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 ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 
  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อ

วนัที่ 22 ธันวาคม 2538 โดย (1) กลุม่ผู้บริหาร (2) บริษัท เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TATL”) 
(3) Itochu Corporation และ  (4) Multichip Assembly Inc. เพื่ อประกอบธุ ร กิจ ใ ห้บ ริการ  การผลิต ชิ น้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) โดยในระยะแรก บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทนุ
ช าระแล้วจ านวน 45 ล้านบาท  ต่อมาในปี 2541 บริษัทได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิ่มทนุ โดยกลุม่
คณุสมนกึ ไชยกลุ ได้เข้าซือ้หุ้นท่ีกลุม่ TATL ถืออยูท่ัง้หมด และในปีเดียวกนันัน้ SIIX Singapore Pte. Ltd. ได้เข้าเป็น
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 7 และในวนัที่ 23 กันยายน 2552 บริษัทได้น าหุ้นเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
1.1   วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก กลยุทธ์ ค่านิยม และนโยบายคุณภาพ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เราจะเป็นบริษัทท่ีมีการเจริญเตบิโต และสร้างผลก าไรอยา่งยัง่ยนืโดยการให้บริการและผลติสนิค้าที่ให้

ความพอใจระดบัห้าดาวแก่ลกูค้า โดยใช้พนกังานท่ีมีทกัษะสงูและสิง่อ านวยการผลติระดบัโลก” 
ภารกิจหลัก (Mission) 

“เรามุ่งมัน่ในการท าให้ผลิตภณัฑ์ของลกูค้ามีคณุภาพที่เหนือกวา่ซึ่งประกอบไปด้วยอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือแพทย์ และผลติภณัฑ์เทคโนโลยีอื่นๆโดยผา่นทีมงานท่ีมีทกัษะกระบวนการผลติที่ทนัสมยัและสิง่อ านวยการ
ผลติระดบัโลก”  

 
กลยุทธ์ (Strategy) 
1. ลดต้นทนุเพื่อเพิม่ก าไรในสนิค้า   

2. เพิ่มยอดการสัง่ซือ้ของลกูค้าปัจจบุนั เพื่อใช้ก าลงัการผลติให้ดีขึน้ 

3. เพิ่มความหลากหลายของบริการ , สนิค้า และลกูค้าของบริษัทฯ 

 
ค่านิยม (Core Value) 

1. Customer focus   ลกูค้าเป็นหนึง่ 
2. Cost awareness   ค านงึต้นทนุ 
3. Cross functional teamwork ร่วมกนัท างาน 
4. Creativity       สร้างสรรค์สิง่ใหม ่
“DO IT RIGHT & DO IT NOW”  
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นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 
เรามคีวามมุง่มัน่ท่ีจะบรรลคุวามพงึพอใจของลกูค้าอยา่งสงูสดุโดย: 
•        การจดัหาผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า 
•        การปรับปรุงประสทิธิภาพของระบบบริหารงานคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 
•        การสร้างสภาพแวดล้อมของการท างานเป็นทีม ทศันคติทางบวกและนวตักรรมใหม่ๆ  
 
วิสยัทศัน์ ภารกิจหลกั กลยทุธ์ ประจ าปี 2563 นี ้ได้ผา่นการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 
1.2    การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัทได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
เทคโนโลยีการผลิตทนัสมยัที่สดุในโลก บริษัทให้บริการ การผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุม่ลกูค้าซึง่ประกอบด้วย
บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชัน้น าของโลก โดยบริษัทสามารถให้บริการแบบครบวงจร รวมถึงการร่วมออกแบบและพฒันา
ผลิตภัณฑ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Development Manufacturing) ระหว่างลูกค้าและทีมวิศวกรชัน้น าของ
บริษัท ด้วยเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั บริษัทมีโรงงาน 2 แหง่ ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา โดยโรงงานแห่งแรกตัง้อยู่บนเนือ้ที่ 4 ไร่ มีพืน้ที่ใช้สอยทัง้หมดประมาณ 3,500 ตารางเมตร และ
โรงงานแหง่ที่ 2 ซึง่สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2548 และได้เปิดด าเนินการผลติเมื่อปี 2549 ตัง้อยูบ่นเนือ้ที่ 13 ไร่ โดยมีพืน้ท่ี
ใช้สอยทัง้หมดประมาณ 22,000 ตารางเมตร 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท มีดงันี  ้
ก่อนปี 
2541 

 บริษัทร่วมกับบริษัท GE Sensing ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการบุกเบิกและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) ที่ใช้ส าหรับระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (Tire 
Pressure Monitoring System หรือ TPMS) ในอุตสาหกรรมรถยนต์ จนสามารถผลิตในเชิง
พาณิชย์  

 
2541  บริ ษัทไ ด้ ใ ช้ เทคโนโลยี  FCOG (Flip Chip on Glass) และ  FCOF (Flip Chip on Flexible 

Circuit) ส าหรับการผลติและประกอบ LCD Module ซึง่เทคโนโลยีนีเ้ป็นเทคโนโลยีขัน้สงูในการ
ผลติและประกอบผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

 บริษัทได้ออกแบบและพฒันา MMI (Man Machine Interface) Module เพื่อผลิตและประกอบ
ผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ให้ลกูค้าในยโุรป 

 
2542  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการคุณภาพ ISO 9001 ส าหรับการผลิต

และประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ (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) และการผลติและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับ
ผลติภณัฑ์เฉพาะอยา่ง (Captive Line Assembly)  
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 บริษัทเร่ิมต้นออกแบบและประกอบอุปกรณ์ และเคร่ืองมือส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตและ
ประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทเอง เนื่องจากอปุกรณ์และเคร่ืองมือดงักลา่วอาจต้องมี
การพฒันาและดดัแปลงให้เหมาะสมกบักระบวนการผลิตของบริษัท โดยอปุกรณ์และเคร่ืองมือ
ดงักลา่วประกอบด้วย 

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

 บริษัทให้บริการ การผลติและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบับริษัทชัน้น าหลายบริษัท อาทิ
เช่น Checkpoint Alcatel และ NEC ส าหรับผลติภณัฑ์  RFID และ LCD Module Assembly 

 
2543  บริษัทได้รับรางวัล Product Quality Assurance Notification (P.Q.A.) จาก Alcatel ส าหรับ

การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ 
Alcatel โดยสนิค้าจากบริษัทมีคณุภาพอยูใ่นระดบัไร้ของเสยี ซึง่ Alcatel สามารถน าสนิค้าเข้าสู่
ระบบการผลติโดยไมต้่องผา่นการตรวจสอบอีกครัง้ 

 บริษัทได้ร่วมกับลกูค้า ได้แก่ NEC, Alcatel และ Sony-Ericsson ในการออกแบบและพฒันา
เคร่ืองมือส าหรับใช้ในกระบวนการผลติซึง่ รวมถึง 

- FOG (Flex on Glass) alignment & pre-bonding machine (9 systems) 
- FOG final bonding machine (10 systems) 
- MMI Module testers สง่ออกให้กบัลกูค้าในยโุรปมากกวา่ 200 ชดุ 

 
2544  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 ส าหรับ

การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภท 
TAB, Flip Chip, COB   COF, BGA และ SMT และการผลติและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์
ส าหรับผลติภณัฑ์เฉพาะอยา่ง (Captive Line Assembly) 

 
2545  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการคณุภาพ ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นการ

ปรับเกณฑ์มาตรฐานตาม ISO  
 บริษัทได้เ ร่ิมวิจัยและพัฒนาการผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเคร่ืองสแกนเนอร์ 

(Computed Tomography Scanner) ร่วมกับ GE Design Center ผู้ ผลิตชัน้น าของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้ออกแบบในส่วนของ detector module ซึ่งท าหน้าที่เป็นตวัรับรังสี
เอ็กซ์เรย์มาเปลีย่นเป็นสญัญาณดิจิตอล 

 บริษัทได้ด าเนินการเปลีย่นมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก 10 บาทตอ่หุ้น เป็น 5 บาทตอ่หุ้น 
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 บริษัทได้ด าเนินการเพิ่มทนุช าระแล้วจาก 182.50 ล้านบาทเป็น 273.75 ล้านบาท โดยการออก
หุ้นสามญัจ านวน 18.25 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 2 
หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่

 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั โดยใช้ช่ือวา่ “บริษัท สตาร์ส 
ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” เมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2545 

 
2546  บริษัทประกอบ Color STN (Super Twist Nematic) LCD modules ส าหรับจอโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 

 
2547  เร่ิมด าเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ในเดือนมกราคม 2547 บนเนือ้ที่ 13 ไร่  

 ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2547 ได้มีมติอนมุตัิใน
เร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

- ลดทนุจดทะเบียนจาก 408.75 ล้านบาท เป็น 273.75 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญั
จ านวน 27 ล้านหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ช าระ 

- ให้หุ้นปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่
- เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 273.75 ล้านบาท เป็น 463.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 

37.95 ล้านหุ้น ที่มีมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อ (1) รองรับการจดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 
10.95 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในรูปของหุ้นปันผล (2) เสนอขายหุ้นสามญัจ านวน 3.65 
ล้านหุ้น ให้กบักรรมการและพนกังานของบริษัท และ (3) เสนอขายหุ้นสามญัจ านวน 23.35 
ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไป และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายแก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัท ให้คณะกรรมการน าหุ้นท่ีเหลอืนัน้มาเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปได้ 

 ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัจ านวน 3,297,870 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.40 
บาท รวมเป็นเงิน 17.8 ล้านบาทให้แก่กรรมการและพนกังาน และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนช าระแล้วจาก 328.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท ต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 23 
เมษายน 2547 

 บริษัทได้รับจ้างประกอบและออกแบบการเช่ือมตอ่ TFT Display Module ซึง่เป็นเทคโนโลยีใหม่
ลา่สดุของจอโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในขณะนัน้ 

 บริษัทได้เร่ิมด าเนินธุรกิจเก่ียวกบั Hard Disk Drive กบัลกูค้ารายใหญ่ของโลกบริษัทหนึง่  
 โรงงานแห่งที่ 2 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI)  ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ LCD Module, Integrated Circuit 
(IC) และ Printed Circuit Board Assembly (PCBA) 

 บริษัทได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดนวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติ (Thailand’s Best 
Technology Innovation) ส าหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งจัดโดย Accenture, The 
Nation, Innovation Development Fund 
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 บริษัทก่อตัง้ตวัแทนการขายในตา่งประเทศ ได้แก่ บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. ใน
ซิลิกอน วลัเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงทนุตามกลยทุธ์ใน
การด าเนินการทางการตลาดและขยายฐานลกูค้า โดยพยายามติดตอ่ลกูค้าโดยตรงมากขึน้ 

 
2548  บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในกลุ่ม IC Packaging ในลักษณะ Standard Package ซึ่งเป็นการ

กระจายความเสีย่งในโครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 โรงงานแห่งที่ 1 ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้ามาตรฐาน ISO/TS16949 – Second Edition 

ส าหรับผลติภณัฑ์กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ ซึง่เป็นระบบที่รับรองคณุภาพสนิค้าที่เป็นท่ียอมรับ
อยา่งกว้างขวางในอตุสาหกรรมยานยนต์  

 บริษัทได้ร่วมพฒันาและออกแบบตวัผลิตภณัฑ์ร่วมกับลกูค้า ได้แก่ บริษัท Fabless รายหนึ่ง 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ TouchPad ส าหรับคอมพิวเตอร์ Note Book และ  Touch Screen บน
โทรศพัท์มือถือ 

 
2549  บริษัทได้เร่ิมด าเนินการผลิตในโรงงานแห่งที่ 2 โดยมีพืน้ที่ใช้สอยทัง้สิน้ 22,000 ตารางเมตร 

และมีก าลงัการผลิตเร่ิมต้นประมาณ 550 ล้านชิน้ต่อปี เพื่อผลิตในลกัษณะ Mass Production 
ให้แก่ลกูค้า 

 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2004 ส าหรับ
โรงงานทัง้ 2 แห่ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศ
ทางอเมริกา และยโุรป โดยสามารถสง่สนิค้าไปยงัประเทศที่มีข้อก าหนดด้านสิง่แวดล้อม  

 โรงงานแห่งที่ 1 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI)  ส าหรับผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PCBA, Touch 
Pad Module และ Optical Mouse Sensor และผลติภณัฑ์ IC Packaging 

 บริษัทได้ร่วมมือทางการค้ากบั บริษัท Smart Electronics ในประเทศเยอรมนั เพื่อเป็นช่องทาง
ในการหาลกูค้าที่อยูใ่นภมูิภาคยโุรป  

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ Wireless Optical Sensor กับ EM Microelectronics (Swatch 
Group) 

 บริษัทได้รับสญัญาสัง่ซือ้จาก ON Semiconductor ส าหรับผลติภณัฑ์ IC Packaging 
 

2550  ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2550 เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2550 ได้มีมติอนมุตัิในเร่ือง
ตา่ง ๆ ดงันี ้

- ลดทนุจดทะเบียนจาก 463.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญั
จ านวน 23.70 ล้านหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ช าระ 

- ให้หุ้นปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 5 หุ้นเดิมตอ่ 3 หุ้นใหม ่
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- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 344.99 ล้านบาท เป็น 736.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จ านวน 78.20 ล้านหุ้น ที่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อ (1) รองรับการจดัสรรหุ้นสามญั
จ านวน 41.40 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในรูปของหุ้นปันผล (2) เสนอขายหุ้นสามญัจ านวน 
36.80 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไป 

 บริษัทได้รับรางวัลทางด้านคุณภาพที่มีส่วนสูญเสียต ่าสุดจากการผลิตชิน้ส่วน Click Wheel 
Interface ที่ใช้ในเคร่ืองเลน่ MP3 จากบริษัท Fabless รายหนึง่ ซึง่เป็นบริษัทชัน้น าของโลก 

 บริษัทได้รับสญัญาสัง่ซือ้จาก Impinj และ California Micro Device (CMD) ส าหรับผลิตภณัฑ์ 
IC Packaging 

 บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์  Clear Pad Sensor กับ บริษัท Fabless รายหนึ่ง  ซึ่ง เป็น
เทคโนโลยีใหมล่า่สดุส าหรับโทรศพัท์มือถือแบบ Smart Phone 

 บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) ซึ่งน าไปใช้กับ
อปุกรณ์การแพทย์ กบั GE Sensing   

 
2551  ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2551 เมื่อวนัที่ 15 มกราคม 2551 ได้มีมติอนมุตัิในเร่ือง

ตา่ง ๆ ดงันี ้
- เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก 5 บาทตอ่หุ้น เป็น 2 บาทตอ่หุ้น โดยเปลีย่นแปลงทนุจด
ทะเบียนหุ้นสามญัจาก 147,200,000 หุ้น เป็น 368,000,000 หุ้น 

- เปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายให้แก่ประชาชนจ านวน 36,800,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ 5 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายให้แก่ประชาชนจ านวน 92,000,000 หุ้น มลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้ 2 บาทตอ่หุ้น 

 บริษัทได้รับรางวัลคุณภาพที่มีผลงานยอดเยี่ยมจากบริษัท NEC Infrontia Thai Limited ใน
ฐานะท่ีเป็นผู้ผลติชิน้สว่น (Supplier) ในกิจกรรม Total Supplier Chain Management 

 บริษัทได้รับรางวลั Performance Achievement Award จากลกูค้าที่เป็นบริษัทผลติ Hard Disk 
 บริษัทได้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ชุดหัวคัดแยกคุณลักษณะเมล็ดพันธุ์ พืชหรือเม็ด

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมอื่น ๆ แบบลมเป่า 
 บริษัทได้จดสิทธิบตัรระบบควบคุมแบบขนานส าหรับเคร่ืองคดัแยกสีผลิตภณัฑ์ เมล็ดพืช หรือ

เม็ดพลาสติกโดยใช้หนว่ยสมองควบคมุหลาย ๆ ตวัพร้อมกนั  
 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ MEMS ซึ่งน าไปใช้กับถุงลมนิรภยัด้านข้าง (Side Airbag) กับ 

ELMOS Semiconductor AG 
 บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ MEMS ซึ่งน าไปใช้กับ อุปกรณ์วัดความดันเคร่ืองยนต์ดีเซล 

(Diesel Fuel Tank Pressure Sensor) กบั BOSCH GmbH 
 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -7- 
 

2552  เมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2552 บริษัทได้ท าการซือ้หุ้นในบริษัท Stars Microelectronics USA,Inc. 
เพิ่มเติมจ านวน 8 ล้านหุ้น ท าให้ในปัจจบุนับริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะ
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 59 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว    

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลติภณัฑ์บตัรอจัฉริยะ Intelligent Card กบั Citala 
 บริษัทได้รับสญัญาสัง่ซือ้จาก บริษัทชัน้น าแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ส าหรับผลิตภณัฑ์เคร่ือง

โปรเจคเตอร์เลเซอร์พกพา (Portable Laser Projector) 
 บริษัทได้รับสญัญาสัง่ซือ้จาก Micrel ส าหรับผลติภณัฑ์ IC Packaging 
 บริษัทได้เข้าจดเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 24 กนัยายน 2552 

 
2553  บริษัทได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัทที่ได้รับคดัเลือก ตามโครงการ ESOP จ านวน 7,500,000 หน่วย โดยมีอตัรา
การใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 1 หุ้น โดยสามารถซือ้หุ้นสามญัในราคา 
4.50 บาทตอ่หุ้น 

 ท าการซือ้หุ้นในบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด เป็นสดัส่วน 99% โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัในการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยเฉพาะพลงังาน
แสงอาทิตย์ รวมทัง้ธุรกิจด้านตา่งๆที่เก่ียวเนื่อง 

 บริษัทได้รับคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหลกัทรัพย์ในกลุ่ม SET 100 
ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 
 

2554  บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท SmarTrek เป็นตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศไต้หวนั 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจดัตัง้บริษัทย่อยโดยวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจผลิต

และจ าหนา่ย Radio Frequency Identification (RFID) Tag 
 ในไตรมาส 4 บริษัทได้ประสบกับอุทกภัยโดยน า้ได้ท่วมบริเวณอาคารและโรงงานชัน้ 1 ทัง้

โรงงาน 1 และ โรงงาน 2 บริษัทได้รับความเสยีหายทัง้ตวัอาคารและโรงงานชัน้ 1 เคร่ืองจกัร 
 
และอุปกรณ์ โดยได้หยุดสายการผลิตตัง้แต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2555 และเร่ิมฟืน้ฟู
โรงงานประมาณต้นเดือนธนัวาคม 2555 
 

2555  ด าเนินการฟืน้ฟูโรงงานและสายการผลิตโดยซอ่มแซมโรงงานและท าการป้องกนัน า้ท่วม สัง่ซือ้
เคร่ืองจกัรเพื่อฟืน้ฟสูายการผลติอยา่งตอ่เนื่อง และสามารถด าเนินการได้ส าเร็จในสิน้ปี 

 ด าเนินการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% และมี
สถานะเป็นบริษัทยอ่ย 
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2556  บริษัทได้ขายหุ้ นที่ถือในบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จ ากัด จ านวน 2,500,000 หุ้ น (ร้อยละ      
25%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าวใน ราคา 25 ล้านบาทให้แก่บริษัทหนึ่งใน
ตา่งประเทศ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีศกัยภาพในอนาคต 

 บริษัทได้รับเงินชดเชยคา่ความเสยีหายจากน า้ทว่มครบถ้วนแล้ว เป็นจ านวนเงินรวม 1,692 ล้าน
บาท ท าให้บริษัทสามารถเปลี่ยนแทนเคร่ืองจกัรให้ทนัสมยั และปรับปรุงกิจการให้ดีขึน้อย่างมี
นยัส าคญั มีศกัยภาพในการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนในอนาคต 
 

2557  บริษัทได้แต่งตัง้นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ให้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่  
ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2557 เป็นต้นไป 

 ตามที่บริษัทได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและ/หรือ
พนกังาน ตัง้แตปี่ 2553  และได้สิน้สดุโครงการไปในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย (ครัง้ที่ 15) เมื่อวนัท่ี 
30 พฤษภาคม 2557 ซึ่งบริษัทได้ใช้ไปเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัททัง้
จ านวนแล้ว   

 ระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI)  ส าหรับการผลิต Semiconductor เช่น Integrated Circuit (IC), 
Touch Sensor Module, Laser Module  และ  Printed Circuit Board Assembly (PCBA) 
ส าหรับ Hard Disk Drive ภายใต้เง่ือนไขบางประการ สทิธิพิเศษดงักลา่วรวมถึงการได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุเป็น
ระยะเวลา 8 ปี    และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับกิจการที่ได้รับการสง่เสริมใน
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปีนบัจากวนัพ้นก าหนดได้รับยกเว้นภาษี 

 บริษัทย่อย เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ ากดั ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริมการ
ลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ส าหรับการผลิต  อาร์เอฟไอดีแท็ค (RFID Tags: Radio 
Frequency Identification Tags) เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2557 ภายใต้เง่ือนไขบางประการ สิทธิ
พิเศษดงักล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี    และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บคุคลส าหรับกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปีนบัจาก
วนัพ้นก าหนดได้รับยกเว้นภาษี 

  บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศกัยภาพโรงงานมุ่งสู่การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสงัคมอย่างยั่งยืน ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม โดยในปี 
2557 นี ้ได้ด าเนินงานด้าน CSR อยา่งตอ่เนื่อง และได้รับรางวลั CSR-DIW 
 

2558  บริษัทได้จดัตัง้ สายงานการพฒันาธุรกิจ เพ่ือขยายกลุม่ธุรกิจใหมท่ี่ส าคญัของบริษัท  
 ระหว่างไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI)  ส าหรับการผลิต PRINTED CIRCUIT BOARD 
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ASSEMBLY (PCBA) , FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA) แ ล ะ 
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น TV SET TOP BOX , WI-FI BOX , 
TABLET และ SMART METER เป็นต้น ภายใต้เง่ือนไขบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าว
รวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กิจการท่ีได้รับการสง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ท่ีดินและทุน
หมนุเวียนมีก าหนดเวลา 7  ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้  

 ระหว่างไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI)  ส าหรับการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการ   ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ ประกอบกิจการนัน้   

 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศกัยภาพโรงงานมุ่งสู่การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม โดยในปี 2558 นี ้ได้ด าเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเน่ือง และได้รับรางวลั 
CSR-DIW  

 บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) ได้เรียกช าระคา่หุ้นเพิ่มอีก 0.25 ล้านบาท 
(ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย) บริษัทได้ช าระค่าหุ้ นดังกล่าว ในเดือน 
กรกฎาคม 2558 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีภาระผูกพนัเก่ียวกับเงินลงทนุในบริษัท
ยอ่ยดงักลา่วที่ยงัไมเ่รียกช าระเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.50 ล้านบาท 

 บริษัทได้รับการรับรองอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัที่ 3 ตาม “โครงการสนบัสนนุสง่เสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและการบริหารจัดการ
อนรัุกษ์ทรัพยากร พลงังาน และสิง่แวดล้อม อยา่งเป็นระบบ 

 บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้ “เคร่ืองหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร จาก
องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  เมื่อวนัที่ 15 กันยายน 2558  โดย
ผ่านการพิจารณาว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการใช้เคร่ืองหมายรับรองการแสดง
คาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร ซึง่จะได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายฯ ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี เร่ิม
ตัง้แตว่นัท่ี 15 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559  

 บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 
ประจ าปี 2558 จากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ เมื่อวนัท่ี 3 ธนัวาคม 
2558 เพื่อแสดงถึงการมีสว่นร่วมในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถอยูร่่วมกบั
คนในสงัคมได้อยา่งปกติสขุ 
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2559 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิในเร่ืองตา่ง ๆ 
ดงันี ้และบริษัทได้ด าเนินการในระหวา่งปี 2559 ดงันี ้
 แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท จาก

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท (1 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม)่ โดยทนุจดทะเบียนของ
บริษัทยงัคงเดิม แตจ่ านวนหุ้นสามญัเพิ่มขึน้ จาก 419,582,439 หุ้น เป็นจ านวน 839,164,878 
หุ้น 

 แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขบริคณห์สนธิ เร่ืองการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามวาระที่ 9 โดยแก้ไขเฉพาะข้อความมลูค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 
2.00 บาท เป็น 1.00 บาท 

 ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน
จากจ านวน 839,164,878 บาท เป็น 836,475,966 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้
จ าหนา่ยจ านวน 2,688,912 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 จากจ านวน 
836,475,966 บาท เป็น 1,020,771,159 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 
184,295,193 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่จ านวนไมเ่กิน 184,295,193 หุ้นมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ(SMT-W1) ครัง้ที่ 1จ านวนไม่เกิน 

167,295,193 หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า ใน
อตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) 
ราคาการใช้สทิธิเทา่กบั 8.00 บาทตอ่หุ้น 

 ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (SMT-WB)ครัง้ที่ 2 จ านวนไม่เกิน 17,000,000 หนว่ย 
ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัท โดยไมค่ิดมลูคา่ 

 ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงินไมเ่กิน 1,500,000,000 บาท และมีอายไุมเ่กิน 10 ปี 
 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสง่เสริมศกัยภาพโรงงานมุ่งสูก่ารพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและความ

รับผิดชอบต่อสงัคมอย่างยัง่ยืน ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม โดยในปี 
2559 นี ้ได้ด าเนินงานด้าน CSR อยา่งตอ่เนื่อง และได้รับรางวลั CSR-DIW  

 บริษัทได้ รับรางวัล  Excellent Factory: Energy Conservation  ,Thailand Energy Award 
จากกระทรวงพลงังาน  

 
2560 ไมม่ีการเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

 
2561 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุตัิในเร่ืองตา่ง 

ๆ ดงันี ้และบริษัทได้ด าเนินการในระหวา่งปี 2561 ดงันี ้
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 แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24. เร่ืองเก่ียวกับการเรียกประชุมวิสามญัโดยผู้ ถือหุ้น เพื่อให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ในมาตรา 100 ทีแ่ก้ไขโดยค าสัง่
คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ที่ 21/2560  

 แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38. เพื่อเปลีย่นแปลงตราประทบัของบริษัทฯ 
 เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 จากจ านวน 

1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 
209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที ่2 (SMT-W2) 

 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่จ านวนไมเ่กิน 209,118,991 หุ้นมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั(SMT-W2) ครัง้ที่ 2 จ านวนไม่เกิน 

209,118,991 หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า ใน
อตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) 
ราคาการใช้สทิธิเทา่กบั 2.10 บาทตอ่หุ้น 

 บริษัทได้รับรางวลั Thailand Energy Award : Executive 2018 ผู้บริหารดีเด่นด้านบุคลากร 
ประเภทโรงงานควบคมุ โดยกระทรวงพลงังาน 

 บริษัทได้รับรางวลั The Prime Minister’s Industry Award 2018 ประเภทการจดัการพลงังาน  
โดยกระทรวงอตุสาหกรรม 

 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24. เร่ืองเก่ียวกับการเรียกประชุมวิสามญัโดยผู้ ถือหุ้น เพื่อให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ในมาตรา 100 ทีแ่ก้ไขโดยค าสัง่
คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ที่ 21/2560  

 บริษัทฯได้รับรางวัล Thailand energy award  ประจ าปี 2562 รางวัลดีเด่นด้านบุคลากร 
ประเภทผู้บริหารโรงงานควบคมุ จากกระทรวงพลงังาน  

 บริษัทฯได้รับรางวลั Prime Minister’s Industrial award ประจ าปี 2562 รางวลัอุตสาหกรรม
ดีเดน่ ประเภทการจดัการพลงังาน จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

 บริษัทฯได้รับคะแนน CG Score of Thai Listed Companies ประจ าปี 2562  อยู่ในล าดบั “ดี
มาก’ (Very Good) 

 บริษัทฯได้รับรางวลั CSR-DIW ประจ าปี 2562 รางวลันีบ้ริษัทฯได้รับจากกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม และบริษัทฯได้รับรางวัลต่อเนื่องทุกปีมาโดยตลอด รางวลันีเ้ป็นรางวลัที่มอบ
ให้กบัโรงงานท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 

 บริษัทฯ ได้ตัง้ สายงานด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา โดยให้คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนเดิม ท าหน้าที่คณะกรรมการสรรหาด้วย และใช้ช่ือใหม่ว่า “คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน”  
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2563  บริษัทฯได้รับคะแนน CG Score of Thai Listed Companies ประจ าปี 2563  อยู่ในล าดบั “ดี
มาก’ (Very Good) 

 บริษัทฯได้รับรางวลั CSR-DIW ประจ าปี 2563 รางวลันีบ้ริษัทฯได้รับจากกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม และบริษัทฯได้รับรางวัลต่อเนื่องทุกปีมาโดยตลอด รางวลันีเ้ป็นรางวลัที่มอบ
ให้กบัโรงงานท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 

 บริษัทได้แต่งตัง้นายวิรัตน์ ผูกไทย ให้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่  ตัง้แต่
วนัท่ี 16 เมษายน 2563  
 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

โครงสร้างของบริษัท และบริษัทย่อย 
 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (SMT) มีบริษัทยอ่ย 3 บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
  

                      
 

ชื่อ 
ทุนจดทะเบียนและจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย การถอืครอง

ของ SMT 
ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน ทุนที่ช าระแล้ว จ านวนหุ้นที่ออก 

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

 
 
 
 
 
 

SMT

STARS 
USA

SMT GE SS RFID
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1. Stars Microelectronics USA, Inc. (STARS USA) 
 
ที่ตัง้ส านักงาน          เลขที่ 2157 O'Toole Avenue, Suite 10 เมืองซานโฮเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
ลักษณะของธุรกิจ : เป็นตวัแทนจ าหนา่ยของบริษัทในตา่งประเทศ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2548 โดยบริษัทได้เข้าไป 

ร่วมลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 19 ต่อมา ได้ท าการซือ้หุ้น จากผู้ ถือหุ้นเดิมบางสว่น ท าให้
สัดส่วนการถือหุ้ น เพิ่มเป็นร้อยละ 59 จุดเด่นคือมีทีมผู้ บริหารของบริษัท Stars 
Microelectronics USA, Inc. เ ป็นผู้ ที่มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และ มีความรู้ความช านาญในการจดัจ าหน่ายและร่วมพฒันาสินค้ากบั
ลกูค้า รวมถึงการให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฐาน
ลกูค้าสว่นใหญ่อยู่ในอตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์หลาย ประเภท ในซิลิกอน
วลัเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

2. บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (SMT GE) 
 

ที่ตัง้ส านักงาน          เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นบริษัทสญัชาติไทย ก่อตัง้ขึน้ในปี 2553 มีวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย์ รวมทัง้
ธุรกิจด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง เช่น การผลติและจ าหนา่ยอปุกรณ์ที่ใช้ในการผลติพลงังาน
แสงอาทิตย์และพลงังานทดแทนทกุประเภท  

