกในการเข้ามาประชมุ นอกจากนีบ้ริษัทฯได้กําหนดเวลาในการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสและสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ  สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ี  บริษัทฯมีช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นได้ส่งคําถามท่ีต้องการให้ตอบในท่ีประชมุได้ล่วงหน้าทางอีเมล์ไป
ยงันกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ หรือโดยทางโทรสารของบริษัทฯ 

บริษัทฯได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุ โดยบนัทึกวาระการประชมุ เนือ้หาการประชมุ ผลการลงคะแนน
แตล่ะวาระ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประเด็นข้อซกัถาม ความคิดเห็น คําชีแ้จงของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน สําหรับรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วนั
หลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยได้จดัเก็บรายงานการประชมุอย่างเป็นระเบียบเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นยังได้รับสิทธิขัน้พืน้ฐานอ่ืนๆ ได้แก่ 
สิทธิการได้รับส่วนแบง่ในผลกําไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั สิทธิในการได้รับการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมในการรับซือ้หุ้น
คืนโดยบริษัทฯ เป็นต้น ซึง่สิทธิขัน้พืน้ฐานเหล่านีมี้กําหนดเป็นกฎหมายอยู่แล้ว  

 

2.        การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืห ุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  (Equitable Treatment of Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุๆ คนและปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่าง
เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย หรือผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยได้ดําเนินการ
ต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
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1) ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ
เสมอ จะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าหากไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญัท่ี
ต้องให้ผู้ ถือหุ้นใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ 

2) เสนอรายช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น และได้
ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น  วาระการแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ เป็นต้น 

3) ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียงทกุวาระ โดยจดัทําบตัรลงคะแนนแยกแต่ละวาระเพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร   

4) ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาให้กับผู้ ถือหุ้ นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ในการประชุม
ประจําปี 2561 บริษัทฯเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้คําถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัทฯได้ รวมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเพ่ือสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมลูอ่ืนๆ
ของบริษัทล่วงหน้าผ่าน E-mail address: ir@starsmicro.com หรือทางโทรสาร 035-258-914 และ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 035-258-555 ต่อ 313  อย่างไรก็ตามใน
ปี 2561 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดส่งเร่ืองใดมาเพ่ือสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

5) คณะกรรมการบริษัทฯ จะดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง และการได้มา
หรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

6) คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความสําคญักบัรายการระหว่างกนั หากมีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึง่ไม่อยู่ในเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

7) กําหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมลูถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทํา
ธุรกรรมใดๆอนัอาจกระทบกบับริษัทฯ ผ่านแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสีย  โดยมีเลขานกุารบริษัท
ฯเป็นผู้ รับรายงานการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียและนําส่งประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ในปี 2561 บริษัทฯได้ให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนเปิดเผยข้อมลูการมีส่วนได้
เสียของตน ซึง่ทัง้ปีนีไ้ม่มีการกระทําใดขดัตอ่ข้อกําหนดในเร่ืองการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกนั 

บริษัทฯกําหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ รายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ทกุครัง้ 
(ซึง่รวมถึงการถือของคู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ) ภายใน 7 วนั ทําการนบัแต่วนัท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดย
ให้ส่งรายงานมายงัเลขานกุารบริษัทฯ เพ่ือรายงานตอ่ไปยงัท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯตอ่ไป 
 

3.   สทิธ ิของผู้มส่ีวนได้เสีย (Rights of Stakeholders) 
บริษทัฯ ใหค้วามสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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1) ผู้ ถือหุ้น:  บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ความสําคญักบัสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น ไม่กระทําการใดๆอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

2) พนกังาน: บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม 

3) คูค้่าและเจ้าหนี:้ บริษัทฯมีนโยบายปฏิบติัต่อคูค้่าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสญัญาท่ีทําร่วมกนัอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติั
ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ได้ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา 

4) ลกูค้า: บริษัทฯมีนโยบายให้บริการท่ีมีคณุภาพและตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยให้
ความสําคญัด้านความปลอดภยัควบคู่กนัไป โดยมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกลกูค้า และพิจารณา
เครดิตลิมิตของลกูค้าสาํหรับลกูค้าเก่า และลกูค้าใหม่ ซึง่ต้องมีฐานะการเงิน และประวติัการชําระหนี ้
ท่ีดี   

5) คูแ่ขง่: บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบติัตามกติกาการแขง่ขนัท่ีดี และหลีกเล่ียงวิธีการไม่สจุริตเพ่ือทําลาย
คูแ่ขง่  

6) สงัคมรวมและส่ิงแวดล้อม: บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ และสง่เสริมคณุภาพ
ของสงัคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

และบริษัทฯมีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบของสงัคม เพ่ือให้มัน่ใจวา่ การประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯได้คํานงึถึงปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดูแลสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย
ข้างต้นด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทฯได้จดัให้มีช่องทางในการร้องเรียนสําหรับผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถติดตอ่/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการบริษัทฯได้โดยตรง  

 
ติดต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผ่านทางเลขานกุารบริษัท 
ทางอีเมล์: yunyong-s@starsmicro.com  
โทรสาร: 035-258-914  
หรือสง่จดหมายปิดผนกึมายงั 
เลขานกุารบริษัท 
ท่ีอยู่: บริษัท สตาร์สไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
605-606 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ หมู่ท่ี 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 13160 

 
4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ดูแลและส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกิจการ ทัง้ข้อมูลทางการเงิน 
รายงานการเงิน ให้ตรงเวลาตามข้อกําหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนําเสนอ
ทัง้ในรูปภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เพื่อให้นักลงทุน ผู้ ถือหุ้น และผู้ เก่ียวข้องต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลได้อย่าง
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โปร่งใส เท่าเทียมกัน นอกจากนีไ้ด้มีการเปิดเผยรายงานผู้สอบบญัชี ตวัเลขทางการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินอย่างครบถ้วนด้วย 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชดุย่อย จํานวนครัง้ของการ
เข้าร่วมประชุม และเปิดเผยข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์ ทํา
หน้าท่ีรับผิดชอบดแูลให้ข้อมลูท่ีสําคญัต่อนกัลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้จดัทําข้อมลูเผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ ผ่าน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบไซต์ของบริษัทฯ  เพ่ือให้นกัลงทนุ และผู้ มีส่วนได้เสียสามารถอ่าน  และ
รับทราบข้อมลูขา่วสารท่ีสําคญัของบริษัทฯ  ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูผลการประกอบการได้ตลอดเวลา  

นอกจากนี ้บริษัทฯยัง กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานโดย ให้กรรมการทุกท่าน,ผู้ ดํารงตําแหน่งใน
ระดบับริหารสี่รายแรก นบัต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา ,ผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเท่า ต้อง“รายงานการมีส่วนได้เสีย”ตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  โดยรายงานทกุครัง้เม่ือมีการทํารายการท่ีอาจเข้าข่ายมีส่วนได้เสีย ให้รายงานต่อ
บริษัทฯ โดยไม่ชกัช้า และเลขานุการบริษัทฯจะเป็นผู้ เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและ
ผู้บริหารไว้ 

การแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปี  2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพ่ือพบปะนักลงทุน และ
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ดงันี ้

- แถลงผลการดําเนินงานและมีการเข้าร่วมโครงการ Opportunity Day ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวม 1 ครัง้ 

- จดังานพบปะนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ (Analyst Meeting) รวม 3 ครัง้  
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีสนใจเข้าชมกิจการของบริษัทฯ (Company Visit) เสมอ ซึง่ผู้ ถือหุ้นท่ี

เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบปะพดูคยุ และมีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 

 

ทัง้นี ้ปี 2561 นีบ้ริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน และตรงตาม
กําหนดเวลา 

 
5.  บทบาท หน้าท ี่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดตามท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการกําหนด
เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดําเนินงานประจําปี งบประมาณประจําปีของบริษัทฯ  และควบคุมดแูลการ
บริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใด ๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานดงักล่าวให้เป็นไปตาม
เปา้หมายและนโยบาย รวมทัง้แผนการดําเนินงานท่ีคณะกรรมการได้ให้ไว้ 

 

9.2    คณะกรรมการชุดย่อย 

9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการ   

 ปัจจบุนับริษัทฯ มีคณะกรรมการ จํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 
- กรรมการอสิระ 3 ท่าน 
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- กรรมการบริหาร 2 ท่าน  

- กรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน   

อนึง่ บริษัทฯไม่มีกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
ให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทัง้นีไ้ม่
นบัรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯมีความจําเป็นต้องเข้าไปกํากับดูแลการ
บริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้ บริหารมากกว่า 1 ท่านท่ีมี
ประสบการณ์การทํางานเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ   

 

ปัจจุบนับริษัทฯได้จัดตัง้คณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นี ้เพ่ือ
แบ่งอํานาจหน้าท่ีให้ชัดเจน ซึ่งจะทําให้การกําหนดทิศทางและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ พิจารณากําหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และกําหนดบทบาทและมอบหมายอํานาจ
หน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   

ทัง้นี ้บริษัทฯกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปีของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี และการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการอสิระในปี 2561 ไม่มีกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี  

 

 

 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) 

คณะกรรมการบริษัทฯได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ โดยพิจารณาทกัษะท่ี
จําเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการชดุปัจจบุนัเพ่ือเติมเต็มความรู้ความเชี่ยวชาญให้ครบทกุด้าน รวมทัง้วิชาชีพ เป็น
ต้น  ทัง้นีเ้พ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําหนดนโยบาย และการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบและโครงสร้างท่ีเหมาะสมกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมี
กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัของบรรษัทภิบาลท่ีดี  

ในปี 2561 นีบ้ริษัทฯไม่มีกรรมการเข้ามาใหม่เพ ิ่มเตมิ เนื่องจากกรรมการท ัง้ 7 ท่านของบริษัทฯ  
มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัตหิน้าท ี่ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับโครงสร้าง และจาํนวนกรรมการบริษัท
ฯที่มอียู่ เหมาะสมกับทศิทางในการดาํเนินธ ุรกจิของบริษัทฯแล้ว   
 
  
คณะอนุกรรมการ   

นอกจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว บริษัท ยงัมีคณะกรรมการชดุย่อย 4 ชดุ ได้แก่  
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ทัง้นีบ้ริษัท ได้มีการกําหนดอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุตา่งๆ ไว้อย่างชดัเจน  อย่างไรก็ดี บริษัทยงัไม่ได้มีการ
พิจารณาแตง่ตัง้ คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทไม่ได้มีความซบัซ้อนมาก 

 

 

คณะกรรมการบริษัท  

ปัจจบุนัคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวนทัง้สิน้ 7 ท่าน (เดิมมี 8 ท่าน นายชอง เคว็น ซมั ได้ลาออกจาก
การดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 เป็นต้นไป) ประกอบด้วยกรรมการท่ี
เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการอสิระ 3 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน  

อนึง่ บริษัทฯไม่มีกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
ให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทัง้นีไ้ม่
นบัรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯมีความจําเป็นต้องเข้าไปกํากับดูแลการ
บริหารจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้ บริหารมากกว่า 1 ท่านท่ีมี
ประสบการณ์การทํางานเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 

รายชื่อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

1 นายสมนกึ  ไชยกลุ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง  

3 นายประสาท  ยนิูพนัธุ์ กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ  

ชุดย่อย 
ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหาร 

6 ท่าน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3 ท่าน 

้

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 11 ท่าน 

(กรรมการอิสระเป็น
ประธาน) 

คณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน 3 ทา่น 

(กรรมการอิสระเป็น
ประธาน) 
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4 นางพนูพรรณ ไชยกลุ กรรมการ และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม (CSR) 

5 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

6 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 

7 ศาสตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เลขานกุารบริษัท คือ นายยรรยงค์ สวสัด์ิ   

คณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 7 คน ไม่มีคณุสมบติัต้องห้าม ดงันี ้

1. ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไม่มีประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯในรอบปีท่ีผ่านมา 

หมายเหตุ: กรรมการลําดบัท่ี 5, 6 และ 7 เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระตามข้อกําหนดคณุสมบติั
กรรมการอสิระของบริษัทฯ  

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าท ี่ของคณะกรรมการบริษัท   

1. บริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  

2. มีอํานาจแต่งตัง้กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท บุคคลใดๆ และ/หรือบุคคลภายนอก จํานวนหนึ่งให้เป็น 
คณะกรรมการบริหาร เพ่ือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้ เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท    
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแต่งตัง้คณะกรรมการอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ฯลฯ ตามความเหมาะสม รวมทัง้มีอํานาจแต่งตัง้และมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนใด
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้  โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ  และมี
อํานาจยกเลิก เพิกถอน  กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอํานาจดงักล่าวได้ตามท่ี
เห็นสมควร   
นอกจากนีใ้ห้มีอํานาจว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกําหนด
อตัราค่าจ้าง และค่าตอบแทนสําหรับบุคคลท่ีดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ตามท่ีเห็นสมควร 
หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาเสนอ 

3. อนมุติัและกําหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีของบริษัท รวมถึง 
ควบคมุดแูล การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร หรือของบคุคลใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินงาน
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ดงักล่าว  พร้อมทัง้ติดตามให้เป็นไปตามเปา้หมายและนโยบาย รวมทัง้แผนการดําเนินงานท่ีคณะกรรมการ
บริษัทได้ให้ไว้ 

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุติันโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ ในโครงการ
ลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัท ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร  

5.    ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 
6.    พิจารณาอนมุติัการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ หรือลงทนุใน

บริษัท หรือกิจการต่าง ๆ  
 7.     กําหนดนโยบาย ควบคมุ ดแูลการบริหารงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทในเครือ  
 8.  มีอํานาจพิจารณาเพ่ือนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเลิกใช้ และการจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่า 

กลบัคืนสินทรัพย์ ตามระเบยีบปฏิบติัเร่ืองการเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์หรือการขายและเชา่กลบัคืน 
สินทรัพย์ ในกรณีท่ีมลูคา่สทุธิทางบญัชีมากกวา่ 30 ล้านบาทขึน้ไป  

 9.  พิจารณาและอนมุติักิจการอ่ืนๆ ท่ีสําคญัอนัเก่ียวกบับริษัท หรือท่ีเห็นสมควรจะดําเนินการนัน้ๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัท  
เว้นแต่อาํนาจในการดําเนินการดงัต่อไปนี ้จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 
ได้แก่  
(ก)  เร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
(ข) เร่ืองใดๆ ท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น อาทิเช่น การดําเนินการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  
เร่ืองดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ  และจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั  
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบง่กําไรขาดทนุกนั  

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั  
(จ) การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้   
(ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท  
(ช) การอ่ืนใดท่ีกําหนดไว้ภายใต้บทบญัญติัของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ/หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดงักล่าวข้างต้น  
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ทัง้นี ้ เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกรรมการซึง่มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนัน้ 

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอีกสี่ชุด เพ่ือช่วยในการ
บริหารงาน พิจารณากลัน่กรอง ตดัสินใจ และ เพื่อความโปร่งใส ตามหลกัการกํากบักิจการท่ีดีดงันี ้

- คณะกรรมการบริหาร 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ทัง้นี  ้เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส การกําหนดทิศทางและการดําเนินธุรกิจของบริษัท มี
ประสิทธิภาพสงูสุด คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ พิจารณากําหนดเป้าหมายของบริษัท และกําหนดบทบาทและ
มอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการชดุย่อย โดยรายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการชดุย่อยทัง้สี่ชดุ มี
ดงันี ้ 
 
 

คณะกรรมการบริหาร   

         คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน  

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 

1 นายสมนกึ ไชยกลุ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2 นายพรีะพล วิไลวงศ์เสถียร กรรมการบริหาร 

3 นายยรรยงค์ สวสัดิ์ กรรมการบริหาร 

4 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมการบริหาร 

5 ดร.ทดัธีร์ ขย่ิม กรรมการบริหาร 

6 ดร.พิชิต แสงผ่องแผ้ว กรรมการบริหาร 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  

1.  องค์ประกอบและการแต่งตัง้  

   1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร  
   2.  บคุคลท่ีจะเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร อาจคดัสรรจากกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท และ/

หรือบคุคลภายนอกเข้ามาดํารงตําแหน่งก็ได้แต่ต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีเวลาเพียง
พอท่ีจะอทิุศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่บริษัทได้ 
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   3. มีคณุสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัและกฎหมาย 
 อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
   4.       กรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ี 
             ประกอบธุรกิจเดียวกนั หรือคล้ายคลงึ และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือผลประโยชน์ 
             สว่นตนหรือผลประโยชน์ของบคุคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติ 
             แตง่ตัง้กรรมการบริหารเข้าดํารงตําแหน่ง 

 

2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง  
1. กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท   โดย

คณะกรรมการบริษัท สามารถปรับเปลี่ยนวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารได้ตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้
กรรมการบริหารท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้  สําหรับการ
แต่งตัง้กรรมการบริหารทดแทนในกรณีท่ีตําแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้
ตอ่ไป 

2. ลาออก 
 

3. หน้าท ี่และความรับผิดชอบ  
1.  ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ  จดัทํานโยบาย เป้าหมาย แผนการดําเนินงานงบประมาณ

ประจําปี และรวมทัง้กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั  
2.  ควบคุม ดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัทตลอดถึงนโยบาย แผนการ

ดําเนินงาน  งบประมาณประจําปี และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท  

3.  ประเมินผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท ตลอดจนฝ่ายงานต่างๆ ทกุไตรมาส  
4.  รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากําหนดทิศทาง แนวทาง เพ่ือกําหนดภารกิจหลกั (Mission) 

สําหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการ รวมทัง้ กําหนดแผนการดําเนินงานหลกัและเป้าหมายทางธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับแนวนโยบาย แผนการดําเนินงานประจําปีและงบประมาณประจําปีท่ีได้รับอนุมติจาก
คณะกรรมการ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและฝ่าย จดัการนําไปดําเนินการต่อไป  

5. ควบคมุตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท  

6.  ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และข้อกําหนด เพ่ือให้แน่ใจว่าการดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท  รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร  

7.  พิจารณาเห็นชอบหรือมีอํานาจ ในการวา่จ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอตัรา 
คา่จ้างและค่าตอบแทน   บคุคลากรซึง่เป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  ในตําแหน่งตัง้แต่ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร  จนถึงผู้ อํานวยการฝ่าย  โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการดงักล่าว
ข้างต้น   
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สําหรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  หากมีการว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง 
กําหนดอตัราค่าจ้างและค่าตอบแทน  ให้ประธานกรรมการบริหารมีหน้าท่ีเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

8. พิจารณาเห็นชอบในโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และลกูจ้าง
ของบริษัท รวมทัง้ท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์และสวสัดิการ แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติั 

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการบริหารงาน  ระเบียบ ปฏิบติั  และ
ขัน้ตอนการทํางานของแตล่ะสายงาน แล้วนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติั 