 
3. บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ ากัด (SS RFID) 

 
ที่ตัง้ส านักงาน          เลขที่ 605-606 หมูท่ี่ 2 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นบริษัทสญัชาติไทย ก่อตัง้ขึน้ในปี 2555 มีวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายระบบ Radio Frequency Identification (RFID) Tags ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในธุรกิจหลายประเภท เช่น การบริหารสินค้าคงคลงัในธุรกิจ Modern trade 
การตรวจสอบสมัภาระของผู้ โดยสารในสนามบินชัน้น า เป็นต้น ซึ่งฐานลกูค้าสว่นใหญ่
จะอยูใ่นทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป ทวีปเอเซีย รวมถึงในประเทศญ่ีปุ่ น  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการ การผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services 
หรือ EMS) ให้แก่ เจ้าของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) และผู้ รับจ้าง
ออกแบบผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ (Fabless Company) และ ให้บริการ การประกอบและการทดสอบแผงวงจร
รวม (Outsourced Assembly and Test หรือ OSAT) บริษัทมีเทคโนโลยีที่ครบวงจรที่สามารถรองรับการผลติชิน้งาน
จากแผน่เวเฟอร์ จนถึงการสร้างผลติภณัฑ์ที่เป็นระบบ 
 
บริษัท ท าการตลาดโดยมีลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยมีรายได้หลกัจากการให้บริการ การประกอบและ
การทดสอบแผงวงจรรวม (Outsourced Assembly and Test หรือ OSAT) และมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องในการผลติ
อปุกรณ์ส าหรับการสือ่สารผา่นเส้นใยแก้วน าแสง และ การผลติและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส ์
 
บริษัทฯ สามารถให้บริการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ  ได้
อยา่งครบวงจรโดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและมีประสทิธิภาพสงู ทัง้เคร่ืองจกัรแบบมาตรฐานที่สามารถซือ้ได้โดยตรง
จากผู้ผลิตและแบบพิเศษที่เกิดจากการพฒันาร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ผลิตเพื่อให้ได้เคร่ืองจกัรที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการผลิตที่ดียิ่งขึน้ ท าให้บริษัทฯ สามารถรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
นวตักรรมใหม่ได้อย่างหลากหลาย ทัง้ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซบัซ้อนและชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ
ความละเอียดและความแมน่ย าสงู เพื่อตอบสนองข้อก าหนดของผลติภณัฑ์และความต้องการของลกูค้า 
 
1. การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (OSAT) 
ในปัจจบุนั บริษัทฯ ให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC Packaging) ได้หลายชนิด 

 Standard Packaging ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีรูปแบบทัว่ๆ ไปที่มีการผลิตกนัมานานจนมีขนาดและรูปแบบ
เป็นมาตรฐานในตลาดโดยจะมีขนาดใหญ่และหนา  ได้แก่ SOIC, TSSOP, SC70, SOT23, SOT143 เป็น
ต้น และ Advanced Packaging ซึ่งเป็นการประกอบแผงวงจรในรูปแบบที่เพิ่งเร่ิมมีการพฒันาไมน่านโดย
จะมีขนาดเล็กและบางมากกว่าชนิด  Standard Packaging ได้แก่  TDFN (Thin Dual Flat Non-Lead) 
UDFN (Ultra-Thin Dual Flat Non-Lead) ตวัอย่างผลิตภณัฑ์การให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจร
ไฟฟา้รวม (IC Packaging) อาทิ ผลติภณัฑ์ IC Chip ตา่งๆ 

 บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้น าในการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลจุลภาค  
(Micro-Electro-Mechanical Systems หรือ MEMS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ก าลงัเติบโตมากในปัจจุบนั  โดย
บริษัทฯมีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการร่วมพฒันาเทคโนโลยี MEMS ส าหรับน าไปใช้กบัเคร่ืองวดัแรงดนั
ลมยางรถยนต์  (Tire Pressure Monitoring System หรือ  TPMS) กับบริษัทชัน้น าของโลก  ซึ่งได้เป็น
ข้อก าหนดทางกฎหมายของบางประเทศในการก าหนดให้รถยนต์ใหม่ทุกคนัต้องมีอุปกรณ์  TPMS ได้แก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเร่ิมบังคับทางกฎหมายในปีพ.ศ.2552 และกลุ่มประเทศยุโรปเร่ิมบังคับทาง
กฎหมายปีพ.ศ.2555 บริษัทฯ ยงัน าเทคโนโลยีการผลตินีไ้ปใช้ในการผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ เช่น ไมโครโฟนใน
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โทรศัพท์มือถือ เคร่ืองวัดความดันในอุปกรณ์การแพทย์  อุปกรณ์ส าหรับอุตสาหกรรม  และอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภคทัว่ไป 

 การรับจ้างตัดแผ่นลายวงจร  (Wafer Dicing) เพื่อน าไปผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวมที่ ใ ช้กับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแผ่นลายวงจรอาจมีลกัษณะและขนาดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับความ
ต้องการและการน าไปใช้งานของลกูค้า โดยเคร่ืองจักรที่ใช้มีทัง้แบบใบมีดคู่ (Mechanical Dicing) และ
แบบที่เป็นเลเซอร์ (Stealth Dicing) ซึ่งยงัมีบริษัทน้อยรายในประเทศไทยที่มีความสามารถในการตดัแผน่
ลายวงจรด้วยเลเซอร์ 
 

2. การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (EMS)  
EMS เป็นอตุสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสนบัสนนุอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์และอปุกรณ์ระดบัไฮเอนด์
อื่นๆ เช่นอตุสาหกรรมยานยนต์ โทรคมนาคม และอปุกรณ์ทางการแพทย์ 

 
บริษัท จดัตัง้และให้บริการด้านการพฒันาการออกแบบผลติภณัฑ์แก่ลกูค้า โดยการเพิ่มบริการทางการออกแบบและ
การบริการทางด้านวิศวกรรม มีส่วนช่วยให้บริษัทเพิ่มจุดแข็งในการแข่งขนัทางการค้า นอกจากนีย้งัมีบริการการ
ออกแบบและพฒันาระบบทดสอบผลิตภณัฑ์ เพื่อทดสอบผลิตภณัฑ์ที่ประกอบและเพิ่มความน่าเช่ือถือก่อนสง่มอบ
ให้กบัลกูค้า 
  
บริษัท ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลติและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ดงัตอ่ไปนี:้ 

 
 อปุกรณ์ Internet of Things (IoT) 

IoT กลายเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตของเรา IoT เป็นตวัก าหนดอนาคตโดยท าให้ชีวิตของเราง่ายขึน้ ปลอดภยัขึน้
และมีประสทิธิผลมากขึน้สง่ผลให้มีการพฒันาแอพพลเิคชัน่และฮาร์ดแวร์จ านวนมากเพื่อรองรับเทคโนโลยี
นี ้

 อปุกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices) 
การแพทย์มีการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับวิถีชีวิตสมยัใหม่และอายุประชาการทัว่โลกที่ยืนยาวขึน้ 
รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด 

 อิเลก็ทรอนิกสโ์มดลูควบคมุอตุสาหกรรม (Industrial Modules) 
อปุกรณ์มีการน าไปใช้งานอยา่งกว้างขวางขึน้อยูก่บัแอพพลเิคชัน่ 

 อปุกรณ์การจดัการพลงังาน (Energy Management Devices) 
การจดัการพลงังานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจ หรือบ้านประหยดัค่าไฟฟ้าและค่าความร้อนควบคุม 
HVAC และแสงสวา่งได้ดีขึน้และลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 อปุกรณ์ยานยนต์ 
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ผลิตภณัฑ์ยานยนต์เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากหน่วยควบคมุส่วนใหญ่ในยานยนต์ใช้
ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟา้ 
 

3.  อุปกรณ์ส าหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วน าแสง (Optical) 
ในปัจจุบนั ระบบการสื่อสารผ่านใยแก้วน าแสงได้เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารคมนาคมเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากเป็น
ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสงู สามารถรองรับปริมาณข้อมลูข่าวสาร ได้เป็นจ านวนมาก หวัใจของระบบการ
สื่อสารนีก็้คือใยแก้วน าแสง (Fiber Optics) ซึ่งเป็นตวักลางในการสง่ผ่านข้อมลูในรูปของล าแสงนัน่เอง บริษัทฯ ได้
เร่ิมรับจ้างผลิตและประกอบอุปกรณ์ส าหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วน าแสงส าหรับการน าไปใช้ในอตุสาหกรรม
ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต (Data Center)  
ศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ตเป็นอตุสาหกรรมที่อตัราการเติบโตค่อนข้างสงูเนื่องจากมีความต้องการส าหรับการ
เก็บและเข้าถึงข้อมลูแบบออนไลน์ที่เพิ่มมากขึน้หลายเท่าตวัในปัจจุบนัและอนาคต ปัจจุบนับริษัทฯ ได้ท า
การรับจ้างผลิต Active Optical Cable (AOC) ซึ่งเป็นอปุกรณ์ที่มาแทนที่สายสง่สญัญาณไฟฟ้าความเร็ว
สูง (Coaxial Line)  ส าหรับใช้ในการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ Server และ Super Computer ที่มีอยู่
มากมายในศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต โดย AOC จะสามารถแปลงสญัญาณจากไฟฟ้าเป็นแสง และจากแสง
เป็นไฟฟ้า รวมถึงสง่สญัญาณแสงไปท่ีอปุกรณ์ที่เช่ือมตอ่ด้วยความเร็วมากกวา่ 150 Gbps (พนัล้านบิตตอ่
วินาที)   

 การกระจายเสยีงและการแพร่ภาพออกอากาศ (Broadcast)  
บริษัทฯ รับจ้างผลิตอปุกรณ์รับและสง่สญัญาณแสง (Optical Transceiver) ส าหรับใช้ในการถ่ายทอดสด
ผา่นอินเตอร์เน็ต (VDO Streaming) ซึง่ก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย 
 

 อปุกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลติเดียวกบัอปุกรณ์การสือ่สารผา่นเส้นใยแก้วน าแสง (LiDAR)  
บริษัท มีความสามารถในการให้บริการ การผลิต LiDAR รวมถึงการประกอบเลเซอร์และชิน้สว่นประกอบ
เคร่ืองตรวจจับ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองหรือรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมตัิมีศักยภาพในการลดการ
เสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุการชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเสียสมาธิของผู้ขบัขี่และความ
ผิดพลาดของมนษุย์ ปัจจุบนัยานยนต์ขบัเคลื่อนอตัโนมตัิใช้เซนเซอร์ตรวจจบัแสงที่เรียกว่า LiDAR (Light 
Detection And Ranging) ซึ่งย่อมาจากเรดาร์แสง เนื่องจากแสงเดินทางด้วยความเร็วที่ทราบเวลาไป – 
กลบั จึงเป็นคา่ประมาณระยะทางได้อยา่งแมน่ย า 
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โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2561 - 2563 มีรายละเอยีด ดงันี ้
 

 
 
โครงการในอนาคต 

1. บริษัทฯ ได้วางกลยทุธ์ในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึน้เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสีย่งใน
การด าเนินธุรกิจ เน้นการขยายก าลงัการผลิตเพื่อรองรับลกูค้าในผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและมีอตัราการ
เติบโตสงู ที่ต้องอาศยัการวิจยัและพฒันาร่วมกนัระหว่างบริษัทฯ และลกูค้า ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมเห็นผลในปี
พ.ศ.2558 เป็นต้นไป โดยมุ่งเน้นใน 6 กลุ่มผลิตภณัฑ์ ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับสารกึ่ง
ตัวน าไฟฟ้า (Semiconductor), กลุ่มอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ บริโภคสมัยใหม่ (Advanced 
Consumer), กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงานเฉพาะทาง (Niche & Specialty), กลุ่มอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับยานยนต์ (Automotive), กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices), กลุ่ม
อปุกรณ์สือ่สารทางแสงและเครือขา่ยพืน้ฐาน (Optical Components 

2. บริษัท เน้นการขยายตลาดใหม่ๆ มากขึน้ในทุกทวีป เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่ น และประเทศอื่นๆใน
เอเชีย โดยมุ่งเน้นการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจในแตล่ะทวีปมากขึน้ เพื่อให้การขยายฐานลกูค้าเป็นไปอยา่ง
มีประสทิธิภาพ 

3. บริษัท ได้เตรียมการเข้าสูก่ลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดย
ปรับสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นแบบ Global work place เพื่อรองรับพนกังานในอนาคตที่อาจมา
จากหลากหลายประเทศ พร้อมทัง้ปลกูฝังค่านิยม Cross Functional Team Work เพื่อสง่เสริมการท างาน
ร่วมกนัเป็นทีมภายในองค์กร 

4. บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 (Quality Management System for Medical Devices) และ 
ISO22301 (Business Continuity Management Systems)  ในปี  2560 และ  2559 ตามล าดับ  ทั ง้นี  ้
มาตรฐาน TL9000 (Quality Management System) อยู่ในระหว่างการด าเนินการเพื่อขอการรับรอง ซึ่ง
คาดวา่จะได้รับการรับรอง TL 9000 ภายในปี พ.ศ.2562 

5. เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจประเภท Full Turnkey มากขึน้ อีกทัง้ผลิตภณัฑ์มีความซบัซ้อนมากขึน้ เพื่อให้มีการ
บริหารทรัพยากรขององค์กรให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ  ทาง

พันบาท รอ้ยละ พันบาท รอ้ยละ พันบาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร

IC PACKAGING 1,210,130         66.81% 899,243            49.44% 1,095,124         60.20%

PCBA AND BOXBUILD 155,449            8.58% 233,943            12.86% 213,336             11.73%

OPTICS 400,079            22.09% 649,957            35.73% 600,031             32.99%

รายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 1,765,659         97.48% 1,783,143        98.03% 1,908,491         104.92%

รายไดอ้ืน่ๆ 45,653               2.52% 35,867              1.97% 44,405               2.44%

รวมรายได้ 1,811,312         100.00% 1,819,010        100.00% 1,952,896         100.00%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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บริษัทจึงได้ด าเนินการเปลี่ยนระบบ ERP จาก Info Syteline เป็น SAP โดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมใช้งาน
ระบบใหมไ่ด้ภายในไตรมาสที ่3 ของปี 2564 

 
 

สิทธิและประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ  

พ.ศ. 2520 ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัท จ านวน 4 ฉบบั และบริษัทย่อย จ านวน 1 ฉบบั โดยการอนมุตัิของ
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุภายใต้เง่ือนไขต่างๆที่ก าหนดไว้  บริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มี
สาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท 

- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 
วนัท่ี 18  มีนาคม  2556 

- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 
เลขที ่5195 (1)/2556 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 

- ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 
เลขที ่นร 1307/025304 ลงวนัท่ี  12 ตลุาคม 2559 

- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 
ผลติชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก ่SEMICONDUCTORและ PCBA  

- สรุปสาระส าคญั สทิธิ ประโยชน์ และเง่ือนไข 
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ

สง่เสริมมีมลูคา่ไมเ่กิน 3,291,400,400 บาท และไมเ่กินร้อยละ150 ของเงินลงทนุ มี 
ก าหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

 (สทิธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคลจะสิน้สดุในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565) 
 ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทนุในระหวา่งเวลาที่ได้รับยกเว้นดงักลา่ว สามารถน าผลขาดทนุ

ประจ าปีที่เกิดขึน้ระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคล มีก าหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัพ้นก าหนดเวลานัน้ โดยเลอืก
หกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

• ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไปค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้
นิติบคุคลตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคล 

• ทนุจดทะเบียนต้องไมน้่อยกวา่ 831.78 ล้านบาท 
• ก าลงัการผลติ 

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

- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 

- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 
เลขที ่1167(1)2555 ลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2555 

- ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 
เลขที ่อก 0907/004533 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2557 
เลขที ่นร 1307/007613 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 
เลขที ่นร 1307/016362 ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 

- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 
ผลติ  WAFER GRINDING และ WAFER DICING 

- สรุปสาระส าคญั สทิธิ ประโยชน์และเง่ือนไข 
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ

สง่เสริมมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 
(สทิธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคลจะสิน้สดุในวนัท่ี 01 พฤษภาคม 2565) 

                             ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทนุในระหวา่งเวลาที่ได้รับยกเว้นดงักลา่ว สามารถน าผล  
                             ขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงั 
                             ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคล มีก าหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัพ้น 
                             ก าหนดเวลานัน้ โดยเลอืกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

• ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการลงทนุในอตัราร้อยละห้าสบิ
ของอตัราปกติมกี าหนดเวลาห้าปี  นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนด 

• ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไปค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้
นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

• ทนุจดทะเบียนต้องไมน้่อยกวา่ 830.42 ล้านบาท 
• ก าลงัการผลติ 
• WAFER GRINDING และ WAFER DICING 172,572 ชิน้ตอ่ปี 

(เวลาท างาน 24 ชัว่โมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 
 

- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 
วนัท่ี 30 มถินุายน 2557 

- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 
เลขที ่1500 (2)2558  ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

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

- สรุปสาระส าคญั สทิธิ ประโยชน์และเง่ือนไข 
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ

สง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ที่ดินและทนุหมนุเวยีนมี
ก าหนดเวลา 7 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

                              ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทนุในระหวา่งเวลาที่ได้รับยกเว้นดงักลา่ว สามารถน าผล  
                               ขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงั 
                              ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีก าหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัพ้น 
                             ก าหนดเวลานัน้ โดยเลอืกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

• ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไปค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้
นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

• ทนุจดทะเบียนต้องไมน้่อยกวา่ 839.16 ล้านบาท 
• ก าลงัการผลติ 

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

 
- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 

วนัท่ี  2 มีนาคม 2558 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

เลขที่ 58-2578-0-00-2-0 ลงวนัที่ 3 ธนัวาคม 2558 
- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

 ผลติเคร่ืองมือแพทย์ 
- สรุปสาระส าคญั สทิธิ ประโยชน์และเง่ือนไข 

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
สง่เสริมมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้  ในกรณีที่ประกอบ
กิจการขาดทนุระหวา่งเวลาที่ได้รับยกเว้นเวลาที่ได้รับยกเว้นดงักลา่ว สามารถน าผลขาดทนุ
ประจ าปีที่เกิดขึน้ระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคลมีก าหนดเวลาไมเ่กิน 5  ปี นบัแตว่นัพ้นก าหนดเวลานัน้โดยเลอืกหกัจากก าไร
สทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 
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• ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคล 

• ทนุจดทะเบียนต้องไมน้่อยกวา่ 836.40 ล้านบาท 
• ก าลงัการผลติ 
  เคร่ืองมือแพทย์ ปีละประมาณ 420,000 ชดุ ตอ่ปี 
 (เวลาท างาน 24 ชัว่โมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 

 
- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม 

วนัท่ี 23 มกราคม 2560 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

เลขที ่60-0458-1-00-1-0  ลงวนัที่ 21 เมษายน 2560 
- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

ผลติแผงเซลล์แสงอาทติย์   
- สรุปสาระส าคญั สทิธิ ประโยชน์และเง่ือนไข 

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
สง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ที่ดินและทนุหมนุเวยีนมี
ก าหนดเวลา 6 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

                             ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทนุในระหวา่งเวลาที่ได้รับยกเว้นดงักลา่ว สามารถน าผล  
                             ขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงั 
                             ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคล มีก าหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัพ้น 
                             ก าหนดเวลานัน้ โดยเลอืกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

• ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไปค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้
นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

• ภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ีได้รับการยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึง่และวรรคสาม มมีลูคา่ไมเ่กิน 
94,000,000  บาท ทัง้นี ้จะปรับเปลีย่นตามจ านวนเงินลงทนุโดยไมร่วมคา่ที่ดินและทนุ
หมนุเวยีนที่แท้จริงในวนัเปิดด าเนินการตามโครงการท่ีได้รับการสง่เสริม 

• ทนุจดทะเบียนต้องไมน้่อยกวา่ 836.48 ล้านบาท 
• ก าลงัการผลติ 
     ผลติแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ประมาณ 100 เมกะวตัต์ ตอ่ปี 

                             (เวลาท างาน 24 ชัว่โมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 
 
นอกจากนี ้บริษัทได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทนุจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม
ประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุที่ 7/2552 เร่ืองมาตรการสง่เสริมการลงทนุให้บริษัทที่ได้รับการสง่เสริมจด
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ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งบริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบคุคลโดยไมจ่ ากดัวงเงิน 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

 
อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์เป็นอตุสาหกรรมที่มีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู โดยเฉพาะอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับพืน้ฐาน เช่น การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) ทัง้นี ้เนื่องจากการผลิตและ
ประกอบชิน้สว่นอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในระดบัดงักลา่วใช้เงินลงทนุไมม่ากนกั ดงันัน้ การเข้ามาเป็นผู้ผลติแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้ารายใหม่ในตลาดจึงเป็นเร่ืองที่ไม่ยากด้วยเช่นกนั นอกจากนี ้การแข่งขนัด้านการตลาดมกัจะใช้ราคาต ่า
เป็นเคร่ืองมือส าคญั ซึง่ภาวะการแขง่ขนัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่การการแขง่ขนัของบริษัทในอตุสาหกรรมนี ้ 

บริษัทจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และการสร้างข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขนัโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใ ช้เคร่ืองจกัรที่มีเทคโนโลยีที่
ทนัสมยั และมีความแม่นย าสงู ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการลงทุนเคร่ืองจักรพืน้ฐานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่มีเทคโนโลยีขัน้สงู อีกทัง้บริษัทได้พฒันากระบวนการผลิตให้ทนัสมยั เป็นระบบ และมีมาตรฐานสากล 
เพื่อให้มัน่ใจได้วา่สินค้าทกุชิน้ของบริษัทได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างสงูสดุในราคาที่
สามารถแข่งขนัได้ ท าให้ในปัจจุบนั ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นลกูค้าระดบับนที่ให้ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพ
ของสนิค้าเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิค้า  

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอตัราการเติบโตของฐานลกูค้าเดิม และเพิ่มยอดขายจากฐานลกูค้ารายใหม ่ๆ  เพื่อ
เพิ่มอตัราการเติบโตโดยรวมในการด าเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจ านวน ตวัแทนจ าหน่ายเพื่อท าการตลาด
และหาลกูค้าในภูมิภาคต่าง ๆ  และเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ปลายทางให้มากขึ น้  โดยใช้ทัง้การ
แต่งตัง้บริษัทตวัแทน และการจัดตัง้บริษัทตวัแทนจ าหน่ายเอง เช่น การจัดตัง้บริษัท Stars Microelectronic USA, 
Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นตวัแทนจ าหน่าย และท าการตลาดจดัหาลกูค้าในอเมริกา ซึ่งที่ผ่านมาตวัแทนจ าหน่าย
เหลา่นีป้ระสบความส าเร็จในการหาลกูค้ารายใหญ่เพิ่มให้แก่บริษัท เช่น ON Semiconductor ซึง่มีการซือ้ผา่นบริษัท 
Stars Microelectronic USA, Inc. และ GE Sensing ซึ่งบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. ได้เป็นผู้ จัดหา
ลกูค้ารายนีม้าให้ แตจ่ะมีการสัง่ซือ้โดยตรงกบัทางบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีเปา้หมายที่จะหาลกูค้าใหมด้่วยตนเอง
อีกด้วย   

 
2.3 การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 
ส าหรับผลติภณัฑ์ใหมบ่างผลติภณัฑ์ซึง่บริษัทเป็นผู้ รับจ้างผลติและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ บริษัทมี

แผนงานที่จะร่วมกับลกูค้าในการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Development 
Manufacturing) เพื่อที่จะพฒันาและประยุกต์ใช้ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
มากยิ่งขึน้ การร่วมออกแบบและพฒันาชิน้สว่นผลติภณัฑ์ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากจะได้ความสมัพนัธ์อนัดีกบั
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ลกูค้าแล้ว ผลงานจากการร่วมออกแบบและพฒันากบัลกูค้าจะเป็นการรักษาให้ลกูค้าใช้บริการของบริษัทต่อไปใน
ระยะยาวตอ่ไป   

 
บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มจ านวนการผลิต ผลิตภณัฑ์ที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นที่สงูกว่า คือ การประกอบและ

ทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC Packaging)  
 
บริษัทจะมุ่งเน้นการร่วมพฒันาและ/หรือการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากลกูค้าใหม่ 

ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นค่อนข้างสงู การที่บริษัทเน้นการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ต้องใช้เคร่ืองจกัรที่มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและมีความแม่นย าสงู และการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ชิน้สว่น
อิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) กับลูกค้า ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการเกือ้หนุนให้
บริษัทสามารถผลติ ผลติภณัฑ์ที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงู เพื่อเพิ่มอตัราก าไรขัน้ต้นในการด าเนินธุรกิจโดยรวมให้สงูขึน้ 

 
การที่บริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปสูก่ารประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) 

ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะท าให้บริษัทมีการขยายก าลังการผลิตเพิ่มขึน้และมีการกระจายตัว (diversify) ของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์จากการท าการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ ไปสูก่ารประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า
รวม (IC Packaging) มากยิ่งขึน้ ซึ่งธุรกิจสองธุรกิจนีจ้ะสามารถเกือ้หนุนกันท าให้บริษัทสามารถให้บริการบริษัท
ลกูค้าอยา่งครบวงจรมากขึน้ และท าให้บริษัทมีปริมาณการรับจ้างผลติและประกอบสินค้าอิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้ด้วย   
อีกทัง้ธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) นัน้มีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product Life 
Cycle) ที่ยาวกว่าธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) มาก 
โดยมีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ส่วนมากยาวนานกว่า 5 ปี ท าให้ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตบ่อย ซึ่งจะเป็นการลด
ต้นทนุได้  และนอกจากนี ้การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ยงัมีมลูคา่เพิ่มที่สงูกวา่ด้วย  
อนัจะสง่ผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีเสถียรภาพท่ีดียิ่งขึน้ในระยะยาว 

 
ในปี 2563 บริษัทมีก าลงัการผลติดงันี ้
 

 

ผลติภัณฑ์ ก าลงัการผลติเต็มทีต่อ่ปี (ลา้นชิน้)

การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม  (IC) 1,796

การผลติและประกอบชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์(PCBA & Box Build) 54

การประกอบและทดสอบอปุกรณ์รับสง่ขอ้มลูทางแสง  (Optic Device) 0.384

รวม 1,850
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ขัน้ตอนการท าการตลาดและการผลิต 

ขัน้ตอนการท าการตลาดของบริษัท สามารถสรุปได้ ดงันี ้
 
 
 

 
 
ส าหรับขัน้ตอนในการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 

การออกแบบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาวตัถุดิบ การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ
ผลติภณัฑ์ และการบรรจแุละขนสง่ 

 
การออกแบบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในขัน้ตอนของการออกแบบ ทีมงานวิศวกรของบริษัทจะร่วมกบั

ลกูค้าในการออกแบบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Development Manufacturing) เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ
ของลกูค้าและให้ได้ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ ในขณะเดียวกนั ก็สามารถลดต้นทนุ พลงังาน อนัเป็นผลมาจากขัน้ตอนใน
การผลิตและประกอบที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งนอกจากจะได้ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าแล้ว ผลจากการร่วมออกแบบ
และพฒันากบัลกูค้าจะเป็นพนัธะสญัญาให้ลกูค้าใช้บริการต่อไปในระยะยาว  โดยบริษัทจะให้ค าแนะน าในการจดั
วางแผงวงจร เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และด าเนินการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ ซึ่งจาก
การที่บริษัทมีเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการผลิตและ
ประกอบ ท าให้การออกแบบชิน้สว่นสามารถยืดหยุน่ได้ตามความต้องการของลกูค้า  

การจัดหาวัตถุดิบ วตัถดุิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีทัง้วตัถดุิบที่ลกูค้าและตวัแทนการตลาดเป็นผู้จดัหา
ให้ และวตัถดุิบที่บริษัทเป็นผู้จดัหาเอง โดยวตัถดุิบที่ลกูค้าจดัหาให้นัน้ ลกูค้าจะสง่มอบวตัถดุิบตามจ านวนที่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ในการผลิตและประกอบชิน้สว่น ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้จดัหาเอง บริษัทจะต้องวางแผนการจดัซือ้ 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สัง่ซือ้วตัถุดิบล่วงหน้า แต่จะสัง่วตัถุดิบเมื่อได้รับค าสัง่จากลูกค้าให้ผลิตและประกอบ
ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์แล้วเทา่นัน้ 

การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อบริษัทได้รับวตัถดุิบตามที่ต้องการแล้ว ก็จะด าเนินการ
ผลิตและประกอบชิน้ส่วนตามแบบที่ลกูค้าต้องการ โดยประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรชนิดต่าง  ๆ  
โดยใช้เคร่ืองจกัรที่มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบที่เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์นัน้  ๆ เทคโนโลยีขัน้สงูที่เคร่ืองจกัร
ของบริษัทใช้อยู่ในปัจจุบนัเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมยั  ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภณัฑ์ใด
ผลติภณัฑ์หนึง่ อาจต้องใช้เทคโนโลยีในการผลติและประกอบหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภณัฑ์ 
บริษัทจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สดุ ซึ่งเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์นัน้ 
สามารถใช้ส าหรับการผลติอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ได้หลากหลายชนิด  

การทดสอบผลิตภัณฑ์ หลงัจากการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะท าการตรวจสอบ
การท างานของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชิน้งานโดยผ่านระบบงานด้านการประกันคุณภาพและความเช่ือถือ 

ส่งมอบ

สินค้า
ผลิตจริง

จัดหา

วัตถุดิบ
ติดต่อ

ลูกค้า

ลูกค้า

แจ้งให้

เสนอ

ราคา

ตอบรับการ

เสนอนราคา

บริษัท

เสนอราคา
ออกแบบ ทดลอง

การผลิต
ท าสัญญา

ส่งมอบ
สินค้า
ชุดแรก

ผลิตจริงจดัหา
วัตถุดบิ

ตดิต่อ
ลูกค้า

ลูกค้า
แจ้งให้
เสนอ
ราคา

ตอบรับการ
เสนอนราคา

บริษัท
เสนอราคา

ออกแบบ
และพัฒนา

ทดลอง
การผลิต

ท าสัญญา

เดือนที่ 0 เดือนที่ 2-3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 6
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(Quality and Reliability Assurance) ก่อนการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่จัดส่งให้ลูกค้านัน้
ถกูต้อง มีคณุภาพและมาตรฐานตามที่ลกูค้าต้องการ 

การบรรจุและขนส่ง  หลังจากได้ท าการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะท าการบรรจุ
ผลิตภณัฑ์และจดัสง่ให้กับลกูค้าปลายทางต่อไป  โดยบริษัทจะได้รับค่าจ้างในการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์จาก
ตวัแทนการตลาดหากเป็นรายการวา่จ้างที่ผ่านตวัแทนการตลาด  สว่นในกรณีเป็นลกูค้าทางตรงที่บริษัทเป็นผู้หามา
เอง บริษัทก็จะได้รับคา่จ้างในการผลติและประกอบผลติภณัฑ์จากลกูค้าโดยตรง 

 
3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) 
 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีต่อการด าเนินงานขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยง ในแต่ละปีคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่งจะก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งขึน้ แล้วมอบให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องน าไปปฏิบตัิ
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ และด าเนินไปในทิศทางเดียวกนั พร้อมทัง้ก าหนดกฎระเบียบ 
รวมถึงวิธีการในการปฏิบตัิงานบริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุกิจกรรมทัว่ทัง้องค์กร ก าหนดให้มีการตรวจสอบ วดัผล
การด าเนินงาน การรายงานผลการปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษัทก าหนดให้มีการด าเนินการบริหารองค์กรอยา่งตอ่เนื่อง และปรับปรุงการด าเนินการบริหารความเสีย่ง    
อยู่อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึน้โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอก
องค์กรซึง่มีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ทัง้สิน้
จ านวน 4 ครัง้ ทัง้นีไ้ด้รายงานความคืบหน้าของผลการด าเนินงานพร้อมทัง้อุปสรรคที่เกิดขึน้ให้แก่ที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุครัง้ในปี 2562 บริษัทท าการวิเคราะห์ความเสีย่งตาม
กรอบของการบริหารความเสี่ยงซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้มีการก าหนดประเด็นความ
เสีย่งที่ต้องน ามาพิจารณา ดงันี ้

1. ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

2. ความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ(Operational Risk) 

3. ความเสีย่งด้านเทคโนโลยี(Technology Risk) 

4. ความเสีย่งด้านการเงิน(Financial Risk)  

5. ความเสีย่งด้านกฎระเบียบ(Compliance Risk) 
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ปัจจยัเสีย่งที่ส าคญัที่มีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท โดยสรุปมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) 

บริษัทก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดบักลยุทธ์ โดยให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทัง้มีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด และ สม ่าเสมอ ว่าสามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายตามหลกัที่วางไว้หรือไม ่ในการก าหนดแผนกลยทุธ์ และ แผนงบประมาณประจ าปี บริษัทได้น าเอา
ปัจจยัเสีย่งตา่งๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจของโลก และแนวโน้มของอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง เป็นต้น มาพิจารณาเพื่อให้
เกิดความมัน่ใจได้ว่า  แผนกลยุทธ์ที่จัดท าขึน้ สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานของบริษัทในอนาคตอย่างถูกต้อง 
ใกล้เคียงความเป็นจริง ปฎิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 
2) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (Operational Risk Management) 

2.1 ความเสี่ยงในการพึ่งพาลกูค้า 

ปี 2563 บริษัทลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลกูค้าโดยเพิ่มจ านวนลกูค้าและเพิ่มยอดรายได้ของลกูค้าเดิม 
โดยลกูค้ารายที่มีรายได้จากการขายสนิค้าและบริการซึง่เป็นจ านวนมากกวา่กึ่งหนึง่ของรายได้จากการขายสนิค้าและ
บริการทัง้หมดในปีก่อน ปัจจบุนัมีสดัสว่นรายได้เฉพาะลกูค้าตอ่รายได้รวมไมเ่กินร้อยละ 30 

 
 
2.2 ความไม่แน่นอนในความต้องการของสนิค้าและความหลากหลายของสนิค้า 

การเปลี่ยนแปลง และพฒันาอย่างรวดเร็วในสินค้าเก่ียวกบั อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บาง
ประเภทมีวงจรชีวิตสัน้ ความต้องการของสินค้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึน้อยู่กบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ท าให้
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บริษัทอาจประสบปัญหาในการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ใน
ขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ในเร่ืองดงักล่าวบริษัทมี
นโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยการ หาสินค้าที่มีวงจรชีวิตยาวขึน้ และ มีระดบัความต้องการสงูเพียงพอที่จะบริหาร
การผลิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยื่น ในกรณีดงักลา่วบริษัทได้ก าหนดวิธีการในการ
ปอ้งกนัความเสีย่งส าหรับสนิค้าดงักลา่วเพื่อลดความเสยีหายแก่กิจการให้น้อยที่สดุ 

 
2.3 ความเสี่ยงด้านแรงงาน 

การขาดแคลนแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของต้นทนุค่าแรงงาน เป็นปัจจยัส าคญัที่บริษัทก็ตระหนกัถึง 
และพยายามหาวิธีการลดผลกระทบให้มากที่สดุ โดยการเน้นการลงทนุในเคร่ืองจกัรอตัโนมตัิมากขึน้เพื่อลดปัญหา
ด้านแรงงานโดยมิให้กระทบตอ่ก าลงัการผลติที่วางไว้  นอกจากนัน้บริษัทมีนโยบายในการปรับปรุงการบริหารแรงงาน
สมัพนัธ์ โดยมีการปลกูฝังให้พนกังานมีความรักองค์กร เพื่อลดอตัราการเข้าออกของพนกังาน และพฒันาระบบการ
สรรหาบคุลากร และฝึกอบรมเพื่อให้ได้พนกังานท่ีมีคณุภาพ และ ทนัตอ่ความต้องการ ไมก่ระทบตอ่การด าเนินงาน 

 
2.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ 

ในการผลิตสินค้าของบริษัท ต้นทุนด้านวัตถุดิบมีสดัส่วนสูงในต้นทุนทัง้หมด ดังนัน้การบริหารจัดการ
วัตถุดิบที่ดี รวมถึงการควบคุมราคาวัตถุดิบจึงมีความจ าเป็นอย่างมากในการบริหารการด าเนินงานของบริษัท 
วตัถดุิบบางชนิดมีความผนัผวนของราคามากตามราคาของตลาดโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเกิดการคลาดแคลน
วตัถดุิบ จนท าให้บริษัทไมส่ามารถสง่สนิค้าได้ทนัเวลา บริษัทจดัให้มีการควบคมุดแูลการใช้วตัถดุบิอยา่งเข้มงวด โดย
ติดตามการจัดส่งสินค้าจากผู้ ขาย หรือ จากลูกค้า(กรณี Consigned) อย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อ
สายการผลติ และแผนการจดัสง่สนิค้าให้กบัลกูค้า 

 
3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลย ี(Technology Risk Management) 

บริษัทมีการลงทนุในเคร่ืองจกัรใหมท่ี่สัง่ซือ้เข้ามาทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าที่เสยีหาย ท าให้ได้เคร่ืองจกัรรุ่นใหม่
ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม อีกทัง้ยงัมีก าลงัการผลิตสูงขึน้กว่าเดิมมาก บริษัท มีการจัดสายการผลิตใหม่ให้มี
ประสทิธิภาพ และ มีความยืดหยุน่ สามารถรองรับการเปลีย่นแปลงกระบวนการผลิตตามความต้องการของลกูค้าได้  
รวมถึงการสามารถน าไปใช้ร่วมกนักบัผลิตภณัฑ์อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย บริษัทมุ่งเน้นการวิจยั และพฒันาเทคนิค
การผลิตและผลิตภณัฑ์เพื่อให้ทนัสมยัตามความต้องการของลกูค้าอยู่เสมอนอกจากนัน้บริษัทยงัได้ร่วมการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าเพื่อร่วมลงทนุในเคร่ืองจกัรในการผลิตเฉพาะด้าน บริษัทมีการพฒันาการผลิตให้เหมาะสม
กบัความต้องการของสินค้าในปัจจบุนัอยู่เสมอ บริษัทมีความมัน่ใจวา่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ได้หลากหลายยิ่งขึน้ 
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4) ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ (Financial Risk Management) 

5.1 ความเสี่ยงจากการให้สนิเชื่อแก่คู่ ค้า 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือกับลกูค้า โดยหากลกูค้าของบริษัทฯ มีปัญหาในการด า เนินงาน ก็
อาจจะสง่ผลกระทบต่อระยะเวลาในการเรียกรับช าระหนีจ้ากลกูค้าได้ และอาจสง่ผลกระทบตอ่เนื่องถึงผลก าไรและ
ฐานะการเงินของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯได้จัดให้มีการติดตามคุณภาพลูกหนีแ้ต่ละรายอย่างใกล้ชิด และได้ให้
ความส าคญัในการพิจารณาการให้เครดิตทางการค้ากบัลกูหนีอ้ยา่งเข้มงวด รวมทัง้มีการป้องกนัความเสียหายโดย
การท าประกนัลกูหนีก้ารค้ากับบริษัทประกันชัน้น าของโลก ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ 
เพื่อให้มีกระจายตวัของรายได้ ซึง่สามารถลดความเสีย่งของกลุม่ลกูหนีก้ารค้า ไมใ่ห้กระจกุตวัมากเกินไป 

 
 

5.2 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทเป็นผู้สง่ออกสินค้าที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นสกุลเงินหลกัในการขายสินค้าและรับเงิน
ค่าสินค้า คิดเป็นสดัสว่นเกือบทัง้หมดของยอดขาย ท าให้สถานะเงินตราตา่งประเทศของบริษัทในด้านรับและจ่ายมี
ปริมาณใกล้เคียงกัน รายรับและรายจ่ายส่วนใหญ่สามารถท า Natural Hedges ได้ท าให้สามารถลดความเสี่ยง
เก่ียวกับความไม่แน่นอนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก  อีกทัง้บริษัทยงัเปิดบญัชีกับ
ธนาคารเป็นเงินสกลุตา่งประเทศเพื่อให้สามารถจ่ายคา่สนิค้าเป็นเงินสกลุตา่งประเทศได้ทนัที ฝ่ายบริหารการเงินของ
บริษัทมีมาตรการในการปอ้งกนัผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นโดยน าเอาเคร่ืองมือทางการเงินได้แก่ 
การท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) และ มีการท าอนพุนัธ์ทางการเงิน (Financial 
Derivative Instruments) มาใช้ในการปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นในระยะสัน้เพิ่มเติมด้วย   

 
 

5.3  ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 

ปัจจบุนับริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสัน้อายไุมเ่กิน 1 ปีเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และกู้ยืมเงินระยะยาวอายุ
ไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นเงินทุนสนบัสนุนการซือ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยบางส่วนมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งอาจจะ
สงูขึน้หรือต ่าลงตามภาวะดอกเบีย้ในตลาดการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจยัเสี่ยงประการหนึ่งที่บริษัทต้องพิจารณาอยา่ง
รอบคอบทุกครัง้ในการตดัสินใจกู้ เงิน และการหาแหล่งเงินกู้ที่ถูกที่สดุเพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต ่าสดุ และมีการติดตาม
นโยบายดอกเบีย้ของทางการและของตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นข้อมลูประกอบการบริหารความเสี่ ยงอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

 
5.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทให้ความส าคญักับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้มีสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
จดัหาวงเงินกู้ เงินทนุหมนุเวียนให้พอเพียงกบัความต้องการในการเติบโตของบริษัท นอกจากนัน้บริษัทยงัมีการวาง
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แผนการบริหารกระแสเงินสด (Cash flow Management) ล่วงหน้าเพื่อให้มีการใช้เงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ความเสีย่ง และมีคา่ใช้จ่ายทางการเงินต ่าทีส่ดุ 

  
5) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk Management) 

บริษัทมีความตระหนกัอยา่งมากถึง ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ เนื่องจากความไมช่ดัเจน ความไมท่นัสมยั หรือ
ความไม่ครอบคลมุของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ รวมถึงข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม กฎและระเบียบ 
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังาน และข้อบงัคบัอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้เพื่อปกป้องพนกังานจาก
ผลกระทบของ การปฏิบตัิงานขององค์กร บริษัทจึงจดัให้มีการติดตามการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบตา่งๆอยา่งใกล้ชิด 
เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินงานของบริษัททัง้ในปัจจุบนั และอนาคต และ ลดความผิดพลาด
และสญูเสยีที่อาจเกิดขึน้ตอ่องค์กร 
 
 
4.      ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1     ทรัพย์สินถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัท และบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

                    (หน่วย: บาท) 

รายการทรัพย์สนิ เจ้าของกรรมสทิธิ 
มลูคา่คงเหลอืสทุธิหลงัหกัคา่

เสือ่มราคาสะสม 
ทรัพย์สนิท่ีมีกรรมสทิธ์ิ   
1. ทิ่ดิน บริษัท 91,013,000.00 
2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร บริษัท  415,624,875.56 
3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ บริษัท 1,353,037,042.72 
4. ยานพาหนะ บริษัท   1,427,569.53 
5. เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตัง้ บริษัท  3,071,022.16 
6. เคร่ืองจกัรระหวา่งทาง บริษัท - 
7. อาคารระหวา่งก่อสร้าง บริษัท          7,112,326.57 
8.    สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน บริษัท  26,583,351.61 

รวม  1,897,869,188.15 
 

บริษัทได้ท ากรมธรรม์ประกนัความเสี่ยงภยัทรัพย์สินส าหรับโรงงานแห่งที่ 1 และ 2 โดยรวมถึงสิ่งปลกูสร้าง
และสว่นตอ่เติม เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ส านกังาน สนิค้าคงเหลอื เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และเมื่อกิจการหยดุชะงกั 
โดยมีวงเงินเอาประกันภยัรวม ส าหรับโรงงานแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 จ านวน 4,048 ล้านบาท และประกันภยัธุรกิจ
หยดุชะงกัวงเงินเอาประกนัภยัจ านวน 1,080 ล้านบาท 

 ทัง้นีท้รัพย์สนิของบริษัท ปลอดจากภาระจ าน า จ านอง 
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เคร่ืองหมายการค้า 

-ไมม่ี- 
 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมโดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจที่เกือ้หนุนและเอือ้
ประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่
บริษัทมีความถนดัและช านาญ โดยจะค านงึถึงอตัราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทนุ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทเป็นส าคญั โดยบริษัทจะควบคมุดแูลด้วยการสง่กรรมการหรือพนกังานระดบัสงูเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัท
ตามสดัสว่นการถือหุ้น และบริษัทควรมีสิทธิคดัค้าน (Veto Right) ในเร่ืองที่ส าคญั ๆ ที่จะด าเนินการโดยบริษัทยอ่ย
และ/หรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ โดยการลงทุนในบริษัทดงักล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้ น และ /หรือในกรณีที่เป็นเข้าท ารายการที่เ ก่ียวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย รวมทัง้ต้องน ากฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องมาบงัคบัใช้ 

 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

  บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
6.     ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 
6.1      ข้อมูลทั่วไป 
กลุม่อตุสาหกรรมและหมวดอตุสาหกรรม : เทคโนโลยี/ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 
ช่ือบริษัท :  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับจ้างผลติและประกอบชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์ 
                                                                        (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) 
หลกัทรัพย์ :  SET:  SMT (ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
ที่อยูต่ามหนงัสอืรับรองบริษัท : เลขที่ 586 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ที่อยูปั่จจบุนั : เลขที่ 605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
เบอร์โทรศพัท์ : 035-258-555 
เบอร์โทรสาร : 035-258-914 
โฮมเพจ : http://www.starsmicro.com  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000098 
ทนุจดทะเบียน : 1,229,890,150 บาท 

http://www.starsmicro.com/
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ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 836,479,381 บาท 
มลูคา่ที่ตราไว้ :  1 บาท 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 
ที่ตัง้โรงงาน : โรงงาน 1 

  เลขที่ 586 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
  โรงงาน 2 
  เลขที่ 605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
 

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

  Fax : +1 (408) 894 – 8180 
 
 : บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั  
  605 – 606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

   : บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ ากดั  
  605 – 606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

  

รายละเอียดนิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ขึน้ไป 
- ไมม่ี - 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
นายทะเบยีนหุ้นสามญั : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

Investor Relations Contact   บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)   
605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
พระนครศรีอยธุยา 13160 
Email: ir@starsmicro.com 

โทรศพัท์ 035-258-555 ตอ่ 313 
โทรสาร 035-258-914 

 

ผู้สอบบญัชี  : นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 
                                          นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3853 และ/หรือ 

                             นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 
 

    บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
    เลขที1่93/136-137อาคารส านกังานเลครัชดาคอมเพลกซ์ ชัน้ 33 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
  กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท์ (662) 264-0777 
  โทรสาร  (662) 264-0789-90 
 
6.2       ข้อมูลส าคัญอื่น 
“ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทเพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทท่ี
แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.starsmicro.com”  

http://www.set.or.th/tsd
mailto:srg_tsd@set.or.th
mailto:ir@starsmicro.com
http://www.set.or.th/
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.      ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

             ทนุจดทะเบียน  : 1,229,890,150 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 
1,229,890,150 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

                      ทนุท่ีออกและช าระแล้ว : 836,479,381 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 836,479,381 
    หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

7.1.2 หลักทรัพย์อื่น 

              - ไมม่ี - 

7.1.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองที่ มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย 

             - ไมม่ี – 
 
 

7.2  ผู้ถอืหุ้นของบริษัท 
7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31

ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ ดงันี ้
 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) 
คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

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

2 นายนทัธพงศ ์ไชยกลุ 58,342,900 6.975 

3 บริษทั ซีกซ์ อีเอม็เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 41,495,962 4.961 

4 นางสาวนนัทิชา ไชยกลุ 37,500,000 4.483 

5 นางสาวลกัษิกา ไชยกลุ 37,010,000 4.424 

6 นางสาวอรนุช ไชยกลุ 30,570,000 3.655 

7 นายสมนึก ไชยกลุ 29,843,544 3.568 

8 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 26,173,148 3.129 
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9 นายเพชร ไวลิขิต 24,418,700 2.919 

10 นายพร้อมพงศ ์ไชยกลุ 24,023,968 2.872 

 อ่ืนๆ 451,874,485 54.021 

 รวม 836,479,381 100.000 

 
7.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด าเนินงาน

ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  
กลุ่มนายสมนึก ไชยกุล ประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวไชยกุล (5 ราย) ถือหุ้ นรวมกันจ านวน  

217,290,412 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 25.977 ทัง้นี ้นายสมนึก ไชยกุล และบคุคลทัง้ 5 ราย มีดลุย
พินิจอิสระในการใช้สิทธิออกเสียงของตนทัง้ในที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในทางที่
ตนเองเห็นสมควร โดยไม่มีเจตนาและไมม่ีข้อตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงดงักลา่วไปในทางเดียวกนั เพื่อควบคมุสทิธิ
ออกเสยีงหรือควบคมุบริษัทฯ ร่วมกนั ในลกัษณะที่เป็นบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Acting in Concert) 
 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 
7.3.1 ใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

7.3.1.1   ใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 

 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2559 มีมติอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดง 
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (SMT-W1) ครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกิน 167,295,193 หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 โดยมี
อตัราการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย ตอ่ 1 หุ้นสามญั และมีราคาการใช้สทิธิ 8.00 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมี
การปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

 ทัง้นีก้ าหนดการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ใน 
วนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม ของแตล่ะปีตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 
2 ปี 11 เดือน 30 วนั จนถึงวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายในเดือนมิถนุายน 2562 (วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562)  

เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัทฯตามโครงการ จ านวน 167,295,007 หน่วย ในสว่นจ านวนหนว่ยคงเหลือที่ไม่ได้ถกูจดัสรรจ านวน 186 หนว่ย 
ทางบริษัทฯจะด าเนินการยกเลกิไป  

นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (SMT-W1) รวมเป็นจ านวน -0- หน่วย คิดเป็นหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ จ านวน
ทัง้สิน้ -0- หุ้น โดยยังคงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิอีก จ านวน 167,295,007 หน่วย และเหลือหุ้น
ส าหรับรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิตามโครงการนี ้จ านวน 167,295,007 หุ้น 

เมื่อวนัที่ 28 มิถนุายน 2562 (วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย) ได้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 250 หน่วย คิดเป็นจ านวนเงิน 1,977 บาท โดยได้บนัทึกเป็นทนุเรือนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว
จ านวน 265 บาทและสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจ านวน 1,712 บาท  
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บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วที่เพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 รวมทัง้บริษัทฯได้ยื่นขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทนุจ านวน
ดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม และได้รับอนมุตัิให้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตัง้แตว่นัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 

นอกจากนีใ้บส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวน 167,294,757 หน่วย ได้ครบก าหนดอายุในวันที่ 28 
มิถนุายน 2562 แล้ว 

7.3.1.2  ใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WB 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2559 มีมติอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ที่จะซือ้หุ้นสามญั (SMT-WB) ครัง้ที่ 2 จ านวนไมเ่กิน 17,000,000 หนว่ยให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัท 
โดยไม่คิดมลูค่า ทัง้นีอ้ตัราการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยมีราคาและข้อจ ากดัการใช้
สทิธิ ดงันี ้

ปีที่ 1 (ครัง้ที่ 1 และ 2) 

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้ง
ความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ไม่ต ่ากว่า 9.00 บาท โดยก าหนดราคาใช้สิทธิเท่ากบั 7.20 บาท สามารถใช้สทิธิ
ได้ไมเ่กินร้อยละ 35 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่แตล่ะคนได้รับการจดัสรรจากบริษัทฯ 

ปีที่ 2 (ครัง้ที่ 3 และ 4) 

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้ง
ความจ านงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ไมต่ ่ากวา่ 10.70 บาท โดยก าหนดราคาใช้สิทธิเทา่กบั 8.00 บาท สามารถใช้สทิธิ
ได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัทฯ ทัง้นีส้ามารถใช้สิทธิ
สะสมรวมไมเ่กินร้อยละ 70 ของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 ปีที่ 3 (ครัง้ที่ 5 และ 6)  

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้ง
ความจ านงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ไมต่ ่ากวา่ 12.50 บาท โดยก าหนดราคาใช้สทิธิเทา่กบั 8.70 บาท ทัง้นีส้ามารถใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯในสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดได้ 

โดยก าหนดการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในวนัท าการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 3 ปี จนถึงวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายในเดือนมิถนุายน 2562 (วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562)  

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯจ านวน 17,000,000 หนว่ย ครบทัง้จ านวน 

ในระหวา่งปี 2559 ถึง 2562 ไมม่ีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WB โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ 

คงเหลอืทัง้หมดจ านวน 17,000,000 หนว่ย ได้ครบก าหนดอายใุนวนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 แล้ว 
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7.3.1.3   ใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2561 มมีติอนมุตัิการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) จ านวนไมเ่กิน 209,118,991 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดง
สทิธิ SMT-W2 ซึง่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สทิธิ 2.10 บาท
ตอ่หุ้น  เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

 ทัง้นี ้ วนัก าหนดการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ SMT-W2 ได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม ของแตล่ะปีตลอดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 1 มิถนุายน 
2561 จนถงึวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

โดย ณ วนัท่ี 1 มถินุายน 2561 บริษัทฯ ได้จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท
ฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไมค่ดิมลูคา่ จ านวน 209,118,803 หนว่ย คงเหลอืที่ไมไ่ด้ถกูจดัสรรจ านวน 188 หนว่ย 
ทางบริษัทฯจะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ในสว่นท่ีคงเหลอืดงักลา่วตอ่ไป  

 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 รวมเป็นจ านวน 3,000 หนว่ย คดิเป็นหุ้นสามญัที่ได้
จากการใช้สทิธิ จ านวนทัง้สิน้ 3,000 หุ้น โดยยงัคงเหลอืใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิอกี จ านวน 
209,115,803 หนว่ย และเหลอืหุ้นส าหรับรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 จ านวน 209,115,803 หุ้น 

7.3.2 หุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2561 

เมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2561 จ านวน 500,000 หนว่ย มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยขายได้จ านวน 217,300 หนว่ย รวมเป็นเงิน 217 ล้านบาท หุ้นกู้ดงักลา่วเป็นหุ้นกู้ชนิด
ระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ หุ้นกู้มีอาย ุ 2 ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้
และครบก าหนดไถถ่อนทัง้จ านวนในวนัท่ี 29 มีนาคม 2563 หุ้นกู้มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.20 ตอ่ปี (อตัราดอกเบีย้ที่
แท้จริงร้อยละ 7.15 ตอ่ปี) โดยจา่ยช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือนตลอดอายหุุ้นกู้  

 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกั

ภาษีและส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี  ้คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตาม
นโยบายดงักลา่ว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการดงักลา่ว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อ
ขยายก าลงัการผลิต หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทใน
อนาคต 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมามีดงันี ้

                  (บาท ตอ่ หุ้น) 

 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
งวดคร่ึงปีแรก 

- - - - - - - - - 

การจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานงวดคร่ึงปีหลงั 

- - - - - - - - -* 

การจ่ายเงินปันผลประจ าปี - - - - - - - - -* 

*รอการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 

8         โครงสร้างการจัดการ 

8.1  คณะกรรมการบริษัท  

ปัจจุบนั คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน 
กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน อนึ่ง บริษัทฯไม่มีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนมากกวา่ 5 บริษัท และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัท
อื่น และบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 2 บริษัท ทัง้นีไ้มน่บัรวมบริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุของบริษัท ซึง่
บริษัทฯมีความจ าเป็นต้องเข้าไปก ากับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทฯ มี
กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารมากกวา่ 1 ทา่นท่ีมีประสบการณ์การท างานเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 รายชื่อ ประชุมกรรมการ
บริษัทฯ 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุม
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ประชุม
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง 

ประชุม
กรรมการ 
บริหาร 

การประชุมผู้
ถอืหุ้น 
ประจ าปี 

2563 

1 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 7/7 - - 4/4 8/8 1/1 

2 นายประสาท ยนูิพนัธุ์ 7/7  1/1 -  - 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุง
กิจอนนัต์ 

7/7 4/4 1/1 -  1/1 

4 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั 
นิตยาเกษตรวฒัน์ 

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

7/7 4/4 - 4/4  1/1 

6 นายยรรยงค์ สวสัดิ ์ 6/6 - - 4/4 8/8 1/1 

7 นายนทัธพงศ์ ไชยกลุ 6/7 - - - 8/8 1/1 

 

**บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบในปีหน้าคือปี  2564 นัน้ 
บริษัทฯได้ก าหนดตารางการประชุม วัน-เวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปีแล้ว และได้แจ้งให้กับคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

และบริษัทฯก าหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯจ านวนอย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปีทัง้นีเ้ลขานุการบริษัทฯท า
หน้าท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไป
ให้กับกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้กรรมการได้มีการศึกษารายละเอียดการ
ประชมุมาลว่งหน้า  

 

8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2 นายวิรัตน์ ผูกไทย กรรมการบริหาร 

3 นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหาร 

4 นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ กรรมการบริหาร 

5 นายนริศ จันทร์แดง กรรมการบริหาร 

6 นายโชติศักดิ์ พรหมวาส กรรมการบริหาร 

7 ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 

8 นายวิจะยะ กล่ินเกษร กรรมการบริหาร 

9 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล กรรมการบริหาร 
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โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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 คณะกรรมการบรษิทัฯ 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ดา้นการเงนิ 

 (CFO) 

 

ฝ่ายทรพัยากร
บคุคล 

ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิาร 

(CEO) 

ประธานคณะกรรมการ
บรหิาร 

 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ดา้นซพัพลายเชน 

 (CSCO) 

คณะกรรมการสรร
หาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง 

เลขานกุารบรษิทัฯ 

คณะกรรมการความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม 

(CSR) 

ฝ่ายกฎหมาย  

(Legal & 
Compliance) 

 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ดา้นการปฏบิตักิาร  

 (COO) 

 โครงสรา้งองคก์ร 

บรษิทั สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ดา้นการตลาด 

 (CMO) 

 

ทีป่รกึษาดา้น

เทคนคิ 
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8.3 เลขานุการบริษัท  
เลขานกุารบริษัท คือ นายยรรยงค์ สวสัดิ์  ซึง่ด ารงต าแหนง่เป็น กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความ

เสีย่ง  
 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนมุตัใิห้คงอตัราคา่ตอบแทน
ประจ าปี 2563 ไว้ตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ได้เคยมีมติอนมุตัิไว้ดงันี ้

 

  เงนิเดือน (ต่อเดือน) 

/ 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. ค่าเบี ย้ประชุมกรรมการบริษัท  กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

5,000 บาท/ครัง้ 

 *สทิธิประโยชน์อื่นๆ   -ไมม่ี-  

 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิและไม่เป็นตัวเงนิ 
 
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

ในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตอบแทนกรรมการรวม เท่ากบั 2,877,800 บาท และ 2,728,000 บาทตามล าดบั โดยเป็นค่าตอบแทน
ในรูปของคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้                                                                                                                                              
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                      (หน่วย: บาท)                                                                                                                                          

          รายชื่อกรรมการ         ปีบัญชี 2562 

     สิน้สุด 31 ธันวาคม  2562 

        ปีบัญชี 2563 

     สิน้สุด 31 ธันวาคม  2563 

ค่าตอบแทน
ประจ าราย
เดือน 

(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/ปี) 

ค่าตอบแทน
ประจ าราย
เดือน 

(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/ปี) 

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

2.นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 288,000 20,000 288,000 35,000 

3.นายชอง  เคว็น ซัม - - - - 

4.นายประสาท  ยนิูพันธ์ุ 309,600 25,000 432,000 40,000 

5.รศ.ดร. ปรีชา  จรุงกิจอนันต์ 432,000 45,000 432,000 60,000 

6.นางพูนพรรณ  ไชยกุล 240,000 15,000 - - 

7.รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 360,000 45,000 360,000 60,000 

8.ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญา
โกเมศ 

360,000 60,000 360,000 70,000 

9.นายยรรยงค์ สวัสดิ์ - - 248,000 30,000 

10. นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 43,200 - 288,000 25,000 

รวม 2,652,800 225,000 2,408,000 320,000 
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การเปลีย่นแปลง คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 และ 2563 

(1) นายสมนกึ ไชยกลุ และนางพนูพรรณ ไชยกลุ ได้ลาออกจากการด ารงต าแหนง่กรรมการของ 

 บริษัทฯ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  

(2) นายนทัธพงศ์ ไชยกุล ได้เข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ มผีลตัง้แตว่นัท่ี 7 พฤศจิกายน  

       2562 เป็นต้นไป 

(3) นายยรรยงค์ สวสัดิ์ ได้เข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 

       2562 เป็นต้นไป  

 
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ – ไม่ม ี
 

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร   
 
 

                                                                                                                                       (หน่วย: บาท/ปี) 