10. กลัน่กรองและเสนอ งบดลุ  บญัชีกําไรขาดทุน  ประมาณการกระแสเงินสด  แผนการลงทนุ เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (ถ้า
จําเป็น) เพ่ือพิจารณาอนมุติัต่อไป  

11. ให้ข้อเสนอแนะ และให้คําปรึกษาตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือการตดัสินใจด้านธุรกิจของบริษัท  
12. ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ จดัทํารายงานเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทตลอดถึง

งบการเงิน งบการลงทนุ และปัญหาสําคญั หรือการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณารับทราบ และ/หรือ อนมุติั  

13. กําหนดกลยทุธ์ด้านการตลาดและการขาย ให้สอดคล้องกบัแผนการดําเนินงานและ งบประมาณประจําปี  
14. พิจารณาการเข้าย่ืนหรือร่วมในการประกวดราคา ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท  
15. อนมุตัิการซือ้เคร่ืองจกัร ในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครัง้เดียวหรือต่อเน่ือง) ไม่เกินธุรกรรมละ 30 ล้าน

บาท และปี ละไม่เกนิ  100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ยกเว้นเป็นกรณีท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของ
บริษัท และ/หรือ ปรากฏในแผนการดําเนินงานหรืองบประมาณประจําปีของบริษัทแล้ว  

16. มีอํานาจอนมุติัการเลิกใช้ และการจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบ
ปฏิบตัิเร่ือง การเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ในกรณีท่ีมลูค่าสทุธิ
ทางบญัชีมากกว่า 1 ล้าน บาท แตไ่ม่เกิน 30 ล้านบาท  

17. พิจารณาการให้กู้ ยืมหรือการกู้ ยืม จัดหาเงินทุน ขอหรือให้สินเช่ือ คํา้ประกัน ลงทุนในตราสารท่ี
กระทรวงการคลงัหรือธนาคารพาณิชย์รับรองหรือคํา้ประกัน หรือตราสารอ่ืนใดท่ีเห็นสมควร และให้
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือ่พิจารณาอนมุติั  

18. นําเสนอเร่ืองต่างๆท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสําคญั และควรจะได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท  
ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพจิารณาอนมุตัิ  

19. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็น
ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว  

4. การประชุม  
(ก) คณะกรรมการบริหารจะต้องจดัให้มีการประชมุอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อเดือน และกรรมการบริหารจะต้องเข้า
ร่วมประชมุอย่างสม่ําเสมอ 

  (ข) ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามท่ีระบุในข้อกําหนดนี ้  จะต้อง
ประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทัง้หมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
ประชมุ  
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(ค) ในการออกเสียงของกรรมการบริหารในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการบริหารแต่ละคนมีสิทธิ
ออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง  
(ง)  การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ก่ึงหนึง่ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของคณะกรรมการบริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ เว้นแตใ่นการพจิารณาและลงมติในเร่ืองท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1, 
10, 12, 14 และ 15 ดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนคณะ
กรรมการบริหารของบริษัททัง้หมด  
(จ) คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ และ/หรือ คณะทํางาน และ/หรือ บคุคลใดๆ เพ่ือทํา
หน้าท่ีกลัน่กรองงานท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือให้ดําเนินงานใดอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือดําเนินการใดแทนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้ 
อนึ่งการอนมุติัรายการดงักล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุติัรายการท่ีทําให้กรรมการบริหาร  หรือ

ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท  หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (ตามประกาศ
คณะกรรมการ กลต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเร่ือง
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้พิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว ภายใต้
ข้อบงัคบัหรือประกาศ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีการกําหนด
ขอบเขตท่ีชดัเจนไว้แล้ว 

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทนัน้ จะต้องเป็นกรรมการบริหารท่ีได้รับการคดัสรรจาก
บคุคลภายนอกเท่านัน้  ทัง้นี ้ คา่ตอบแทนให้เป็นตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้  

 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน   

เพ่ือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และให้เป็นไปตาม คู่มือ “หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2555” คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration 
Committee) เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท จะต้องนําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
ผู้อนมุตัิ 

คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนของบริษัท  จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชื่อคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  ตาํแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ ประธานคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน    

2 นายประสาท ยนิูพนัธุ์ กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน   

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน   
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*ประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัทให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม  โดยคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัท จะมีความเป็นอิสระอย่างเตม็ท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใต้กฎบตัรฉบบันี ้  

1. องค์ประกอบและการแต่งตัง้ 
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และจะต้อง

ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
- ประธานคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนจะต้องแต่งตัง้จากกรรมการอิสระ  
- ให้เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหน้าท่ีสนบัสนนุ

ให้การดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นไปด้วยความราบร่ืน 
2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง  

- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการ
บริษัท แต่งตัง้  ทัง้นีก้รรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับการแต่งตัง้
กรรมการทดแทนในกรณีท่ีตําแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือก
กรรมการ และพิจารณาแตง่ตัง้ต่อไป    
 

3. หน้าท ี่และความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1. เสนอแนะเร่ืองค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

2. กําหนดค่าตอบแทนประจําปี (Retainer fee) ค่าเบีย้ประชมุ (Attendance fee) และ
ค่าตอบแทนอ่ืนตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบติัท่ีบริษัทในอตุสาหกรรม
เดียวกนัใช้อยู่ ผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือท่ีปรึกษาท่ีบริษัทต้องการ   

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอํานาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และ/หรือ
บคุคลอ่ืนใดที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ ชีแ้จง ซกัถาม และ/หรือ จดัส่งเอกสารข้อมลูเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน  หรือมีอํานาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญอิสระตาม
ความเหมาะสมทัง้จากบุคลากรภายใน และภายนอกบริษัท ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เ พ่ือให้คําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกําหนดคา่ตอบแทนได้  
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4. กําหนดหลกัเกณฑ์ และนําเสนอรายงานการประเมินผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

5. รายงานผลการปฏิบัติหน้า ท่ีต่อคณะกรรมการบริษัท  ทุกครั ง้  หลังมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานรายช่ือ และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้ นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) เป็นต้น  

6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ ยนแปลงใดเ ก่ียวกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

7. พิจารณาและทําหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายแก่คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนเป็นคราวๆ ไป 

4. การประชุม 
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ตาม

ความจําเป็นและเหมาะสม 
2. ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะกําหนดวาระการประชุมแต่ละครัง้ และเป็น

ประธานในการประชมุ นอกจากนัน้ต้องมีการจดและเก็บบนัทกึการประชมุทกุครัง้  
3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชมุ  
4. ในการประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึง่จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
5. มติท่ีประชมุของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ี

เข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองนัน้ 

5. การรายงาน  

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัท 
และรายงานการทําหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผู้ ถือหุ้นในรายงานประจําปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี ้

1. รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. จํานวนครัง้ในการประชมุ 
3.  จํานวนครัง้ท่ีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชมุ 
4.  ผลการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีกําหนดไว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
จํานวน 3 ท่าน ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบญัชีและการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบริหาร
ความเสี่ยง  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ดงันี ้
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รายช่ือ ตําแหน่ง 

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 เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสนุนัท์ วงศ์มทุธาวณิชย์ : ซึ่งปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็น
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท 

 

หน้าท ี่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Scope of Authorities and Duties)  

(1) หน้าท ี่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี:้- 

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

ภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิก
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท   

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบญัชี 
รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท   

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท  ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท  

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
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- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน  
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติั 
   หน้าท่ีตามกฎบตัร (charter) 
-  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการ
ของบริษัท ยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ตอ่บคุคลภายนอก 

(3) อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืน

ใดเม่ือเห็นวา่จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท 

ประกอบการพิจารณาเพิม่เติมในเร่ืองต่าง ๆ ได้  
(4) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. การประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณี
จําเป็นเร่งด่วน กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัท อาจ
ขอให้มีการจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

2. การลงคะแนนเสียง  กรรมการตรวจสอบผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาห้ามมิให้
แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงใดเร่ืองนัน้ๆ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

3. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จดและจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
รายงานการประชมุดงักล่าวจะต้องนําส่งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือการรับรองและนําส่ง
คณะกรรมการบริษัท  เพ่ือท่ีคณะกรรมการบริษัท จะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(5) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือ
การกระทําดงัต่อไปนีซ้ึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในเร่ืองต่อไปนี ้

1. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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2. การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปรกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบการควบคมุภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท   
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท  และผู้บริหารแล้วว่าต้อง
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเม่ือครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว้ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉย
ต่อการดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งท่ีพบ
ดงักล่าวตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 เพ่ือเป็นการดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านการบริหารจดัการความเส่ียง  รวมทัง้บริษัทเล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) ท่ีดี จะเป็นสว่นช่วยเพ่ิมมลูค่าของกิจการให้แก่ผู้ ถือหุ้น ส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตท่ี
มัน่คงและยัง่ยืน ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทให้สงูย่ิงขึน้    บริษัทจึงจดัตัง้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขึน้มาเพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีศกึษา ติดตาม ประเมิน จดัลําดบัความสําคญั และให้คําแนะนําในการป้องกนัหรือ
แก้ไขความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นให้มีการปฏิบตัิตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงทัง้องค์กร เพือ่ให้บรรลเุปา้หมายการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ต้องกําหนดเป้าหมาย ดัชนีชีว้ัดความเส่ียง มีแผนปรับปรุงความเส่ียง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุทกุครัง้ 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตาํแหน่ง 

1 ศาตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 นายยรรยงค์ สวสัดิ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3 นายชยัณรงค์ นิมมานเทวินทร์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

4 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมการบริหารความเส่ียง 

5 ดร. ทดัธีร์ ขยิ่ม กรรมการบริหารความเส่ียง 

6 นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กรรมการบริหารความเส่ียง 

7 นายทวีชยั งามเลิศศิริชยั กรรมการบริหารความเส่ียง 
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8 ดร. พิชิต แสงผ่องแผ้ว กรรมการบริหารความเส่ียง 

9 นางสาวศิริพร ภกัดี กรรมการบริหารความเส่ียง 

10 นายกรทกัษ์ วีรเดชะ กรรมการบริหารความเส่ียง 

11 นางสาวสนุนัท์ วงศ์มทุธาวณิชย์  กรรมการบริหารความเส่ียง 

12 นายขจร ธรรมจง กรรมการบริหารความเส่ียง 

*ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอสิระ 

องค์ประกอบ 

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย กรรมการอิสระและผู้บริหารระดบัสงูจากฝ่ายงานท่ี

สําคญัตา่งๆ ของบริษัท จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน   
- วาระการดํารงตําแหน่ง  แบง่เป็น 2 กรณี 
 กรรมการท่ีมาจากกรรมการอิสระ  ให้ดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี  ทัง้นี ้กรรมการที่ออกจาก

ตําแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้  หากในกรณีท่ีกรรมการออกหรือ
ว่างลงก่อนวาระไม่ว่าในกรณีใด ให้คณะกรรมการบริษัท สามารถแต่งตัง้กรรมการอิสระท่านอ่ืน
เข้ามาดํารงตําแหน่งแทนได้ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ี
ตนแทน 

 กรรมการท่ีมาจากผู้บริหารระดบัสงู  ให้ดํารงตําแหน่งได้ตลอดอายกุารทํางานท่ียงัคงเป็นผู้บริหาร
ระดบัสงูในฝ่ายงานนัน้ๆ  ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการท่ีมาจากผู้บริหารระดบัสูงจากฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งว่างลงไม่ว่าในกรณีใดๆ  ให้บุคคลท่ีมีคุณสมบติัและมีตําแหน่งหน้าท่ีเดียวกันหรือเทียบเท่า
เข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ตลอดไป
จนกว่าจะได้รับการเลื่อนขัน้ ย้าย ลาออก หรือไล่ออก หรือเพราะเหตุอ่ืนใดอนัทําให้ไม่สามารถ
ทํางานในตําแหน่งหน้าท่ีดงักลา่วได้ 

 

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. กําหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเสี่ยง และจดัทํารายงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Reporting) เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกําหนดแผนการจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
และนําไปปฏิบติัใช้ภายในบริษัท 

2. ศึกษา ประเมิน และติดตามความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงกําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลมุความเสี่ยงหลกัทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก
ของธุรกิจ อาทิเช่น 

 2.1    ปัจจยัภายใน 
- ความเสี่ยงจากการบริหารธุรกิจ (Business Risk) 
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- ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบติัการ (Operational Risk) 

 2.2    ปัจจยัภายนอก 
- ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk)  
- ความเสี่ยงจากข้อกฎหมายหรือนโยบายภาครัฐ (Regulatory / Political Risk) เป็นต้น 

3. ดแูลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบติัตามอย่างตอ่เน่ือง 

4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีมีสาระสําคญัและ
ดําเนินการให้มีการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดขึน้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ เก่ียวกบัความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การจดัการความเสี่ยง 
รวมถึงสถานะความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ต่อบริษัท รวมถึงสิ่งท่ีต้องปรับปรุงหรือแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการ
บริหารความเสี่ยงท่ีกําหนด 

6. ให้มีอํานาจแต่งตัง้คณะทํางาน และ/หรือ บุคลากรเพ่ิมเติม หรือว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญอิสระจากภายนอกได้ตาม
ความจําเป็น เพ่ือศกึษา ประเมิน ติดตามและเสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยง 

7. จดัทํารายงานประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้กําหนดเป้าหมาย
และแผนงานในการดําเนินการสําหรับปีตอ่ไป เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

8. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดเก่ียวกบักฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะต้องจดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
2. ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งจึงจะครบองค์

ประชมุ 
3. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมในครัง้

นัน้ๆ   
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบวาระการประชมุเพ่ือเข้าร่วมการประชมุ

ได้ตามความจําเป็น 
5. การจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุให้กบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทกุท่านต้องไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั

ประชมุ และต้องจดัทํารายงานการประชมุส่งให้กบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทกุท่านภายใน 14 วนัทําการ
ภายหลงัการประชมุเสร็จสิน้ 

6. เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัเตรียมความพร้อมสําหรับการประชมุ อนั
ประกอบด้วย การจดัเตรียมสถานท่ีการประชมุ วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ เป็นต้น 
 

การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต้องรายงานผลการดําเนินการในการบริหารและ
จดัการความเส่ียง รวมถึงสถานะความเสี่ยงในแต่ละหวัข้อท่ีกําหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ความมัน่ใจว่า 
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คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสถานะการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท ี่ประธานเจ้าหน้าท ี่บริหาร    

1.  ดแูล ปฏิบติังานประจําตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษัท และบริหารจดัการ การดําเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และสอดคล้องกบัแผนงานการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําปีของบริษัท  และ
กลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง  ตามท่ีกําหนดโดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  

2.  กํากบัดแูลการดําเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบคุคล และด้านการปฏิบติังานอ่ืนๆ โดยรวม เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของบริษัท ท่ีกําหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร  

3. มีอํานาจว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอตัราค่าจ้างและค่าตอบแทน บําเหน็จรางวลั ปรับขึน้
เงินเดือน สําหรับพนกังานบริษัทในตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจนถึงผู้ อํานวยการฝ่าย   โดยต้องได้รับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4. มีอํานาจว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอตัราค่าจ้างและค่าตอบแทน  บําเน็จรางวลั  ปรับขึน้
เงินเดือน  พนกังานของบริษัทในตําแหน่งต่ํากวา่ผู้ อํานวยการฝ่าย   

5. อนมุติัการซือ้เคร่ืองจกัรภายในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครัง้เดียวหรือต่อเน่ือง) ไม่เกินธุรกรรมละ 4 ล้านบาท และ 
ปีละไม่เกิน 20 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทไว้แล้ว และ/หรือ
ปรากฏใน แผนการดําเนินงาน หรืองบประมาณประจําปีของบริษัทแล้ว  

6. มีอํานาจอนมุตัิการเลิกใช้ และการจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบติั
เร่ือง การเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ในกรณีท่ีมลูค่าสทุธิทางบญัชีไม่
เกิน 1 ล้าน บาท  

7. การทําสญัญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์ของบริษัท ให้นําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั  

8. มีอํานาจอนมุติัการสัง่ซือ้วตัถดิุบ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทหรือเทียบเท่าต่อ 1 ธุรกรรม ตอ่เดือน  
9. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้มีอํานาจ 

ดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักลา่ว  

ทัง้นี ้ ในการดําเนินการเร่ืองใดท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารหรือบคุคล ท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย) มีสว่นได้ส่วนเสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอํานาจดําเนินการ 
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รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการชุดย่อย และ การประชุมสามัญผู้
ถอืห ุ้น  ประจาํปี 2561  

 รายชื่อ  ประชุมกรรมการ
บริษัทฯ 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุม
กรรมการ
พจิารณา

ค่าตอบแทน  

ประชุม
กรรมการ  
บริหาร

ความเสี่ยง 

การประชุมผู้
ถอืห ุ้น 
ประจาํปี 

2560 
1 นายสมนกึ ไชยกลุ 4/5 - - - 1/1 

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

3 นายประสาท ยนิูพนัธุ์ 5/5 - 1/1 - 1/1 

4 นางพนูพรรณ ไชยกลุ 3/5 - - - 1/1 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุง
กิจอนนัต์ 

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

6 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั 
นิตยาเกษตรวฒัน์ 

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

7 ศาสตราจารย์ ดร. กําพล 
ปัญญาโกเมศ 
 

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

       

**บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

 

แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  และผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) จะเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยจะเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ 
ทัง้นีใ้นส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นโดยบริษัท ได้กําหนด
แนวทาง การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูไว้ดงันี ้

1. แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
1.1 บริษัทจะกําหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมทัง้นีเ้พ่ือสามารถดึงดูดและรักษา

กรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้ทํางานกับบริษัท โดยปัจจัยสําคัญท่ีใช้ในการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ  

 ผลประกอบการบริษัท 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 

 อตัราคา่ตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัท ตา่ง ๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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1.2 โครงสร้างของคา่ตอบแทน จะประกอบด้วย คา่ตอบแทนประจําปี ( Retainer Fee) และค่า
เบีย้ประชมุ (Attendance Fee)  
 

2. แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับ ผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารระดบัสงู ในระดบัรอง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานต่าง ๆ ผู้ อํานวยการอาวโุส และผู้ อํานวยการ สายงานต่าง ๆ 
ทัง้นี ้ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมที่จะสามารถดึงดูดและรักษาผู้บริหารระดบัสงูให้ทํางาน
ให้กบับริษัท โดยปัจจยัสําคญัท่ีใช้ในการพิจารณา กําหนดค่าตอบแทน คือ  

 ผลประกอบการของบริษัท 

 การพิจารณาขึน้ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจําปี จะพิจารณาจากผลการ
ปฏิบติังานเทียบกบัตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator – KPI)  

 บริษัท จะนําอตัราค่าตอบแทนเฉล่ียของอตุสาหกรรมและค่าเฉลี่ยของตลาดมา
ประกอบการพิจารณา  