ค่าตอบแทน 

ปีบัญชี 2562 

สิน้สุด 31 ธันวาคม 2562 

ปีบัญชี 2563 

สิน้สุด 31 ธันวาคม 2563 

จ านวนราย ค่าตอบแทนรวม จ านวนราย ค่าตอบแทนรวม 

เงนิเดือนรวม 6 22,317,799 6 17,759,142 

โบนัสรวม 6 1,917,641 6 1,845,373 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 6 1,548,113 5 588,250 

รวม  25,783,553  20,192,765 

 

 

8.5 บุคลากรของบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวนพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ 

แบง่ตามสายงานหลกั ดงันี ้    
            (หน่วย: คน)      

สายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2562 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2563 

สายงานด้านปฏิบัติการและพัฒนา 977 908 
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สายงานด้านซัพพลายเชน 62 68 

สายงานด้านการเงนิและการบริหาร 41 45 

สายงานด้านการพัฒนาธุรกิจ 27 25 

สายงานด้านเทคโนโลย ี 5 17 

รวม 1,112 1,063 

 

ทัง้นีบ้ริษัทฯมีนโยบายก าหนดคา่ตอบแทนของพนกังานตามผลประกอบการของบริษัทฯทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว และมีการทบทวนนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนของพนกังานเพื่อให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และ
สอดคล้องกบับริษัทท่ีประกอบอตุสาหกรรมเดียวกนั และอยูใ่นบริเวณสถานประกอบใกล้กนั 

บริษัทฯมีนโยบายในการจัดสวสัดิการอนัเป็นประโยชน์ให้กบัพนกังาน เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ตรวจ
สขุภาพพนกังานประจ าปี  นอกจากนีย้งัสนบัสนนุให้พนกังานเลน่กีฬาและรักการอ่าน เพื่อให้พนกังานได้ออกก าลงั
กาย และผ่อนคลายจากการท างาน โดยจัดสร้างสนามแบดมินตนัในอาคาร จัดเตรียมโต๊ะปิงปอง และจัดสร้าง
ห้องสมดุไว้ให้ค้นคว้าหาความรู้ 

 
นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท 

บริษัทฯ มีกระบวนการด าเนินงานในการพฒันาบคุลากรหรือพนกังานให้มีความรู้ความช านาญ ตลอดจนมี
ทศันคติที่ดตีอ่บริษัทฯ   เพื่อเพิม่พนูประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตังิานของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนั
และอนาคต โดยมีเปา้หมายให้พนกังานของบริษัทฯ เป็นบคุลากรที่มีคณุภาพ กลา่วคือ 

 1. เรียนรู้งานหลายประเภท 

 2. ปฏิบตัิงานได้หลายหน้าที่ 

 3. มีทกัษะในการปฏิบตัิงานอยา่งกว้างขวาง 

 4. สามารถสบัเปลีย่นหน้าที่กบัเพื่อนร่วมงานได้ 

 

 เนื่องจากการที่บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการพฒันาบุคลากรเป็นอย่างสงู บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการ
พฒันาบคุลากรซึง่มีข้อหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 1.จดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาบคุลากรในองค์กร 

 2.สง่เสริมการพฒันาบคุลากรด้านอื่น ๆ ในทกุระดบั โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทัง้ภายในและ     
ภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ 

 3.จดัให้มีการพฒันาบคุลากรร่วมกบัลกูค้าเพื่อพฒันาผลติภณัฑ์ที่เป็น Joint Innovation 

 4.สง่บคุลากรไปฝึกอบรมในตา่งประเทศ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มพนู และพฒันาความรู้อนัเป็นการเพิม่ศกัยภาพของผู้บริหาร 
และพนกังานอยา่งยัง่ยืน เนื่องจากตระหนกัถงึคณุคา่ของการพฒันาความรู้ ความสามารถ 

 

ในปี 2563 บริษัทฯได้ ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาฝึกอบรมไว้ท่ี 20 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเฉลี่ยแล้วได้รับการ
อบรมและพฒันา 20 ชัว่โมงตอ่คน โดยการอบรมและพฒันาในหลากหลายหลกัสตูรไมว่า่จะเป็น Six Sigma , 
RBA Risk Assessment ,ISO 14001:2015 &OHSAS, ISO 13485:2016 Requirements & Internal Audit , 
ISO 13485 Process Validation , Requirements of ISO 14001, ISO 45001 และ  Internal Auditor of 
14001:2015 and 45001:2018 เป็นต้น ทัง้ในระดบัปฏิบตัิการ ระดบัพนกังาน และระดบับริหาร  

ในปี 2563 นี ้บริษัท ได้จัดคอร์สฝึกอบรมในการพัฒนาผู้ บริหาร และพนักงาน โดยได้เชิญวิทยากรจาก
ภายนอกบริษัท ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขามาให้ความรู้ เพื่อเป็นการพฒันาพนกังาน และผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในปี 2563 ได้จัดอบรมรวมทัง้สิน้ เฉลี่ยประมาณ 100 ชั่วโมง แบ่งเป็นระดับผู้บริหาร 30 
ชัว่โมง และระดบัพนกังาน 70 ชัว่โมง ตวัอยา่งหลกัสตูรอบรม เช่น 

หลักสูตรอบรม ระดับพนักงาน จ านวนชั่วโมงฝึกอบรม 

Six Sigma ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 40  ชัว่โมง 

RBA Risk Assessment ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 7 ชัว่โมง 

ISO 14001:2015 &OHSAS ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 7 ชัว่โมง 

ISO 13485:2016 Requirements & Internal 
Audit 

ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 20 ชัว่โมง 

ISO 13485 Process Validation ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 12 ชัว่โมง 

Requirements of ISO 14001, ISO 45001 

 

ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 12 ชัว่โมง 

Internal Auditor of 14001:2015 and 
45001:2018 

ระดบัพนกังาน-ระดบับริหาร 6 ชัว่โมง 
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

บริษัทให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมากและมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ 
(Human Capital Development) ของบริษัทให้เข้มแข็ง ให้สอดคล้องไปกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธของบริษัท 
เพราะบริษัทตระหนกัวา่ บคุคลากร คือ ทรัพย์สนิท่ีมีคา่ยิ่งของบริษัท  

1. แผนระยะสัน้ของการบริหารทรัพยากรบุคคล   

บริษัทมุง่ที่จะพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานด้วยการ ฝึกอบรมให้พนกังานมีขีดความสามารถสงู 
ในการปฏิบตัิงานและมีทกัษะการปฏิบตัิงานที่หลากหลาย (Multi-Skilled) สามารถสร้างผลผลิตที่ดีทัง้เชิงปริมาณ
และเชิงคณุภาพให้เป็นท่ียอมรับของลกูค้าของบริษัทเป็นอยา่งสงู  

 

2. แผนระยะยาวของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษัทจะด าเนินโครงการส าคญัตา่งๆ ท่ีได้เร่ิมต้นไว้ ให้บรรลผุลอยา่งมีประสทิธิภาพได้แก่  

 Competency Management System 
โครงการนีจ้ะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องค์กร อย่างเต็มที่ โดยจะน าระบบนีไ้ปใช้กบัระบบ

ต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบคุคล เช่น ระบบการสรรหาและวา่จ้าง  ระบบการฝึกอบรมและพฒันา และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตัิของพนกังาน เป็นต้น  

 Diversity & Risk Management  
       บริษัทได้มุ่งเน้น การบริหารความหลากหลายและการบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมตัวรับการ

เปลีย่นแปลงตา่งๆที่เกิดขึน้ในยคุปัจจบุนั เช่น การลงทนุจากตา่งประเทศ,ภาวะเศรษฐกิจที่เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว,
การแทรกแซงทางTechnology เป็นต้น โดยส่งเสริมให้พนกังานได้พฒันาทกัษะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่
เกิดขึน้อย่างรวดเร็วในยคุปัจจุบนัให้มากขึน้และจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกบั
สถานการณ์ตา่งๆได้ดีมากขึน้  

 Employee Engagement Program   
        บริษัท ได้จดัท าโครงการนีข้ึน้เพื่อสร้างความผกูพนัระหวา่งพนกังานกบับริษัทให้พนกังานท างานด้วย

ความมุ่งมัน่ อทุิศตนเพื่อบริษัท อย่างเต็มความสามารถ โดยการสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการบริหารงานของ
บริษัทในทุกระดบั สร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างพนกังาน กับฝ่ายบริหาร ตลอดจนส่งเสริมให้พนกังานได้พฒันา
ตนเอง เพื่อที่จะเติบโตไปในสายงานต่อไปในอนาคต บริษัทมีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยพนกังานจ่ายสว่นหนึ่งและ
บริษัทจ่ายสมทบ ซึง่อตัราสมทบเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อสง่เสริมการออมเงินแบบผกูพนั
ระยะยาว (Contractual Savings) ส าหรับลกูจ้าง เพื่อไว้ใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอาย ุทุพพลภาพ หรือต้องออกจาก
งานนอกจากนัน้บริษัท ยังมุ่งเน้นที่จะสร้างให้บริษัท เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยการจัด
สภาพแวดล้อมในการท างานที่จะท าให้ พนกังานมีความสขุในการท างาน ซึ่งจะท าให้ พนกังานร่วมกนัสร้างผลผลติ
ทัง้เชิงปริมาณและ คณุภาพให้กบับริษัทอยา่งเต็มที่อีกด้วย  

 Talent Management  
           บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถสงู (Talent) วา่จะเป็นก าลงัส าคญั 

ในการขบัเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าท่ามกลางสภาพการแข่งขนัที่รุนแรง บริษัทจึงด าเนินโครงการบริหารพนกังานดาว
เดน่ (Talent Management) อยา่งเป็นระบบ 
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 Succession Planning and Career Development  
บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการเตรียมพร้อมในการวางแผนสบืทอดต าแหนง่งานในระดบั 

ผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินงานไปอยา่งตอ่เนื่อง และการพฒันาเส้นทางอาชีพของพนกังาน เพื่อเป็นการจงู
ใจและเตรียมพร้อมในการเจริญเติบโตของพนกังาน บริษัทจึงด าเนินโครงการการสืบทอดต าแหน่งงาน และการ
พฒันาเส้นทางอาชีพของพนกังาน 

 
9.    การก ากับดูแลกิจการ   
9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed Company) คณะกรรมการบริษัท 
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาระดบัการก ากบัดแูลกิจการอยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบการก ากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิที่ดี (Best Practices) และมุ่งหวงัให้บริษัทพฒันา
ระดบัการก ากบัดแูลกิจการให้ได้รับการยอมรับวา่มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้มี
สว่นได้เสยี และสร้างมลูคา่เพิ่มให้เกิดประโยชน์โดยรวมตอ่ผู้ ถือหุ้น  
 
ในปี 2563 บริษัท ปฏิบตัิตามการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี ้
 
1.      สิทธิของผู้ถอืหุ้นและการประชุมผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 
เวลา 14.00 น. (ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ ยกเว้นปี 2563 ซึง่มี
การเลื่อนประชุมเนื่องจากเหตุการณ์โควิด
ระบาด จากวันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นวนัที่ 
30 กรกฏาคม 2563) โดยใช้วิธีก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
(Record Date) และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )  จ า กั ด  ( Thailand Securities 
Depository Co., Ltd.) ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัท
ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทัง้ฉบับภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ พร้อมรายงานประจ าปี ในรูปแบบ CD-
Rom ให้กับผู้ ถือหุ้น ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม  
และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน  3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณาข้อมลูเพียงพอ  

หนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการ
ประชุมชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อรับทราบ เพื่อ
อนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเหน็
ของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชมุที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ   

 

นอกจากนีย้งัมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นน าหลกัฐานที่จ าเป็น เพื่อน ามาแสดงตนในวนัประชมุผู้
ถือหุ้นเพื่อรักษาสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ และให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทนตน โดยแนบแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ก าหนด)   
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ในวนัประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ลว่งหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อย
กว่า 1 ชั่วโมง และใช้ระบบบาร์โค้ด (barcode) ในการลงทะเบียนพร้อมจัดพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละ
วาระให้กับผู้ ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ที่ เข้าร่วมประชุมภายหลงัจากที่เร่ิมประชุมแล้ว สามารถลงคะแนนได้
ส าหรับวาระท่ียงัไมม่ีการลงมติ  

  

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 นัน้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม  6 ท่านจาก
จ านวน 7 ท่าน รวมทัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เก่ียวข้องในแต่ละวาระ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯที่ปรึกษา
ทางการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น  และ
ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นด้วย และตวัแทนจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น และตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียงร่วมกบัที่ปรึกษากฎหมายอิสระของ
บริษัทฯ การด าเนินการประชมุเป็นไปตามล าดบัวาระการประชมุโดยไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุ 

 บริษัทฯได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัองค์ประชมุ สดัสว่นผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและมอบฉนัทะ 
วิธีการลงคะแนน วิธีนบัคะแนน ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีเสยีงตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่
หรือรับมอบฉนัทะมา  

(2) ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ 
(3) ผู้ด าเนินการประชมุจะถามในแตล่ะวาระๆวา่มีผู้คดัค้าน หรืองดออกเสยีงหรือไม ่หากประสงค์จะคดัค้าน

หรืองดออกเสยีง ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ส าหรับทา่นท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสยีง จะถือวา่
อนมุตัิตามวาระนัน้ บริษัทฯจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง หกัออกจากจ านวนเสยีง
ทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ หรืองดออกเสยีงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

(4) เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในวาระเร่ืองพจิารณา
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ครบก าหนดออกตามวาระ และบริษัทฯได้เสนอช่ือกรรมการให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนทีละคน ทัง้นีเ้พื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกกรรมการท่ีต้องการได้อยา่งแท้จริง ผู้ ถือหุ้นทัง้
ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน  

 

  บริษัทฯมีนโยบายสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมาเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ผู้ลงทนุสถาบนัด้วย โดยบริษัทฯ
ได้คดัเลือกสถานที่ในการจดัประชมุที่ระบบขนสง่มวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุสถาบนั
สามารถเดินทางได้สะดวกในการเข้ามาประชุม นอกจากนีบ้ริษัทฯได้ก าหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นได้มี
โอกาสและสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ  สอบถาม และแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ได้อยา่งเต็มที่  บริษัทฯมีช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นได้สง่ค าถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมได้
ลว่งหน้าทางอีเมล์ไปยงันกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ หรือโดยทางโทรสารของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุ โดยบนัทกึวาระการประชมุ เนือ้หาการประชมุ ผลการลงคะแนน
แต่ละวาระ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ประเด็นข้อซกัถาม ความคิดเห็น ค าชีแ้จงของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่าง
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ถกูต้อง ครบถ้วน ส าหรับรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้จดัท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ
ภายใน 7 วนัหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้นโดยได้จดัเก็บรายงานการประชมุอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้  

นอกเหนือจากสทิธิในการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นยงัได้รับสทิธิขัน้พืน้ฐานอื่นๆ 
ได้แก่ สิทธิการได้รับสว่นแบ่งในผลก าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั สิทธิในการได้รับการปฏิบตัิที่เท่าเทียมใน
การรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัทฯ เป็นต้น ซึง่สทิธิขัน้พืน้ฐานเหลา่นีม้ีก าหนดเป็นกฎหมายอยูแ่ล้ว  

 

2.        การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญัเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุๆ คนและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่ง
เทา่เทยีมกนั และเป็นธรรม ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายยอ่ย หรือผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติ โดยได้
ด าเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญ
ประชมุเสมอ จะไมเ่พิ่มวาระการประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้าหากไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส าคญัที่ต้องให้ผู้ ถือหุ้นใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 

(2) เสนอรายช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และได้
ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่กรรมการแตล่ะคนมีสว่นได้เสยีในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น  วาระการแตง่ตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ เป็นต้น 

(3) สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสยีงทกุวาระ โดยจดัท าบตัรลงคะแนนแยกแตล่ะวาระเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร   

(4) ประธานในที่ประชมุได้จดัสรรเวลาให้กบัผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ในการประชมุ
ประจ าปี 2563 บริษัทฯเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบับริษัทฯได้ รวมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเพื่อสอบถามข้อมลูในแตล่ะวาระหรือข้อมลูอื่นๆ
ของบริษัทลว่งหน้าผา่น E-mail address: ir@starsmicro.com หรือทางโทรสาร 035-258-914 และ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 035-258-555 ตอ่ 313  อยา่งไรก็ตามใน
ปี 2563 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสง่เร่ืองใดมาเพื่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ จะดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยง และการได้มา
หรือจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีส าคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความส าคญักบัรายการระหวา่งกนั หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ยเกิดขึน้กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึง่ไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
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(7) ก าหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมลูถึงการมีผลประโยชน์สว่นตนตอ่การท า
ธุรกรรมใดๆอนัอาจกระทบกบับริษัทฯ ผา่นแบบฟอร์มรายงานการมีสว่นได้เสยี  โดยมเีลขานกุาร
บริษัทฯเป็นผู้ รับรายงานการเปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสยีและน าสง่ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ในปี 2563 บริษัทฯได้ให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนเปิดเผยข้อมลูการมีสว่น
ได้เสยีของตน ซึง่ทัง้ปีนีไ้มม่ีการกระท าใดขดัตอ่ข้อก าหนดในเร่ืองการท าธุรกรรมที่เก่ียวโยงกนั 

บริษัทฯก าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ รายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
ทกุครัง้ (ซึง่รวมถงึการถือของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) ภายใน 7 วนั ท าการนบัแตว่นัท่ี
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยให้สง่รายงานมายงัเลขานกุารบริษัทฯ เพื่อรายงานตอ่ไปยงัที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯตอ่ไป  

 

3.   สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Rights of Stakeholders) 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้น:  บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคนอยา่งเทา่เทยีม เป็นธรรม ให้ความส าคญักบัสทิธิ
ของผู้ ถือหุ้น ไมก่ระท าการใดๆอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

2. พนกังาน: บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม 

3. คูค้่าและเจ้าหนี:้ บริษัทฯมีนโยบายปฏิบตัิตอ่คูค้่าและเจ้าหนีอ้ยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสญัญาที่ท าร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไว้ได้ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้าเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา 

4. ลกูค้า: บริษัทฯมีนโยบายให้บริการท่ีมีคณุภาพและตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยให้
ความส าคญัด้านความปลอดภยัควบคูก่นัไป โดยมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกลกูค้า และพิจารณา
เครดิตลมิติของลกูค้าส าหรับลกูค้าเก่า และลกูค้าใหม ่ซึง่ต้องมีฐานะการเงิน และประวตัิการช าระหนี ้
ที่ดี   

5. คูแ่ขง่: บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัติามกติกาการแขง่ขนัท่ีดี และหลกีเลีย่งวิธีการไมส่จุริตเพื่อท าลาย
คูแ่ขง่  

6. สงัคมรวมและสิง่แวดล้อม: บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ และสง่เสริมคณุภาพ
ของสงัคม และสิง่แวดล้อมโดยรวม 

และบริษัทฯมีการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบของสงัคม เพื่อให้มัน่ใจวา่ การประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯได้ค านงึถงึปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อดแูลสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียข้างต้นด้วย
ความเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
ติดตอ่/ร้องเรียนในเร่ืองที่อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการบริษัทฯได้โดยตรง  
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ติดตอ่คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผา่นทางเลขานกุารบริษัท 
ทางอีเมล์: yunyong-s@starsmicro.com  
โทรสาร: 035-258-914  
หรือสง่จดหมายปิดผนกึมายงั 
เลขานกุารบริษัท 
ที่อยู:่ บริษัท สตาร์สไมโคร อิเลก็ทรอนิกส์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
605-606 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน หมูท่ี่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 13160 

 
4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ดแูลและสง่เสริมให้เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักิจการ ทัง้ข้อมลูทางการเงิน 
รายงานการเงิน ให้ตรงเวลาตามข้อก าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดย
น าเสนอทัง้ในรูปภาษาไทย และภาษาองักฤษ  เพื่อให้นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้ เก่ียวข้องตา่งๆ ได้รับทราบข้อมลู
ได้อยา่งโปร่งใส เทา่เทียมกนั นอกจากนีไ้ด้มีการเปิดเผยรายงานผู้สอบบญัชี ตวัเลขทางการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอยา่งครบถ้วนด้วย 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวนครัง้ของ
การเข้าร่วมประชมุ และเปิดเผยข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีสว่นนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ ท าหน้าที่รับผิดชอบดแูลให้ข้อมลูที่ส าคญัตอ่นกัลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้อง พร้อมทัง้จดัท าข้อมลูเผยแพร่
ข้อมลูตา่ง ๆ ผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเวบไซต์ของบริษัทฯ  เพื่อให้นกัลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยี
สามารถอา่น  และรับทราบข้อมลูขา่วสารท่ีส าคญัของบริษัทฯ  ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูผลการประกอบการได้
ตลอดเวลา  

นอกจากนี ้บริษัทฯยงั ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานโดย ให้กรรมการทกุทา่น,ผู้ด ารงต าแหนง่ใน
ระดบับริหารสีร่ายแรก นบัตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ,ผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเทา่ ต้อง“รายงานการมีสว่นได้เสยี”ตามแบบแจ้งรายงานการมี
สว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร  โดยรายงานทกุครัง้เมื่อมีการท ารายการท่ีอาจเข้าขา่ยมีสว่นได้เสยี ให้
รายงานตอ่บริษัทฯ โดยไมช่กัช้า และเลขานกุารบริษัทฯจะเป็นผู้ เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดย
กรรมการและผู้บริหารไว้ 

การแถลงผลการด าเนินงานของบริษัทฯในปี 2563 บริษัทได้จดักิจกรรมเพื่อพบปะนกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ดงันี ้

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

เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบปะพดูคยุ และมีโอกาสร่วมแลกเปลีย่นความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 

 

ทัง้นี ้ปี 2563 นีบ้ริษัทฯ ได้ปฏิบตัโิดยการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อยา่งครบถ้วน และตรงตามก าหนดเวลา 

mailto:yunyong-s@starsmicro.com
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5.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงการก าหนด
เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ  และควบคมุดแูลการ
บริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานดงักล่าวให้เป็นไปตาม
เปา้หมายและนโยบาย รวมทัง้แผนการด าเนินงานท่ีคณะกรรมการได้ให้ไว้ 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการ จ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

- กรรมการอิสระ 3 ทา่น 

- กรรมการบริหาร 3 ทา่น  

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นกรรมการอิสระและไมเ่ป็นผู้บริหาร 1 ทา่น   

อนึ่ง บริษัทฯไม่มีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทอื่น และบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 2 บริษัท ทัง้นีไ้ม่
นบัรวมบริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุของบริษัท ซึง่บริษัทฯมีความจ าเป็นต้องเข้าไปก ากบัดแูลการ
บริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่มี
ประสบการณ์การท างานเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ   

 

ปัจจุบนับริษัทฯได้จดัตัง้คณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และ
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้นี ้เพื่อแบ่งอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะท าให้การก าหนดทิศทาง
และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ พิจารณาก าหนด
เป้าหมายของบริษัทฯ และก าหนดบทบาทและมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

    

ทัง้นี ้บริษัทฯก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีของกรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 9 ปี และการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ 
อิสระในปี 2563 ไมม่ีกรรมการอสิระท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเกิน 9 ปี  
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นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) 

คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการใหม ่โดยพิจารณาทกัษะที่จ าเป็นท่ี 
ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการชดุปัจจบุนัเพื่อเติมเต็มความรู้ความเช่ียวชาญให้ครบทกุด้าน รวมทัง้วิชาชีพ เป็นต้น   

ทัง้นีเ้พื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการก าหนดนโยบาย  และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  และมี
กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัของบรรษัทภิบาลท่ีดี  

 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทฯทกุทา่น มีความรู้ความสามารถ และปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอยา่งดี และจ านวนกรรมการบริษัทฯที่
มีอยู ่เหมาะสมกบัทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯแล้ว   
 
  
คณะอนุกรรมการ  

นอกจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว บริษัท ยงัมคีณะกรรมการชดุยอ่ย 5 ชดุ ได้แก่  

 
 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดุตา่งๆ ไว้อยา่งชดัเจน   

 และในปี 2563 นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาโดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและเปลี่ยนช่ือเป็น“คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน” เพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดบัสงู (ระดบั Chief ขึน้ไป) 
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คณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  3 ท่าน 
กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 1 ท่าน อนึง่ บริษัทฯไมม่ีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทอื่น และบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทัง้นีไ้มน่บัรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ
บริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯมีความจ าเป็นต้องเข้าไปก ากับดูแลการบริหารจัดการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านท่ีมีประสบการณ์การท างาน
เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1 นายประสาท  ยูนิพันธ์ุ รักษาการประธานกรรมการ  และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล  รองประธานกรรมการประธานคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

3 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

5 ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

6 นายยรรยงค์ สวัสิดิ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 

7 นายนัทธพงศ์  ไชยกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร 

เลขานกุารบริษัท คือ นายยรรยงค์ สวสัดิ์   

คณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 7 คน ไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้าม ดงันี ้

1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯในรอบปีที่ผา่นมา 

 

หมายเหตุ: กรรมการล าดบัที่ 3, 4 และ 5 เป็นกรรมการที่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามข้อก าหนดคณุสมบตัิ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ  
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท   
1. บริหารจัดการและด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท 

ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  
2.  มีอ านาจแต่งตัง้กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท บุคคลใดๆ และ/หรือบุคคลภายนอก จ านวนหนึ่งให้เป็น 

คณะกรรมการบริหาร  เพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้  เพื่อปฏิบตัิงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท    
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการอื่นๆ  เช่น คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน  ฯลฯ ตามความเหมาะสม   รวมทัง้มีอ านาจแต่งตัง้และมอบอ านาจให้บคุคลอื่นใด
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้  โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ  และมี
อ านาจยกเลิก เพิกถอน  ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอ านาจดงักลา่วได้ตามที่
เห็นสมควร   
นอกจากนีใ้ห้มีอ านาจว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งก าหนด
อตัราค่าจ้าง และค่าตอบแทนส าหรับบคุคลที่ด ารงต าแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตามที่เห็นสมควร 
หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาเสนอ 

3.  อนุมัติและก าหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีของบริษัท  รวมถึง 
ควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร หรือของบคุคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน
ดงักลา่ว พร้อมทัง้ติดตามให้เป็นไปตามเปา้หมายและนโยบาย รวมทัง้แผนการด าเนินงานท่ีคณะกรรมการ
บริษัทได้ให้ไว้  

4.  พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ ในโครงการ
ลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร  

5.   ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณอย่างตอ่เนื่อง 
6.  พิจารณาอนุมตัิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุนใน

บริษัท หรือกิจการตา่ง ๆ  
7.   ก าหนดนโยบาย ควบคมุ ดแูลการบริหารงานของบริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทในเครือ  
8.  มีอ านาจพิจารณาเพื่อน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเลกิใช้ และการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ หรือการขาย และเช่า

กลบัคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบตัิเร่ืองการเลิกใช้ และจ าหน่ายสินทรัพย์หรือการขายและเช่ากลบัคืน
สนิทรัพย์ ในกรณีที่มลูคา่สทุธิทางบญัชีมากกวา่ 30 ล้านบาทขึน้ไป  

9.  พิจารณาและอนมุตัิกิจการอื่นๆ ที่ส าคญัอนัเก่ียวกบับริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนัน้ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัท  

เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี  ้จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน  
ได้แก่  

(ก)  เร่ืองใดๆ ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

(ข) เร่ืองใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  อาทิเช่น การด าเนินการเก่ียวกับรายการที่
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เก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

เร่ืองดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  และจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั  
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั  

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั  
(จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้   
(ฉ) การควบกิจการ หรือเลกิบริษัท  
(ช) การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ /หรือข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น  

ทัง้นี ้เร่ืองใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  หรือบริษัทย่อย หรือ
บริษัทที่เก่ียวข้องกรรมการซึง่มีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนัน้ 

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยงัมีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอีกสี่ชุด เพื่อช่วยในการ
บริหารงาน พิจารณากลัน่กรอง ตดัสนิใจ และ เพื่อความโปร่งใส ตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดีดงันี ้

- คณะกรรมการบริหาร 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ทัง้นี ้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส การก าหนดทิศทางและการด าเนินธุรกิจของบริษัท มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาก าหนดเป้าหมายของบริษัท และก าหนดบทบาทและ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชดุยอ่ย โดยรายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการชดุย่อยทัง้สี่ชดุ มี
ดงันี ้ 
 
 
 
 
 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -57- 

คณะกรรมการบริหาร  

         คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 9 ทา่น  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2 นายวิรัตน์ ผูกไทย กรรมการบริหาร 

3 นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหาร 

4 นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ กรรมการบริหาร 

5 นายนริศ จันทร์แดง กรรมการบริหาร 

6 นายโชติศักดิ์ พรหมวาส กรรมการบริหาร 

7 ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 

8 นายวิจะยะ กล่ินเกษร กรรมการบริหาร 

9 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล กรรมการบริหาร 

 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1.  องค์ประกอบและการแต่งตัง้  

   1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร  
   2.  บคุคลที่จะเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริหาร อาจคดัสรรจากกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท และ/

หรือบุคคลภายนอกเข้ามาด ารงต าแหน่งก็ได้แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาเพียง
พอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

   3. มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมาย 
 อื่นท่ีเก่ียวข้อง 
   4.       กรรมการบริหารไมส่ามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ี 
             ประกอบธุรกิจเดียวกนั หรือคล้ายคลงึ และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะท าเพื่อผลประโยชน์ 
             สว่นตนหรือผลประโยชน์ของบคุคลอื่น เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติ 
             แตง่ตัง้กรรมการบริหารเข้าด ารงต าแหนง่ 

 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง  
1. กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปีนบัจากวนัที่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท   โดย

คณะกรรมการบริษัท สามารถปรับเปลีย่นวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้
กรรมการบริหารที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือกให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้  ส าหรับการ
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แต่งตัง้กรรมการบริหารทดแทนในกรณีที่ต าแหน่งว่างลง  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้
ตอ่ไป 

2. ลาออก 
 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1.  ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ จดัท านโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงานงบประมาณ

ประจ าปี และรวมทัง้กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  
2.  ควบคุม ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตลอดถึงนโยบาย แผนการ

ด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัท  

3.  ประเมินผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท ตลอดจนฝ่ายงานตา่งๆ ทกุไตรมาส  
4.  รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาก าหนดทิศทาง  แนวทาง เพื่อก าหนดภารกิจหลกั (Mission) 

ส าหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ รวมทัง้ ก าหนดแผนการด าเนินงานหลกัและเป้าหมายทางธุรกิจ  ให้
สอดคล้องกับแนวนโยบาย แผนการด าเนินงานประจ าปีและงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนุมติจาก
คณะกรรมการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่าย จดัการน าไปด าเนินการตอ่ไป  

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท  

6.  ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และข้อก าหนด เพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร  

7.  พิจารณาเห็นชอบหรือมีอ านาจ ในการวา่จ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง ก าหนดอตัรา 
คา่จ้างและคา่ตอบแทน   บคุคลากรซึง่เป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  ในต าแหนง่ตัง้แตป่ระธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  จนถึงผู้อ านวยการฝ่าย  โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงักลา่ว
ข้างต้น   

ส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  หากมีการว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง 
ก าหนดอตัราคา่จ้างและค่าตอบแทน  ให้ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

8. พิจารณาเห็นชอบในโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลกูจ้าง
ของบริษัท  รวมทัง้ที่ เ ก่ียวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ  แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิ 

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลีย่นแปลง โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบ ปฏิบตัิ และ
ขัน้ตอนการท างานของแตล่ะสายงาน แล้วน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิ 

10. กลั่นกรองและเสนอ งบดุล  บัญชีก าไรขาดทุน  ประมาณการกระแสเงินสด   แผนการลงทุน  เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  (ถ้า
จ าเป็น) เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

11. ให้ข้อเสนอแนะ และให้ค าปรึกษาตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อการตดัสนิใจด้านธุรกิจของบริษัท  
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12. ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ จดัท ารายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทตลอดถึง
งบการเงิน งบการลงทุน และปัญหาส าคัญ หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณารับทราบ และ/หรือ อนมุตัิ  

13. ก าหนดกลยทุธ์ด้านการตลาดและการขาย ให้สอดคล้องกบัแผนการด าเนินงานและ งบประมาณประจ าปี  
14. พิจารณาการเข้ายื่นหรือร่วมในการประกวดราคา ในวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาท  
15. อนุมตัิการซือ้เคร่ืองจกัร ในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครัง้เดียวหรือต่อเนื่อง) ไม่เกินธุรกรรมละ 30 ล้าน

บาท และปี ละไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ ยกเว้นเป็นกรณีที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของ
บริษัท และ/หรือ ปรากฏในแผนการด าเนินงานหรืองบประมาณประจ าปีของบริษัทแล้ว  

16. มีอ านาจอนมุตัิการเลิกใช้ และการจ าหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบ
ปฏิบตัิเร่ือง การเลิกใช้ และจ าหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มลูค่าสทุธิ
ทางบญัชีมากกวา่ 1 ล้าน บาท แตไ่มเ่กิน 30 ล้านบาท  

17. พิจารณาการให้กู้ ยืมหรือการกู้ ยืม  จัดหาเงินทุน  ขอหรือให้สินเช่ือ ค า้ประกัน ลงทุนในตราสารที่
กระทรวงการคลงัหรือธนาคารพาณิชย์รับรองหรือค า้ประกนั หรือตราสารอื่นใดที่เห็นสมควร และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

18. น าเสนอเร่ืองต่างๆที่คณะกรรมการบริหารเห็นส าคญั และควรจะได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

19. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีอ านาจด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็น
ในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว  

4. การประชุม  
(ก) คณะกรรมการบริหารจะต้องจดัให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อเดือน และกรรมการบริหารจะต้องเข้า
ร่วมประชมุอยา่งสม ่าเสมอ 

  (ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  เพื่อพิจารณาด าเนินการใดๆ ตามที่ระบุในข้อก าหนดนี  ้ จะต้อง
ประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหารทัง้หมด  จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
ประชมุ  
(ค) ในการออกเสยีงของกรรมการบริหารในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการบริหารแตล่ะคนมีสทิธิ
ออกเสยีงได้ทา่นละ 1 เสยีง  
(ง)  การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของคณะกรรมการบริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ เว้นแตใ่นการพิจารณาและลงมตใินเร่ืองที่ก าหนดไว้ในข้อ 1, 
10, 12, 14 และ 15 ดงักลา่วข้างต้นจะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนคณะ
กรรมการบริหารของบริษัททัง้หมด  
(จ) คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะท างาน และ/หรือ บุคคลใดๆ เพื่อท า
หน้าที่กลัน่กรองงานที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  หรือเพื่อให้ด าเนินงานใดอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อด าเนินการใดแทนตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแหง่อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ 

อนึ่งการอนมุตัิรายการดงักลา่วข้างต้นจะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการอนมุตัิรายการที่ท าให้กรรมการบริหาร   หรือ
ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท  หรือบริษัทย่อย  หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง (ตามประกาศ
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คณะกรรมการ กลต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องน าเสนอเร่ือง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมตัิรายการดังกล่าว ภายใต้
ข้อบงัคบัหรือประกาศ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการก าหนด
ขอบเขตที่ชดัเจนไว้แล้ว 

 

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารที่มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทนัน้ จะต้องเป็นกรรมการบริหารท่ีได้รับการคดัสรรจาก
บคุคลภายนอกเทา่นัน้  ทัง้นี ้ คา่ตอบแทนให้เป็นตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้  

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

เพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี และให้เป็นไปตาม คู่มือ “หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2555” คณะกรรมการบริษัท จึงได้จดัให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (Remuneration 
Committee) เพื่อท าหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สว่นค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท จะต้องน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
ผู้อนมุตัิ 

 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัท  จ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื่ อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน    

2 นายประสาท ยนูิพนัธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ 

 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัทให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม  โดยคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนของบริษัท จะมีความเป็นอิสระอยา่งเต็มที่ในการปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้กฎบตัรฉบบันี ้ 
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1. องค์ประกอบและการแต่งตัง้ 
- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ( Independent 

Director) และ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non –Executive Director) อย่างน้อย 3 คน และ
จะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะแต่งตัง้กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถขอรับค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญอิสระ
ตามความเหมาะสมทัง้จากบุคลากรภายใน และภายนอกบริษัทฯ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

- ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยมี
หน้าที่สนบัสนนุให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นไปด้วย
ความราบร่ืน 
 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง  

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วนัที่
คณะกรรมการบริษัทฯ แตง่ตัง้  ทัง้นีก้รรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระอาจถกูเลอืกให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับการแต่งตัง้
กรรมการทดแทนในกรณีที่ต าแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
กรรมการ และพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

 
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ  

การพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญ ดังต่อไปนี ้

1. พิจารณาและท าหน้าที่อื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายแก่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนเป็นคราวๆ ไป 

2. เสนอแนะเร่ืองคา่ตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
3. ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี (Retainer fee) ค่าเบี ย้ประชุม (Attendance fee) และ

ค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบตัิที่บริษัทในอตุสาหกรรม
เดียวกนัใช้อยู ่ผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ของกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัทฯต้องการ 

4. น าเสนอค่าตอบแทนที่ก าหนดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้อนุมัติค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สว่นคา่ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องน าเสนอ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ  
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5. ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารหากได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผลการ
ปฏิบตัิตามกฎบตัรในปีที่ผา่นมาตอ่ผู้ ถือหุ้นไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯในการประชุม
ผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

7. พิจารณาและท าหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายแก่คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนเป็นครัง้คราว 

 

การสรรหา มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญ ดังต่อไปนี ้

(1) พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯทัง้ในเร่ืองของจ านวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกบั
ขนาด  ประเภท  และความซับซ้อนของธุรกิจ  คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัที่บริษัทฯด าเนิน
กิจการอยู ่ 
(2)  พิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัท
ฯโดยความเป็นอิสระอยา่งน้อยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สานกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  
(3) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงตาแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น หลกัเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ด ารงต าแหน่งต่อ 
หลกัเกณฑ์การประกาศรับสมัครต าแหน่งกรรมการ  หลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
กรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากท าเนียบ
กรรมการอาชีพ หรือหลกัเกณฑ์การให้กรรมการ แตล่ะคนเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสม  
(4) จดัท าแผนการพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรู้กรรมการปัจจบุนัและกรรมการเข้าใหมใ่ห้เข้าใจ
ธุรกิจที่กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพฒันาการต่างๆที่ส าคญั 
เช่น ภาวะอตุสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
(5) จัดท าแผนการสืบทอดงาน  (Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ (Chief) รวมถึง
ผู้บริหารระดบัสงู เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนตอ่เนื่องให้มีผู้สบืทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านตา่งๆ (Chief) หรือผู้บริหารระดบัสงูในต าแหนง่นัน้ๆ เกษียณอายุ
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้เพื่อให้ การบริหารงานของบริษัทสามารถด าเนินไปได้อยา่งตอ่เนื่อง  
(6) เสนอหลกัเกณฑ์และแนวทางในการคดัเลอืกกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการชดุยอ่ย และ 
ผู้บริหารระดบัสงู ได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านตา่งๆ (Chief) รวมถึง
ผู้บริหารระดบัสงู และผู้บริหารสงูสดุในสายบญัชีหรือการเงิน 
(7) ด าเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอผู้ ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารระดบัสงู ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทน  
(8) เสนอหลักเกณฑ์  วิธีการ  และขัน้ตอนการด าเนินการประเมินผลงานผู้ บริหารระดับสูงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ 
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(9) ด าเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสงู
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

(10) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 
4. การประชุม 

1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

2. ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะก าหนดวาระการประชุมแต่ละครัง้ และเป็น
ประธานในการประชมุ นอกจากนัน้ต้องมีการจดและเก็บบนัทกึการประชมุทกุครัง้  

3. วาระการประชุม  และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนลว่งหน้าก่อนการประชมุ  

4. ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กวา่กึ่งหนึง่จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

5. มติที่ประชมุของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่
เข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดจะต้องไมเ่ข้าร่วมในการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองนัน้ 

5. การรายงาน  
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบตัหิน้าที่ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

และรายงานการท าหน้าทีใ่นรอบปีที่ผา่นมาตอ่ผู้ ถือหุ้นในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอยีดดงันี ้
1. รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. จ านวนครัง้ในการประชมุ 
3.  จ านวนครัง้ที่กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ 
4.  ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 
3 ทา่น ที่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบญัชีและการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบริหารความเสีย่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหนง่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

    2.  รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 

 

 

 

 

เกษตรววฒัน์ 

 

กรรมการตรวจสอบ 

    3.  ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ 

 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ จ านวน 2 ใน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์   และศาสตราจารย์.ดร. 
ก าพล ปัญญาโกเมศ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
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เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสนุนัท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ : ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี:้- 

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

ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้โยกย้าย เลิก
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับกา ร
ตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท   

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบญัชี 
รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอยา่งน้อยปีละ 
1 ครัง้  

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท   

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกับความถกูต้องครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท  

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ แตล่ะทา่น  
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิ 
   หน้าที่ตามกฎบตัร (charter) 
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-  รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการ
ของบริษัท ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ตอ่บคุคลภายนอก 

(3) อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น

ใดเมื่อเห็นวา่จ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง  ๆ  ของบริษัท 

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองตา่ง ๆ ได้  
(4) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. การประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณี
จ าเป็นเร่งด่วน กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัท อาจ
ขอให้มีการจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

2. การลงคะแนนเสียง  กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใด  ๆ  ในเร่ืองที่พิจารณาห้ามมิให้
แสดงความเห็นและลงคะแนนเสยีงใดเร่ืองนัน้ๆ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

3. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จดและจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
รายงานการประชุมดงักลา่วจะต้องน าสง่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการรับรองและน าส่ง
คณะกรรมการบริษัท  เพื่อที่คณะกรรมการบริษัท จะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(5) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือ
การกระท าดงัต่อไปนีซ้ึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการของบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
2. การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปรกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท   
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท  และผู้บริหารแล้วว่าต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉย
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ต่อการด าเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบ
ดงักลา่วตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 เพื่อเป็นการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านการบริหารจดัการความเสี่ยง  รวมทัง้บริษัทเล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหาร
ความเสีย่ง (Risk Management) ที่ดี จะเป็นสว่นช่วยเพิ่มมลูค่าของกิจการให้แก่ผู้ ถือหุ้น สง่เสริมให้บริษัทมีการเติบโตที่
มัน่คงและยัง่ยืน ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทให้สงูยิ่งขึน้    บริษัทจึงจดัตัง้คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งขึน้มาเพื่อเป็นหน่วยงานที่ศึกษา ติดตาม ประเมิน จดัล าดบัความส าคญั และให้ค าแนะน าในการป้องกันหรือ
แก้ไขความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ได้ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นให้มีการปฏิบตัิตามกระบวนการ
บริหารความเสีย่งทัง้องค์กร เพื่อให้บรรลเุปา้หมายการบริหารความเสีย่งที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ต้องก าหนดเป้าหมาย ดัชนีชีว้ ัดความเสี่ยง มีแผนปรับปรุงความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุทกุครัง้ 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต าแหน่ง 

1 ศาตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3 นายยรรยงค์ สวสัดิ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4 นายเรืองพจน์ ภคัดรุงค์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5 นายนริศ จนัทร์แดง กรรมการบริหารความเสีย่ง 

6 นายโชติศกัดิ์ พรหมวาส กรรมการบริหารความเสีย่ง 

7 นายวิจะยะ กลิน่เกษร กรรมการบริหารความเสีย่ง 

8 นายปรีชา บตุรวิชา กรรมการบริหารความเสีย่ง 

9 นางสาวศิริพร ภกัดี กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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10 นางสาวสนุนัท์ วงศ์มทุธาวณิชย์  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

11 นายกมัพล ศิลปทรัพย์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

12 นายขจร ธรรมจง กรรมการบริหารความเสีย่ง 

13 นายสมชาย บิลแหละ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

*ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ 

องค์ประกอบ 

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระและผู้บริหารระดบัสงูจากฝ่ายงานที่

ส าคญัตา่งๆ ของบริษัท จ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน   
- วาระการด ารงต าแหนง่  แบง่เป็น 2 กรณี 

 กรรมการที่มาจากกรรมการอิสระ  ให้ด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี  ทัง้นี ้กรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้  หากในกรณีที่กรรมการออกหรือ
ว่างลงก่อนวาระไม่ว่าในกรณีใด ให้คณะกรรมการบริษัท สามารถแต่งตัง้กรรมการอิสระท่านอื่น
เข้ามาด ารงต าแหนง่แทนได้ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเทา่กบัวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการท่ี
ตนแทน 

 กรรมการที่มาจากผู้บริหารระดบัสงู  ให้ด ารงต าแหนง่ได้ตลอดอายกุารท างานที่ยงัคงเป็นผู้บริหาร
ระดบัสงูในฝ่ายงานนัน้ๆ  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการที่มาจากผู้บริหารระดบัสงูจากฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่วา่งลงไมว่า่ในกรณีใดๆ  ให้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและมีต าแหนง่หน้าที่เดียวกนัหรือเทียบเทา่เข้า
เป็นกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้ตลอดไป
จนกว่าจะได้รับการเลื่อนขัน้ ย้าย ลาออก หรือไล่ออก หรือเพราะเหตุอื่นใดอนัท าให้ไม่สามารถ
ท างานในต าแหนง่หน้าที่ดงักลา่วได้ 

 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ก าหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเสีย่ง และจดัท ารายงานการบริหารความเสีย่ง (Risk Reporting) เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการก าหนดแผนการจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
และน าไปปฏิบตัิใช้ภายในบริษัท 

2. ศึกษา ประเมิน และติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงก าหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลมุความเสี่ยงหลกัทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก
ของธุรกิจ อาทิเช่น 

 2.1    ปัจจยัภายใน 
- ความเสีย่งจากการบริหารธุรกิจ (Business Risk) 
- ความเสีย่งทางการเงิน (Financial Risk) 
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- ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิการ (Operational Risk) 
 2.2    ปัจจยัภายนอก 

- ความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk)  
- ความเสีย่งจากข้อกฎหมายหรือนโยบายภาครัฐ (Regulatory / Political Risk) เป็นต้น 

3. ดแูลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสทิธิภาพ และมีการปฏิบตัิตามอยา่งตอ่เนื่อง 

4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระส าคญัและ
ด าเนินการให้มีการจดัการความเสีย่งที่เกิดขึน้อยา่งเพียงพอ และเหมาะสม 

5. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ เก่ียวกบัความเสีย่ง การบริหารความเสีย่ง การจดัการความเสีย่ง 
รวมถึงสถานะความเสี่ยงที่เกิดขึน้ต่อบริษัท รวมถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการ
บริหารความเสีย่งที่ก าหนด 

6. ให้มีอ านาจแต่งตัง้คณะท างาน และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติม หรือว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญอิสระจากภายนอกได้ตาม
ความจ าเป็น เพื่อศกึษา ประเมิน ติดตามและเสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 

7. จดัท ารายงานประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ก าหนดเป้าหมาย
และแผนงานในการด าเนินการส าหรับปีตอ่ไป เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

8. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่นแปลงใดเก่ียวกบักฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

9. ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะต้องจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
2. ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่จึงจะครบองค์

ประชมุ 
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครัง้

นัน้ๆ   
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งอาจเชิญบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบวาระการประชมุเพื่อเข้าร่วมการประชุม

ได้ตามความจ าเป็น 
5. การจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุให้กบัคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทกุทา่นต้องไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนั

ประชุม และต้องจดัท ารายงานการประชมุสง่ให้กบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทกุทา่นภายใน 14 วนัท าการ
ภายหลงัการประชมุเสร็จสิน้ 

6. เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัเตรียมความพร้อมส าหรับการประชมุ อนั
ประกอบด้วย การจดัเตรียมสถานท่ีการประชมุ วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ เป็นต้น 
 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการด าเนินการในการบริหารและ
จดัการความเสีย่ง รวมถึงสถานะความเสีย่งในแตล่ะหวัข้อที่ก าหนดไว้ ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความมัน่ใจวา่ 
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คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและตระหนกัถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อสถานะการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

1.  ดแูล ปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท และบริหารจดัการ การด าเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามนโยบาย เปา้หมาย และสอดคล้องกบัแผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณประจ าปีของบริษัท  และ
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้อง  ตามที่ก าหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  

2.  ก ากบัดแูลการด าเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบคุคล และด้านการปฏิบตัิงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัท ที่ก าหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร  

3. มีอ านาจวา่จ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอตัราคา่จ้างและคา่ตอบแทน บ าเหน็จรางวลั ปรับขึน้
เงินเดือน ส าหรับพนกังานบริษัทในต าแหนง่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจนถึงผู้อ านวยการฝ่าย   โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4. มีอ านาจวา่จ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอตัราคา่จ้างและค่าตอบแทน  บ าเน็จรางวลั  ปรับขึน้
เงินเดือน  พนกังานของบริษัทในต าแหนง่ต ่ากวา่ผู้อ านวยการฝ่าย   

5. อนมุตัิการซือ้เคร่ืองจกัรภายในวงเงิน (ไมว่า่จะเกิดเพียงครัง้เดียวหรือตอ่เนื่อง) ไมเ่กินธุรกรรมละ 4 ล้านบาท และ 
ปีละไม่เกิน 20 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทไว้แล้ว  และ/หรือ
ปรากฏใน แผนการด าเนินงาน หรืองบประมาณประจ าปีของบริษัทแล้ว  

6. มีอ านาจอนมุตัิการเลิกใช้ และการจ าหนา่ยสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบตัิ
เร่ือง การเลิกใช้ และจ าหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มลูค่าสทุธิทางบญัชีไม่
เกิน 1 ล้าน บาท  

7. การท าสญัญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้น าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  

8. มีอ านาจอนมุตัิการสัง่ซือ้วตัถดุิบ ในวงเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาทหรือเทียบเทา่ตอ่ 1 ธุรกรรม ตอ่เดือน  
9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้มีอ านาจ 

ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว  

ทัง้นี ้ในการด าเนินการเร่ืองใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารหรือบคุคล ที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย) มีสว่นได้สว่นเสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไมม่ีอ านาจด าเนินการ 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ การประชุมสามัญผู้
ถอืหุ้น ประจ าปี 2563  

 รายชื่อ ประชุมกรรมการ
บริษัทฯ 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุม
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ประชุม
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง 

ประชุม
กรรมการ 
บริหาร 

การประชุมผู้
ถอืหุ้น 
ประจ าปี 

2563 

1 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 7/7 - - 4/4 8/8 1/1 

2 นายประสาท ยนูิพนัธุ์ 7/7  1/1 -  - 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุง
กิจอนนัต์ 

7/7 4/4 1/1 -  1/1 

4 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั 
นิตยาเกษตรวฒัน์ 

7/7 4/4 1/1 -  1/1 

5 ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล 
ปัญญาโกเมศ 
 

7/7 4/4 - 4/4  1/1 

6 นายยรรยงค์ สวสัดิ ์ 6/6 - - 4/4 8/8 1/1 

7 นายนทัธพงศ์ ไชยกลุ 6/7 - - - 8/8 1/1 

 

**บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

 

แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) จะเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิ 
ทัง้นีใ้นส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นโดยบริษัท ได้ก าหนด
แนวทาง การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูไว้ดงันี ้

1. แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
1.1 บริษัทจะก าหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมทัง้นีเ้พื่อสามารถดึงดูดและรักษา

กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ท างานกับบริษัท โดยปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการ
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ คือ  

 ผลประกอบการบริษัท 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 

 อตัราคา่ตอบแทนโดยเฉลีย่ของบริษัท ตา่ง ๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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1.2 โครงสร้างของคา่ตอบแทน จะประกอบด้วย คา่ตอบแทนประจ าปี ( Retainer Fee) และคา่
เบีย้ประชมุ (Attendance Fee)  
 

2. แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ ผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดบัสงู ในระดบัรอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานต่าง ๆ ผู้อ านวยการอาวโุส และผู้อ านวยการ สายงานต่าง ๆ 
ทัง้นี ้ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมที่จะสามารถดึงดดูและรักษาผู้บริหารระดบัสงูให้ท างาน
ให้กบับริษัท โดยปัจจยัส าคญัที่ใช้ในการพิจารณา ก าหนดคา่ตอบแทน คือ  

 ผลประกอบการของบริษัท 

 การพิจารณาขึน้ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจ าปี จะพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตัิงานเทียบกบัตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator – KPI)  

 บริษัท จะน าอตัราค่าตอบแทนเฉลี่ยของอตุสาหกรรมและค่าเฉลี่ยของตลาดมา
ประกอบการพิจารณา  

นอกจากนัน้บริษัท อาจจะขอค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล
มาประกอบการพิจารณา โดยคิดคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท  
1. มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด (พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์) 
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ และมีจริยธรรมใน

การด าเนินธุรกิจ 
3. สามารถใช้ดลุยพินิจอยา่งตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุม่ที่มีผลประโยชน์อื่นใด 
4. สามารถอทุิศเวลาให้แก่บริษัท ได้อยา่งเพียงพอและเอาใจใสใ่นการปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน  

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร  
1.    เป็นผู้มีวิสยัทศัน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซื่อสตัย์สจุริต 
2.    มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ และมีจริยธรรมใน 
       การด าเนินธุรกิจ 
3.    สามารถอทุิศเวลาให้แก่บริษัท ได้อยา่งเพียงพอและเอาใจใสใ่นการปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน  
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน 
2.   ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ   
3.   ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท   
      บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
4.   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการ 
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      ตรวจสอบอยา่งน้อยหนึง่คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน 
      ความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 
 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

1.  เป็นกรรมการบริษัท และไมใ่ช่ประธานคณะกรรมการบริษัท   
2.  ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ 
3.  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคณุสมบตัิ หน้าที่และ 
     ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
4.  สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
 
คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระด าเนินงานตามภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด คือมีจ านวนกรรมการอิสระอยา่งน้อยหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่
ต้องไมน้่อยกวา่สามคน โดยแตล่ะคนต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส 
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุ ของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล
ที่อาจมคีวามขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการ
แตง่ตัง้ 

ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่ท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่า อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ซึ่งมีมูลค่ารายการตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาท ขึน้ไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 
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5. ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบัญชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2  ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2  ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 

9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอสิระและผู้บริหารระดับสูง 

วิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ  

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นคณะสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจยัหลายประการ โดยกรรมการท่านใหม่ท่ีจะสรรหามานัน้ จะต้องมี
คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ  และสอดคล้องกบักลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯในปัจจบุนั และอนาคต  

 

โดยได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ ดงันี ้

1.  คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถ่ิีนท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน ห รือเข้าเป็นกรรมการในนิติ
บคุคลอื่นท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้  

2. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ โดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดังตอ่ไปนี ้

2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสยีงหนึง่ 

2.2 ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้
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ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่
ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปี
แรกและปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัท นัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารง
ต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

4. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บคุคลหนึง่ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ใน
ต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

5. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการเข้าใหม่  

บริษัทฯ เห็นความส าคญัในการปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม ่ซึง่เป็นเร่ืองจ าเป็นและเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง
ต่อกรรมการใหม่อย่างมาก เพราะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ 
ก่อนที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้แรก ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุครัง้ โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทฯจดัเตรียมเอกสารและน าสง่ข้อมลูที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานให้กับกรรมการใหม่ เช่นข้อบังคบับริษัทฯ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน  อ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน การเปิดเผยสารสนเทศ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์กรรมการ และกรรมการชุดย่อย และข้อมูลที่ส าคัญของบริษัทฯ และข้อมูลทัว่ไป 
รวมถึงข้อมูลผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นต้น  รวมทัง้จะได้รับการเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศด้วย ซึ่งจะได้รับเชิญเข้า
เยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และได้รับทราบข้อมลูที่ส าคญัของบริษัทฯ ทัง้นีก้รรมการทา่นอื่นๆที่สนใจอาจเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศดงักลา่วด้วย 

ส าหรับกรรมการใหม่ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรกรรมการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย บริษัทฯจะสง่เข้าร่วมอบรม โดยบริษัทฯจะเป็นรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

ส าหรับปี 2562 นายนทัธพงศ์ ไชยกุล ได้เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่ และได้รับการ
ปฐมนิเทศจาก เลขานกุารบริษัทฯ และได้ผา่นการอบรมหลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 167/2019 จากสมาคมสง่เสริมกรรมการ
บริษัทฯได้แล้ว เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน2562 แล้ว 
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การสรรหากรรมการอิสระ 
ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมีกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1  ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และ

จะต้องไมต่ ่ากวา่ 3 คน บริษัท มีแนวทางในการคดัเลอืกกรรมการอิสระในลกัษณะเดียวกบัการคดัเลอืกกรรมการและ
ผู้บริหาร ทัง้นี ้ผู้ที่จะได้รับการคดัเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระจะต้องมีคณุสมบตัิตามที่บริษัทก าหนด 

  
การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ จะต้องมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน บริษัทมีแนวทางในการคดัเลอืก
กรรมการตรวจสอบในลกัษณะเดียวกับการคดัเลือกกรรมการอิสระ ทัง้นีผู้้ที่ได้รับการคดัเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถปฏิบตัิหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
อยา่งสมบรูณ์ และมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจ ในการวา่จ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง ก าหนดอตัรา 
ค่าจ้างและค่าตอบแทน   บคุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  ในต าแหน่งตัง้แต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
จนถึงผู้อ านวยการฝ่าย  โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ  

ส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  หากมีการว่าจ้าง  แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนด
อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน  ให้ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  

บริษัทจ ากัดจ านวนบริษัทในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการมี
เวลาเพียงพอในการปฏิบตัิหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และต้องรายงานให้บริษัท ทราบ หากมีการ
เปลีย่นแปลงในการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่น 
 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทได้ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ โดยรวมทัง้คณะไมน้่อยกวา่ปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณาผลงานท่ีผา่นมาวา่มีข้อดี และข้อบกพร่องประการใดบ้าง ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการ
ปฏิบตัิงานในอนาคตตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจอนัดีในการปฏิบตัิงานร่วมกนัของคณะกรรมการทกุทา่น 
 
การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทุกปี เพื่อก่อให้เกิดการ
พิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้หลกัเกณฑ์ที่บริษัท จดทะเบียน
ส่วนใหญ่นิยมใช้ และตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งหลกัเกณฑ์การ
ประเมินนัน้ต้องรวมถึงผลปฏิบตัิงานทางการเงิน ผลการปฏิบตัิตามวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว เป็นต้น  
ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลทัง้ในแง่การประเมินโดยใช้ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) และปัจจัยที่ไม่ใช่
ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
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- ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) ได้แก่ รายได้ ก าไรสุทธิ ก าไรสุทธิต่อหุ้ น อัตรา
ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset) อตัราผลตอบแทนจากสว่นของผู้ ถือหุ้น 
(Return on Equity) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added - EVA) ฯลฯ 
เป็นต้น  

- ปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) ได้แก่ วิสยัทศัน์ ภาวะความเป็นผู้น า การ
บรรลตุามแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การมีความสมัพนัธ์อนัดีกับคณะกรรมการบริษัท  
การตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางของคณะกรรมการบริษัท การติดต่อสื่อสาร การ
บริหารงานทรัพยากรบคุคล การขยายตลาด ฯลฯ เป็นต้น 

 
 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัท มีนโยบายในการพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ในด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และในด้าน
การบริหารอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการและผู้บริหารจะเข้าร่วมการสมัมนาและการฝึกอบรมที่จัดขึน้ โดยตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. หรือ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการทกุ
ทา่นได้ผา่นการฝึกอบรมในหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) หรือ หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง   
 บริษัท มีแผนการสืบทอดต าแหน่ง โดยกระบวนการสรรหาจากบุคคลทัง้ภายในและภายนอกบริษัท โดย
บริษัท  มีระบบการคดัสรรบุคคลากรที่มีความเหมาะสมเข้ามารับต าแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารที่ส าคญั และ
สอดคล้องกบัแผนการสบืทอดต าแหนง่ ทัง้นีท้กุต าแหนง่จะต้องผา่นระบบการคดัสรรท่ีโปร่งใส และเป็นธรรม  
 
เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตัง้ นายยรรยงค์ สวัสดิ์ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 7 
สิงหาคม 2552 โดยเลขานกุารบริษัทฯมีหน้าที่รับผิดชอบที่ส าคญั ได้แก่ ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบร่ืนถกูต้องตามกฎหมาย จดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการ 
รวบรวมและเก็บรักษารายงานการประชมุให้ง่ายแก่การค้นหา จดัเตรียมและจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุรวมทัง้รายงาน
ประจ าปีให้กับผู้ ถือหุ้นและหน่วยงานก ากับดูแล จัดท าและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และจัด ส่งให้แก่
หน่วยงานก ากับดูแล รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นกับเผยแพร่ใน Website  ดูแลให้บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ และผู้บริหาร
ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ ติดต่อประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานดงักล่าว รวมทัง้แจ้ง
ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ   ก.ล.ต. นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทฯ 
ยงัมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการเข้ารับต าแหนง่ของกรรมการบริษัทฯ รายใหม ่ ติดตอ่สร้างความสัมพนัธ์
กบัผู้ ถือหุ้น ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหวา่งผู้ ถือหุ้นกบัคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหาร สง่เสริมความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบั Corporate Governance และให้ข้อมลูและผลกัดนัคณะกรรมการให้ปฏิบตัิตาม รวมทัง้ให้มีการตรวจสอบ
ผลการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของหลกัการดงักล่าว ให้ข้อมูลและค าแนะน าแก่กรรมการ และผู้บริหารในการจดัท า
รายงานต่างๆตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบงัคบั ต่างๆที่ก าหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส 
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เช่น การรับทราบภาระหน้าที่เก่ียวกบัการรายงานการถือหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการด าเนินการของบริษัทฯให้เป็นไป
ตามข้อบงัคบั กฎระเบียบของบริษัทฯ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหนว่ยงานก ากบัท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

 
ผู้ตรวจสอบภายใน  

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการ
ปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยท าการทดสอบ การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอ และ
ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในของบริษัท เพื่อให้การปฏิบตัิงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
เปา้หมาย และเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบท่ีวางไว้ 

 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 การเสนอช่ือ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตัง้บคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ทัง้นีก้ารแต่งตัง้บุคคลใดต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ 
หรือใช้สทิธิในการออกเสยีง และบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ต้องดแูลให้บริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมมีข้อบงัคับในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมุล และการ
บนัทกึบญัชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมได้ทนัตามก าหนด 
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัท ได้ก าหนดมาตรการในการปอ้งกนัการน าข้อมลูของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้บริหาร และ
บคุลากรของบริษัท และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกบัการรักษาความลบั และการใช้ข้อมลูภายในไว้  ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

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

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท จะต้องไมน่ าความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของ
บริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท จะต้องไมท่ าการซือ้ขาย โอนหรือรับโอน 
หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในบริษัท  และ/หรือ เข้าท านิตกิรรมอื่นใด
โดยใช้ความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัท  อนัอาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท ไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก าหนดนีใ้ห้รวมความถงึคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของ บริษัท ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบยีบข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ได้
กระท าผิดอยา่งร้ายแรง 

4. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัท ต้องไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่วใน
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน โดยบริษัท ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท ก่อนทีง่บการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณะ 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   
 ในประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้อนุมตัิแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั 
ได้แก่ นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853) และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์  
(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501) และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313) 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอนุมตัิค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2563 รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 2,350,000 บาท 
 

 
9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ  

จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
ก าหนดแนวนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ  โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบวา่ จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจและ
มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็น
ส าคญั  ซึง่บริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในของบริษัท ที่ www.starsmicro.com ดงันี ้

1. ให้ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
2. ค านงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกลุม่ตา่ง ๆ และดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว 

อาจมีการแต่งตัง้คณะกรรมการคณะอื่นได้ นอกจากนีบ้ริษัท ได้ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะคณะอยา่งชดัเจน 

4. ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่
เหมาะสม 

5. ด าเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงั โดยบริษัท ได้จดัให้มีการประเมินความเสี่ยงวางกลยทุธ์แก้ไขและ
ติดตามการบริหารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

6. ปลกูฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท  
 
ส าหรับพนกังานท่ีเข้าใหมใ่นแตล่ะปีนัน้ บริษัทได้อบรมเพื่อให้พนกังานใหมรั่บทราบจริยธรรมทาง 

ธุรกิจของบริษัท ในคราวเดียวกบัการรับทราบการประกอบธุรกิจของบริษัท และระเบียบปฏิบตัิของบริษัทในการ 
ปฐมนิเทศ 
 
แนวปฏิบัติการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
 บริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการใช้ซอฟท์แวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ และควบคมุการใช้เพื่อให้พนกังานตระหนกั
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ พร้อมทัง้เผยแพร่ให้พนกังานทกุระดบัรับทราบ และฝ่ายไอทีของบริษัทได้ท า
การตรวจสอบทกุปีอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์การท างานของพนกังาน เพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้มีการละเมิดซอฟท์แวร์ท่ีมีลขิสทิธ์ิ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities:CSR) 

บริษัทฯได้ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องกบักรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม ส าหรับโครงการเสริมสร้าง
ศกัยภาพโรงงานอตุสาหกรรมมุง่สูก่ารพฒันาด้านสิง่แวดล้อม และรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งยัง่ยืน (CSR-DIW 2563) 
ส าหรับนโยบายและรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมเบือ้งต้นตามโครงการนี ้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น  และผู้ที่สนใจสามารถ
อ่านและศึกษารายละเอียดซึ่งบริษัทฯได้เผยแพร่ไว้อย่างครบถ้วน ในเวบไซต์ของบริษัทฯที่ www.starsmicro.com 
หวัข้อ CSR  

 รายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม  (Corporate Social Responsibilities Report) บริษัทฯ ได้แยกเลม่ใน
การเปิดเผยตา่งหากจากรายงาน 56-1 และ 56-2 ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และผู้ที่สนใจสามารถอา่นและศกึษารายละเอียด
ซึง่บริษัทฯได้เผยแพร่ไว้อยา่งครบถ้วน ในเวบไซต์ของบริษัทฯที่ www.starsmicro.com หวัข้อ CSR 

 
10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้การ
ก ากบักิจการที่ดีและยดึหลกัจริยธรรมควบคู่ไปกบัการใสใ่จดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมและสงัคม  บริษัทฯมีความส านกึที่
จะรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างแท้จริง  โดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า ชุมชนตลอดจนสงัคมในวงกว้าง ทัง้นีเ้พื่อน าไปสู่การพฒันาธุรกิจ
อยา่งยัง่ยืน ส าหรับกิจกรรมการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) นัน้บริษัทฯ
มีความเช่ือวา่ชมุชนท่ีเข้มแข็งและมีการพฒันาที่ยัง่ยืนนัน้ มีความส าคญัยิ่งในฐานะเป็นปัจจยัเอือ้ตอ่การด าเนินธรุกิจ 
อ าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ตัง้ของบริษัทฯนัน้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของบริษัทฯ เพราะ
บริษัทฯเป็นสมาชิกสว่นหนึง่ของชมุชนและสงัคมนี ้นอกจากนีบ้ริษัทฯมุ่งที่จะสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ที่ยงัประโยชน์ทาง
ธุรกิจและต้องเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมของโลก และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก นัน่คือเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
ดงันัน้ บริษัทฯจึงมีนโยบาย CSR ดงันี ้

 

ด้านชุมชนและสังคม 

1. บริษัท จะส ารวจ ตรวจสอบสภาพชมุชนและสงัคมโดยรอบในพืน้ที่ทัง้ใกล้และไกล วา่ได้รับผลกระทบ
ในทางลบจากการด าเนินธุรกิจหรือโครงการท่ีจะด าเนินการในอนาคตมากน้อยเพยีงใด เพื่อน ามาพิจารณา
แก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสยีหายตอ่ชมุชนและสงัคม ทัง้
โดยทางตรงและทางอ้อม 

2. บริษัท จะสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมอาสาทีเ่ก่ียวข้องกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม 
3. บริษัท จะร่วมกนัรักษาสภาพแวดล้อมในชมุชนและสงัคมให้นา่อยู่ 
4. บริษัท จะสนบัสนนุให้ชมุชนและสงัคมมีระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานตา่งๆ อยา่งพอเพียง  
5. บริษัท จะสนบัสนนุและมีสว่นร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. บริษัท จะสร้างสรรค์และผลติผลติภณัฑ์ที่ไมเ่ป็นพิษตอ่โลก 
2. บริษัท จะปรับเปลีย่นกระบวนการผลติตามความเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมให้น้อยที่สดุ 
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3. บริษัท จะสง่เสริมการน าวสัดใุช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ 
4. บริษัท จะแบง่ปันข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมและสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆทัง้ในและนอกประเทศอนัเป็นประโยชน์

ตอ่สิง่แวดล้อม 
5. บริษัท จะปรับปรุงระบบการจดัการสิง่แวดล้อมอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 

บริษัท จัดโครงการฝึกอบรมเป็นการภายใน (inside training) เพื่อให้พนกังานทุกระดบัรับทราบนโยบาย
สิ่งแวดล้อมของบริษัท และจดัฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ของบริษัท และตระหนกัถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิที่ดี 

บริษัทได้แต่งตัง้คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การด าเนินการด้าน 
CSR เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน ทัง้ 8 ด้านดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  บริษัทจะปฏิบตัิอย่างมีจริยธรรมของกิจการตอ่กิจการ
อื่น และสร้างสมัพันธภาพระหว่างกิจการให้ดี โดยยึดหลกัการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมในคูค้่า เคารพตอ่สทิธิในทรัพย์สิน และจะหลกีเลีย่งพฤติกรรมที่สามารถบัน่ทอน
กระบวนการทางการเมืองอยา่งยัง่ยืน 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  บริษัทจะสร้างความเช่ือมัน่ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีของการ
ตอ่ต้านการทจุริต อีกทัง้มุง่มัน่สนบัสนนุการก ากบัดแูล สง่เสริม อบรม ให้พนกังาน ตวัแทน คูส่ญัญา
รับจ้าง คู่ค้า ตระหนกัถึงการทจุริตที่อาจเกิดขึน้ และสร้างและรักษาระบบการต่อต้านการทจุริตที่มี
ประสทิธิผล นอกเหนือไปจากวิธีการบริหารความเสีย่งของกิจการอยา่งยัง่ยืน 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัท จะสง่เสริมให้มีการเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในกิจการ และกระตุ้ นให้มีการปฏิบัติตามหลักสากล ตัง้แต่ระดับคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร ลงไปถึงระดบัพนกังาน และให้ค าปรึกษา ตรวจสอบการเคารพในสิทธิความเป็นพลเมือง 
สทิธิทางการเมือง สทิธิทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม อยา่งยัง่ยืน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทเคารพสิทธิในการท างานตามหลกัมนษุยชน โดยจะ
ไม่เลือกปฏิบตัิไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส และไม่กีดกัน ไม่
สร้างอคติหรือความล าเอียงในการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี และให้ความ
คุ้มครองสภาพการท างานของพนกังาน บริษัทจะจ่ายค่าจ้างแรงงาน และจดัสวสัดิการให้ เพื่อเป็น
หลกัประกนัความมัน่คง โดยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัการจ่าย
คา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกนั  และจดัสถานท่ีท างานให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน และ
มีสขุอนามยัที่ดีในการท างาน 

 

 

ในทกุปี บริษัทฯจะจดัให้มีการอบรมให้กบัวิศวกรและช่างเทคนิคตลอดจนพนกังานที่ปฏิบตัิงานเป็น
ทีมป้องกันเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความช านาญในการป้องกันและเกิด
ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิของตวัพนกังานเอง และของบริษัทฯ  ในปี 2563 นี ้บริษัทฯมีสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุจากการท างานในสายการผลิตจ านวน 7 ครัง้ โดยพนักงานได้รับบาดเจ็บเพียง
เลก็น้อย  
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทจะให้ค าปรึกษา และให้ข้อมลูตอ่ผู้บริโภค เพื่อป้องกนัสขุภาพ
และความปลอดภยัของผู้บริโภค โดยจดัหาสินค้าและพฒันาสินค้าและการบริการที่มีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างยัง่ยืน  นอกจากนีบ้ริษัทจะให้ความรู้และข้อมลูที่
จ าเป็นตอ่การตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าและบริการของบริษัทอยา่งยัง่ยืน 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนกัวา่ การประกอบธุรกิจได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
ต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง บริษัทจะพยายามวางแผนและจดัการควบคมุ ป้องกนักิจกรรมทางการผลติของ
บริษัทให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สดุ และควบคมุอตัราการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้
น้อยที่สดุ และฟืน้คืนทรัพยากรที่สญูเสยีไปอยา่งยัง่ยืน 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทจะร่วมกบัชุมชนในการสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชน โดย
ให้ข้อมลู และให้ค าปรึกษา และให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ในการท ากิจกรรมร่วมกนั และให้
ชมุชนมีสว่นร่วมในการเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์กบัตวัชมุชนและสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทมีแนวทาง ลดการใช้พลงังาน หรือวตัถุดิบในการ
ผลิต และมุ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่มีประโยชน์กับ
บริษัทและสงัคมอยา่งรับผิดชอบ ทัง้ในระดบับคุคล ระดบักิจการ และระดบัประเทศ อยา่งยัง่ยืน 
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คณะท างานจัดท าระบบ CSR บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

บทบาทหน้าที่ของคณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ  (CSR)  
 
1.  บทบาทหน้าที่ของคณะท างานด้านการก ากบัดูแลองค์กร  
           1.1     บริหารจดัการและก ากบัดแูลองค์กรเพื่อให้บรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว้โดยค านงึถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ และ
เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมทัว่ไป  
           1.2     ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการด าเนินการ เพื่อให้บรรลเุปา้หมายตามที่ก าหนดไว้  
           1.3     ด าเนินการจดัท าเอกสารของระบบ ตดิตามและรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมทีต้่องจดัท า รวมถึง
ประสานงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบให้เป็นไปตามข้อก าหนด  
           1.4     ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ  
2.  บทบาทหน้าที่ของคณะท างานด้านสทิธิมนุษยชน  
           2.1    ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบการเคารพในสทิธิความเป็นพลเมือง สทิธิการเมือง สทิธิด้านสงัคม เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม กลุม่บคุคลที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ ตลอดถงึสทิธิพืน้ฐานในการท างาน 

ประธาน CSR-DIW 

หัวหน้าคณะท างาน 

รองหัวหน้าคณะท างาน 

หัวหน้าคณะท างานและคณะท างาน 

ด้านการก ากบัดูแลองค์กร 
หัวหน้าคณะท างานและ

คณะท างาน 

 ด้านสิทธมินุษยชน 

 

หัวหน้าคณะท างานและคณะท างาน 

ด้านการปฏิบัติดา้นแรงงาน 

หัวหน้าคณะท างานและคณะท างาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

หัวหน้าคณะท างานและคณะท างาน 

ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม 

หัวหน้าคณะท างานและคณะท างาน 

ด้านประเด็นด้านผู้บริโภค 
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           2.2    ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการด าเนินการ เพื่อให้บรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้  
           2.3    ด าเนินการจดัท าเอกสารของระบบ ติดตามและรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจดัท า  
รวมถงึประสานงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบให้เป็นไปตามข้อก าหนด  
           2.4    ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ   
3.  บทบาทหน้าที่ของคณะท างานด้านการปฏิบัตด้ิานแรงงาน  
           3.1    ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบการจ้างงาน และความสมัพนัธ์ในการจ้างงาน เง่ือนไขการท างานและคุ้มครอง
ทางสงัคม การเจรจา หรือ ทางสงัคมสขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน รวมตลอดถงึการพฒันาทรัพยากร
บคุคล  
           3.2    ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการด าเนินการ เพื่อให้บรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้  
           3.3    ด าเนินการจดัท าเอกสารของระบบ ติดตามและรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจดัท า รวมถึง
ประสานงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบให้เป็นไปตามข้อก าหนด  
           3.4    ประกาศใช้เอกสารตามระบบและสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ  
4.  บทบาทหน้าที่ของคณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม  
           4.1    ให้ค าปรึกษาหารือ ตรวจสอบเก่ียวกบัการบง่ชีแ้ละการจดัการลกัษณะปัญหาสิง่แวดล้อมของกิจกรรม 
ผลติภณัฑ์และการบริการ  
           4.2    สง่เสริมการบริโภคและการผลติ การใช้ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืนและการรณรงค์ เพื่อลดการเปลีย่นแปลง
ภมูิอากาศ รวมถึงการสร้างคณุคา่การบริการเชิงนเิวศ   
           4.3    ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการด าเนินการ เพื่อให้บรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้  
           4.4    ด าเนินการจดัท าเอกสารของระบบ ติดตามและรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจดัท า รวมถึง
ประสานงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบให้เป็นไปตามข้อก าหนด  
           4.5    ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ  
 
5.  บทบาทหน้าที่ของคณะท างานด้านการด าเนินงานอย่างเป็นธรรม 
 5.1 ให้ค าปรึกษาหารือ ตรวจสอบการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และการตอ่ต้านการรับสนิบน การมีสว่นร่วม
ทางการเมอืงอยา่งรับผิดชอบ การแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม การสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในขอบเขตของผลกระทบ 
รวมทัง้การเคารพสทิธิในทรัพย์สนิ  
  5.2 ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการด าเนินการ เพื่อให้บรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้ 
 5.3 ด าเนินการจดัท าเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมทีต้่องจดัท า รวมถงึ
ประสานงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบให้เป็นไปตามข้อก าหนด  
 5.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 
 6.  บทบาทหน้าที่ของคณะท างานด้านการปฏิบัตด้ิานผู้บริโภค  
 6.1 ให้ค าปรึกษาหารือ ตรวจสอบการให้ข้อมลูการท าการตลาด และการปฏิบตัิ เพื่อการปกปอ้งสขุภาพ 
และความปลอดภยัของผู้บริโภค การจดัหา และการพฒันาสนิค้าและการบริการท่ีเป็นประโยชน์ รวมตลอดถึงการ
บริโภคอยา่งยัง่ยืน  
 6.2 ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการด าเนินการ เพื่อให้บรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้  
 6.3 ด าเนินการจดัท าเอกสาของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจดัท า รวมถงึ
ประสานงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบให้เป็นไปตามข้อก าหนด  
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6.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ  
7.  บทบาทหน้าที่ของคณะท างานด้านการมีส่วนร่วม และการพัฒนาชุมชน  

7.1 ให้ค าปรึกษาหารือ ตรวจสอบการมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ ชมุชน  
7.2 ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการด าเนินการ เพื่อให้บรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้  
7.3 ด าเนินการจดัท าเอกสารของระบบ ติดตามและรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจดัท า รวมถงึ

ประสานงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบให้เป็นไปตามข้อก าหนด   
7.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสือ่สารอบรมแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ  

8.  บทบาทหน้าที่เลขานุการการจัดท าระบบ CSR  
 8.1 ด าเนินการจดัท าประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะท างานด้านความรับผิดชอบของ

บริษัทตอ่สงัคม (CSR) จากการพิจารณาจากคณะกรรมการด าเนินงานระบบ (CSR) 
  8.2 ด ำเนินกำรจัดประชุมติดตำมควำมคืบหน้ำประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดระบบ 

จัดท ำบันทึกประชุม พร้อมทั้งจดัท ำสรุปรำยงำนควำมคบืหน้ำกิจกรรมแจ้งต่อคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนควำม
รับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR)  

 8.3 รวบรวมข้อมูลและกำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลของสถำนประกอบกำรและชุมชนตำมรูปแบบคู่มือ
กำรรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

8.4 ด าเนินการส่ือสารขอ้มูลระบบ CSR ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งภายในองคก์รทราบ   
 

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

 บริษัท ได้ท าการก าหนดแนวปฏิบัติ และสื่อสารกับพนักงานทุกคนให้รับทราบ  นอกจากนี ้เพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นไป ตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ตามหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance – RBA)
และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทจุริต บริษัทจึงก าหนดนโยบายต่อต้านการทจุริต และสินบน และจะ
ประกาศพร้อมเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนกังานถือปฏิบตัิ  
 
กลไก/กระบวนการในการรับข้อเสนอแนะประเดน็หรือให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารสูงสุด และพนักงานในการ
ปฏิบัตหิน้าที่ 

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

 
 

10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
       ในปี 2563 บริษัท และบริษัทยอ่ยไมไ่ด้ถกูตรวจสอบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)   

       ในปี 2563 บริษัทได้ท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม (CSR-after process) ดงันี ้
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1. กิจกรรมบริจาคโลหิต 

เพื่อให้พนักงานได้ร่วมท าประโยชน์แก่สงัคม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 
บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่2 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  จากผู้บริหารและ
พนกังาน ที่มีจิตอาสาในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความจ าเป็นและขาดแคลน ซึง่กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรม
ประจ าของบริษัทท่ีจดัขึน้ทกุๆ 3 เดือน  

 

 

 

 

 

 

2. บริจำคน้ ำดื่มและสิ่งของที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ป่วยให้กับวัดพระบำทน้ ำพุ จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

     3. บริจำคน้ ำดื่มให้กับประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกไวรัส COVID-19 ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอสีคิ้ว จังหวัด 
นครรำชสีมำ 

 

 

 

 

 

    4. บริจำคน้ ำดื่มให้กับส ำนักสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เพ่ือร่วมกิจกรรม
เลี้ยงอำหำรกลำงวันเด็กก ำพร้ำวัดบำงเพลิง อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
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  5. บริจำคน้ ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ ำเป็นเพ่ือสนับสนุนโครงกำรตู้ปันสุข ร่วมกับศูนย์ด ำรง
ธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และส ำนักงำนพัฒนำชุมชน อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ     

 

 

 

 

 

  6. ถวำยน้ ำดื่มพร้อมหน้ำกำกอนำมัยเพ่ือป้องกันกำรแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับพระภิกษุสงฆ์ช่วง
เทศกำลเข้ำพรรษำ   ณ วัดก ำแพง และ วัดชุมพลนิกำยำรำม อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 

 

 

 

 

 

  7. บริจำคชุด Smock ให้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์เพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อโรคไวรัส COVID-
19 ผ่ำนศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี คณะแพทย์ศำสตร์มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรต เพ่ือกระจำยไปยังโรงพยำบำลต่ำงๆ 
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      8. โครงกำร “ห่วงใยเพ่ือนสตำร์ส ร่วมต้ำน COVID-19” บริษัทฯ ร่วมกับจิตอำสำ ได้จัดกิจกรรม
มอบหน้ำกำกอนำมัยให้กับพนักงำน เพ่ือสุขภำพอนำมัยที่ดีและป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อไวรัส COVID-
19 

 

 

 

 

      9.ร่วมสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง กับคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัด
ก ำแพง โดยบริษัทฯได้มอบทุนกำรศึกษำ แจกขนม น้ ำดื่ม และของขวัญให้กับนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

10. พนักงำนบริษัทฯ ร่วมกันเป็นจิตอำสำจัดท ำมุมสร้ำงเสริมทักษะนอกห้องเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนวัดก ำแพง อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
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10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
คอรัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมิน ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ 

เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นไป ตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ (EICC) และตาม
มาตรฐานสากลด้านการตอ่ต้านการทจุริต บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายตอ่ต้านการทุจริต และสนิบน และจะประกาศ
พร้อมเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิดงันี ้
1.  บริษัทฯ จะตอ่ต้านการทจุริต และไมย่อมรับการให้ หรือการรับของขวญั สนิบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ท่ี
มีเจตนาจงูใจให้เกิดการด าเนินการ หรือเกิดการกระท าการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย  
2.  บริษัทฯ ต้องมจีรรยาบรรณ และมีความมุง่มัน่ในการปอ้งกนัมิให้เกิดการทจุริต รวมถึงมีหน้าทีใ่นการ
ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิเพื่อการตอ่ต้านการทจุริต อีกทัง้ต้องมกีารสอบทานตามแนวทางปฏิบตัทิี่บริษัทได้
ก าหนดไว้อยา่งสม ่าเสมอ  

3.  ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ มีหน้าที่ป้องกันและดแูลไม่ให้เกิดการทุจริต และสินบน หากพบการ
ทจุริตหรือพบเหตอุนัควรเช่ือได้วา่ มีพฤติกรรม หรือเจตนาที่สอ่ไปในทางทจุริต และสินบน ให้แจ้งต่อผู้บริหารหรือ
ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็ว โดยสง่จดหมายร้องเรียนที่กลอ่งรับเร่ืองร้องเรียน บริเวณโรงอาหาร และบริเวณอื่นที่
เหมาะสมของบริษัทฯ 

4.  ส าหรับบคุคลภายนอก หากพบการทจุริต และสินบน หรือพบเหตอุนัควรเช่ือได้วา่ ผู้บริหารหรือพนกังาน
ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม  มี เ จ ต น า ที่ ส่ อ ไ ป ใ น ท า ง ทุ จ ริ ต  ส า ม า ร ถ แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส ไ ป ยั ง อี เ ม ล์  
complainbox@starsmicro.com 

5.   บริษัทฯ ขอให้ผู้แจ้งเบาะแส มัน่ใจได้ว่า จะได้รับการคุ้มครอง และบริษัทฯจะแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ให้มีหน้าที่
ตรวจสอบทกุเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา และบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูนีไ้ว้เป็นความลบัสงูสดุ 

 

แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการ
คอร์รัปชั่น 

1. ก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคน ปฏิบตัิตาม และประเมินผลการปฏิบตัิของตนเอง ตามแนวทาง
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และจรรยาบรรณ รวมทัง้ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอตุสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ (EICC) ที่บริษัทฯประกาศ และตามมาตรฐานสากลด้านการตอ่ต้านการทจุริต 

2. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประเมินความเสีย่งจากการทจุริตคอรัปชัน่ และรวบรวมประเด็น
ที่ส าคญั น าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบ และสัง่การด าเนินการแก้ไข และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ติดตามผล และรายงานอยา่งตอ่เนื่อง 

mailto:complainbox@starsmicro.com
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4. ในปี 2563 บริษัทฯได้สือ่สาร และจดัฝึกอบรมแก่พนกังานเก่ียวกบัการปอ้งกนัการทจุริตคอรัปชัน่ รวมถึง
นโยบายที่เก่ียวข้องอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการรับของขวญั อยา่งตอ่เนื่อง  

 

ในปี 2563 บริษัทฯไมม่ีกรณีการท าผิดด้านการทจุริต (Fraud) หรือกระท าผิดจริยธรรม (Penalty) ใด ไมม่ี
กรณีที่กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารลาออกอนัเนื่องจากประเด็นเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด และ
ไมพ่บกรณีการปฏิบตัิในทางลบอนัมีผลตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทฯ อนัเนื่องมาจากความล้มเหลวในการท าหน้าที่
สอดสอ่งดแูลของคณะกรรมการบริษัทฯ   

นอกจากนีใ้นปี 2563 บริษัทฯไมไ่ด้รับการร้องเรียนเร่ืองการละเมดิสทิธิมนษุยชนแตอ่ยา่งใด จากพนกังาน 
คูค้่า และชมุชนท่ีใกล้เคยีงบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯจะสง่เสริมให้พนกังาน และผู้บริหารปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชนแบบ
สากล อยา่งตอ่เนื่องยัง่ยืน 

 

 

11. การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และ
เช่ือถือต่อผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุ ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสีย โดยบริษัทฯได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระเพื่อดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  และรายงานทางการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริง 
ครบถ้วน เช่ือถือได้ ตลอดจนดแูลให้บริษัทฯมีระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมี
ระบบการท างานท่ีถกูต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยเฉพาะเร่ืองของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบญัชี ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ 
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของระบบงานต่างๆให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม และปฏิบตัิถูกต้องตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าประจ าปี ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ  

ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินและทบทวน ระบบการ 

ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการบริษัทฯได้ประเมินระบบการควบคมุภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า 
บริษัทฯมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความ
เสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการติดตาม  

ปัจจบุนัหวัหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯคือ นางสาวสนุนัท์ วงศ์มทุธาวณิชย์ ต าแหนง่  

ผู้ อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2563 นีฝ่้ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างราบร่ืน
ครบถ้วนตามแผนการปฏิบตัิงานท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การใช้ข้อมูลภายใน  

 

บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการในการปอ้งกนัการน าข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้บริหาร และ
บคุลากรของบริษัทฯ    และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกบัการรักษาความลบั และการใช้ข้อมลูภายในไว้  ซึง่สามารถสรุป
ได้ ดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัทฯ  

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไมน่ าความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายใน
ของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แกต่นเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไมท่ าการซือ้ขาย โอนหรือรับโอน 
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในบริษัทฯ  และ/หรือ เข้าท านิตกิรรมอืน่
ใดโดยใช้ความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัทฯ  อนัอาจกอ่ให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทฯ ไม่
วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก าหนดนีใ้ห้รวมความถงึคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของ
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของ บริษัทฯ ด้วย ผู้ใดทีฝ่่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วจะ
ถือวา่ได้กระท าผิดอยา่งร้ายแรง 

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวใน
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณะ 
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12. รายการระหว่างกัน  

รายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง สามารถสรุปได้ ดงันี ้

12.1 รายการระหว่างกนักับผู้ถอืหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

การซือ้ขายวตัถดุิบและเคร่ืองจกัรของบริษัท บางสว่นจะเป็นการซือ้ขายผา่นทางตวัแทนของบริษัทซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และผา่นทางบริษัทยอ่ยซึง่บริษัทเข้าไปร่วมลงทนุในปี 2548 เนื่องจาก
ตวัแทนและบริษัทย่อยดงักล่าวมีความเช่ียวชาญในการท าการตลาด และมีเครือข่ายอยู่ทัว่โลก ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการติดต่อลกูค้าโดยเฉพาะลกูค้าในต่างประเทศ รวมไป ถึงการจัดหาวตัถดุิบและ
เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิต โดยราคาซือ้วตัถดุิบผ่านทางตวัแทนในการท าตลาดและบริษัทยอ่ยจะเป็นราคาตลาด ในขณะที่ราคาขายสว่นใหญ่จะเป็นราคาทนุบวกก าไรสว่นเพิ่ม ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561, 2562 และ ปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีรายการระหวา่งกนักบัผู้ ถือหุ้นและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

 

รายการระหวา่งกนัหลกักบัผู้ ถือหุ้นและบริษัทท่ีเก่ียวข้องตามกลุม่บริษัท 

ผู้ ถือหุ้นและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
ส าหรับปีสิน้สดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 
(บาท) 

ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

(บาท) 

ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

(บาท) 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

กลุม่ SIIX กลุม่ SIIX ถือหุ้นในบริษัท    
 อยูร้่อยละ 4.96 

25,234,851.16 27,474,526.38 29,965,609.19 การขายสนิค้าและบริการ 
1,518,825.51 2,032,391.28 1,149,532.15 รายการลกูหนีก้ารค้า 

- - 28,311.36 เจ้าหนีก้ารค้า 
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ผู้ ถือหุ้นและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
ส าหรับปีสิน้สดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 
(บาท) 

ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

(บาท) 

ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

(บาท) 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้น 
อยูร้่อยละ 59 

887,951,216.95 646,702,378.61 821,001,383.87 การขายสนิค้า 
 130,486,523.67 111,465,157.29 159,060,775.08 ลกูหนีก้ารค้า 
 3,477,559.31 - - การขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
 - - - เจ้าหนีก้ารค้า 
 2,210,197.66 2,139,065.82 1,477,176.87 รายได้อื่น 
 - - - ลกูหนีอ้ื่น 
 807,542.12 731,412.29 1,668,456.37 เจ้าหนีอ้ื่น 
 10,156,316.53 7,359,669.11 8,824,292.09 คา่ใช้จา่ยอื่น 
 - - - สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 
SS RFID Co.,Ltd. เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้น 