นอกจากนัน้บริษัท อาจจะขอคําปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล
มาประกอบการพิจารณา โดยคิดค่าใช้จ่ายของบริษัท 

 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท  
1. มีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายกําหนด (พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์) 
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ และมีจริยธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ 
3. สามารถใช้ดลุยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุม่ท่ีมีผลประโยชน์อืน่ใด 
4. สามารถอทิุศเวลาให้แก่บริษัท ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตน  

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร   
1.    เป็นผู้ มีวิสยัทศัน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซื่อสตัย์สจุริต 
2.    มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ และมีจริยธรรมใน 
       การดําเนินธุรกิจ 
3.    สามารถอทิุศเวลาให้แก่บริษัท ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตน  
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน 
2.   ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ   
3.   ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท   
      บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
4.   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการ 
      ตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทาน 
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      ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน   
1.  เป็นกรรมการบริษัท และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการบริษัท   
2.  ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
3.  เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคณุสมบติั หน้าท่ีและ 
     ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
4.  สามารถอทิุศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  
 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการอสิระ  
กรรมการอสิระดําเนินงานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือ
หุ้ นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด คือมีจํานวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด แต่
ต้องไม่น้อยกวา่สามคน โดยแตล่ะคนต้องมีคณุสมบติัดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี  ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอสิระด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส 
พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุ ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการ
แตง่ตัง้ 

ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่า อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ซึ่งมีมูลค่ารายการตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาท ขึน้ไป 
แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2  ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอาํนาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ 2  ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

9.3 การสรรหากรรมการ  กรรมการอสิระและผู้บริหารระดบัสูง 

9.3.1 วธิ ีการสรรหากรรมการ   

แม้ว่าบริษัท จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมการ แต่บริษัท ก็มี

นโยบายท่ีจะสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจยัหลายประการ โดย
กรรมการท่านใหม่ท่ีจะสรรหามานัน้ จะต้องมีคณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการดําเนินธรุกิจ  และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธรุกิจของบริษัทในปัจจบุนั และอนาคต 

ทัง้นีไ้ด้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ ดงันี ้

1.  คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ ท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติ
บคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและดําเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้  

2. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

2.2 ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

2.3 บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้
ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี
แรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัท นัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการ
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คนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

4. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บคุคลหนึง่ซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน
ตําแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

5. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการเข้าใหม่  

บริษัท เห็นความสําคญัในการปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่ ซึ่งเป็นเร่ืองจําเป็นและเป็นประโยชน์อย่างย่ิง
ต่อกรรมการใหม่อย่างมาก เพราะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่างๆของบริษัท 
ก่อนท่ีจะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้แรก ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดเป็นนโยบายให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุครัง้ โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทจดัเตรียมเอกสารและนําส่งข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานให้กับกรรมการใหม่ เช่นข้อบังคับบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน  อํานาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัท จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน การเปิดเผยสารสนเทศ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์กรรมการ และกรรมการชดุย่อย และข้อมลูท่ีสําคญัของบริษัท และข้อมลูทัว่ไป รวมถึง
ข้อมลูผู้บริหารของบริษัท เป็นต้น  รวมทัง้จะได้รับการเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศด้วย ซึ่งจะได้รับเชิญเข้าเย่ียมชม
กิจการของบริษัท และได้รับทราบข้อมลูท่ีสําคญัของบริษัท ทัง้นีก้รรมการท่านอ่ืนๆท่ีสนใจอาจเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
ดงักล่าวด้วย 

สําหรับกรรมการใหม่ท่ีไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรกรรมการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย บริษัทจะส่งเข้าร่วมอบรม โดยบริษัทจะเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

สําหรับปี 2560 บริษัทไม่มีกรรมการเข้ามาใหม่ 
 

9.3.2 การสรรหากรรมการอสิระ 
ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1  ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และ

จะต้องไม่ต่ํากวา่ 3 คน บริษัท มีแนวทางในการคดัเลือกกรรมการอิสระในลกัษณะเดียวกบัการคดัเลือกกรรมการและ
ผู้บริหาร ทัง้นี ้ผู้ ท่ีจะได้รับการคดัเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีบริษัทกําหนด 

  
9.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน บริษัทมีแนวทางในการคดัเลือก
กรรมการตรวจสอบในลกัษณะเดียวกับการคดัเลือกกรรมการอิสระ ทัง้นีผู้้ ท่ีได้รับการคดัเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้
อย่างสมบรูณ์ และมีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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9.3.4 การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ มีอํานาจ ในการว่าจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอตัรา 
ค่าจ้างและค่าตอบแทน   บุคคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  ในตําแหน่งตัง้แต่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
จนถึงผู้ อํานวยการฝ่าย  โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการ  

สําหรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  หากมีการว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนด
อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน  ให้ประธานกรรมการบริหารมีหน้าท่ีเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิ 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ ื่น   
บริษัทจํากดัจํานวนบริษัทในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน ไม่เกิน 5 บริษัท เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอ
ในการปฏิบติัหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และต้องรายงานให้บริษัท ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 
 
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ   
 คณะกรรมการบริษัทได้ทําการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ โดยรวมทัง้คณะไม่น้อยกว่าปี
ละ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาผลงานท่ีผ่านมาว่ามีข้อดี และข้อบกพร่องประการใดบ้าง ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติังานในอนาคตตลอดจนเพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีในการปฏิบติังานร่วมกนัของคณะกรรมการทกุท่าน 
 
การประเมนิผลประธานเจ้าหน้าท ี่บริหาร   

บริษัท ทําการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประจําทุกปี เพ่ือก่อให้เกิดการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้บริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยใช้หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัท จดทะเบียน
ส่วนใหญ่นิยมใช้ และตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งหลักเกณฑ์การ
ประเมินนัน้ต้องรวมถึงผลปฏิบติังานทางการเงิน ผลการปฏิบติัตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว เป็นต้น  
ปัจจยัท่ีใช้ในการประเมินผลทัง้ในแง่การประเมินโดยใช้ปัจจยัทางการเงิน (Financial Metrics) และปัจจยัท่ีไม่ใช่
ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังาน 

- ปัจจัยทางการเงิน  (Financial Metrics) ได้แก่ รายได้ กําไรสุทธิ กําไรสุทธิต่อหุ้น อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset) อตัราผลตอบแทนจากสว่นของผู้ ถือหุ้น 
(Return on Equity) และมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added - EVA) ฯลฯ 
เป็นต้น  

- ปัจจัยท ี่ไม่ใช่ทางการเงนิ  (Non-Financial Metrics) ได้แก่ วิสยัทศัน์ ภาวะความเป็นผู้ นํา การ
บรรลุตามแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การมีความสมัพนัธ์อนัดีกับคณะกรรมการบริษัท  
การตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางของคณะกรรมการบริษัท การติดต่อสื่อสาร การ
บริหารงานทรัพยากรบคุคล การขยายตลาด ฯลฯ เป็นต้น 
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การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
 บริษัท มีนโยบายในการพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ในด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และในด้าน
การบริหารอย่างต่อเน่ือง โดยกรรมการและผู้บริหารจะเข้าร่วมการสัมมนาและการฝึกอบรมท่ีจัดขึน้ โดยตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังาน ก.ล.ต. หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการทกุ
ท่านได้ผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) หรือ หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง   
 บริษัท มีแผนการสืบทอดตําแหน่ง โดยกระบวนการสรรหาจากบุคคลทัง้ภายในและภายนอกบริษัท โดย
บริษัท  มีระบบการคดัสรรบุคคลากรท่ีมีความเหมาะสมเข้ามารับตําแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารท่ีสําคญั และ
สอดคล้องกบัแผนการสืบทอดตําแหน่ง ทัง้นีท้กุตําแหน่งจะต้องผ่านระบบการคดัสรรท่ีโปร่งใส และเป็นธรรม  
 
เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้ นายยรรยงค์ สวสัด์ิ ให้ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 
2552 จนถึงปัจจุบัน โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีสําคัญ ได้แก่ ทําหน้าท่ีดําเนินการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบร่ืนถกูต้องตามกฎหมาย จดัทํารายงานการประชมุ
คณะกรรมการ รวบรวมและเก็บรักษารายงานการประชมุให้ง่ายแก่การค้นหา จดัเตรียมและจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ
รวมทัง้รายงานประจําปีให้กับผู้ ถือหุ้นและหน่วยงานกํากบัดแูล จดัทําและจดัเก็บรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และ
จดัส่งให้แก่หน่วยงานกํากบัดแูล รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นกบัเผยแพร่ใน Website  ดแูลให้บริษัท บริษัทย่อย กรรมการ และ
ผู้บริหารปฏิบตัิให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ ติดต่อประสานงานต่างๆ กบัหน่วยงานดงักล่าว 
รวมทัง้แจ้งข้อมลูเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้กับตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ   ก.ล.ต. นอกจากนี ้
เลขานกุารบริษัท ยงัมีหน้าท่ีให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัท รายใหม่  ติดต่อ
สร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ ถือหุ้น ทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างผู้ ถือหุ้นกบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั Corporate Governance และให้ข้อมลูและผลกัดนัคณะกรรมการให้ปฏิบติัตาม รวมทัง้
ให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของหลกัการดังกล่าว ให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่กรรมการ และ
ผู้ บริหารในการจัดทํารายงานต่างๆตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับ ต่างๆท่ีกําหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือความโปร่งใส เช่น การรับทราบภาระหน้าท่ีเก่ียวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ฯ และดูแลการ
ดําเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกํากับท่ี
เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 
ผู้ตรวจสอบภายใน   

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการ
ปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยทําการทดสอบ การประเมินความเส่ียง การประเมินความเพียงพอ และ
ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในของบริษัท เพ่ือให้การปฏิบตัิงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
เปา้หมาย และเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบท่ีวางไว้ 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -76- 

9.4 การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 การเสนอช่ือ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตัง้บคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนมุติั
จากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ทัง้นีก้ารแต่งตัง้บุคคลใดต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติ 
หรือใช้สิทธิในการออกเสียง และบคุคลท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องดแูลให้บริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมมีข้อบงัคับในเร่ืองการทํารายการเก่ียวโยงท่ีสอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมุล และการ
บนัทกึบญัชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนัตามกําหนด 
 
9.5 การดแูลเรื่ องการใช้ข้อมลูภายใน   

บริษัท ได้กําหนดมาตรการในการปอ้งกนัการนําข้อมลูของบริษัท ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของผู้บริหาร และ
บคุลากรของบริษัท และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการรักษาความลบั และการใช้ข้อมลูภายในไว้  ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

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

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท จะต้องไม่นําความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของ
บริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไม่วา่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท จะต้องไม่ทําการซือ้ขาย โอนหรือรับโอน 
หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในบริษัท  และ/หรือ เข้าทํานิติกรรมอ่ืนใด
โดยใช้ความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัท  อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่วา่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกําหนดนีใ้ห้รวมความถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของ บริษัท ด้วย ผู้ใดท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ได้
กระทําผิดอยา่งร้ายแรง 

4. กรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่วใน
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน โดยบริษัท ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ 
 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   
 ในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชี 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) จํานวน 2,250,000บาท 
สว่นคา่บริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) :  -ไม่มี- 
หมายเหต:ุ  ผู้สอบบญัชีบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั ได้สง่หนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระ และแจ้งวา่ในระหว่างปี 
2561 ไม่มี non-audit services ท่ีให้บริการกบับริษัท แต่อย่างใด 
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9.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดแูลกจิการท ี่ดใีนเรื่ องอ ื่นๆ   

9.7.1 จริยธรรมธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
กําหนดแนวนโยบายเก่ียวกับการกํากับดแูลกิจการ  โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบวา่ จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจและ
มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้ นเป็น
สําคญั  ซึง่บริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ภายในของบริษัท ท่ี www.starsmicro.com ดงันี ้

1. ให้ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
2. คํานึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้สว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ และดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว 

อาจมีการแต่งตัง้คณะกรรมการคณะอ่ืนได้ นอกจากนีบ้ริษัท ได้กําหนดบทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะคณะอย่างชดัเจน 

4. ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาท่ี
เหมาะสม 

5. ดําเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงั โดยบริษัท ได้จดัให้มีการประเมินความเส่ียงวางกลยทุธ์แก้ไขและ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ําเสมอ 

6. ปลกูฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท  
 
สําหรับพนกังานท่ีเข้าใหม่ในแต่ละปีนัน้ บริษัทได้อบรมเพ่ือให้พนกังานใหม่รับทราบจริยธรรมทาง 

ธุรกิจของบริษัท ในคราวเดียวกบัการรับทราบการประกอบธุรกิจของบริษัท และระเบียบปฏิบติัของบริษัทในการ 
ปฐมนิเทศ 
 
9.7.2 แนวปฏิบัตกิารไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา  
 บริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการใช้ซอฟท์แวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ และควบคมุการใช้เพ่ือให้พนกังานตระหนกั
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ พร้อมทัง้เผยแพร่ให้พนกังานทกุระดบัรับทราบ และฝ่ายไอทีของบริษัทได้ทํา
การตรวจสอบทกุปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์การทํางานของพนกังาน เพ่ือ
ปอ้งกนัไม่ให้มีการละเมิดซอฟท์แวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities:CSR) 
บริษัทได้ดําเนินโครงการอย่างตอ่เน่ืองกบักรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม สําหรับโครงการเสริมสร้าง

ศกัยภาพโรงงานอตุสาหกรรมมุ่งสูก่ารพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างยัง่ยืน (CSR-DIW 2560) 
สําหรับนโยบายและรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมเบือ้งต้นตามโครงการนี ้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และผู้ ท่ีสนใจสามารถ
อา่นและศกึษารายละเอียดซึง่บริษัทได้เผยแพร่ไว้อย่างครบถ้วน ในเวบไซต์ของบริษัทท่ี www.starsmicro.com 
หวัข้อ CSR  
 รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม  (Corporate Social Responsibilities Report) บริษัท ได้แยกเล่มในการ
เปิดเผยต่างหากจากรายงาน 56-1 และ 56-2 ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และผู้ ท่ีสนใจสามารถอ่านและศกึษารายละเอยีดซึง่
บริษัทได้เผยแพร่ไว้อย่างครบถ้วน ในเวบไซต์ของบริษัทท่ี www.starsmicro.com หวัข้อ CSR 
 
10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจภายใต้การ
กํากบักิจการท่ีดีและยึดหลกัจริยธรรมควบคู่ไปกบัการใส่ใจดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมและสงัคม บริษัทมีความสํานึกท่ีจะ
รับผิดชอบต่อสงัคมอย่างแท้จริง โดยคํานึงถึงผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า ชมุชนตลอดจนสงัคมในวงกว้าง ทัง้นีเ้พ่ือนําไปสู่การพฒันาธุรกิจ
อย่างยัง่ยืน สําหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) นัน้บริษัทมี
ความเช่ือว่าชมุชนท่ีเข้มแข็งและมีการพฒันาท่ียัง่ยืนนัน้ มีความสําคญัยิ่งในฐานะเป็นปัจจยัเอือ้ต่อการดําเนินธุรกิจ 
อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึง่เป็นท่ีตัง้ของบริษัทนัน้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของบริษัท เพราะบริษัท
เป็นสมาชิกสว่นหนึง่ของชมุชนและสงัคมนี ้นอกจากนีบ้ริษัทมุ่งท่ีจะสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ียงัประโยชน์ทางธุรกิจและ
ต้องเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมของโลก และเป็นพลเมืองท่ีดีของโลก นัน่คือเป็นธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ดงันัน้ 
บริษัทจงึมีนโยบาย CSR ดงันี ้

 

ด้านชุมชนและสังคม 

1. บริษัท จะสํารวจ ตรวจสอบสภาพชมุชนและสงัคมโดยรอบในพืน้ท่ีทัง้ใกล้และไกล ว่าได้รับผลกระทบ
ในทางลบจากการดําเนินธุรกิจหรือโครงการท่ีจะดําเนินการในอนาคตมากน้อยเพยีงใด เพื่อนํามาพิจารณา
แก้ไข/ปรับปรุงการดําเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายตอ่ชมุชนและสงัคม ทัง้
โดยทางตรงและทางอ้อม 

2. บริษัท จะสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมอาสาท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม 
3. บริษัท จะร่วมกนัรักษาสภาพแวดล้อมในชมุชนและสงัคมให้น่าอยู่ 
4. บริษัท จะสนบัสนนุให้ชมุชนและสงัคมมีระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานต่างๆ อย่างพอเพียง  
5. บริษัท จะสนบัสนนุและมีสว่นร่วมในการบําเพญ็ประโยชน์สาธารณะ  

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. บริษัท จะสร้างสรรค์และผลติผลติภณัฑ์ท่ีไม่เป็นพิษต่อโลก 
2. บริษัท จะปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตตามความเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสดุ 
3. บริษัท จะสง่เสริมการนําวสัดใุช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ 
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4. บริษัท จะแบง่ปันข้อมลูด้านสิ่งแวดล้อมและสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆทัง้ในและนอกประเทศอนัเป็นประโยชน์
ตอ่สิ่งแวดล้อม 

5. บริษัท จะปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจงัและตอ่เน่ือง 
บริษัท จดัโครงการฝึกอบรมเป็นการภายใน (inside training) เพ่ือให้พนกังานทกุระดบัรับทราบนโยบาย

สิ่งแวดล้อมของบริษัท และจดัฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบติัในการ
ต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่ของบริษัท และตระหนกัถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีดี 

บริษัทได้แต่งตัง้คณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้การดําเนินการด้าน 
CSR เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ทัง้ 8 ด้านดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  บริษัทจะปฏิบติัอย่างมีจริยธรรมของกิจการต่อกิจการ
อ่ืน และสร้างสัมพันธภาพระหว่างกิจการให้ดี โดยยึดหลักการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสงัคมในคู่ค้า เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน และจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีสามารถบัน่ทอน
กระบวนการทางการเมืองอย่างยัง่ยืน 

2. การ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ น   บริษัทจะสร้างความเช่ือมัน่ ในการเป็นแบบอย่างท่ีดีของการ
ตอ่ต้านการทจุริต อีกทัง้มุ่งมัน่สนบัสนนุการกํากบัดแูล ส่งเสริม อบรม ให้พนกังาน ตวัแทน คู่สญัญา
รับจ้าง คู่ค้า ตระหนกัถึงการทุจริตท่ีอาจเกิดขึน้ และสร้างและรักษาระบบการต่อต้านการทุจริตท่ีมี
ประสิทธิผล นอกเหนือไปจากวิธีการบริหารความเสี่ยงของกิจการอย่างยัง่ยืน 