อยูร้่อยละ 75  
- - - การขายสนิค้า 

  - - - ลกูหนีก้ารค้า 
  10,908.48 42,862.64 82,083.95 ลกูหนีอ้ื่น 
  - 31,954.18 39,221.31 รายได้อื่น 
  - - - เจ้าหนีก้ารค้า 
  - - - ซือ้สนิค้าและบริการ 

 
  350,000.00 510,000.00 580,000.00 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
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รายการระหวา่งกนักบัผู้ ถือหุ้นและบริษัทท่ีเก่ียวข้องตามรายบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

(บาท) 

ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

(บาท) 

ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

(บาท) 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั และความ
สมเหตสุมผล 

บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

เป็นบริษัทยอ่ยของ SIIX Corp 
Osaka โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558  และ 31 มีนาคม 2559  
ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 4.96  25,234,851.16 27,474,526.38 29,965,609.19 

การขายสนิค้าและบริการ  
บริษัทมีการจ าหนา่ยสนิค้าในกลุม่ 
Microelectronics ของบริษัทผา่นทางบริษัท ซคีซ์ 
บางกอก จ ากดั ซึง่เป็นตวัแทนในการท าตลาดของ
บริษัท โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทนุบวก
ก าไรสว่นเพิ่ม และเป็นราคาตลาดซึง่สามารถ
เทียบเคยีงได้ 

  

1,518,825.51 2,032,391.28 1,149,532.15 

รายการลกูหนีก้ารค้า 
เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสนิค้าและ
บริการในกลุม่ Microelectronics โดยมีเง่ือนไข
การค้าตามปกต ิ

  - - 28,311.36 รายการเจ้าหนีก้ารค้า 

Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ถือหุ้น
อยูร้่อยละ 59 

887,951,216.95 646,702,378.61 821,001,383.87 การขายสนิค้า 
บริษัทมีการจ าหนา่ยสนิค้าสนิค้าในกลุม่ 
Microelectronics  และ IC Packaging ของ
บริษัทผา่นทาง Stars Microelectronics USA, 
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Inc. โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทนุบวก
ก าไรสว่นเพิ่ม 

ผู้ ถือหุ้นและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2551 

(บาท) 

ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

(บาท) 

ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

(บาท) 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั และความ
สมเหตสุมผล 

  - - - การขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
เป็นรายการขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ให้ Stars 
USA. ส าหรับการผลติสนิค้าให้กบัลกูค้ารายหนึง่ 

  2,210,197.66 2,139,065.82 1,477,176.87 รายได้อื่น 
เป็นรายได้จาการขายสนิค้าในกลุม่ IC 
Packaging 

  - - - ลกูหนีอ้ื่น 
เป็นสว่นของลกูหนีต้ามสญัญาการผอ่นช าระท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

  130,486,523.67 111,465,157.29 159,060,775.08 รายการลกูหนีก้ารค้า 
เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสนิค้าและ
บริการในกลุม่ Microelectronics และ IC 
Packaging โดยมเีง่ือนไขการค้าตามปกต ิ

  807,542.12 731,412.29 1,668,456.37 เจ้าหนีอ้ื่น 
เป็นรายการคา่คอมมิชชัน่ 

  10,156,316.53 7,359,669.11 8,824,292.09 คา่ใช้จา่ยอื่น 
เป็นคา่คอมมชิชัน่ 
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 - - - สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 
เป็นสว่นของลกูหนีต้ามสญัญาการผอ่นช าระท่ีถงึ
ก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี 

ผู้ ถือหุ้นและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 

(บาท) 

ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 

ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

(บาท) 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน  และความ
สมเหตสุมผล 

SS RFID Co.,Ltd. เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 75  

- - - การขายสนิค้า 
บริษัทมีการจ าหนา่ยสนิค้าในกลุม่ IC Packaging 
โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทนุบวกก าไร

สว่นเพิ่ม 
  10,908.48 42,862.64 82,083.95 ลกูหนีอ้ื่น 

เป็นรายการให้เช่าพืน้ที่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
อื่น 

  - 31,954.18 39,221.31 รายได้อื่น 
เป็นรายการให้เช่าพืน้ที่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
อื่น 

  - 
 

- 
 

- 
 

ซือ้สนิค้าและบริการ 
เป็นรายการซือ้ RFID Tag 

  350,000.00 510,000.00 580,000.00 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
ในอดีต บริษัทมีการท าธุรกรรมการค้าที่เป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้องและบริษัทร่วมอยู่

พอสมควร  เนื่องจากบริษัทที่เก่ียวข้องและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นผู้ ประกอบการใหญ่ในธุรกิจซือ้ขายชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสว่นช่วยเหลือและสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัท  เช่น การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ การจดัซือ้
วัตถุดิบ และการซือ้เคร่ืองจักร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมการค้าที่เกิดขึน้เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติเสมือนคู่
ค้าธุรกิจโดยทัว่ไป ซึง่ต้องพึง่พาการซือ้ผลติภณัฑ์หรือบริการตอ่กนั โดยผู้บริหารบริษัทได้ก าหนดขัน้ตอนในการอนมุัติ
ธุรกรรมดงักลา่วเสมือนการด าเนินการค้ากบัลกูค้าปกติโดยทัว่ไปและไม่มีการเลือกปฏิบตัิ  โดยบริษัทมีนโยบายให้
ธุรกรรมที่เกิดขึน้ระหวา่งกนัเป็นไปตามกลไกราคาตลาด นอกจากนี ้บริษัทได้มีนโยบายการจดัซือ้ตามมาตรฐาน ISO 
9001 โดยจะมีการเปรียบเทียบผู้ขายใน AVL (Approved Vendor List) ประมาณ 2-3 ราย และพิจารณาคดัเลือก
จาก คณุภาพ ราคา ระยะเวลาการช าระเงิน โดยเกณฑ์ที่ใช้นี ้เป็นเกณฑ์เดียวกนัท่ีใช้กบัทกุบริษัท 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณา และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ว่าเป็นรายการท่ีบริษัทฯ ด าเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีเง่ือนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้นโยบายการ
ก าหนดราคาระหว่างบริษัทฯ  กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันก าหนดตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การค้า (Fair and at arm’s length) เช่นเดียวกบัท่ีก าหนดให้กบับคุคล/กิจการอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั และเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ  

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกันของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกรรมที่เกิดขึน้เป็นปกติและตอ่เนื่อง และ 

(2) ธุรกรรมพิเศษ โดยมาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันส าหรับธุรกรรมในแต่ละประเภท มี
รายละเอียด ดงันี ้ 

1. ธุรกรรมที่เกิดขึน้เป็นปกติและตอ่เนื่อง 
บริษัท ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ว่าในการเข้าท าธุรกรรมที่เกิดขึน้เป็นปกติและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท 

ได้ดแูลให้บริษัท ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตล าด
หลกัทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยง และการได้มา
หรือจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีส าคญัของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี 

2. ธุรกรรมพิเศษ 
บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลในการเข้าท าธุรกรรม

ต่าง ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น 
ผู้สอบบญัชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือ ส านกังานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้งเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกนัดงักล่าว ความเห็นของบคุคลที่มีความรู้ความช านาญ
พิเศษจะถกูน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ   และ/หรือ 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -97- 

ผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  พร้อมทัง้เปิดเผยในรายงานประจ าปี และแบบแสดงข้อมลูประจ าปีของบริษัท
ฯ (แบบ 56-1) 
12.3 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัท ให้ค ามัน่ว่า จะดแูลให้บริษัท ปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยง 
และการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี 
 และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตสุมผลในการเข้าท ารายการ ราคาและเง่ือนไขตา่งๆ 
ของรายการวา่เป็นไปตาม เง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม ่โดยผู้บริหารและผู้มีสว่นได้เสยีจะไมส่ามารถเข้ามามีสว่นใน
การอนมุตัิรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
งบการเงนิ 
 
สรุปรายการสอบบัญชี 
ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจ ำงวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 คือนำยเติมพงษ์ 
โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4501 ประจ ำงวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 คือนำยเติมพงษ์ โอ
ปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4501 ประจ ำงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คือนำยเติมพงษ์ โอปน
พนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4501 
โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้
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ส าหรับงบการเงนิงวดปีบัญชสีิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)และบริษัท
ยอ่ย (กลุม่บริษัท) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทนุรวม งบก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงิน
สด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรค     
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุม่บริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบใุนข้อก าหนดนัน้
ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยีย่งผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กลา่วไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบ                  
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหลา่นีด้้วย การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอ่การประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัตอ่ข้อเทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองดงักลา่วมดีงัตอ่ไปนี ้การรับรู้รายได้รายได้จากการ
ขายและบริการถือเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัตอ่งบการเงิน และจ านวนรายได้ที่บนัทึกในบญัชีจะสง่ผลกระทบ
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โดยตรงตอ่ผลก าไรขาดทนุของกลุม่บริษัท นอกจากนี ้กลุม่บริษัทมีลกูค้าเป็นจ านวนมากรายซึง่มเีง่ือนไขทางการค้าที่
แตกตา่งกนัรวมถึงสถานการณ์การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมการผลติชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันัน้ จงึมีความเสีย่ง
เก่ียวกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุม่บริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทที่เก่ียวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถาม
ผู้ รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลอืกตวัอยา่งมาสุม่ทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุที่กลุม่บริษัทออกแบบไว้  

• สุม่ตวัอยา่งรายการขายและบริการเพื่อตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสมของการรับรู้รายได้วา่เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ตกลงกนัระหวา่งกลุม่บริษัทกบัลกูค้า และสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้รายได้ของกลุม่บริษัท 

• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีและช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหนีท้ี่กลุม่บริษัทออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้แบบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้
ของการรับรู้รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที่ท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  

ข้อมูลอื่น  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่น ซึง่รวมถงึข้อมลูที่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุม่บริษัท (แตไ่มร่วมถงึ      
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ตอ่ข้อมลูอืน่นัน้ 

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอื่นนัน้มี
ความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม ่หรือปรากฏวา่
ข้อมลูอื่นแสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจ าปีของกลุม่บริษัทตามที่กลา่วข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที่ขดั
ตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะสือ่สารเร่ืองดงักลา่วให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลทราบเพื่อให้มกีาร
ด าเนินการแก้ไขทีเ่หมาะสมตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่อง 
การเปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เนื่องในกรณีทีม่ีเร่ืองดงักลา่ว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการ
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ที่ด าเนินงานตอ่เนื่องเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงาน
ตอ่เนื่องอกีตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัทีม่ีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลได้วา่รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการ
หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี  ้

  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยง ผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้้วย 

• ระบแุละประเมินความเสีย่งที่อาจมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไมว่า่จะ
เกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่ความเสีย่ง
เหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสีย่งที่ไมพ่บข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่
ความเสีย่งที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่ไมต่รงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ
ภายใน 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุ
ภายในของกลุม่บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานตอ่เนื่องของผู้บริหาร และสรุป
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับวา่มคีวามไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่องหรือไม ่
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ
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บญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ 
ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ด้รับจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้
กลุม่บริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้โดยถกูต้องตามที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพื่อแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การก าหนด
แนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พยีง   ผู้ เดียวตอ่
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลในเร่ืองตา่ง ๆ ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบั
ความเป็นอิสระและได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึง่ข้าพเจ้า
เช่ือวา่มเีหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทัง้หลายที่สือ่สารกบัผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีไ้ว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไมใ่ห้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ทีย่ากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระท าดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที่ผู้มีสว่นได้
เสยีสาธารณะจะได้จากการสือ่สารดงักลา่ว 

 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้
 
เติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4501 
 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 21 กมุภาพนัธ์ 2562 
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ส าหรับงบการเงนิงวดปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน)และ
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทนุ
รวม งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีทีส่ าคญั และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และ
เฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรค     
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ    จาก
กลุม่บริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี                 ในสว่น
ที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบใุน
ข้อก าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ    งบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ือง
เหลา่นี ้ 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -107- 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กลา่วไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ                  
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกบัเร่ืองเหลา่นีด้้วย การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอ่การประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหลา่นีด้้วย ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองดงักลา่วมีดงัตอ่ไปนี ้

การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการที่มีสาระส าคญัตอ่งบการเงิน และจ านวนรายได้ที่บนัทกึในบญัชีจะสง่ผล
กระทบโดยตรงตอ่ผลก าไรขาดทนุของกลุม่บริษัท นอกจากนี ้กลุม่บริษัทมีลกูค้าเป็นจ านวนมากรายซึง่มีเง่ือนไข          
ทางการค้าที่แตกตา่งกนัรวมถึงสถานการณ์การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมการผลติชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันัน้ จึงมี               
ความเสีย่งเก่ียวกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรับรู้รายได้  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุม่บริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทที่เก่ียวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถาม
ผู้ รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลอืกตวัอยา่งมาสุม่ทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุที่กลุม่บริษัท                  
ออกแบบไว้  

• สุม่ตวัอยา่งรายการขายและบริการเพื่อตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสมของการรับรู้รายได้วา่เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ตกลงกนัระหวา่งกลุม่บริษัทกบัลกูค้า และสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้รายได้ของกลุม่บริษัท 

• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีและชว่งใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหนีท้ี่กลุม่บริษัทออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้แบบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึน้ของการรับรู้รายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที่ท าผา่นใบส าคญั
ทัว่ไป  

ข้อมูลอื่น  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่น ซึง่รวมถงึข้อมลูที่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุม่บริษัท (แตไ่มร่วมถงึ      
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ตอ่ข้อมลูอื่นนัน้ 
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอื่นนัน้มีความ
ขดัแย้งทีม่ีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม ่หรือปรากฏวา่ข้อมลู
อื่นแสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจ าปีของกลุม่บริษัทตามที่กลา่วข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที่ขดั
ตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะสือ่สารเร่ืองดงักลา่วให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลทราบเพื่อให้มกีาร
ด าเนินการแก้ไขทีเ่หมาะสมตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท า งบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่อง 
การเปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เนื่องในกรณีทีม่ีเร่ืองดงักลา่ว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการ
ที่ด าเนินงานตอ่เนื่องเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงาน
ตอ่เนื่องอกีตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัทีม่ีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลได้วา่รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการ
หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี  ้



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -109- 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยง          ผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้้วย 

• ระบแุละประเมินความเสีย่งที่อาจมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไมว่่าจะ
เกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่ความเสีย่ง
เหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสีย่งที่ไมพ่บข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่
ความเสีย่งที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่ไมต่รงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ
ภายใน 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุ
ภายในของกลุม่บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานตอ่เนื่องของผู้บริหาร และสรุป
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับวา่มคีวามไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่องหรือไม ่
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ 
ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ด้รับจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้
กลุม่บริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้โดยถกูต้องตามที่ควรหรือไม ่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพื่อแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การก าหนด
แนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พยีง   ผู้ เดียวตอ่
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลในเร่ืองตา่ง ๆ ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบั
ความเป็นอิสระและได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึง่ข้าพเจ้า
เช่ือวา่มเีหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทัง้หลายที่สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีไ้ว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไมใ่ห้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่
ยากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักลา่วสามารถ
คาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีสว่นได้เสยีสาธารณะจะได้จาก
การสือ่สารดงักลา่ว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้

เติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4501 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 20 กมุภาพนัธ์ 2563 
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ส าหรับงบการเงนิงวดปีบัญชสีิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)และบริษัท
ยอ่ย (กลุม่บริษัท) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทนุรวม งบก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 
ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงิน
สด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรค     
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุม่บริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในสว่นท่ีเก่ียวข้อง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบใุนข้อก าหนดนัน้
ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 3 ในระหวา่งไตรมาสที่ 4 ปี 2563 กลุม่บริษัทได้ประเมินผล
กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูคา่ของสนิทรัพย์  ประมาณการหนีส้นิ และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้จากความไมแ่นน่อนของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดงันัน้ ในการจดัท างบการเงินรวมและ งบการเงิน
เฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บริษัทจึงพิจารณายกเลกิการถือปฏิบตัติามแนวปฏิบตัิ
ทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลอืกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีส าหรับทกุเร่ืองที่กลุม่บริษัท
ได้เคยถือปฏิบตัิในชว่งที่ผา่นมา ซึง่ไมม่ีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขตอ่กรณีนีแ้ตอ่ยา่งใด 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่ง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน 
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหลา่นีม้าพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ือง
เหลา่นี ้ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตามความรับผิดชอบท่ีได้กลา่วไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกบัเร่ืองเหลา่นีด้้วย การปฏิบตัิงานของ
ข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพื่อตอบสนองตอ่การประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับ
เร่ืองเหลา่นีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินโดยรวม     
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองดงักลา่วมดีงัตอ่ไปนี  ้
 
การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัตอ่งบการเงิน และจ านวนรายได้ที่บนัทกึในบญัชีจะ
สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผลก าไรขาดทนุของกลุม่บริษัท นอกจากนี ้กลุม่บริษัทมีลกูค้าเป็นจ านวนมากรายซึง่มเีง่ือนไข
ทางการค้าที่แตกตา่งกนัรวมถงึสถานการณ์การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมการผลติชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันัน้ จึงมี
ความเสีย่งเก่ียวกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรับรู้รายได้  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุม่บริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถาม
ผู้ รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลอืกตวัอยา่งมาสุม่ทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุทีก่ลุม่บริษัท                  
ออกแบบไว้  

• สุม่ตวัอยา่งรายการขายและบริการเพื่อตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสมของการรับรู้รายได้วา่เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ตกลงกนัระหวา่งกลุม่บริษัทกบัลกูค้า และสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้รายได้ของกลุม่บริษัท 

• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีและชว่งใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหนีท้ี่กลุม่บริษัทออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้แบบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึน้ของการรับรู้รายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที่ท าผา่นใบส าคญั
ทัว่ไป  
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 ข้อมูลอื่น  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่น ซึง่รวมถงึข้อมลูที่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุม่บริษัท (แตไ่มร่วมถงึ      
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ตอ่ข้อมลูอื่นนัน้ 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอื่นนัน้มีความ
ขดัแย้งทีม่ีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม ่หรือปรากฏวา่ข้อมลู
อืน่แสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจ าปีของกลุม่บริษัทตามที่กลา่วข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที่ขดั
ตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะสือ่สารเร่ืองดงักลา่วให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลทราบเพื่อให้มกีาร
ด าเนินการแก้ไขทีเ่หมาะสมตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท า งบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจดัท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่อง 
การเปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เนื่องในกรณีทีม่ีเร่ืองดงักลา่ว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการ
ที่ด าเนินงานตอ่เนื่องเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงาน
ตอ่เนื่องอกีตอ่ไปได้ ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการ
เงินของกลุม่บริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัทีม่ีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลได้วา่รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการ
หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้้วย 
• ระบแุละประเมินความเสีย่งที่อาจมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไมว่า่จะ

เกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่ความเสีย่ง
เหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสีย่งที่ไมพ่บข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่
ความเสีย่งที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่ไมต่รงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ
ภายใน 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุ
ภายในของกลุม่บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานตอ่เนื่องของผู้บริหาร และสรุป
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับวา่มคีวามไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่องหรือไม ่
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ 
ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ด้รับจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้
กลุม่บริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้โดยถกูต้องตามที่ควรหรือไม ่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพื่อแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การก าหนด
แนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พยีง   ผู้ เดียวตอ่
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลในเร่ืองตา่ง ๆ ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบั
ความเป็นอิสระและได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึง่ข้าพเจ้า
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เช่ือวา่มเีหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
จากเร่ืองทัง้หลายที่สือ่สารกบัผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีไ้ว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไมใ่ห้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ทีย่ากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระท าดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที่ผู้มีสว่นได้
เสยีสาธารณะจะได้จากการสือ่สารดงักลา่ว 
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้
 
เติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4501 
 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 18 กมุภาพนัธ์ 2564 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รายการ
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 27,941             0.96 126,651           4.53 32,507            1.24

     ลกูหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,519                0.05 2,032                0.07 1,150              0.04

     ลกูหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 625,433           21.42 611,780           21.88 639,207         24.33

     หกั : คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (362,072) (12.40) (362,032) (12.95) (363,236) (13.82)

     รวมลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 264,880           9.07 251,780           9.01 277,121         10.55

     ลกูหนีอ่ื้น 6,215                0.21 2,540                0.09 1,342              0.05

     รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นสทุธิ 271,095           9.28 254,320           9.10 278,463         10.60

     สินค้าคงเหลือ 345,569           11.83 294,428           10.53 402,879         15.33

     สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 30,594             1.05 21,812             0.78 13,374            0.51

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 675,200           23.12 697,211           24.94 727,223 27.68

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 2,207,614        75.59 2,061,034        73.72 1,871,286      71.22

     สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน-สทุธิ 31,996             1.10 29,491             1.05 26,583            1.01

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 97                     0.00 2,098                0.08 30                    0.00

     สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 5,603                0.19 5,989                0.21 2,455              0.09

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,245,310        76.88 2,098,613        75.06 1,900,354      72.32

รวมสินทรัพย์ 2,920,509        100.00 2,795,824        100.00 2,627,577      100.00

25622561 2563
งบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

รายการ

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

     เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 353,851           12.12 489,719           17.52 579,195         22.04

     เจ้าหนีก้ารค้า 198,092           6.78 152,625           5.46 190,011         7.23

     เจ้าหนีค้า่เคร่ืองจกัร

         กิจการที่ไมเ่ก่ียวข้องกัน 50,959             1.74 37,216             1.33 9,740              0.37

     เจ้าหนีอ่ื้น

          กิจการที่ไมเ่ก่ียวข้องกัน 49,651             1.70 38,061             1.36 40,778            1.55

     คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 12,239             0.42 12,050             0.43 11,217            0.43

     รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 310,941           10.65 239,952           8.58 251,774         9.58

     ส่วนของเจ้าหนีค้า่เคร่ืองจกัรแบบผ่อนช าระ

     ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 6,238                0.21 -                    0.00 -                  0.00

     หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน-ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 162,592           5.57 166,735           5.96 112,578         4.28

     ส่วนของหุ้นกู้ ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -                    0.00 216,814           7.75 -                  0.00

     เงินกู้ ยืมระยะยาว-ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 136,580           4.68 145,820           5.22 121,390         4.62

     หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 10,916             0.37 8,431                0.30 11,043            0.42

     รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 981,119           33.59                1,267,472        45.33                1,075,980      40.95              

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

     ส่วนของเจ้าหนีค้า่เคร่ืองจกัรแบบผ่อนช าระ

          ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -                    -                    -                    -                    -                  -                  

     หนีส้ินตามสญัญาเชา่/สญัญาเชา่การเงิน-สทุธิจาก

         ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 166,290           5.69 137,751           4.93 134,438         5.12

     เงินกู้ ยืมระยะยาว-สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 204,320           7.00 63,250             2.26 -                  0.00

     หุ้นกู้ 214,862           7.36 -                    0.00 -                  0.00

     ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 44,281             1.52 74,499             2.66 80,889            3.08

     หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 7,143                0.24 7,143                0.26 7,143              0.27

     หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 542                   0.02 542                   0.02 542                 0.02

     รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 637,437           21.83 283,185           10.13 223,011         8.49

รวมหนีสิ้น 1,618,556        55.42 1,550,657        55.46 1,298,991      49.44

25622561

งบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

รายการ

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน

   หุ้นสามญั 419,582,439 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 2 บาท 1,229,890        42.11 1,229,890        43.99 1,229,890      46.81

ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แล้ว

   หุ้นสามญั 418,237,983 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 2 บาท 836,479           28.64 836,479           29.92 836,479         31.83

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 927,956           31.77 413,349           14.78 413,349         15.73

ส ารองส่วนทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 14,716             0.50 14,716             0.53 14,716            0.56

ก าไรสะสม

   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 79,300             2.72 -                         0.00 1,500              0.06

   ยังไมไ่ด้จดัสรร (ขาดทนุสะสม) (589,818) (20.20) (50,180) (1.79) 29,709            1.13

   ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 28,572             0.98 28,572             1.02 28,572            1.09

   ส่วนเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น

      ในบริษัทย่อย 672                   0.02 672                   0.02 672                 0.03

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,297,878        44.44 1,243,609        44.48 1,324,998      50.43

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 4,075                0.14 1,558                0.06 3,588              0.14

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,301,953        44.58 1,245,167        44.54 1,328,586      50.56

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,920,509        100.00 2,795,824        100.00 2,627,577      100.00

25622561 2563

งบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
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งบก าไรขาดทุน 

รายการ 2561 2562 2563
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

รายได้

     รายได้จากการขายและการบริการ 1,765,659               97.48 1,783,143               98.03 1,908,491             97.73

     ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 4,345                       0.24 8,904                       0.49 7,735                     0.40

     ก าไรจากการจ าหนา่ยเศษซาก 15,900                    0.88 16,550                    0.91 22,027                   1.13

     รายได้อ่ืน 25,407                    1.40 10,414                    0.57 14,643                   0.75

รวมรายได้ 1,811,311               100.00             1,819,010               100.00              1,952,896             100.00            

ค่าใช้จ่าย

     ต้นทนุขายและบริการ 1,435,680               79.26 1,543,367               84.85 1,552,562             79.50

     คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร 238,267                  13.15 266,393                  14.64 279,197                 14.30

     คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 4,630                       0.26 -                           0.00 -                          0.00

     ขาดทนุจากการด้อยคา่อปุกรณ์ -                           -                    -                           -                    -                          -                   

รวมค่าใช้จ่าย 1,678,577               92.67                1,809,760               99.49                1,831,760             93.80              

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 132,734                  7.33                  9,250                       0.51                  121,136                 6.20                 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม -                           -                    -                           -                    -                          -                   

ก าไร (ขาดทุน) หลังส่วนก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 132,734                  7.33                  9,250 0.51                  121,136 6.20

รายได้ทางการเงิน 1,021                       0.06                  334 0.02                  251 0.01                 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (59,567) (3.29) (53,524) (2.94) (35,882) (1.84)

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (1,231) (0.07) 2,055 0.11                  (2,086) (0.11)

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 71,936                    4.03                  (41,885) (2.30) 83,418                   4.27                 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนที่เป็นของผู้ มีส่วนได้เสียที่ไมมี่

     อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 1,512                       0.08                  (2,517) (0.14) 2,030                     0.10                 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 70,424                    3.94                  (39,368) (2.16) 81,388                   4.17                 

ข้อมูลต่อหุ้น

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท)

มลูคา่ที่ตราไว้ (บาทตอ่หุ้น)

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 836,479845,773

0.084

1.00

0.097

1.58

1.00

836,479

(0.047)

1.49

1.00

1.56

งบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
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งบกระแสเงนิสด 

รายการ 2561 2562 2563

พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 73,167                     (43,940)                   85,505                    

รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

   เงินชดเชยความเสียหายจากเหตกุารณ์อทุกภยั -                                 -                                -                               

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 254,668                   270,892                  269,541                 

   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ทางการเงิน -                                 -                                1,204                      

   หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 4,630                        -                                -                               

   หนีส้ญู -                                 -                                0.5                           

   ตดัจ าหนา่ยภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย 278                           152                          397                         

   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง 349                           539                          1,652                      

   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (578)                          (1,817)                     (142)                        

   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ -                                 -                                -                               

   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน -                                 -                                3,470                      

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ (โอนกลบั) (10,357)                    (13,275)                   (6,528)                     

   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของอปุกรณ์ -                                 -                                -                               

   ตดัจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 13                             92                            8,066                      

   ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน -                                 -                                4,230                      

   คา่เสียหายของสินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยจากการประกันภยั -                                 -                                -                               

   ขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่ของสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน -                                 -                                -                               

   ตดัจ าหนา่ยเจ้าหนี ้ -                                 -                                -                               

   ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์หมนุเวียน -                                 -                                -                               

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,700                        21,170                    14,745                    

   ส ารองส่วนทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,529                        -                                -                               

   คา่ตดัจ าหนา่ยคา่ใช้จา่ยในการออกหุ้นกู้ 2,171                        1,952                       486                         

   คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 57,396                     51,572                    35,396                    

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 387,966                   287,336                  418,021                 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (35,031)                    10,953                    (26,775)                  

   สินค้าคงเหลือ (95,645)                    64,416                    (103,039)                

   สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (8,977)                      8,782                       8,596                     

   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 195                           20                            (82)                          

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 90,504                     (56,431)                   32,576                   

   หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (1,807)                      (2,130)                     574                         

   จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,715)                      (5,855)                     (8,355)                     

   หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                                 -                                -                         

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 332,489                   307,092                  321,515                 

   รับเงินชดเชยความเสียหายจากเหตกุารณ์อทุกภยั -                                 -                                -                              

   เงินสดรับคา่ชดเชยความเสียหายของสินทรัพย์จากการประกันภยั -                                 5,022                       -                              
   จา่ยดอกเบีย้ (58,500)                    (51,302)                   (35,360)                  

   จา่ยภาษีเงินได้ (3,987)                      (2,015)                     (269)                        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 270,002                   258,797                  285,886                 

งบการเงนิรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

 

 

รายการ 2561 2562 2563

พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยเจ้าหนีค้า่ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (26,962)                    (42,001)                   (23,980)                  

ซือ้เคร่ืองจกัร อปุกรณ์และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (153,426)                  (94,993)                   (71,245)                  

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5,965                        3,500                       142                         

เงินสดจา่ยเพ่ือลงทนุในบริษัทย่อย -                                 -                                (7,086)                     

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                                 -                                -                               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (174,424)                  (133,493)                 (102,169)                

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 186,402                   135,868                  89,475                    

เงินสดรับสทุธิจากหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 219,413                   148,500                  -                               

ช าระคืนหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน (107,817)                  (172,896)                 -                               

จา่ยช าระหนีส้ินตามสญัญาเชา่ -                                 -                                (62,357)                  

ช าระคืนเจ้าหนีผ้่อนช าระคา่ซือ้เคร่ืองจกัร (21,067)                    (6,238)                     -                               

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 180,000                   -                                -                               

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (313,080)                  (131,830)                 (87,680)                  

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ -                                 -                                -                               

เงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นกู้ 213,466                   -                                -                               

ช าระคืนหุ้นกู้ (500,000)                  -                                (217,300)                

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 6                                2                               0.03                        

เงินลงทนุในบริษัทย่อยของผู้ มีส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย -                                 -                                -                               

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (142,675)                  (26,594)                   (277,862)                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (47,097)                    98,710                    (94,145)                  

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี 75,038                     27,941                    126,651                 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 27,941                     126,651                  32,507                    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใ่ชเ่งินสด

   รายการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ยังไมไ่ด้จา่ยช าระ 49,533                     28,589                    4,846                      

   รายการจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ยังไมไ่ด้รับช าระ -                                 -                                -                               

   ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 445                           -                                -                               

   รายการโอนสินค้าคงเหลือเป็นอปุกรณ์ 6,612                        -                                1,116                      

   รายการโอนเจ้าหนีค้า่ซือ้เคร่ืองจกัรเป็นเจ้าหนีผ้่อนช าระคา่ซือ้เคร่ืองจกัร -                                 -                                -                               

   เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ได้มาภายใต้สญัญาเชา่การเงิน -                                 -                                -                               

งบการเงนิรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิ  

อัตราส่วนทางการเงนิ 2563 2562 Unit

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่

2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่

3. ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั

4. ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย วนั

5. ระยะเวลาในการช าระหนีเ้ฉลี่ย วนั

6. วงจรเงินสด วนั

7. อตัราก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น %

8. อตัราก าไร (ขาดทนุ) กอ่นหกัค่าเสื่อมราคา ภาษี และ

ดอกเบีย้

%

9. อตัราก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ %

10. อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่

11. อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่

12. อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ %

13. อตัราส่วนผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น(1) %

14. ก าไรสุทธิต่อหุ้น(2) บาท

15. มลูค่าหุ้นตามบญัชีต่อหุ้น บาท

ข้อสังเกต :

(1)อตัราส่วนผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น = ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี / ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ ถือหุ้น

(2)ก าไรสุทธิต่อหุ้น = การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) ส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ / จ านวนหุ้นสามญัทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว

65.14                              

13.45                              

15.71                              

(2.37)                               

1.25                                

0.55                                

0.30                                

53.77                              

75.68                              

3.08                                             

6.32                                             

0.10                                             

1.58                                             

64.31                              75.11                                           

0.17                                

(1.48)                               

(3.09)                               

(0.05)                               

1.49                                

18.65                                           

20.47                                           

4.37                                             

0.98                                             

3.38                                             

0.68                                             

0.29                                             

50.95                                           

81.97                                           

57.80                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -123- 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของฝ่ายจัดการ 

 ในช่วงปี 2563 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีผลก าไรสทุธิ 83.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 125.30 ล้านบาท เมือ่เทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 ซึง่มีผลขาดทนุสทุธิ 41.88 ล้านบาท 

 ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 เทียบกับปี 2562 
 

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

รายได้จากการขายและบริการ

  - รายได้จากการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม 1,095,124        57.38     899,243           50.43     195,881           21.78          

  - รายได้จากการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 213,336           11.18     233,943           13.12     (20,606)            (8.81)          

  - รายได้จากอปุกรณ์ส าหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วน าแสง 600,031           31.44     649,957           36.45     (49,926)            (7.68)          

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,908,491       100.00   1,783,143       100.00   125,348         7.03         

ต้นทนุขายและบริการ 1,552,562        81.35     1,543,367        86.55     9,195               0.60         

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 355,929         18.65    239,776         13.45    116,153         48.44        

ค่าใช้จา่ยในการขาย 71,580             3.75       72,322             4.06       (742)                 (1.03)        

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 207,617           10.88     194,071           10.88     13,547             6.98         

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 76,731           4.02      (26,617)          (1.49)     103,349         n.a.