3. การเคารพสิทธ ิมนุษยชน  บริษัท จะส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในกิจการ และกระตุ้ นให้มีการปฏิบัติตามหลักสากล ตัง้แต่ระดับคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร ลงไปถึงระดบัพนกังาน และให้คําปรึกษา ตรวจสอบการเคารพในสิทธิความเป็นพลเมือง 
สิทธิทางการเมือง สิทธิทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม อย่างยัง่ยืน 

4. การปฏิบัต ิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทเคารพสิทธิในการทํางานตามหลกัมนษุยชน โดยจะ
ไม่เลือกปฏิบติัไม่แบ่งแยกถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส และไม่กีดกัน ไม่
สร้างอคติหรือความลําเอียงในการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า 15 ปี และให้ความ
คุ้มครองสภาพการทํางานของพนกังาน บริษัทจะจ่ายค่าจ้างแรงงาน และจดัสวสัดิการให้ เพื่อเป็น
หลกัประกนัความมัน่คง โดยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัการจ่าย
คา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกนั  และจดัสถานท่ีทํางานให้เกิดความปลอดภยัในการทํางาน และ
มีสขุอนามยัท่ีดีในการทํางาน 
 

ในทุกปี บริษัทจะจดัให้มีการอบรมให้กับวิศวกรและช่างเทคนิคตลอดจนพนักงานท่ีปฏิบตัิงานเป็น
ทีมป้องกันเหตุฉุกเฉินของบริษัท เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความชํานาญในการป้องกันและเกิด
ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สินของตวัพนกังานเอง และของบริษัท  

ในปี 2560 นี ้บริษัท มีสถิติการเกิดอบุติัเหตจุากการทํางานในสายการผลิตจํานวน 3 ครัง้ โดย
พนกังานได้รับบาดเจ็บเพียงเลก็น้อย  

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทจะให้คําปรึกษา และให้ข้อมลูต่อผู้บริโภค เพ่ือป้องกนัสขุภาพ
และความปลอดภยัของผู้บริโภค โดยจดัหาสินค้าและพฒันาสินค้าและการบริการท่ีมีประโยชน์ต่อ
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สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างยัง่ยืน  นอกจากนีบ้ริษัทจะให้ความรู้และข้อมลูท่ี
จําเป็นตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าและบริการของบริษัทอย่างยัง่ยืน 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนกัว่า การประกอบธุรกิจได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
ต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง บริษัทจะพยายามวางแผนและจดัการควบคมุ ป้องกนักิจกรรมทางการผลิตของ
บริษัทให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด และควบคุมอตัราการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้
น้อยท่ีสดุ และฟืน้คืนทรัพยากรท่ีสญูเสียไปอย่างยัง่ยืน 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทจะร่วมกับชมุชนในการสร้างการมีส่วนร่วมของชมุชน โดย
ให้ข้อมลู และให้คําปรึกษา และให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ ในการทํากิจกรรมร่วมกนั และให้
ชมุชนมีสว่นร่วมในการเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์กบัตวัชมุชนและสงัคมอย่างยัง่ยืน 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกร รมซ ึ่ งได้จากการด ําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทมีแนวทาง ลดการใช้พลงังาน หรือวตัถุดิบในการ
ผลิต และมุ่งผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆท่ีมีประโยชน์กับ
บริษัทและสงัคมอย่างรับผิดชอบ ทัง้ในระดบับคุคล ระดบักิจการ และระดบัประเทศ อย่างยัง่ยืน 
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คณะทาํงานจัดทาํระบบ CSR บริษัท  สตาร์ส ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
บทบาทหน้าท ี่ของคณะทาํงาน CSR 
1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานในแตล่ะคณะให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์เปา้หมายการ ดําเนินงานความรับผิดชอบ 
    ตอ่สงัคมขององค์กร 
2. ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพ่ือให้บรรลเุปา้หหมายท่ีกําหนดไว้ 
3. ดําเนินการตามแผน ควบคมุการปฎิบติัตามเกณฑ์ชีว้ดั และติดตามผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 

เลขานุการจัดทาํระบบ CSR 

คณะทาํงานด้านการกาํกับดูแลองค์กร  คณะทาํงานด้านสิทธ ิมนุษยชน  

คณะทาํงานด้านการปฎิบัติด้านแรงงาน  คณะทาํงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 

คณะทาํงานด้านการดาํเนินงานอย่างเป็น
ธรรม 

คณะทาํงานด้านการปฎิบัติด้านผู้บริโภค 

 

คณะท ํางานด้านการมีส่วน ร่วม  และ
การพัฒนาชุมชน 

ประธานคณะกรรมการ  

รองประธานคณะกรรมการ  
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บทบาทหน้าท ี่ของคณะทาํงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) 
 

บทบาทหน้าท ี่ของคณะทาํงานด้านการกาํกับดแูลองค์กร  
1.  บริหารจดัการ และกํากบัดแูลองค์กร เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้โดยคํานงึถึงผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ และเกิด 
     ประโยชน์ตอ่สงัคมทัว่ไป 
2.  ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายตามท่ีกําหนดไว้ 
3.  ดําเนินการจดัทําเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจดัทํา รวมถึงประสานงาน 
     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
4.  ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และส่ือสารอบรมแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ  

  
บทบาทหน้าท ี่ของคณะทาํงานด้านสทิธ ิมนุษยชน 
1.  ให้คําปรึกษา ตรวจสอบการเคารพในสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ  
     วฒันธรรม กลุม่บคุคลท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ รวมตลอดถึงสิทธิพืน้ฐานในการทํางาน  
2.  ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีกําหนดไว้ 
3.  ดําเนินการจดัทําเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจดัทํา รวมถึงประสานงาน 
     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
4.  ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และส่ือสารอบรมแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 
 
บทบาทหน้าท ี่ของคณะทาํงานด้านการปฏิบัตด้ิานแรงงาน 
1.  ให้คําปรึกษา ตรวจสอบการจ้างงาน และความสมัพนัธ์ในการจ้างงาน เง่ือนไขในการทํางาน และคุ้มครองทาง 
     สงัคม   การเจรจาหรือทางสงัคมสขุภาพ และความปลอดภยัในการทํางาน รวมตลอดถึงการพฒันาทรัพยากร 
    บคุคล   
2.  ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีกําหนดไว้ 
3.  ดําเนินการจดัทําเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจดัทํา รวมถึงประสานงาน 
     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
4.  ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 
 

บทบาทหน้าท ี่ของคณะทาํงานด้านสิ่งแวดล้อม 
1.  ให้คําปรึกษาหารือ ตรวจสอบเก่ียวกบัการบง่ชีแ้ละการจดัการลกัษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภณัฑ์ 
      และการบริการ 
2.  ส่งเสริมการบริโภคและการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน และการรณรงค์เพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ 
      รวมถึงการสร้างคณุคา่การบริการเชิงนิเวศ 
3.  ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีกําหนดไว้ 
4.  ดําเนินการจดัทําเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจดัทํา รวมถึงประสานงาน 
     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
5.  ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และส่ือสารอบรมแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 
 
บทบาทหน้าท ี่ของคณะทาํงานด้านการดาํเนินงานอย่างเป็นธรรม 
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1.  ให้คําปรึกษาหารือ ตรวจสอบการต่อต้านการคอรัปชัน่ และการตอ่ต้านการรับสินบน การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
อย่างรับผิดชอบ การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมในขอบเขตของผลกระทบ รวมถึง     
การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน 

2.  ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีกําหนดไว้ 
3.  ดําเนินการจดัทําเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจดัทํา รวมถึงประสานงาน 
    หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
4.  ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และส่ือสารอบรมแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 
 
บทบาทหน้าท ี่ของคณะทาํงานด้านการปฏิบัตด้ิานผู้บริโภค 
1.  ให้คําปรึกษาหารือ ตรวจสอบการให้ข้อมลูการทําการตลาด และการปฎิบติัเพ่ือการปกป้องสขุภาพ และความ 
     ปลอดภยัของผู้บริโภค การจดัหา และการพฒันาสินค้าและการบริการท่ีเป็นประโยชน์ รวมตลอดถึงการบริโภค 
    อย่างยัง่ยืน 
2.  ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีกําหนดไว้ 
3.  ดําเนินการจดัทําเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจดัทํา รวมถึงประสานงาน 
    หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
4.  ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และส่ือสารอบรมแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 
 

บทบาทหน้าท ี่ของคณะทาํงานด้านการมีส่วนร่วม และการพฒันาชุมชน  
1.  ให้คําปรึกษาหารือ ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการพฒันา สงัคม เศรษฐกิจ ชมุชน 
2.  ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีกําหนดไว้ 
3.  ดําเนินการจดัทําเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมท่ีต้องจดัทํา รวมถึงประสานงาน 
     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
5. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 

 
บทบาทหน้าท ี่เลขานุการการจัดทาํระบบ CSR 
1.  ดําเนินการจดัทําประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะทํางานด้านความรับผิดชอบของบริษัทตอ่สงัคม (CSR)  
     จากการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินงานระบบ (CSR)  
2.  ดําเนินการจดัประชมุติดตามความคืบหน้า ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจดัระบบ จดัทําบนัทึกประชมุ 
    พร้อมทัง้จดัทําสรุปรายงานความคืบหน้ากิจกรรมแจ้งตอ่คณะกรรมการและคณะทํางานด้านความรับผิดชอบของ 
    บริษัทตอ่สงัคม (CSR)  
3. รวบรวมข้อมลูและการจดัทํารายงานข้อมลูของสถานประกอบการและชมุชนตามรูปแบบคู่มือการรายงานความ 
   รับผิดชอบตอ่สงัคม 
4.  ดําเนินการสือ่สารข้อมลูระบบ CSR ให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 
 

10.2 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

 บริษัท ได้ทําการกําหนดแนวปฏิบัติ และสื่อสารกับพนักงานทุกคนให้รับทราบ  นอกจากนี ้เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เป็นไป ตามหลกัการกํากบัดแูล
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กิจการท่ีดี ตามหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผู้ มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance – RBA)
และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัทจึงกําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และสินบน และจะ
ประกาศพร้อมเผยแพร่ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนกังานถือปฏิบติั  
 
กลไก/กระบวนการในการรับข้อเสนอแนะประเดน็หรือให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารสูงสุด และพนักงานในการ
ปฏิบัตหิน้าท ี่ 

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ผ่านการสานเสวนาผู้ มีส่วนได้เสีย 
ตู้ รับความคิดเห็น E-Mail ผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ และ
คณะกรรมการความปลอดภยั 

 
 

10.3 การดาํเนินธุรกจิท ี่มผีลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
       ในปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยไม่ได้ถกูตรวจสอบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 
10.4 กจิกรรมเพ ื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)   

       ในปี 2561 บริษัทได้ทํากิจกรรมเพือ่ประโยชน์ตอ่สงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม (CSR-after process) ดงันี ้
 

1. กจิกรรมบริจาคโลหติ 

เพ่ือให้พนักงานได้ร่วมทําประโยชน์แก่สังคม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ บริษัทฯ จึงได้ร่วมกบัโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศนูย์รังสิต จดักิจกรรมรับบริจาคโลหิต  จากผู้บริหารและ
พนกังาน ท่ีมีจิตอาสาในการบริจาคโลหิตเพ่ือชว่ยเหลือแก่ผู้ ท่ีมีความจําเป็นและขาดแคลน ซึง่กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรม
ประจําของบริษัทท่ีจะจดัขึน้ทกุๆ 3 เดือน  
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2. โครงการ  “จติอาสา” มอบนํา้ดื่ม 

อีกหนึ่งโครงการท่ีบริษัทฯ ได้ทํามาตลอดปี 2561 นัน้ก็คือการมอบนํา้ด่ืมร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ 
เอกชนโดยในบางโอกาสจะมีพนกังานจิตอาสาบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมแจกนํา้ด่ืมให้แก่ผู้ ทีมมาร่วมงานในโอกาสต่างๆ 
อาทิ 

     1.ร่วมออกหน่วยแจกนํา้ด่ืมกับแพทยสภา จ.ลพบรีุ  รพ.อานนัทมหิดล ในการบริการประชาชนท่ีมารับการตรวจ
รักษา 

     2.สนบัสนนุนํา้ด่ืมโครงการว่ิงเพ่ือการกศุล ณ สะพานพระนัง่เกล้า จงัหวดันนทบรีุ  

     3.สนบัสนนุนํา้ด่ืมโครงการว่ิงเพ่ือการกศุล “ก้าวด้วยธรรม เพ่ือ 17 โรงพยาบาล” ณ วดับวรนิเวศวิหาร 

     4.มอบนํา้ด่ืมให้แก่มลูนิธิฉือจี ้ จํานวน 1,100 ขวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 การป้องกันการมส่ีวนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

บริษัท กําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต
คอรัปชัน่อย่างต่อเน่ือง เพื่อประเมิน ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เป็นไป ตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี หลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผู้ มีความรับผิดชอบ (Responsible Business 
Alliance – RBA) และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทจุริต บริษัท จงึกําหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริต 
และสินบน และจะประกาศ 
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พร้อมเผยแพร่ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบติัดงันี ้
 
1.   บริษัท จะต่อต้านการทจุริต และไม่ยอมรับการให้ หรือการรับของขวญั สินบน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมี
เจตนาจงูใจให้เกิดการดําเนินการ หรือเกิดการกระทําการใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 
2.  บริษัท ต้องมีจรรยาบรรณ และมีความมุ่งมัน่ในการปอ้งกนัมิให้เกิดการทจุริต รวมถึงมีหน้าท่ีในการกําหนด
แนวทางการปฏิบติัเพื่อการตอ่ต้านการทจุริต อีกทัง้ต้องมีการสอบทานตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษัทได้กําหนดไว้อย่าง
สม่ําเสมอ  
3. ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท มีหน้าท่ีป้องกนัและดแูลไม่ให้เกิดการทจุริต และสินบน หากพบการทจุริต

หรือพบเหตอุนัควรเช่ือได้วา่ มีพฤติกรรม หรือเจตนาท่ีสอ่ไปในทางทจุริต และสินบน ให้แจ้งต่อผู้บริหารหรือ 
ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็ว โดยสง่จดหมายร้องเรียนท่ีกลอ่งรับเร่ืองร้องเรียน บริเวณโรงอาหาร และบริเวณ
อ่ืนท่ีเหมาะสมของบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.  สําหรับบคุคลภายนอก หากพบการทจุริต และสนิบน หรือพบเหตอุนัควรเช่ือได้ว่า ผู้บริหารหรือพนกังาน
ของบริษัทมีพฤติกรรม มีเจตนาท่ีสอ่ไปในทางทจุริต สามารถแจ้งเบาะแสไปยงัอีเมล์ 
complainbox@starsmicro.com 
5.   บริษัท ขอให้ผู้ แจ้งเบาะแส มั่นใจได้ว่า จะได้รับการคุ้ มครอง และบริษัทจะแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีให้มีหน้าท่ี
ตรวจสอบทกุเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูนีไ้ว้เป็นความลบัสงูสดุ 

 

แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตติามแนวทางปฏบิัตใินการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชั่น 

 บริษัท กําหนดแนวทางดงันี ้

1. กําหนดให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติตาม และประเมินผลการปฏิบติัของตนเอง ตามแนวทาง
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทและหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้ มีความรับผิดชอบ (Responsible 
Business Alliance – RBA) ท่ีบริษัทประกาศ และตามมาตรฐานสากลด้านการตอ่ต้านการทจุริต 

2. กําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากการทจุริตคอรัปชัน่ และรวบรวมประเด็น
ท่ีสําคญั นําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตรวจสอบ และสัง่การดําเนินการแก้ไข และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามผล และรายงานอย่างต่อเน่ือง 

 

ในปี 2561 บริษัทฯไม่มีกรณีการทําผิดด้านการทจุริต (Fraud) หรือกระทําผิดจริยธรรม (Penalty) ใด ไม่มี
กรณีท่ีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารลาออกอนัเน่ืองจากประเด็นเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด และ
ไม่พบกรณีการปฏิบตัิในทางลบอนัมีผลตอ่ช่ือเสียงของบริษัทฯ อนัเน่ืองมาจากความล้มเหลวในการทําหน้าท่ี
สอดส่องดแูลของคณะกรรมการบริษัทฯ   

นอกจากนีใ้นปี 2561 บริษัทฯไม่ได้รับการร้องเรียนเร่ืองการละเมิดสิทธิมนษุยชนแตอ่ย่างใด จากพนกังาน 
คู่ค้า และชมุชนท่ีใกล้เคียงบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯจะสง่เสริมให้พนกังาน และผู้บริหารปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนษุยชนแบบ
สากล อย่างตอ่เน่ืองยัง่ยืน 

 

 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือให้เป็นท่ี

ยอมรับ และเชื่อถือต่อผู้ ถือหุ้ น และนักลงทุน ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯได้จัดตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระเพื่อดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  และรายงานทางการเงินให้ตรง
ต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เช่ือถือได้ ตลอดจนดแูลให้บริษัทฯมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และมีระบบการทํางานท่ีถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยเฉพาะเร่ืองของความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุร่วมกบั ผู้สอบบญัชี ฝ่าย
จดัการของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  

สําห รับบริ ษัทย่อยของบริ ษัท  ปัจจุบันบ ริ ษัทมีบ ริ ษัทย่อย  3 แห่ง  ไ ด้แ ก่  (1)บริษัท  Stars 
Microelectronics USA, Inc. บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 59 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตัง้แต่
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2552 (2) บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99 มีสถานะ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทตัง้แต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2553  และ (3) บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั  บริษัทมี
สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตัง้แต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 บริษัทก็จะจดัให้มี
ระบบการควบคมุภายในท่ีมีความเพียงพอและสอดคล้องกบัของบริษัทเช่นกนั    

 
11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

สําหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินและทบทวน ระบบการ 
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการบริษัทฯได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า 
บริษัทฯมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความ
เส่ียง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู และระบบการติดตาม 
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11.2    ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุร่วมกบั ผู้สอบบญัชี ฝ่ายจดัการของบริษัท เพ่ือ

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และได้ให้
ความเห็น อนัเป็นประโยชน์ เพือ่บริหารและจดัการความเสี่ยงท่ีสําคญั โดยได้ทําการแจ้งให้ฝ่ายจดัการดําเนินการกบั
ประเด็นท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีแจ้งใน Management Letter อย่างครบถ้วน รวมทัง้ติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท บรรลุวตัถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่ในปีท่ีผ่านมา บริษัทยงัไม่มี
ข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในอย่างมีนยัสําคญั ด้านระบบการควบคมุภายในของบริษัท มีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจและระดบัการอนมุตัิรายการในแต่ละระดบั (ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น) 
แยกออกจากกันท่ีชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในระบบงาน  4 ด้าน
ต่อไปนี ้ออกจากกนัโดยเดด็ขาดเพ่ือเป็นการสอบยนัซึง่กนัและกนั คือ (1) หน้าท่ีอนมุติั (2) หน้าท่ีบนัทึกรายการบญัชี
และข้อมลูสารสนเทศ (3) หน้าท่ีในการดแูลทรัพย์สิน และ (4) หน้าท่ีในการตรวจสอบ ทัง้นี ้บคุคลท่ีได้รับมอบหมาย
หน้าท่ีในการสอบยนัซึง่กนัและกนัเป็นบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระจากกนัอย่างแท้จริง 

 
 
 

11.3 ข้อมูลห ัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
นอกจากนีบ้ริษัท ยงัจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยทําการทดสอบ การประเมิน
ความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในของบริษัท เพ่ือให้การ
ปฏิบติังานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ  บรรลเุป้าหมายและเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบท่ีวางไว้ และรายงานผล
การตรวจสอบภายในตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ล่วงหน้าประจําปี ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ  

ปัจจบุนัหวัหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯคือ นางสาวสนุนัท์ วงศ์มทุธาวณิชย์ ตําแหน่ง ผู้ช่วย
ผู้ อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2561 นีฝ่้ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบติังานตรวจสอบได้อย่างราบร่ืน
ครบถ้วนตามแผนการปฏิบติังานท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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12. รายการระหว่างกัน   

รายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง สามารถสรุปได้ ดงันี ้

12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถอืห ุ้นและบริษัทท ี่เก ี่ยวข้อง 

การซือ้ขายวตัถดุิบและเครื่องจกัรของบริษัท บางสว่นจะเป็นการซือ้ขายผ่านทางตวัแทนของบริษัทซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และผ่านทางบริษัทย่อยซึง่บริษัทเข้าไปร่วมลงทนุในปี 2548 เนื่องจาก
ตวัแทนและบริษัทย่อยดงักล่าวมีความเชี่ยวชาญในการทําการตลาด และมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการติดต่อลกูค้าโดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศ รวมไปถึงการจดัหาวตัถุดิบและ
เครื่องจกัรที่ใช้ในการผลิต โดยราคาซือ้วตัถดุิบผ่านทางตวัแทนในการทําตลาดและบริษัทย่อยจะเป็นราคาตลาด ในขณะที่ราคาขายส่วนใหญ่จะเป็นราคาทนุบวกกําไรส่วนเพิ่ม สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และ ปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีรายการระหวา่งกนักบัผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดงันี ้

 

รายการระหว่างกนัหลกักบัผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
สําหรับปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2559 
(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 

(บาท) 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

กลุ่ม SIIX กลุ่ม SIIX ถือหุ้นในบริษัท    
 อยู่ร้อยละ 4.96 

9,443,621.53 15,104,111.13 25,234,851.16 การขายสินค้าและบริการ 
1,014,153.77 2,115,233.22 1,518,825.51 รายการลกูหนีก้ารค้า 
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ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
สําหรับปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2559 
(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 

(บาท) 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 
อยู่ร้อยละ 59 

1,100,147,706 1,179,831,823.46 887,951,216.95 การขายสินค้า 
 227,489,250 143,682,196.65 130,486,523.67 ลกูหนีก้ารค้า 
  - 3,477,559.31 - การขายเครื่องจกัรและอปุกรณ์ 
  309,653 15,454,969.03 2,210,197.66 รายได้อื่น 
  1,895,552.64 603,866.50 - ลกูหนีอ้ื่น 
  1,156,255.22 800,312.83 807,542.12 เจ้าหนีอ้ื่น 
  12,608,899 11,366,113.16 10,156,316.53 คา่ใช้จ่ายอื่น 
  400,134 - - สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 
SS RFID Co.,Ltd. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 

อยู่ร้อยละ 75  
- - - การขายสินค้า 

  - - - ลกูหนีก้ารค้า 
  109,637 89,485.29 10,908.48 ลกูหนีอ้ื่น 
  858,137 647,046.80 - รายได้อื่น 
  1,547,000 - - ซือ้สินค้าและบริการ 

 
  - - 350,000.00 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
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รายการระหว่างกนักบัผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องตามรายบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2559 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 

(บาท) 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั และความ
สมเหตสุมผล 

บริษัท ซกีซ์ อีเอม็เอส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ SIIX Corp 
Osaka โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2558  และ 31 มีนาคม 2559  
ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 4.96  9,443,621.53 15,104,111.13 25,234,851.16 

การขายสินค้าและบริการ  
บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าในกลุม่ 
Microelectronics ของบริษัทผ่านทางบริษัท ซคีซ์ 
บางกอก จํากดั ซึง่เป็นตวัแทนในการทําตลาดของ
บริษัท โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทนุบวก
กําไรสว่นเพิม่ และเป็นราคาตลาดซึง่สามารถ
เทียบเคียงได้ 

  

1,014,153.77 2,115,233.22 1,518,825.51 

รายการลกูหนีก้ารค้า 
เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสินค้าและ
บริการในกลุม่ Microelectronics โดยมีเงื่อนไข
การค้าตามปกติ 

Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 59 

1,100,147,705.88 1,179,831,823.46 887,951,216.95 การขายสินค้า 
บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าสินค้าในกลุม่ 
Microelectronics  และ IC Packaging ของ
บริษัทผ่านทาง Stars Microelectronics USA, 
Inc. โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทนุบวก
กําไรสว่นเพิม่ 
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ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2559 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 

(บาท) 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั และความ
สมเหตสุมผล 

  - 3,477,559.31 - การขายเครื่องจกัรและอปุกรณ์ 
เป็นรายการขายเครื่องจกัรและอปุกรณ์ให้ Stars 
USA. สําหรับการผลิตสินค้าให้กบัลกูค้ารายหนึง่ 

  309,653.13 15,454,969.03 2,210,197.66 รายได้อื่น 
เป็นรายได้จาการขายสินค้าในกลุม่ IC 
Packaging 

  1,895,552.64 603,866.50 - ลกูหนีอ้ื่น 
เป็นส่วนของลกูหนีต้ามสญัญาการผ่อนชําระที่ถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี 

  227,489,249.94 143,682,196.65 130,486,523.67 รายการลกูหนีก้ารค้า 
เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสินค้าและ
บริการในกลุม่ Microelectronics และ IC 
Packaging โดยมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ 

  1,156,255.22 800,312.83 807,542.12 เจ้าหนีอ้ื่น 
เป็นรายการคา่คอมมิชชัน่ 

  12,608,898.57 11,366,113.16 10,156,316.53 คา่ใช้จ่ายอืน่ 
เป็นคา่คอมมิชชัน่ 

 
 

 400,133.50 - - สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 
เป็นส่วนของลกูหนีต้ามสญัญาการผ่อนชําระที่ถึง
กําหนดชําระเกินกวา่ 1 ปี 
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ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2559 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 

(บาท) 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน  และความ
สมเหตสุมผล 

SS RFID Co.,Ltd. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 75  

- - - การขายสินค้า 
บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าในกลุม่ IC Packaging 
โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทนุบวกกําไร

สว่นเพิ่ม 
  109,636.91 89,485.29 10,908.48 ลกูหนีอ้ื่น 

เป็นรายการให้เช่าพืน้ที่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
อื่น 

  858,136.80 647,046.80 - รายได้อื่น 
เป็นรายการให้เช่าพืน้ที่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
อื่น 

  1,547,000.00 - - 
 

ซือ้สินค้าและบริการ 
เป็นรายการซือ้ RFID Tag 

  - - 350,000.00 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
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12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
ในอดีต บริษัทมีการทําธุรกรรมการค้าท่ีเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องและบริษัทร่วมอยู่

พอสมควร  เน่ืองจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นผู้ ประกอบการใหญ่ในธุรกิจซือ้ขายชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัท  เช่น การจําหน่ายผลิตภณัฑ์ การจดัซือ้
วัตถุดิบ และการซือ้เคร่ืองจักร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมการค้าท่ีเกิดขึน้เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติเสมือนคู่
ค้าธุรกิจโดยทัว่ไป ซึง่ต้องพึง่พาการซือ้ผลิตภณัฑ์หรือบริการต่อกนั โดยผู้บริหารบริษัทได้กําหนดขัน้ตอนในการอนมุติั
ธุรกรรมดงักล่าวเสมือนการดําเนินการค้ากบัลูกค้าปกติโดยทัว่ไปและไม่มีการเลือกปฏิบติั  โดยบริษัทมีนโยบายให้
ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ระหวา่งกนัเป็นไปตามกลไกราคาตลาด นอกจากนี ้บริษัทได้มีนโยบายการจดัซือ้ตามมาตรฐาน ISO 
9001 โดยจะมีการเปรียบเทียบผู้ขายใน AVL (Approved Vendor List) ประมาณ 2-3 ราย และพิจารณาคดัเลือก
จาก คณุภาพ ราคา ระยะเวลาการชําระเงิน โดยเกณฑ์ท่ีใช้นี ้เป็นเกณฑ์เดียวกนัท่ีใช้กบัทกุบริษัท 
ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณา และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ว่าเป็นรายการท่ีบริษัทฯ ดําเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีเง่ือนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้นโยบายการ
กําหนดราคาระหว่างบริษัทฯ  กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกําหนดตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การค้า (Fair and at arm’s length) เช่นเดียวกบัท่ีกําหนดให้กบับคุคล/กิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั และเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ  

มาตรการหรือข ัน้ตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกนัของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง และ 

(2) ธุรกรรมพิเศษ โดยมาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันสําหรับธุรกรรมในแต่ละประเภท มี
รายละเอียด ดงันี ้ 

1. ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและตอ่เน่ือง 
บริษัท ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ว่าในการเข้าทําธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษัท 

ได้ดแูลให้บริษัท ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ 
หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง และการได้มา
หรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี 

2. ธุรกรรมพิเศษ 
บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลในการเข้าทําธุรกรรม

ต่าง ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น 
ผู้สอบบญัชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือ สํานกังานกฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว ความเห็นของบุคคลท่ีมีความรู้ความชํานาญ
พิเศษจะถูกนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ   และ/หรือ 
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ผู้ ถือหุ้ น แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  พร้อมทัง้เปิดเผยในรายงานประจําปี และแบบแสดงข้อมลูประจําปีของบริษัท
ฯ (แบบ 56-1) 
12.3 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

การทํารายการระหว่างกนัในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัท ให้คํามัน่ว่า จะดแูลให้บริษัท ปฏิบติัให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง 
และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี 
 และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการ ราคาและเง่ือนไขต่างๆ 
ของรายการวา่เป็นไปตาม เง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยผู้บริหารและผู้ มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนใน
การอนมุติัรายการระหว่างกนัดงักล่าว 
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ส่วนท ี่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

13. ข้อมลูทางการเงนิท ี่สาํคัญ 
 
งบการเงนิ 
 
สรุปรายการสอบบัญชี 
ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัท ประจํางวดสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5313 ประจํางวดสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คือนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4501 ประจํางวดสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คือนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ  

โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้
 

สาํหรับงบการเงนิงวดปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)และ
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทนุ
รวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี
สิน้สุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้วยเชน่กนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ 
ตามท่ีระบุในข้อกําหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เรื่ องสาํคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ  งบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเร่ืองเหล่านี ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ

การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหล่านีด้้วย ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญัต่องบการเงิน และจํานวนรายได้ท่ีบนัทึกในบญัชีจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผลกําไรขาดทนุของบริษัทฯ นอกจากนี ้ บริษัทฯมีลกูค้าเป็นจํานวนมากราย ซึง่มีเง่ือนไขทางการค้าท่ี
แตกตา่งกนั และแนวโน้มการชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนัในอตุสาหกรรม   การผลิต
ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ท่ีรุนแรงขึน้ ดงันัน้ จงึมีความเสี่ยงเก่ียวกบัมลูค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ 
ทําความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคมุท่ีบริษัทฯออกแบบไว้  

• สุ่มตวัอย่างรายการขายและบริการเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสมของการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯกบัลกูค้า และสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 

• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและชว่งใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหนีท่ี้บริษัทฯออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพ่ือหาความผิดปกติท่ีอาจ
เกิดขึน้ของการรับรู้รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทําผ่านใบสําคญัทัว่ไป  

ลูกหน้ีการค้า 

ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างชําระ
มากกว่า 12 เดือนเป็นจํานวน 223 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32 ของยอดรวมของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น              
การประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีก้ารค้าต้องอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในการ
พิจารณาข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้สําหรับลกูหนีท่ี้ค้างชําระเป็นระยะเวลานาน 
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ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี ้สภาพเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ซึ่งอาจทําให้เกิด
ความเสี่ยงในการรับรู้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู
ของลูกหนีโ้ดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ และทําความเข้าใจระบบการควบคมุท่ีออกแบบไว้ นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้
ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพจิารณาคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงันี ้

• ทําความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า และสอบทานความสม่ําเสมอ
ของการใช้เกณฑ์ดงักล่าว และเหตผุลสําหรับการรับรู้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าแบบเฉพาะเจาะจง  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาค้างชําระและการเคล่ือนไหวของลกูหนีก้ารค้าเพ่ือระบถึุงกลุ่มลกูหนีท่ี้มีข้อ
บง่ชีว้า่มีการเก็บเงินได้ช้ากวา่ปกติ  

• สอบทานรายการการรับชําระหนีจ้ากลกูหนีภ้ายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

สินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับของสินค้าคงเหลือตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9 
ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประมาณการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือสําหรับสินค้าท่ีล้าสมยัหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึน้อยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจรอายขุอง
สินค้า การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและอตุสาหกรรม ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสี่ยงเก่ียวกับมลูค่าของค่า
เผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ   

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ และทําความเข้าใจระบบการควบคุมท่ีออกแบบไว้นอกจากนี ้
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือดงันี ้  

• ทําความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความ
สม่ําเสมอของการใช้เกณฑ์ดงักล่าว และเหตผุลสําหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือแบบ
เฉพาะเจาะจง 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพ่ือระบถึุงกลุ่มสินค้าท่ี
มีข้อบง่ชีว้า่มีการหมนุเวียนของสินค้าท่ีช้ากว่าปกติ  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจํานวนเงินสทุธิท่ีกิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทนุของ
สินค้าคงเหลือแตล่ะกลุ่มสินค้า  

 

ข้อมูลอ ื่น   

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมลูท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
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การเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนัน้) 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมลูอ่ืนนัน้ 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาว่าข้อมลูอื่นนัน้มีความ
ขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมลู
อ่ืนแสดงขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมลูอ่ืนแสดง
ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนัน้ ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเร่ืองดงักล่าวท่ี
ต้องรายงาน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท ี่ในการกาํกับดแูลต่องบการเงนิ  

ผู้ บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํา งบ

การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการ

ท่ีดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกตอ่ไปได้ 

ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นใน
ระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานดงัต่อไปนีด้้วย 

• ระบแุละประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
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ข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ
ภายใน 

• ทําความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่ม่ใชเ่พือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุ
ภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจดัทํา 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอ่เน่ืองของผู้บริหาร และสรุป
จากหลักฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกับเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้
กลุ่มบริษัทต้องหยดุการดําเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียง   ผู้ เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 
ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในซึง่ข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบั
ความเป็นอสิระและได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึง่ข้าพเจ้า
เช่ือวา่มีเหตผุลท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือ
ปอ้งกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -101- 

จากเร่ืองทัง้หลายท่ีสื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีไ้ว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่วสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้ มีสว่นได้เสียสาธารณะจะได้จาก
การสื่อสารดงักลา่ว 

ผู้สอบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันีคื้อ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 

 

มณี รัตนบรรณกิจ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 5313 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ: 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
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สาํหรับงบการเงนิงวดปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)และบริษัท
ย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกําไรขาดทนุรวม งบกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 
ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สด สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรค     
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ    จาก
กลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี                 ในส่วน
ท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามท่ีระบใุน
ข้อกําหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่ องสาํคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ    งบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสําหรับเร่ือง
เหล่านี ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบ                  
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหลา่นีด้้วย การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหล่านี ้
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัต่อไปนี ้
การรับรู้รายได้ 
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รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญัต่องบการเงิน และจํานวนรายได้ท่ีบนัทึกในบญัชีจะ
สง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลกําไรขาดทนุของบริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯมีลกูค้าเป็นจํานวนมากรายซึง่มีเงื่อนไขทาง
การค้าท่ีแตกตา่งกนัและสถานการณ์การแข่งขนัในอตุสาหกรรม การผลิตชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีรุนแรงขึน้ ดงันัน้ จงึ
มีความเสี่ยงเก่ียวกบัมลูค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ 
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ 

ทําความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคมุท่ีบริษัทฯออกแบบไว้  
• สุม่ตวัอย่างรายการขายและบริการเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสมของการรับรู้รายได้วา่เป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯกบัลกูค้า และสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 
• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและชว่งใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 
• สอบทานใบลดหนีท่ี้บริษัทฯออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี   
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพ่ือหาความผิดปกติท่ีอาจ

เกิดขึน้ของการรับรู้รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทําผ่านใบสําคญัทัว่ไป  

ลกูหนีก้ารค้า 
ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯมีลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างชําระ
มากกวา่ 12 เดือนเป็นจํานวน 299 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 50 ของยอดรวมของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้บนัทึกคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เป็นจํานวน 357 ล้านบาท การประมาณการค่าเผื่อหนีส้งสยั
จะสญูของลกูหนีก้ารค้าต้องอาศยัดลุยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในการพิจารณาข้อสมมติท่ีใช้ใน                
การประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้สําหรับลกูหนีท่ี้ค้างชําระเป็นระยะเวลานาน ซึง่พิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน การวเิคราะห์อายหุนี ้สภาพเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ซึง่อาจทําให้เกิดความเส่ียงในการ
รับรู้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู
ของลกูหนีโ้ดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ และทําความเข้าใจระบบการควบคมุท่ีออกแบบไว้ นอกจากนี ้ข้าพเจ้า
ได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงันี ้

• ทําความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า และสอบทานความสม่ําเสมอ
ของการใช้เกณฑ์ดงักล่าว และเหตผุลสําหรับการรับรู้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าแบบเฉพาะเจาะจง  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาค้างชําระและการเคล่ือนไหวของลกูหนีก้ารค้าเพ่ือระบถึุงกลุม่ลกูหนีท่ี้มีข้อ
บง่ชีว้า่มีการเก็บเงินได้ช้ากว่าปกติ  

• สอบทานรายการการรับชําระหนีจ้ากลกูหนีภ้ายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

สินค้าคงเหลือ 
การประมาณการมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับของสินค้าคงเหลือตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9 
ต้องอาศยัดลุยพินิจของฝ่ายบริหารคอ่นข้างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประมาณการคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่
สินค้าคงเหลือสําหรับสินค้าท่ีล้าสมยัหรือเสื่อมสภาพซึง่ขึน้อยู่กบัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจรอายขุอง
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สินค้า การแขง่ขนัทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและอตุสาหกรรม ซึง่อาจทําให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมลูคา่ของคา่
เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯได้บนัทกึคา่เผ่ือ       การ
ลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือจํานวน 247 ล้านบาท เพ่ือสะท้อนถึงมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินค่าเผื่อการลดลงของ
มลูค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ และทําความเข้าใจระบบการควบคมุท่ีออกแบบไว้นอกจากนี ้
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้า
คงเหลือดงันี ้  
• ทําความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคา่เผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความ

สม่ําเสมอของการใช้เกณฑ์ดงักล่าว และเหตผุลสําหรับการรับรู้ค่าเผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือแบบ
เฉพาะเจาะจง 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพ่ือระบถึุงกลุม่สินค้าท่ี
มีข้อบง่ชีว้า่มีการหมนุเวียนของสินค้าท่ีช้ากว่าปกติ  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจํานวนเงินสทุธิท่ีกิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทนุของ
สินค้าคงเหลือแตล่ะกลุ่มสินค้า  

 ข้อมลูอ ื่น  

บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืน ซึง่รวมถึงข้อมลูท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง      งบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผู้สอบบญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมลูอ่ืนนัน้ 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มีความ
ขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมลู
อ่ืนแสดงขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกลุม่บริษัทตามท่ีกลา่วข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูท่ีขดั
ต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลทราบเพ่ือให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท ี่ในการกาํกับดแูลต่องบการเงนิ  
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํา งบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักลา่ว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการ
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ท่ีดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุม่บริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสงูแตไ่ม่ได้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้วา่รายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแตล่ะรายการ
หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียง          ผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานดงัต่อไปนีด้้วย 
• ระบแุละประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ
ภายใน 

• ทําความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใชเ่พื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุ
ภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจดัทํา 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอ่เน่ืองของผู้บริหาร และสรุป
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ 
ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้
กลุ่มบริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เน่ืองได้ 
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• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การกําหนด
แนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียง   ผู้ เดียวตอ่
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลในเร่ืองตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเดน็ท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบั
ความเป็นอสิระและได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึง่ข้าพเจ้า
เช่ือวา่มีเหตผุลท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือ
ปอ้งกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทัง้หลายท่ีสื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีไ้ว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้ มีสว่นได้
เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดงักลา่ว 
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี ้
 
เติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4501 
 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ: 22 กมุภาพนัธ์ 2561 
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สาํหรับงบการเงนิงวดปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)และบริษัท
ย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกําไรขาดทนุรวม งบกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สด สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรค     
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบใุนข้อกําหนดนัน้
ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่ องสาํคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสาํหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบ                  
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหลา่นีด้้วย การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหล่านี ้
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองดงักลา่วมีดงัต่อไปนี ้การรับรู้รายได้รายได้จากการ
ขายและบริการถือเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญัต่องบการเงิน และจํานวนรายได้ท่ีบนัทกึในบญัชีจะส่งผลกระทบ
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โดยตรงต่อผลกําไรขาดทนุของกลุม่บริษัท นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีลกูค้าเป็นจํานวนมากรายซึง่มีเงื่อนไขทางการค้าท่ี
แตกตา่งกนัรวมถึงสถานการณ์การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมการผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ ดงันัน้ จงึมีความเสี่ยง
เก่ียวกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถาม
ผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคมุท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไว้  

• สุม่ตวัอย่างรายการขายและบริการเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสมของการรับรู้รายได้วา่เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุม่บริษัทกบัลกูค้า และสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 

• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและชว่งใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหนีท่ี้กลุ่มบริษัทออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพ่ือหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึน้
ของการรับรู้รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทําผ่านใบสําคญัทัว่ไป  

ข้อมูลอ ื่น   

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืน ซึง่รวมถึงข้อมลูท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุม่บริษัท (แตไ่ม่รวมถึง      
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมลูอ่ืนนัน้ 

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาว่าข้อมลูอ่ืนนัน้มี
ความขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏวา่
ข้อมลูอ่ืนแสดงขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกลุม่บริษัทตามท่ีกลา่วข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูท่ีขดั
ต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลทราบเพ่ือให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท ี่ในการกาํกับดแูลต่องบการเงนิ  

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักลา่ว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการ
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ท่ีดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุม่บริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสงูแตไ่ม่ได้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้วา่รายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแตล่ะรายการ
หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้

  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียง ผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานดงัต่อไปนีด้้วย 

• ระบแุละประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ
ภายใน 

• ทําความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใชเ่พื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุ
ภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจดัทํา 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอ่เน่ืองของผู้บริหาร และสรุป
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ
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บญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ 
ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้
กลุ่มบริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เน่ืองได้ 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การกําหนด
แนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียง   ผู้ เดียวตอ่
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลในเร่ืองตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเดน็ท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบั
ความเป็นอสิระและได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึง่ข้าพเจ้า
เช่ือวา่มีเหตผุลท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือ
ปอ้งกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทัง้หลายท่ีสื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีไ้ว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้ มีสว่นได้
เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดงักลา่ว 

 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี ้
 
เติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4501 
 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
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ตารางสรุปงบการเงนิ  

งบแสดงฐานะการเงนิ  

รายการ
พ ันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทร ัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,895                0.31 75,038              2.60 27,941                0.96

     ลกูหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกนั 1,014                  0.03 2,115                0.07 1,519                  0.05

     ลกูหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 692,389              19.82 596,368            20.70 625,433              21.42

     หกั : ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (56,908) (1.63) (357,442) (12.41) (362,072) (12.40)

     รวมลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 636,495              18.22 241,041            8.37 264,880              9.07

     ลกูหนีอ่ื้น 2,483                  0.07 2,047                0.07 6,215                  0.21

     รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นสทุธิ 638,978              18.29 243,088            8.44 271,095              9.28

     สินค้าคงเหลือ 418,426              11.98 246,178            8.54 345,569              11.83

     สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 26,318                0.75 21,618              0.75 30,594                1.05

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,094,617           31.34 585,922            20.33 675,200              23.12

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 2,354,218           67.40 2,257,911         78.36 2,207,614           75.59

     สินทรัพย์ไม่มตีัวตน-สทุธิ 33,947                0.97 31,750              1.10 31,996                1.10

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 3,923                  0.11 33                     0.00 97                       0.00

     สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 6,431                  0.18 5,808                0.20 5,603                  0.19

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,398,519           68.66 2,295,502         79.67 2,245,310           76.88

รวมสินทรัพย์ 3,493,136           100.00 2,881,424         100.00 2,920,509           100.00

2561
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

รายการ

พ ันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือห ุ้น

หนีส้ ินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 184,337              5.28 167,449            5.81 353,851              12.12

     เจ้าหนีก้ารค้า 168,647              4.83 100,153            3.48 198,092              6.78

     เจ้าหนีค่้าเคร่ืองจกัร

         กิจการที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 246,025              7.04 28,942              1.00 50,959                1.74

     เจ้าหนีอ่ื้น

          กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกนั 39,809                1.14 51,112              1.77 49,651                1.70

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12,667                0.36 21,288              0.74 12,239                0.42

     รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 467,148              13.37 201,495            6.99 310,941              10.65

     ส่วนของเจ้าหนีค่้าเคร่ืองจกัรแบบผ่อนชาํระ

     ส่วนท่ีถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี -                      -                      21,067              0.73 6,238                  0.21

     หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน-ส่วนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 4,754                  0.14 84,472              2.93 162,592              5.57

     ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี -                      -                      499,225            17.33 -                      0.00

     เงินกู้ยืมระยะยาว-ส่วนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 301,600              8.63 299,080            10.38 136,580              4.68

     หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 6,198                  0.18 14,623              0.51 10,916                0.37

     รวมหนีส้ินหมุนเวียน 964,037              27.60                   1,287,411         44.68                   981,119              33.59                   

หนีส้ินไม่หมุนเวียน

     ส่วนของเจ้าหนีค่้าเคร่ืองจกัรแบบผ่อนชาํระ

          ส่วนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี -                      -                      6,282                0.22 -                      -                      

     หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิจาก

         ส่วนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 15,390                0.44 132,368            4.59 166,290              5.69

     เงินกู้ยืมระยะยาว-สทุธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 199,000              5.70 174,900            6.07 204,320              7.00

     หุ้นกู้ 497,596              14.24 -                    0.00 214,862              7.36

     สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 39,543                1.13 48,358              1.68 44,281                1.52

     หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 7,143                  0.20 7,143                0.25 7,143                  0.24

     หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 209                     0.01 542                   0.02 542                     0.02

     รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 758,881              21.72 369,593            12.83 637,437              21.83

รวมหนีส้ิน 1,722,918           49.32 1,657,004         57.51 1,618,556           55.42

2561

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -113- 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

รายการ

พ ันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือห ุ้น

ท ุนเร ือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

   หุ้นสามญั 419,582,439 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 2 บาท 1,020,771           29.22 1,020,771         35.43 1,229,890           42.11

ทนุออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูค่าแล้ว

   หุ้นสามญั 418,237,983 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 2 บาท 836,476              23.95 836,476            29.03 836,479              28.64

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 927,953              26.57 927,953            32.20 927,956              31.77

สํารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 8,794                  0.25 13,187              0.46 14,716                0.50

กําไรสะสม

   จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 79,300                2.27 79,300              2.75 79,300                2.72

   ยงัไม่ได้จดัสรร (ขาดทนุสะสม) (115,174) (3.30) (664,303) (23.05) (589,818) (20.20)

   กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 28,572                0.82 28,572              0.99 28,572                0.98

   ส่วนเกินทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น

      ในบริษัทย่อย 672                     0.02 672                   0.02 672                     0.02

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,766,593           50.57 1,221,857         42.40 1,297,878           44.44

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 3,625                  0.10 2,563                0.09 4,075                  0.14

รวมส่วนของผู้ถือห ุ้น 1,770,218           50.68 1,224,420         42.49 1,301,953           44.58

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือห ุ้น 3,493,136           100.00 2,881,424         100.00 2,920,509           100.00

2561

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560

 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -114- 

งบกาํไรขาดทุน  

รายการ 2561
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พ ันบาท ร้อยละ

รายได้

     รายได้จากการขายและการบริการ 3,532,850                98.18 1,853,763                97.49 1,765,659                97.48

     กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 41,182.00                1.14 -                           -                    4,345                       0.24

     กําไรจากการจาํหน่ายเศษซาก 15,957.00                0.44 22,069                     1.16 15,900                     0.88

     รายได้อ่ืน 8,377.00                  0.23 25,626                     1.35 25,407                     1.40

รวมรายได้ 3,598,366                100.00              1,901,459                100.00              1,811,311                100.00              

ค่าใช้จ่าย

     ต้นทนุขายและบริการ 3,240,076                90.04 1,781,473                93.69 1,435,680                79.26

     ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 233,262                   6.48 280,224                   14.74 238,267                   13.15

     ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 55,684                     1.55 302,395                   15.90 4,630                       0.26

     ขาดทนุจากการด้อยค่าอปุกรณ์ -                           -                    17,122                     0.90 -                           -                    

รวมค่าใช้จ่าย 3,529,022                98.07 2,381,214                125.23 1,678,577                92.67                

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 69,344                     1.93                  (479,755) (25.23) 132,734                   7.33                  

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม -                           -                    -                           -                    -                           -                    

กําไร (ขาดทุน) หลังส่วนกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 69,344                     1.93                  (479,755) (25.23) 132,734                   7.33                  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (45,086) (1.25) (59,246) (3.12) (59,567) (3.29)

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (8,614) (0.24) (7,946) (0.42) (1,231) (0.07)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 15,644                     0.43                  (546,947) (28.76) 71,936                     3.97                  

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี

     อํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 2,692                       0.07 (1,058) (0.06) 1,512                       0.08                  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เ ป็นของผู้ถ ือหุ้นของบริษัทฯ 12,952                     0.36                  (545,889) (28.71) 70,424                     3.89                  

ข้อมูลต่อหุ้น

กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)

มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท)

มลูค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั

0.084

1.56

1.00

845,773

2559 2560
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

(0.653)

2.12 1.46

0.015

1.00

836,476 836,476

1.00

 
 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -115- 

งบกระแสเงนิสด 

รายการ 2559 2560 2561

พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 24,258                      (539,001)                   73,167                      

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อทุกภยั -                                -                                -                                

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 346,278                    384,304                    254,668                    

   หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 55,684                      302,395                    4,630                        

   ตัดจาํหน่ายหนีส้ญู -                                -                                -                                

   ตัดจาํหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 437                           501                           278                           

   ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง (1,344)                       9,546                        349                           

   ขาดทนุ (กําไร) จากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (674)                          (2,517)                       (578)                          

   ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุ -                                -                                -                                

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสทุธิที่จะได้รับ (โอนกลบั) 56,871                      184,023                    (10,357)                     

   ขาดทนุจากการด้อยค่าของอปุกรณ์ -                                17,122                      -                                

   ตัดจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 31                             38                             13                             

   ค่าเสียหายของสินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยจากการประกนัภยั -                                1,903                        -                                

   ขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าของสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน -                                8,257                        -                                

   ตัดจาํหน่ายเจ้าหนี ้ -                                -                                -                                

   ตัดจาํหน่ายสินทรัพย์หมนุเวียน -                                1,320                        -                                

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,657                        8,380                        4,700                        

   สํารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 8,794                        4,393                        1,529                        

   ค่าตัดจาํหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 851                           1,629                        2,171                        

   ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 44,234                      55,067                      57,396                      

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 543,077                    437,360                    387,966                    

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 44,551                      85,276                      (35,031)                     

   สินค้าคงเหลือ 33,011                      (29,579)                     (95,645)                     

   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 22,699                      (4,876)                       (8,977)                       

   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (3,392)                       251                           195                           

หนีสิ้นดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (188,586)                   (38,396)                     90,504                      

   หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 1,511                        4,321                        (1,807)                       

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,556)                       (2,809)                       (4,715)                       

   หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน -                                333                           -                                

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 448,315                    451,881                    332,489                    

   รับเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อทุกภยั -                                -                                -                                

   เงินสดรับค่าชดเชยความเสียหายของสินทรัพย์จากการประกนัภยั -                                9,861                        -                                

   จ่ายดอกเบีย้ (43,431)                     (54,906)                     (58,500)                     

   จ่ายภาษีเงินได้ (152)                          (332)                          (3,987)                       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเน ินงาน 404,732                    406,505                    270,002                    

งบการเงินรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -116- 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)  

รายการ 2559 2560 2561

พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเจ้าหนีค่้าซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (77,956)                     (193,478)                   (26,962)                     

ซือ้เคร่ืองจกัร อปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (374,295)                   (366,448)                   (153,426)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 2,702                        90,093                      5,965                        

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษัทย่อย -                                -                                -                                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                                -                                -                                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (449,549)                   (469,833)                   (174,424)                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (425,102)                   (16,888)                     186,402                    

เงินสดรับสทุธิจากหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน -                                246,274                    219,413                    

ชาํระคืนหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน (4,326)                       (49,577)                     (107,817)                   

ชาํระคืนเจ้าหนีผ่้อนชาํระค่าซือ้เคร่ืองจกัร -                                (25,716)                     (21,067)                     

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 200,000                    300,000                    180,000                    

ชาํระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (226,600)                   (326,620)                   (313,080)                   

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ -                                -                                -                                

เงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นกู้ 496,745                    -                                213,466                    

ชาํระคืนหุ้นกู้ -                                -                                (500,000)                   

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ -                                -                                6                               

เงินลงทนุในบริษัทย่อยของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย -                                -                                -                                

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 40,717                      127,472                    (142,675)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ ิ่มข ึน้ (ลดลง) สุทธิ (4,100)                       64,144                      (47,097)                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 14,994                      10,894                      75,038                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10,894                      75,038                      27,941                      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ ิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   รายการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ยงัไม่ได้จ่ายชาํระ 242,720                    33,764                      49,533                      

   รายการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ยงัไม่ได้รับชาํระ -                                -                                -                                

   ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สญัญาเช่าการเงิน -                                -                                445                           

   รายการโอนสินค้าคงเหลือเป็นอปุกรณ์ -                                7,961                        6,612                        

   รายการโอนเจ้าหนีค่้าซือ้เคร่ืองจกัรเป็นเจ้าหนีผ่้อนชาํระค่าซือ้เคร่ืองจกัร -                                55,692                      -                                

   เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ได้มาภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 4,951                        -                                -                                

งบการเงินรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ   

 

อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2560 Unit

1. อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 0.69                          0.46                          เท่า

2. อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว 0.30                          0.25                          เท่า

3. ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ย 53.15                        86.84                        วนั

4. ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย 75.22                        68.08                        วนั

5. ระยะเวลาในการชําระหนีเ้ฉลี่ย 65.14                        68.50                        วนั

6. วงจรเงินสด 63.23                        86.42                        วนั

7. อัตรากําไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 18.69                        3.90                          %

8. อัตรากําไร (ขาดทุน) ก่อนหักคา่เสื่อมราคา ภาษี และ

ดอกเบีย้

21.94                        (5.15)                         %

9. อัตรากําไร (ขาดทุน) สทุธิ 4.07                          (29.50)                       %

10. อัตราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 1.24                          1.35                          เท่า

11. อัตราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ 2.23                          (8.10)                         เทา่

12. อัตราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 2.48                          (17.16)                       %

13. อัตราสว่นผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น(1) 5.59                          (36.53)                       %

14. กําไรสทุธิตอ่หุ้น(2) 0.08                          (0.65)                         บาท

15. มูลคา่หุ้ นตามบญัชีตอ่หุ้ น 1.55                          1.46                          บาท

ข้อสงัเกต :

(1)อัตราสว่นผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น = กําไร (ขาดทุน) สาํหรับปี / คา่เฉลี่ยสว่นของผู้ ถือหุ้น

(2)กําไรสทุธิตอ่หุ้น = การแบง่ปันกําไร (ขาดทุน) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ / จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลคา่แล้ว  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -118- 

14. การวิเคราะห์และคาํอธ ิบายของฝ่ายจัดการ  
 

คาํอธ ิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของฝ่ายจัดการ  

 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สรุปผลการดําเนินงานและ
สถานะทางการเงิน สําหรับ ปี 2561 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เทียบกบั ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน 
สําหรับปี 2560 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดงัมีสาระสําคญัสรุปได้ดงัต่อไปนี ้

 ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 เทยีบกับปี 2560 
 

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

รายได้จากการขายและบริการ

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

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

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

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

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

กําไร  (ขาดทุน) ขัน้ต้น 329,979         18.69    72,290           3.90         257,689         356.47      

ค่าใช้จ่ายในการขาย 66,461             3.76       66,531              3.59           (70)                   (0.11)        

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

กําไร  (ขาดทุน) จากการดาํเน ินงาน 87,082           4.93      (510,329)        (27.53)      597,411         117.06      

รายได้อ่ืน

   กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,345               0.25       -                   -             4,345               n.a.

   รายได้จากการจําหน่ายเศษซาก 15,900             0.90       22,069              1.19           (6,169)              (27.95)        

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

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

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

กําไร  (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการ เงินและค่าใช้จ่ายภาษี

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

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (59,567)            (3.37)      (59,246)            (3.20)          (322)                 0.54            

กําไร  (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 73,167             4.14       (539,001)          (29.08)        612,168           113.57        

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (1,231)              (0.07)      (7,946)              (0.43)          6,715               84.51          

กําไร  (ขาดทุน) สําหรับปี 71,936           4.07      (546,947)        (29.50)      618,883         113.15      

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจําหน่าย 254,668           14.42     384,304            20.73         (129,637)          (33.73)        

กําไร  (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ

รายการต ัดจาํหน่าย
387,402         21.94    (95,451)          (5.15)        482,853         505.86      

2561 2560 เพ ิ่มข ึน้ (ลดลง)

 
 

ผลการดําเนินงานข้างต้นเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
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รายได้จากการขายสนิค้าและบริการ  

ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,765.66 ล้านบาท ลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 88.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.75 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของยอดขายใน
สินค้ากลุ่ม IC โดยลดลง 352.14 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 23.15 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากลกูค้าในกลุ่ม wafer 
และ IC ชะลอคําสัง่ซือ้ตามภาวะอตุสาหกรรมและการขาดแคลนของ capacitor ในตลาด อย่างไรก็ตาม สินค้าใน
กลุ่ม MMA มียอดขายเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง ทัง้ในกลุม่ลกูค้าเดิม และ ลกูค้าใหม่ 
 
หน่วน : ลา้นบาท

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 556 296 ‐ ‐ 269 315 941 1,243 1,766 1,854

งบการเงนิรวมธุรกจิการผลติและประกอบ
ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส ์(MMA)

ธุรกจิการประกอบและทดสอบ
แผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging)

ตงัอยู่ในประเทศไทย ตงัอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ตงัอยู่ในประเทศไทย ตงัอยู่ในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา

 
 
ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีรายได้จากธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

(Microelectronics Module Assembly: MMA) ซึง่ทัง้หมดเป็นส่วนงานท่ีตัง้อยู่ในประเทศไทย 556 ล้านบาท เพ่ิมขึน้
จากปี 2560 ท่ี296 ล้านบาท สําหรับธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit 
Packaging: IC Packaging) มีรายได้ลดลงทัง้ในส่วนงานท่ีตัง้อยู่ในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาจากในปี 
2560 ท่ี 315 ล้านบาทและ 1,243 ล้านบาท ตามลําดบัเป็นท่ี 269 ล้านบาทและ 941 ล้านบาทในปี 2561 

 
ต้นท ุนขายและกาํไรข ัน้ต้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทนุขายและบริการในปี 2561 จํานวน 1,435.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 
เป็นจํานวน 345.79 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 19.41 เป็นผลมาจาก ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ตัง้สํารองสินค้าคงคลงั 
184.00 ล้านบาท ประกอบกบับริษัทมีการบริหารและลดต้นทนุขายและบริการได้ดีขึน้  ทัง้นีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
นโยบายในการตัง้สํารอง 50% สําหรับวตัถดิุบท่ีไม่เคล่ือนไหวเกิน 1 ปี และ 100% สําหรับวตัถดิุบท่ีไม่เคลื่อนไหวเกิน 
2 ปี และ 

กําไรขัน้ต้น 329.98 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 257.69 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 356.47 เม่ือเทียบกบัปี 
ก่อนหน้าจากการบริหารต้นทนุการผลิตของบริษัทท่ีมีประสิทธภาพมากขึน้ 
 
กาํไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีค่าเสื่อมราคา และรายการตัดจําหน่าย (EBITDA) 
จํานวน 387.40 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 482.85 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 505.86 ซึ่งเป็นผลมาจากการมี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีดีขึน้ ขณะท่ี ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูในส่วน
ของสินค้าคงคลงั ลกูหนีก้ารค้า และการด้อยค่าของอปุกรณ์ในบริษัทย่อย  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 242.90 ล้านบาท ลดลง 356.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

59.50 จากปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายในการบริหารลดลง 41.89 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 
19.60 จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากมีการจดัการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ให้มีความเหมาะสมกบั
โครงสร้างรายได้ปัจจบุนั ในขณะท่ี ปีก่อนหน้ามีหนีส้งสยัจะสญูและหนีสู้ญ จํานวน 302.39 ล้านบาท และขาดทุน
จากการด้อยค่าของเงินลงทุนจํานวน 17.12 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ ให้ความสําคญักับการจดัชัน้ลูกหนีแ้ละการทํา
ประกนัภยัเครดิตการค้า (Trade Credit Insurance) เพ่ือตรวจสอบสถานะทางการเงิน รวมถึงคุ้มครองและลดความ
เส่ียงจากการผิดนดัชําระหนีข้องลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 
 
รายได้และค่าใช้จ่ายอ ื่น 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อืน่ๆ จํานวน 45.65 ล้านบาท ลดลง 2.05 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4.30 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการจําหน่ายเศษซากท่ีลดลง 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4.35 ล้านบาท 

 
คา่ใช้จ่ายทางการเงินประจํา ปี 2561 จํานวน  59.57 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า

เป็นจํานวน 0.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.54 โดยเป็นการเพ่ิมขึน้เล็กน้อย แม้ว่าทิศทางของอตัราดอกเบีย้จะ
สงูขึน้ และบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีค่าใช้จ่ายสําหรับการออกหุ้นกู้ ระหว่างปี โดยยังคงควบคมุค่าใช้จ่ายทางการ
เงินไม่ให้สงูมากนกั จากการรักษาสดัสว่นทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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 ฐานะการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ หนีส้ิน และส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีสําคญั 
เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัต่อไปนี ้

 

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

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

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

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

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,207,614 75.59 2,257,912 78.36 (50,298)           (2.23)      

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

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

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 353,851 12.12 167,449 5.81 186,402          111.32   

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

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 136,580 4.68 299,080 10.38 (162,500)         (54.33)    

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

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 204,320 7.00 174,900 6.07 29,420            16.82    

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

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน 637,437 21.83 369,593 12.83 267,844         72.5      

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

รวมส่วนของผู้ถ ือหุ้น 1,301,953 44.58 1,224,420 42.49 77,533          6.33      

2560 เพ ิ่มขึน้ (ลดลง)2561

 
 
 
สนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 2,920.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก
สิน้ปี 2560 เป็นจํานวน 39.09 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.36 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 89.28 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนลดลง 50.19 ล้านบาท 
 สินทรัพย์หมนุเวียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ สาเหตหุลกัมาจากลกูหนีก้ารค้าและสินค้าคงเหลือท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
11.52 และร้อยละ 40.37 ตามลําดบั เป็นไปตามปริมาณธุรกรรมและคําสัง่ซือ้จากลกูค้า  

 
 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืห ุ้น  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ิน 1,618.56 ล้านบาท ลดลง 38.45 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 2.32 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการชําระคืนเงินกู้ ยืมมากขึน้ 
พร้อมทัง้ปรับสดัส่วนหนีส้ินระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวให้เหมาะสมกบัทิศทางของตลาดการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจํานวน 1,301.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 77.53 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.33 จาก ณ สิน้ปี 2560 เน่ืองจากกําไรจากการดําเนินการของปี 2561 
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 แหล่งท ี่มาและใช้ไปของเงนิท ุน (Source and Use of Fund) 
 

พันบาท พันบาท พันบาท %

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 270,002            406,505            (136,504)        (33.58)            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (174,424)           (469,833)           295,409         62.88             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (142,675)           127,472            (270,147)        (211.93)          

เงินสดและรายการเท ียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (47,097)             64,144              (111,241)        (173.42)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 75,038                 10,894                 64,144            588.77              

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

เพ ิ่มขึน้ (ลดลง)2561 2560

 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิหลงัเงินสดจากกิจกรรมลงทนุและกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2561 ลดลง 
47.10 ล้านบาท ลดลงจํานวน 111.24 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 173.42 เม่ือเทียบกบัปี 2560 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2561 จํานวน 270 ล้านบาท ลดลง 136.50 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 33.58  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2561 จํานวน 174.42 ล้านบาท  
เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า 295.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.88 เน่ืองจากบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการในปีปัจจบุนั บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2561 จํานวน 142.68 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 270.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 211.93 จากกรณีบริษัทฯ และบริษัทย่อยไถ่ถอนและชําระคืนเงินกู้  500 ล้าน
บาทตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้   
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 ตารางแสดงอ ัตราส่วนทางการเงนิ  
 

อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2560 Unit

1. อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 0.69                          0.46                          เท่า

2. อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว 0.30                          0.25                          เท่า

3. ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ย 53.15                        86.84                        วนั

4. ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย 75.22                        68.08                        วนั

5. ระยะเวลาในการชําระหนีเ้ฉลี่ย 65.14                        68.50                        วนั

6. วงจรเงินสด 63.23                        86.42                        วนั

7. อัตรากําไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 18.69                        3.90                          %

8. อัตรากําไร (ขาดทุน) ก่อนหักคา่เสื่อมราคา ภาษี และ

ดอกเบีย้

21.94                        (5.15)                         %

9. อัตรากําไร (ขาดทุน) สทุธิ 4.07                          (29.50)                       %

10. อัตราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 1.24                          1.35                          เท่า

11. อัตราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ 2.23                          (8.10)                         เทา่

12. อัตราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 2.48                          (17.16)                       %

13. อัตราสว่นผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น(1) 5.59                          (36.53)                       %

14. กําไรสทุธิตอ่หุ้น(2) 0.08                          (0.65)                         บาท

15. มูลคา่หุ้ นตามบญัชีตอ่หุ้ น 1.55                          1.46                          บาท

ข้อสงัเกต :

(1)อัตราสว่นผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น = กําไร (ขาดทุน) สาํหรับปี / คา่เฉลี่ยสว่นของผู้ ถือหุ้น

(2)กําไรสทุธิตอ่หุ้น = การแบง่ปันกําไร (ขาดทุน) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ / จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลคา่แล้ว  

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยดํารงอตัราส่วนสภาพคล่องเป็น 0.69 เท่าในปี 2561 เพ่ิมขึน้จาก 0.46 เท่าในปี 

2560 หรือเพ่ิมขึน้ 0.23 เท่า 
วงจรเงินสด 63.23 วนัในปี 2561 ลดลงจาก 86.42 วนัในปี 2560 หรือคิดเป็น 23.19 วนั เน่ืองจากบริษัทมี

ประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงินท่ีเร็วขึน้ และประสิทธิภาพการผลิตและขายสินค้าท่ีเร็วขึน้ 
อตัรากําไรขัน้ต้นสําหรับปี 2561 ท่ีร้อยละ 18.69 เพ่ิมขึน้จากปี 2560 ท่ีร้อยละ 3.90 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ตัง้

สํารองสินค้าคงคลงัในปี 2560 จํานวน 184.00 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนสดัส่วนของผลิตภณัฑ์ให้มี
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นมากขึน้ ทัง้นีถ้้าไม่นบัรวมการตัง้สํารองสินค้าคงคลงัแล้ว ในปี 2561 อตัรากําไรขัน้ต้น
จะมีคา่ร้อยละ 13.83  

อตัรากําไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัคา่เสื่อมราคา ภาษี และดอกเบีย้สําหรับปี 2561 ท่ีร้อยละ 21.94 เพ่ิมขึน้จากปี 
2560 ท่ีร้อยละ -5.15 เน่ืองจากบริษัทมีกําไรขัน้ต้นท่ีเพิม่ขึน้มากขึน้ และมีการบริหารคา่ใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นผู้ ถือหุ้นสําหรับปี 2561 ท่ี 1.24 ลดลงจากปี 2560 ท่ี 1.35 เน่ืองจากบริษัทชําระคืน
หนีเ้งินกู้ ยืม 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้สําหรับปี 2561 ท่ี 2.23 เพ่ิมขึน้จากปี 2560 ท่ี -8.10 เน่ืองจาก
บริษัทมีกําไรก่อนดอกเบีย้และภาษีเพ่ิมขึน้ 
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อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์สําหรับปี 2561 ท่ีร้อยละ 2.48 เพิ่มขึน้จากปี 2560 ท่ีร้อยละ -17.16 
เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิจากปีก่อนหน้าท่ีขาดทนุสทุธิ 

 ภาระผูกพนัและหนีส้ ินท ี่อาจเกดิข ึน้ 
 
ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาํเน ินงานและบริการ  

บริษัทฯได้เข้าทําสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับการเช่ายานพาหนะ ท่ีดินและพืน้ท่ี
ในอาคาร อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต่ 1 - 3 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญา
ดงักล่าวดงันี ้

 (หนว่ย: ล้านบาท) 
 2561 2560 
จ่ายชําระ   
ภายใน 1 ปี 6 6 
มากกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 3 ปี - 5 

 
ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

บริษัทฯได้ทําสญัญารับบริการจากท่ีปรึกษาทางการเงินรายหนึ่งสําหรับระยะเวลาตัง้แต่เดือนมีนาคม 2561 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาบริษัทฯต้องชําระค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นราย
เดือนตามอตัราท่ีระบใุนสญัญา และค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ือให้การบริการดงักล่าวสําเร็จลลุ่วงได้ตามจ่ายจริง ซึง่ในระหว่าง
ปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีค่าบริการภายใต้สญัญาดงักล่าวเป็นจํานวนเงินประมาณ 0.8 ล้านบาท 
(2560: 0.8 ล้านบาท)  

บริษัทฯได้ทําสญัญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคและการขายกบัท่ีปรึกษา ภายใต้เงื่อนไขของสญัญา
บริษัทฯต้องชําระคา่ท่ีปรึกษาเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบใุนสญัญา นอกจากนี ้บริษัทฯต้องจ่ายค่านายหน้าเป็นราย
เดือนตามท่ีระบุในสัญญาด้วย ซึ่งในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญา
ดงักล่าวเป็นจํานวนเงินประมาณ 8.4 ล้านบาท (2560: 7.7 ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพนัเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวน 9 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 30 ล้านเยน (2560: 2 ล้านบาท และ 64 ล้านเยน) ซึง่เก่ียวข้องกบัการซือ้เคร่ืองจกัร ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ และระบบสาธารณปูโภคในอาคาร  

 
สญัญาซือ้ไฟฟ้า 

บริษัทฯได้ทําสญัญาซือ้กระแสไฟฟ้ากบับริษัทแห่งหนึ่งตามจํานวนและราคาท่ีกําหนดไว้ในสญัญา สญัญา
ดงักล่าวมีระยะเวลา 15 ปี และจะสิน้สดุสญัญาในเดือนกนัยายน 2572 
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การคํา้ประกัน  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีหนังสือคํา้ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็น

จํานวนเงิน 4 ล้านบาท (2560: 3 ล้านบาท) ซึง่ประกอบด้วย หนงัสือคํา้ประกนัเพ่ือคํา้ประกนัการใช้ไฟฟ้าเป็นจํานวน
เงิน 2 ล้านบาท (2560: 2 ล้านบาท) และเพ่ือคํา้ประกนัการปฏิบติังานตามสญัญาเป็นจํานวนเงิน 2 ล้านบาท (2560: 
1 ล้านบาท) 

 
 

การจัดต้ังบริษัทย่อย 

ตามมติการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2554 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2554 ได้อนมุติัให้
บริษัท ลงทนุร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย ซึ่งต่อมาได้จดัตัง้ภายใต้ชื่อบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากัด เม่ือวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2555 มีวตัถปุระสงค์ในการผลิตและจําหน่าย อาร์เอฟไอดี แท็ค โดยมีทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท และมีการชําระเงินค่าหุ้นแล้วร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียน (เท่ากบั 50,000,000 บาท) สอดคล้องกบัทิศทางของบริษัท ในการลงทนุธุรกิจใหม่ ทําให้บริษัทมีสินค้าของ
ตนเองซึ่งจะทําให้บริษัทมีความมัน่คงมากขึน้และเป็นสายธุรกิจใหม่ท่ีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตและมีอตัรากําไรสงู 
ซึง่บริษัทจะรับรู้ผลประกอบการทัง้หมดของบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัท 

บริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพ่ิมอีก 25 ล้านบาท และ 50 ล้านบาทในระหว่างไตร
มาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2556 ตามลําดบัและบริษัท ได้รับชําระค่าหุ้นดงักล่าวในเดือนมกราคม 2556 และมิถนุายน 
2556   

ในเดือนมิถนุายน 2556 บริษัท ได้ขายหุ้นท่ีถือในบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั จํานวน 2,500,000 หุ้น 
(ร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบยีนของบริษัทย่อยดงักล่าว) ในราคา 25 ล้านบาท ให้แก่บริษัทแห่งหนึง่ในตา่งประเทศ ทํา
ให้บริษัทมีสดัส่วนเงินลงทนุในบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากัด ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 75 บริษัทได้
บนัทึกผลแตกต่างจํานวนประมาณ 1 ล้านบาทระหว่างเงินท่ีได้รับจากการขายหุ้นและมลูค่าตามบญัชีตามสดัส่วนท่ี
ขายไปของส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยดงักล่าวไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน
การถือหุ้นในบริษัทย่อย” ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 การรับรองความถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีนัน้ให้กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับริษัท ลงลายมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี พร้อมทัง้มอบ
อํานาจให้บคุคลใดลงนามกํากบัเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ 
ดงันี ้

“บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัท
ขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระสําคญั   นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลู
อย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็น
สาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 ต่อผู้สอบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุ
ภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้อง
แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้  นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร  เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร  กํากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรอง
ความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ** 

 

1. นายสมนึก ไชยกลุ  ประธานกรรมการ    

 

2. นายพรีะพล วิไลวงศ์เสถียร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

                                                         
   ให้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบด้วย ทัง้นีแ้บบแสดงรายการข้อมลูประจําปีนีเ้ป็นข้อมลูท่ีสําคญัท่ีผู้ลงทนุ 
    ใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุบริษัทจงึควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนท่ีจะสง่ให้สาํนกังาน 
**  พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  
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 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ นายพรีะพล วิไลวงศ์เสถียร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

  
ทัง้นี  ้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนั
รับผิดต่อบคุคลท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึน้เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น
หรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จในสาระสําคัญหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งใน
สาระสําคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงาน
อ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จํากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารท่ีลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดงักล่าวเท่านัน้  อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถ
พิสจูน์ได้ว่าโดยตําแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งนัน้ ย่อมไม่
มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
 
หมายเหตุ  *** ใช้บังคบักับบริษัทท่ีอยู่ภายใต้บังคบัของหมวด 3/1  แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย  ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือห ุ้น  
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ  และ 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน /บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นายสมนึก ไชยกุล 
ประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการบริหาร 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 
(27 เมษายน 2558) 
 

67 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บัณฑติ 
สาขาเครื่องกล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ผ่านหลักสูตร  Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่ นท ี่ 26/2547 เมื่อ
วันท ี่ 2 พฤศจกิายน  2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 

หลักสูตรการบริหารการลงทุนเพื่อนัก
ธุรกิจระดับทอ็บในประเทศ  Ultra 
Wealth รุ่ นท ี่ 2 
สมาคมเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง  “ธรรม -
ศาสตร์เพื่อสังคม“ (นมธ . ) รุ่ นท ี่ 7  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงชัน้สูง รู่นท ี่ 6 ( สวปอ. มส.6 ) 
วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร ในพระ
บรมราชปูถมัภ์ 

4.0689 เป็นคูส่มรสของ
นางพนูพรรณ 
ไชยกลุ กรรมการ 

2542-ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
 

ประธานกรรมการ 
 
ประธานที่ปรึกษา 
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

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

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
สง่ออกข้าว 
ผลติพลงังานไฟฟ้า 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย  ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือห ุ้น  
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ  และ 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน /บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(สายงาน การจดัการวตัถดุบิ) 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 
(26 เมษายน 2559) 
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ปริญญาตรีและโท  วศิวกรรมศาสตร์
บัณฑติ สาขาไฟฟ้า อิมพีเรียล คอล
เลจ ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

ป ริญญาโท  ส าข าบ ริ ห าร ธุ ร กิ จ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผ่านหลักสูตร  Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่ นท ี่ 116/2558 เมื่อ
วันท ี่ 16 มีนาคม 2558 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 
 
 
 
 
 

 
1.6261 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 

 
กรรมการ  
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
บจ. เอสเอส อาร์เอฟไอดี 
 
บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ 

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ผลติและจําหนา่ยชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ แผงวงจรไมโคร 
พลงังานทดแทน 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-131- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย  ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือห ุ้น  
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ  และ 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน /บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
3. นายประสาท  ยูนิพ ันธ ุ์ 
กรรมการ และกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 
(28 เมษายน 2557) 

 
71 

 
ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บัณฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท สาขาความสัมพนัธ์และ
กฎหมายระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัดีทรอยท์  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
ผ่านหลักสูตร  Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่ นท ี่ 26/2547 เมื่อ
วันท ี่ 21 กันยายน 2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.9175 

 
- 

 
2545-ปัจจบุนั 
 
 

2523- ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
2545-ปัจจบุนั 

 
 

 
กรรมการ และ
กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
บจ. นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ ออฟฟิศ 
 
บจ. สยามแคปปิตอล มลัตเิซอร์วสิเซส  
บจ. สยามเจริญ แคปปิตอล เซอร์วสิเซส 

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์  
 
ปรึกษาและให้คําแนะนําทาง
กฎหมาย 
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ไมไ่ด้
ลงทนุในธรุกิจการเงินเป็นหลกั 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-132- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย  ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือห ุ้น  
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ  และ 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน /บริษัท ประเภทธุรกิจ 

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

72 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑติ 
สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัญฑติ  
สาขา Public Finance  California State 
University, USA 
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎี
บัญฑติ  
สาขา Monetary Theory  University of 
Missouri – Columbia, USA 
ผ่านหลักสูตร  Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่ นท ี่ 9/2547 เมื่อวันท ี่ 
24กุมภาพันธุ์  2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  ผ่านหลักสูตร  Directors Certification 
Program (DCP) รุ่ นท ี่ 89/2550 เมื่อวันท ี่ 
13  มถิุนายน 2550 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ผ่านหลักสูตร   Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นท ี่ 24/2551 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

0.0074 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 

2557 
 

2557 
2544 – 2550 
2557-2558 

 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
และประธาน
คณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
กรรมการ 
อธิการบดี 
กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ 
 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
 
 
บมจ. ลํ่าสงู (ประเทศไทย) 
 
 
บมจ. ไทยเยอรมนั  โปรดกัส์ 
 
คณะกรรมการนโยบายและกํากบัหนี ้
สาธารณะ 
สภาวจิยัแหง่ชาตสิาขาเศรษฐศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
บริษัทหลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
 

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
ผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์
นํา้มนัปาล์ม, ไขมนัพืชผสม และ
เนยเทียม  
ผลติและจําหน่าย ทอ่แสตนเลส 
แสตนเลสอตุสาหกรรม 
 
 
สภาวจิยั 
มหาวทิยาลยั 
บริษัทหลกัทรัพย์ 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-133- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย  ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือห ุ้น  
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ  และ 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน /บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
5. นางพูนพรรณ ไชยกุล 
กรรมการ และประธานคณะกรรมการ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) 
((27 เมษายน 2560) 
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ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

ผ่านหลักสูตร  Director Certification 
Program (DCP) รุ่ นท ี่ 131/2553 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 

หลักสูตร  Financial Statement for 
Directors (FSD) 8/2553 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาล
ทางการแพทย์ สาํหรับผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่ นท ี่ 5 
สถาบนัพระปกเกล้า 
 

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  สถาบัน
วชิาการตลาดทุน วตท .รุ่ น 20 
สถาบนัวชิาการตลาดทนุ 
 

 
0.7771 

 
คูส่มรส นาย
สมนึก ไชยกลุ
ประธาน
กรรมการ 

 
ปัจจบุนั 

 
 
 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 

 
กรรมการและ
ประธาน
คณะกรรมการความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 
(CSR) 
รองประธาน
กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ 
รองประธาน 
กรรมการก่อตัง้ และ
นายกสโมสร 
อปุนายกกรรมการ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย)  
 
 
 
บจ. ชีวา ไรซ์ 
 
บจ.กลุภสัสรณ์ 
บจ. คีย์ สตาร์ พร๊อพเพอร์ตี ้ 
บจ. เอสเอ็มที ไบโอแมส 
สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 (ประเทศไทย) 
 
สมาคมศษิย์เก่าโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ 
จงัหวดัเพชรบรุี 
ประกาศเกียรตคิณุ รางวลั “แมด่ีเดน่” 
ประจําปี 2561 จากสภาแมด่ีเดน่แหง่ชาต ิใน
พระบรมราชินปูถมัภ์ 

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
สง่ออกข้าว 
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ผลติพลงังานไฟฟ้า 
องค์กรเพื่อสงัคม 
 
สถาบนัการศกึษา 
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หน้า-134- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย  ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือห ุ้น  
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ  และ 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน /บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงชัน้สูง รุ่นท ี่ 7 (สวปอ .มส.7) 
สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ใน
พระบรมราชปูถมัภ์ 
 

หลักสูตรวทิยาการประกันภยัระดับสูง 
(วปส ) รุ่ นท ี่ 3 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและ
สง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 
 

หลักสูตร  Mini – M.B.A. 
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

หลักสูตร   RECU รุ่ นท ี่ 43   
คณะสถาปัตย์กรรมจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
โครงการ  The Boss (รุ่ น 7) 
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หน้า-135- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย  ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือห ุ้น  
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ  และ 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน /บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
6. รองศาสตราจารย์ ดร . เอกชัย 
นิตยาเกษตรวัฒน์  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
((27 เมษายน 2560) 
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ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บัณฑิต  
สาขาเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขา การเงิน 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัญฑิต 
University of Mississippi –Finance 

 

หลกัสตูรพืน้ฐานของกรรมการบริษัทจด
ทะเ บียน  สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

 

 
ไมม่ี 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปัจจบุนั 

 
 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
รองศาสตราจาย์ 
ระดบั 9คณะ
บริหารธรุกิจ 
ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 

ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย)  
 
 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
บมจ. ยนูิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เค
มิคลัส์  
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ 
 
บมจ. ปัญจวฒันาพลาสติก  
 
 
บจ. เจตาแบค 
 
 
บจ. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์    

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
มหาวทิยาลยั 
 
ค้าเคมีภณัฑ์ 
 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
ประกอบธุรกิจ นําเข้า ขาย 
สารเคมีที่ใช้ในอตุสาหกรรมนํา้มนั 
โรงกลัน่ 
ผลติ/ตวัแทนจําหน่ายหม้อนํา้ทาง 
อตุสาหกรรม เครื่องกําเนิดไอนํา้ 
นํา้ร้อน 
ประกอบธุรกิจนายหน้าซือ้ขาย
ตราสารอนพุนัธ์ 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-136- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย  ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือห ุ้น  
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ  และ 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน /บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
7. ศาสตราจารย์ ดร . กาํพล ปัญญา
โกเมศ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(27 เมษายน 2560) 
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ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บัณฑิต  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรุี 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขา การเงิน 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัญฑิต 
Schulich School of Business, York 
University , Canada –Finance 
 
 

หลักสูตร  Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 

 

 

 
ไมม่ี 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 
 

 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
และประธาน
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
อธิการบดี 
 
รองศาสตราจาย์ 
คณะบริหารธรุกิจ  
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
ผู้ทรงคณุวฒุดิ้าน
การเงิน 
คณะอนกุรรมการ
วนิิจฉยัการเข้าถือ
หลกัทรัพย์ เพื่อ
ครอบงํากิจการ 
 

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

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
มหาวทิยาลยั 
 
มหาวทิยาลยั 
 
 
รับก่อสร้าง และรับบริหารจดัการ
งานวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
กํากบัดแูลบริษัทหลกัทรัพย์  



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-137- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย  ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือห ุ้น  
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ  และ 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน /บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
8. นายพีระพล วไิลวงศ์เสถียร
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  
(14 สงิหาคม 2557) 

 
54 

 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บัณฑติ 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0.0717 

 
- 

 
ก.ย. 2557-
ปัจจบุนั 

 
 

2556-ส.ค. 
2557 

 
 

2554-2555 
 

2553-2554 
 
 
 

2537-2552 
 
  

 
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
กรรมการบริหาร 
 
รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สาย
งานปฎิบตักิาร 
(COO) 
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
(ที่ปรึกษา) ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
ผู้ อํานวยการฝ่าย
ปฏิบตังิาน 
 รองประธาน
กรรมการ 
(Vice President) 
 

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

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
อตุสาหกรรมชิน้สว่นอปุกรณ์ยาน
ยนต์ 
 
 
 
ผลตินาฬิกาข้อมือ ชิน้สว่นนาฬิกา
ข้อมือ 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
ผลติและสง่ออกฮาร์ดดสิ 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-138- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย  ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือห ุ้น  
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ  และ 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน /บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
9. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ 
เลขานกุารบริษัทฯ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และรอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงาน
การเงินและการบริหาร) 
(7 สงิหาคม 2552) 
     

 
66 

 
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑติ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑติ สถาบันบัณฑติพัฒน  
บริหารศาสตร์  
ผ่านหลักสูตร  Company Secretary 
Program (CSP) รุ่ นท ี่ 33/2552 เมื่อ
วันท ี่ 5-6 ตุลาคม 2552  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
ผ่านหลักสูตร   Role of the 
Compensation Committee Program 
(RCC) รุ่ นท ี่ 9/2552 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
ผ่านหลักสูตร  Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่ นท ี่ 98/2555 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
0.0001 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 
 

2549- 2556 
 
 
 

2538-2549 
2524-2545 

 
รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สาย
งานการเงินและการ
บริหาร 
รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สาย
งานการเงินและการ
บริหาร 
ผู้จดัการทัว่ไป 
อาจารย์พิเศษ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
 
บริษัทไทยมาพรรณ เทรดดิง้ จํากดั 
คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
ผลติและสง่ออกข้าว 
มหาวทิยาลยั 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-139- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย  ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือห ุ้น  
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ  และ 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน /บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
10. ดร .ทดัธีร์  ขยิ่ม 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(สายงานพฒันาธรุกิจ) 
(20 ตลุาคม 2557) 

 
44 

 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บัณฑติ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท Optoelectronics Engineer 
มหาบัญฑติ Osaka University 
ปริญญาเอก Optoelectronics Engineer
ดุษฎีบัญฑติ Osaka University 
 

 
0.0478 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 

2555-2557 
 
 

2554-2555 
 

2552-2554 
 

 
รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สาย
งานพฒันาธรุกิจ 
ผู้จดัการทัว่ไป ฝ่าย
การตลาด 
 
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ
ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
ผู้ อํานวยการฝ่าย
พฒันาธรุกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
บจ. ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี 
 
 
บมจ. เอสวีไอ  
 
บจ. โฟกสัแมนแูฟคเจอริ่ง 

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
ผลติชิน้สว่นยานยนต์ 
 
 
ผลติชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ผลติอปุกรณ์การสื่อสารทางแสง 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-140- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันท ี่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย  ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือห ุ้น  
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ  และ 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน /บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
11. นายชัยณรงค์ นิมมานเทวนิทร์  
กรรมการบริหารควมเสี่ยง และรอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงาน
ปฏิบตักิารและพฒันา) 
(15 กมุภาพนัธ์ 2559) 
 
 
 
 
 
 

 
51 

 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บัณฑติ 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์อ ุตสาหการ  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ปริญญาโท INDUSTRIAL 

ENGINEERING มหาบัณฑติ 

UNIVERSITY OF TEXAS  AT 

ARLINGTON, USA 

ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION มหาบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 
 

 
0.0048 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 
 

2556 
2555-2556 

 
2552-2555 

 

 
รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สาย
งานปฏิบตักิารและ
พฒันา 
ผู้จดัการทัว่ไป  
ผู้จดัการทัว่ไป 
 
ผู้ อํานวยการอาวโุส 
ฝ่ายปฏิบตักิาร 

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

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 

 

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
ผลตินํา้มนัพืชและเนยเทียม 
ผลติชิน้สว่นยานยนต์ 
 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 



  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -141- 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้ม ีอาํนาจควบคุมของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ในบริษัทท ี่เก ี่ยวข้อง  

ณ วันท ี่ 31 ธ ันวาคม 2561 

 บริษัท บริษัทย่อย บริษัทท่ี
เก่ียวข้อง 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บมจ. สตาร์ส ไมโคร 

อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

Stars Microelectronics 
USA, Inc. 

บจ. เอส เอส 
อาร์เอฟไอดี 

บจ. เอสเอม็ที 
กรีน เอ็นเนอร์ยี ่

บจ. ทีเอม็พี 
ไรซ์มิลล์ 

1. นายสมนกึ  ไชยกลุ X,//  X X /, // 

2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ /,//,*  / / / 

3. นายประสาท  ยนิูพนัธุ์ /     

4. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ /     

5. นางพนูพรรณ ไชยกลุ /    / 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยา
เกษตรวฒัน์ 

/     

7. ศาสตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ /     

8. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร *     

9. นายยรรยงค์ สวสัด์ิ *     

10. ดร.ทดัธีร์ ขย่ิม *     

11. นายชยัณรงค์ นิมมานเทวินทร์ *     

*** นายชอง เคว็น ซัม ได้ลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

X หมายถึง ประธานกรรมการ    // หมายถึง กรรมการบริหาร   / หมายถึงกรรมการ  * หมายถึงผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ณ วันท ี่ 31 ธ ันวาคม 2561 

 บริษัท 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร Stars Microelectronics USA, 
Inc. 

บริษัท เอสเอม็ท  ีกรีน  เอน็
เนอร์ยี่ จาํกัด 

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟ
ไอด  ีจาํกัด 

1. 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 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแล 

การปฎบัติงานของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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รายละเอยีดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฎบัตงิานของบริษัท 

 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์   
 
ตาํแหน่ง : ผู้ ช่วยผู้อ ํานวยการ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
อายุ : 45 ปี 

 

วุฒกิารศกึษา :  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เอกการเงิน) คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร 
  ศาสตร์  

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

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

ประสบการณ์ทาํงาน : 20 ปี 

ระยะเวลาทาํงาน บริษัท/หน้าท ี่ความรับผิดชอบ 

กรกฎาคม 2550-ปัจจบุนั 

(10 ปี) 

 

บริษัท สตาร์ส ไมโคร  อเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (SMT) 

ความรับผิดชอบ
หลัก(Key 

Responsibilities) 

งานที่ปฏบิ ัต  ิ
(Duties & Activities) 

บริหารงานและ
ควบคมุงาน

ตรวจสอบภายใน 

1. คดัเลือกบคุลากรตรวจสอบภายในท่ีมีความรู้ความสามารถ 

2. พฒันาบคุลากรตรวจสอบภายใน 

 3. ปอ้งกนัและรักษาทรัพย์สินในฝ่ายงานตรวจสอบ 

 4. ปฏิบติังานตามกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบภายใน 

จดัทําแผนการ
ตรวจสอบประจําปี 

1. กําหนดวตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์  ขอบเขต และ แนวทางการ
ตรวจสอบฯ 

2. เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

  3.กําหนดแผนการตรวจสอบประจําปี 

ปฎิบติังาน
ตรวจสอบ และ
จดัทํารายงาน
สรุปผลการ

1. ศกึษางานของหน่วยงานท่ีจะเข้าตรวจสอบและจดัทํา Checklist  

2. ประสานงานและแจ้งแผนงานให้ทกุหน่วยงานรับทราบ  

3. ปฏิบติังานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ  
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ตรวจสอบ 

  4. จดัทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ  

  5. นําเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร  

ประสานงานกบั
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

1.  รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบไตร
มาสละ 1 ครัง้ 
2. เชิญคณะกรรมการตรวจสอบประชมุ เพ่ือรับรองงบการเงิน ระบบ
การควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง 

  3. ติดต่อประสานงาน กิจกรรมของบริษัทฯ หรือ กฎหมายของ
หน่วยงานราชการ เชน่ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กลต    

หน้าท ี่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 จดัเตรียมการประชมุระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบกบั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
  ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุอ่ืนๆ 
 รายงานประเด็นท่ีตรวจสอบ และการควบคมุภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

กรกฎาคม2546-กรกฎาคม 
2550 ( 5 ปี)      

บริษัท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) (CSC) 

พฤศจิกายน 2544- 
มิถนุายน 2546 (2 ปี) 

บริษัท บริหารและพฒันาเพ ื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จาํกดั (มหาชน) (GENCO) 

ตลุาคม 2539- ตลุาคม 
2544 (5 ปี) 

บรรษัทเงนิท ุนอ ุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (IFCT)   

      

ประวัตกิารฝึกอบรมที่เก ี่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 

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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รายละเอียดการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 ปี 2558 บริษัทได้มีการประเมินราคาท่ีดิน 1 แปลง เนือ้ท่ีประมาณ 13-1-74.0 ไร่ พร้อมสิ่งปลกูสร้าง 4 รายการ โดยผู้
ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) 

สรุปสาระสาํคัญ และมูลค่าของทรัพย์สนิ 

ทรัพย์สินท่ีประเมิน: ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง มลูค่าประมาณ 246 ล้านบาท 

ท่ีตัง้ทรัพย์สิน: เลขท่ี 605-606 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 

ประเมินโดย: บริษัท ซมิส์ พร๊อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนด์ จํากดั (นายธนพงศ์ สระทองปอ้ม) 

วนัท่ีประเมินราคาทรัพย์สิน : 20 สิงหาคม 2558 

วนัท่ีรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน: 30 ตลุาคม 2558  

วตัถปุระสงค์การประเมิน:  เพ่ือบนัทึกทางบญัชี  

 การประเมินราคาดงักล่าวทําให้บริษัทฯมีผลกําไรจากการตีราคาท่ีดินจํานวน 17 ล้านบาท (สทุธิจากภาษีเงินได้จํานวน 4 
ล้านบาท)  
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เอกสารแนบ 5  อืน่ๆ 

-ไม่มีข้อมลู- 

 