รายได้อ่ืน

   ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 7,735               0.41       8,904               0.50       (1,168)              (13.12)        

   รายได้จากการจ าหน่ายเศษซาก 22,027             1.15       16,550             0.93       5,477               33.09          

   อ่ืนๆ 14,643             0.77       10,414             0.58       4,229               40.61          

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษี

เงนิได้
121,136         6.35      9,250            0.52      111,886         1,209.58    

รายได้ทางการเงิน 250.58             0.01       333.65             0.02       (83)                   (24.90)        

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน 35,882             1.88       53,524             3.00       (17,642)            (32.96)        

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 85,505             4.48       (43,940)            (2.46)      129,445           n.a.

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ (2,086)              (0.11)      2,055               0.12       (4,142)              n.a.

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 83,418           4.37      (41,885)          (2.35)     125,303         n.a.

ค่าเสื่อมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 269,541           14.12     270,892           15.19     (1,351)              (0.50)          

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ

รายการตัดจ าหน่าย
390,677         20.47    280,142         15.71    110,535         39.46        

เพิ่มขึน้ (ลดลง)25622563

 
 

ผลการด าเนินงานข้างต้นเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากปัจจยัตา่งๆที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -124- 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ในช่วงปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจ านวน 1,908.49 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 125.35 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.03 ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทย่อย 
สามารถมีรายได้เติบโตขึน้ทา่มกลางการชะลอตวัทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 ซึง่ได้อานิสงค์มาจาก
อปุสงค์ที่แข็งแกร่งของธุรกิจ IC ซึง่เติบโตถึง 27% YoY 
 
หน่วน : ลา้นบาท

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 813 884 - - 219 213 876 686 1,908 1,783

ตัง้อยูใ่นประเทศไทย
ตัง้อยูใ่นประเทศ

สหรัฐอเมรกิา

ตัง้อยูใ่นประเทศ

ไทย

ตัง้อยูใ่นประเทศ

สหรัฐอเมรกิา

งบการเงนิรวมธุรกจิการผลติและประกอบ

ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส์

ธุรกจิการประกอบและทดสอบ

แผงวงจรไฟฟ้ารวม

 
 
ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทัง้หมด

เป็นสว่นงานที่ตัง้อยูใ่นประเทศไทย 813 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 71 ล้านบาท ส าหรับธุรกิจการประกอบ
และทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม มีรายได้เพิ่มขึน้ทัง้ในสว่นงานที่ตัง้อยู่ในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาจาก
ในปี 2562 ที่  213 ล้านบาทและ 686 ล้านบาท ตามล าดบัเป็นท่ี 219 ล้านบาทและ 876 ล้านบาทในปี 2563 

 
ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายและบริการปี 2563 จ านวน  1,552.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.60 
จากปีก่อนหน้า ซึ่งสว่นเพิ่มของต้นทนุเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอตัราเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึน้ สะท้อนถึง
การบริหารต้นทนุท่ีมีประสทิธิภาพ 

 
ก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นปี 2563 จ านวน 355.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 116.15 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 48.44% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจาก Product ที่มี Margin สงู ในขณะที่มีการ
บริหารและปรับปรุงต้นทนุภายในอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 
ก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และรายการตัดจ าหน่าย (EBITDA) 
จ านวน   390.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 110.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
39.46% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2563 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จ านวน 279.20 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
12.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.81 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจากการปรับ
โครงสร้างพนกังานในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 
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รายได้อื่นๆ 
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้อื่นๆ จ านวน 44.40 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

23.80 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2563 จ านวน 35.88 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็น

จ านวน 17.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.96% เนื่องจากมีการจ่ายช าระเงินต้น 
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 ฐานะการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายการสนิทรัพย์ หนีส้ิน และสว่นของผู้ ถือหุ้นที่ส าคญั 
เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 32,507 1.24 126,651 4.53 (94,145)          (74.33)    

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 278,463 10.60 254,320 9.10 24,143            9.49       

สินค้าคงเหลือ 402,879 15.33 294,428 10.53 108,451          36.83     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 727,223 27.68 697,211 24.94 30,012            4.30       

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 1,871,286 71.22 2,061,034 73.72 (189,748)        (9.21)      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,900,354 72.32 2,098,613 75.06 (198,258)        (9.45)      

รวมสินทรัพย์ 2,627,577 100.00 2,795,824 100.00 (168,247)        (6.02)      

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 579,195 22.04 489,719 17.52 89,475            18.27     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 251,774 9.58 239,952 8.58 11,822            4.93       

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 121,390 4.62 145,820 5.22 (24,430)          (16.75)    

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,075,980 40.95 1,267,472 45.33 (191,492)        (15.11)    

เงินกู้ยมืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 0 0.00 63,250 2.26            (63,250)   (100.00)

หนีส้ินตามสัญญาเชา่ - สุทธิจากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 134,438 5.12 0 0.00           134,438  n.a. 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 223,011 8.49 283,185 10.13 (60,173)          (21.25)    

รวมหนีสิ้น 1,298,991 49.44 1,550,657 55.46 (251,665)        (16.23)    

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,328,586 50.56 1,245,167 44.54 83,418            6.70       

2563 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง)

 

 
 

สินทรัพย์ 
ณ ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ 2,627.58 ล้านบาท ลดลง  168.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 6.02 จากสิน้ปี 2562 
ณ ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 278.46 ล้านบาท โดยเป็นลกูหนีก้ารค้า 

277.12 ล้านบาท ซึ่งเป็นของกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 275.97 ล้านบาท ในจ านวนนีม้ีอายุของลกูหนีเ้กิน 12 เดือน
จ านวน 362.03 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ส ารองตัง้หนีส้งสยัจะสญูไว้แล้วจ านวน 363.24 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
2562 จ านวน 1.21 ล้านบาท ซึง่คลอบคลมุหนีท้ี่สงสยัจะสญูทัง้หมดแล้ว ทัง้นี ้สามารถอา่นรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 2563 ข้อ 9 

ณ ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มียอดสินค้าคงเหลือ 402.89 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 108.5 ล้านบาท ซึ่ง
รองรับแผนการซือ้วตัถดุิบเพื่อผลติตามอปุสงค์ที่เพิ่มขึน้ของลกูค้า และในปี 2563 บริษัทฯ มีการกลบัรายการปรับลด
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มลูคา่สนิค้าคงเหลอืเป็นจ านวน 7 ล้านบาท โดยน าไปหกัจากมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในระหวา่ง
ปี ทัง้นีส้ามารถอา่นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 2563 ข้อ 10 

 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีหนีส้นิ  1,298.99 ล้านบาท ลดลง  251.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

16.23 เทียบกบัสิน้ปี 2562 เนื่องจากภาระหนีส้ินลดลงเนื่องจากช าระเงินคืน ณ วนัครบก าหนดอายขุองหุ้นกู้  ขณะที่
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีจ านวน 1,328.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 83.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
6.70 เทียบกบัสิน้ปี 2562 

 
 

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน (Source and Use of Fund) 
 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

พันบาท พันบาท พันบาท

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 285,886              258,797              27,089                     

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (102,169)             (133,493)             (31,324)                    

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (277,862)             (26,594)               251,268                   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (94,145)               98,710                (192,855)                  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 126,651              27,941                98,710                     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 32,507                126,651              (94,145)                    

25622563

 
 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิในปี 2563 ที่ 32.51 ล้านบาท ลดลง 94.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 
เนื่องจากบริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดช าระ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2563 จ านวน 285.89 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 27.09 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2563 จ านวน 102.17 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 31.32 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีก าลงัการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการใน
สภาวะปัจจุบนั นอกจากนี ้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 จ านวน 277.86 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 251.27 ล้านบาท จากกรณีบริษัทฯ ต้องใช้เงินในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดช าระ 
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 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ  
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2563 2562 Unit

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่

2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่

3. ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั

4. ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย วนั

5. ระยะเวลาในการช าระหนีเ้ฉลี่ย วนั

6. วงจรเงินสด วนั

7. อตัราก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น %

8. อตัราก าไร (ขาดทนุ) กอ่นหกัค่าเสื่อมราคา ภาษี และ

ดอกเบีย้

%

9. อตัราก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ %

10. อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่

11. อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่

12. อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ %

13. อตัราส่วนผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น(1) %

14. ก าไรสุทธิต่อหุ้น(2) บาท

15. มลูค่าหุ้นตามบญัชีต่อหุ้น บาท

ข้อสังเกต :

(1)อตัราส่วนผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น = ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี / ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ ถือหุ้น

(2)ก าไรสุทธิต่อหุ้น = การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) ส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ / จ านวนหุ้นสามญัทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว

0.68                                             

0.29                                             

50.95                                           

81.97                                           

57.80                                           

3.08                                             

6.48                                             

0.10                                             

1.58                                             

64.31                              75.11                                           

0.18                                

(1.47)                               

(3.29)                               

(0.05)                               

1.49                                

18.65                                           

20.47                                           

4.37                                             

0.98                                             

3.38                                             

65.14                              

13.45                              

15.73                              

(2.35)                               

1.25                                

0.55                                

0.30                                

53.77                              

75.68                              

 

 
บริษัทฯและบริษัทยอ่ย ด ารงอตัราสว่นสภาพคลอ่งเป็น 0.68 เทา่ในปี 2563 เพิ่มขึน้จาก 0.55 เทา่ในปี 2562  
วงจรเงินสด 75.11 วนัในปี 2563 เพิ่มขึน้จาก 64.31 วนัในปี 2562  
อัตราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2563 ที่ ร้อยละ 18.65 เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่ ร้อยละ 13.45 เนื่องจากการเติบโตของ
ยอดขายสนิค้ากลุม่ IC ซึง่มีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีสงูเมื่อเทียบกบัผลติภณัฑ์อื่นๆ 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นส าหรับปี 2563 ที่ 0.98 ลดลงจากปี 2562 ที่ 1.25 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ส าหรับปี 2563 ที่ 3.38 เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่ 0.18 
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ส าหรับปี 2563 ที่ร้อยละ 3.08 เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่ร้อยละ -1.47  
อตัราสว่นผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น ส าหรับปี 2563 ที่ร้อยละ 6.48 เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่ร้อยละ -3.29 
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 ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ 
 
 
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

บริษัทฯได้ท าสญัญาการรับความช่วยเหลอืทางเทคนิคและการขายกบัท่ีปรึกษา ภายใต้เง่ือนไขของสญัญา
บริษัทฯต้องช าระคา่ที่ปรึกษาเป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบใุนสญัญา นอกจากนี ้บริษัทฯต้องจ่ายคา่นายหน้าเป็นราย
เดือนตามที่ระบุในสญัญาด้วย ซึ่งในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายภายใต้สญัญา
ดงักลา่วเป็นจ านวนเงินประมาณ 19.2 ล้านบาท (2562: 11.0 ล้านบาท) 
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 3 ล้านบาท ซึง่เก่ียวข้องกบัการซือ้
ซอฟต์แวร์และระบบสาธารณูปโภคในอาคาร (2562: 36 ล้านบาท เก่ียวข้องกับการซือ้เคร่ืองจักร ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ และระบบสาธารณปูโภคในอาคาร) 
สัญญาซือ้ไฟฟ้า 

บริษัทฯได้ท าสญัญาซือ้กระแสไฟฟ้ากบับริษัทแห่งหนึง่ตามจ านวนและราคาที่ก าหนดไว้ในสญัญา สญัญา
ดงักลา่วมีระยะเวลา 15 ปี และจะสิน้สดุสญัญาในเดือนกนัยายน 2572 
 
การค า้ประกัน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีหนังสือค า้ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็น
จ านวนเงิน 4 ล้านบาท (2562: 3 ล้านบาท) ซึง่ประกอบด้วย หนงัสอืค า้ประกนัเพื่อค า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวน
เงิน 2 ล้านบาท (2562: 2 ล้านบาท) และเพื่อค า้ประกนัการปฏิบตัิงานตามสญัญาเป็นจ านวนเงิน 2 ล้านบาท (2562: 
1 ล้านบาท) 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 การรับรองความถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีนัน้ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

ผกูพนับริษัท ลงลายมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี พร้อมทัง้มอบ
อ านาจให้บคุคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ 
ดงันี ้

“บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัท
ขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั   นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลู
อยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มกีารปฏิบตัิตามระบบ
ดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2564 ตอ่ผู้สอบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุ
ภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนีเ้พื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้อง
แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้  นายวิรัตน์ ผกูไทย เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ี
ลายมือช่ือของ นายวิรัตน์ ผกูไทย ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ชข้่อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว
ดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ** 

 

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ       รองประธานกรรมการ                                                                 

 

2. นายยรรยงค์ สวสัดิ์ กรรมการและเลขานกุารบริษัท    

                                                           
   ให้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบด้วย ทัง้นีแ้บบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีนีเ้ป็นข้อมลูที่ส าคญัที่ผู้ลงทนุ 
    ใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะสง่ให้ส านกังาน 
**  พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  
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 ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

 

ผู้ รับมอบอ านาจ นายวิรัตน์ ผกูไทย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

  
ทัง้นี ้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนั
รับผิดตอ่บคุคลที่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสยีหายใด ๆ อนัเกิดขึน้เนื่องจากการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้น
หรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งใน
สาระส าคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทหรือรายงาน
อื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จ ากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลง
ลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดงักลา่วเท่านัน้  อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถ
พิสจูน์ได้วา่โดยต าแหนง่หน้าที่ตนไม่อาจลว่งรู้ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งนัน้ ยอ่มไม่
มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
 
หมายเหตุ  *** ใช้บังคับกับบริษัทท่ีอยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง/วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง/วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นายประสาท ยูนิพันธ์ุ 
รักษาการประธานกรรมการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 

73 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และ
กฎหมายระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัดทีรอยท์  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 

0.9175 - 2545-ปัจจบุนั 
 
 

 
 

2523- ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
2545-ปัจจบุนั 

 

รักษาการประธาน
กรรมการ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) 
 
 
 
บจ. นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ ออฟฟิศ 
 
บจ. สยามแคปปิตอล มลัติเซอร์วิสเซส  
บจ. สยามเจริญ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส 

ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  
 
 
 
ปรึกษาและให้ค าแนะน าทาง
กฎหมาย 
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ไมไ่ด้
ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง/วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 
รองประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านซพั
พลายเชน 
 

 
34 

 

ปริญญาตรีและโท วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาไฟฟ้า อิมพีเรียล คอล
เลจ ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

ป ริญญาโท สาขาบ ริหารธุรกิ จ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 116/2558 เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2558 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 
 
 
 
 
 

 
2.8720 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 

 
รองประธานกรรมการ  
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) 
บจ. เอสเอส อาร์เอฟไอดี 
 
บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ 

 
ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่น
อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไมโคร 
พลงังานทดแทน 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-137- 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง/วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
3. นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
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ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาเคม ี
University of College London, 
England 
 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาบริหาร  
University of College London, 
England  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.9748 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) 
 
บจ. คีย์ สตาร์ พร๊อพเพอร์ตี ้ 
 
บจ. ชีวาไรซ์  
 
บจ. เอสเอ็มที ไบโอแมส 

 
ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
สง่ออกข้าว 
 
ผลิตพลงังานไฟฟา้ 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-138- 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง/วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุง
กิจอนันต์ 
กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
 

74 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัญฑิต  
สาขา Public Finance  California State 
University, USA 
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎี
บัญฑิต  
สาขา Monetary Theory  University of 
Missouri – Columbia, USA 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 
24กุมภาพันธ์ุ 2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  ผ่านหลักสูตร Directors Certification 

Program (DCP) รุ่นท่ี 89/2550 เม่ือวันท่ี 
13  มถุินายน 2550 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ผ่านหลักสูตร  Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นท่ี 24/2551 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ไมมี่ - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 

2557 
 

2557 
 

2544 – 2550 
 

2557-2558 
 

กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
 
กรรมการ 
 
อธิการบด ี
 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) 
 
 
 
บมจ. ล ่าสงู (ประเทศไทย) 
 
 
บมจ. ไทยเยอรมนั  โปรดกัส์ 
 
คณะกรรมการนโยบายและก ากบัหนี ้
สาธารณะ 
สภาวิจยัแหง่ชาตสิาขาเศรษฐศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
บริษัทหลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
น า้มนัปาล์ม, ไขมนัพืชผสม และ
เนยเทียม  
ผลิตและจ าหน่าย ทอ่แสตนเลส 
แสตนเลสอตุสาหกรรม 
 
 
สภาวิจยั  
มหาวิทยาลยั 
บริษัทหลกัทรัพย์ 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-139- 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง/วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย 
นิตยาเกษตรวัฒน์ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
สาขาเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขา การเงิน 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัญฑิต  
University of Mississippi –Finance 

 

หลกัสตูรพืน้ฐานของกรรมการบริษัทจด
ทะ เบี ยน  สมาคมส่ ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

 
ไมมี่ 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 
 

 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
รองศาสตราจาย์ ระดบั 
9คณะบริหารธุรกิจ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
ประธานกรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย)  
 
 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 
เคมิคลัส์  
 
บมจ. ปัญจวฒันาพลาสติก  
 
 
บจ. เจตาแบค 
 
 
บจ. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์  

 
ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
มหาวิทยาลยั 
 
ค้าเคมีภณัฑ์ 
 
 
ประกอบธุรกิจ น าเข้า ขาย 
สารเคมีที่ใช้ในอตุสาหกรรมน า้มนั 
โรงกลัน่ 
ผลิต/ตวัแทนจ าหน่ายหม้อน า้ทาง 
อตุสาหกรรม เคร่ืองก าเนิดไอน า้ 
น า้ร้อน 
ประกอบธุรกิจนายหน้าซือ้ขาย
ตราสารอนพุนัธ์ 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-140- 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง/วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
6. ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญา
โกเมศ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรีุ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขา การเงิน 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัญฑิต  
Schulich School of Business, York 
University , Canada –Finance 
 
 

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

 

 
ไมมี่ 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 

 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
 
อธิการบด ี
 
รองศาสตราจาย์ คณะ
บริหารธุรกิจ  
 
กรรมการอิสระและ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและ
ตรวจสอบ 
ผู้ทรงคณุวฒิุด้าน
การเงิน  
 
คณะอนกุรรมการ
วินิจฉัยการเข้าถือ
หลกัทรัพย์ เพื่อครอบง า
กิจการ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย)  
 
 
 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
 
บมจ. ไฮโดรเท็ค 
 
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ 
 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

 
ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
มหาวิทยาลยั 
 
มหาวิทยาลยั 
 
 
รับก่อสร้าง และรับบริหารจดัการ
งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
พลงังานทดแทน 
 
ก ากบัดแูลบริษัทหลกัทรัพย์ 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-141- 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง/วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
7. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ 
กรรมการบริษัทฯ เลขานกุารบริษัทฯ 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และอดีตประธานเจ้าหน้าทีด้่าน
การเงินและการบริหาร 
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ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
ผ่านหลักสูตร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นที่ 33/2552 เมื่อ
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2552  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
ผ่านหลักสูตร  Role of the 
Compensation Committee Program 
(RCC) รุ่นที่ 9/2552 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

 
ไมมี่ 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปัจจบุนั 

 
 
 

2549- 2556 
 
 
 

2538-2549 
2524-2545 

 
กรรมการบริษัทฯ 
เลขานกุารบริษัทฯ  
 
 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานการเงิน
และการบริหาร 
 
ผู้จดัการทัว่ไป 
อาจารย์พิเศษ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) 
 
 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) 
 
 
บริษัทไทยมาพรรณ เทรดดิง้ จ ากดั 
คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

 
ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
ผลิตและสง่ออกข้าว 
มหาวิทยาลยั 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-142- 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง/วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
8. นายวิรัตน์ ผูกไทย 
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  
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ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
การค้าระหวา่งประเทศ  
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเซีย 

 

 

 
0.00002 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 

2537- 2562 
 

 
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  
 
Vice President - 
Corporate Business 
Development 
 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย)  
 
บมจ.เอสวีไอ  
 
 
 

 
ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-143- 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง/วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
9. นายนริศ จันทร์แดง 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้าน
การตลาด 
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ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาบัญฑิต สาขาวศิวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0.0005 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 

2562-2563 
  
 

2556-2562 
  
 
 
  

 
ประธานเจ้าหน้าทีด้่าน
การตลาด 
 
ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 
  
ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ 
 
 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) 
 
บมจ. เอสวีไอ  
 
 
บมจ. เอสวีไอ  
 
 
 

 
ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-144- 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง/วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
10. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบตัิการ 
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ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาไฟฟา้โทรคมนาคม 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั 
 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต  
สาขาไฟฟา้ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั 
 

 
ไมมี่ 

 
- 

 
ปัจจบุนั  

 
 

 
2537-2560 

 
 

 
 
 

 
ประธานเจ้าหน้าทีด้่าน
การปฏิบตัิการ 
 
 
รองประธาน เจ้าหน้าที่
บริหาร 
 
 
 
 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) 
 
 
บมจ. เอสวีไอ  
 
 
 

 
ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-145- 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง/วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการ และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
11. นายโชติศักดิ์ พรหมวาส 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 
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ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 165/2562 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
 

 
0.0002 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 
2561-2562 

 
 
 

2558-2561 
 
 

 
ประธานเจ้าหน้าทีด้่าน
การเงิน 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
รองกรรมการผู้จดัการ
และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงินและบญัช ี
 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัช ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) 
 
บจ. เอสเอส อาร์เอฟไอดี 
 
บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ 
 
บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป 
 
 
 
บจ.มิตซบูิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
 

 

 
ผลิตและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
รับเหมาก่อสร้างและผลิต
ผลิตภณัฑ์แอสฟัลติกส์ 
 
 
ผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ 



  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -146- 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(1)  

 บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทท่ี
เก่ียวข้อง 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บมจ. สตาร์ส ไมโคร 

อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

Stars Microelectronics 
USA, Inc. 

บจ. เอส เอส 
อาร์เอฟไอด ี

บจ. เอสเอ็มที 
กรีน เอ็นเนอร์ยี ่

บจ. ทีเอ็มพี 
ไรซ์มิลล์ 

1. นายสมนกึ  ไชยกลุ (1)   X X /, // 

2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ /,//,* / /,* /,* / 

3. นายประสาท  ยนูิพนัธุ์ (3) X, / /    

4. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ /     

5. นางพนูพรรณ ไชยกลุ (1)     / 

6. รองศาสตราจารย์  ดร . เอกชัย นิตยา
เกษตรวฒัน์ 

/     

7. ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ /     

8. นายนทัธพงศ์ ไชยกลุ (2) /,//     

9. นายยรรยงค์ สวสัดิ์ (4) /,//,*     

10. นายวิรัตน์ ผกูไทย (5,6)  //,* /    

11. นายเรืองพจน์ ภคัดรุงค์ (5) //,*     

12. นายนริศ จนัทร์แดง (5) //,*     

13. นายโชติศกัดิ์ พรหมวาส (5,7) //,*  / /  

14. นายโคอิชิ มิตซกิึ   /   



  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -147- 

1. นายสมนกึ ไชยกลุ และนางพนูพรรณ ไชยกลุ ได้ลาออกจากการด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 

พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  
2. นายนทัธพงศ์ ไชยกลุ ได้เข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯแทนนางพนูพรรณ ไชยกลุ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 7 พฤศจิกายน 

2562 เป็นต้นไป 

3. นายประสาท  ยนูิพนัธุ์ รักษาการประธานกรรมการ มีผลตัง้แตว่นัที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

4. นายยรรยงค์ สวสัดิ์ ได้เข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯแทนนายสมนกึ ไชยกลุที่ลาออก มีผลตัง้แตว่นัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นไป 

5. นายวิรัตน์ ผกูไทย นายเรืองพจน์ ภคัดรุงค์ นายนริศ จนัทร์แดง และนายโชตศิกัดิ์ พรหมวาส ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบริหาร มีผลตัง้แตว่นัท่ี 6 สงิหาคม 2563 

6. นายวิรัตน์ ผกูไทย ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีผลตัง้แตว่นัท่ี  9 
มิถนุายน 2563 

7. นายโชตศิกัดิ์ พรหมวาส ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท เอสเอ็มที กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั และบริษัท เอสเอส อาร์
เอฟไอดี จ ากดั มีผลตัง้แตว่นัท่ี  9 มิถนุายน 2563 

 

X หมายถึง ประธานกรรมการ    // หมายถึง กรรมการบริหาร   / หมายถึงกรรมการ  * หมายถึงผูบ้ริหาร 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -150- 

 

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  

 

 

 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -151- 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 บริษัท 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร Stars Microelectronics USA, 
Inc. 

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็น
เนอร์ยี่ จ ากดั 

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟ
ไอดี จ ากัด 

1. นายสมนกึ  ไชยกลุ   X X 

2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ / /,* /,* 

3. นายประสาท  ยนูิพนัธุ์  /   

4. นายวิรัตน์ ผกูไทย (1)  /   

5. นายโชติศกัดิ์ พรหมวาส (2)  / / 

6. นายโคอิชิ มิตซกิึ  /  

 

1. นายวิรัตน์ ผกูไทย ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีผลตัง้แตว่นัท่ี  9 
มิถนุายน 2563 

2. นายโชตศิกัดิ์ พรหมวาส ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท เอสเอ็มที กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั และบริษัท เอสเอส อาร์
เอฟไอดี จ ากดั มีผลตัง้แตว่นัท่ี  9 มิถนุายน 2563 

 

X หมายถึง ประธานกรรมการ    // หมายถึง กรรมการบริหาร   / หมายถึงกรรมการ  * หมายถึงผูบ้ริหาร 



หน้า-152- 

 

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแล 

การปฎบัติงานของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า-153- 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฎบตัิงานของบริษัท 

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์   
 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อายุ : 48 ปี 

 

วุฒกิารศึกษา :  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เอกการเงิน) คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร 
  ศาสตร์  

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

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

ประสบการณ์ท างาน : 20 ปี 

ระยะเวลาท างาน บริษัท/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

กรกฎาคม 2550-ปัจจบุนั 

(14 ปี) 

 

บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (SMT) 

ความรับผิดชอบ
หลัก(Key 

Responsibilities) 

งานที่ปฏิบัต ิ
(Duties & Activities) 

บริหารงานและ
ควบคมุงาน

ตรวจสอบภายใน 

1. คดัเลอืกบคุลากรตรวจสอบภายในท่ีมคีวามรู้ความสามารถ 

2. พฒันาบคุลากรตรวจสอบภายใน 

 3. ปอ้งกนัและรักษาทรัพย์สนิในฝ่ายงานตรวจสอบ 

 4. ปฏิบตัิงานตามกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัการตรวจสอบภายใน 

จดัท าแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

1. ก าหนดวตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์  ขอบเขต และ แนวทางการ
ตรวจสอบฯ  

2. เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

  3.ก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี 

ปฎิบตัิงาน
ตรวจสอบ และ
จดัท ารายงาน
สรุปผลการ
ตรวจสอบ 

1. ศกึษางานของหนว่ยงานท่ีจะเข้าตรวจสอบและจดัท า Checklist  

2. ประสานงานและแจ้งแผนงานให้ทกุหนว่ยงานรับทราบ  

3. ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ  
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  4. จดัท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ  

  5. น าเสนอผลการตรวจสอบตอ่ผู้บริหาร  

ประสานงานกบั
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

1.  รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบไตร
มาสละ 1 ครัง้  
2. เชิญคณะกรรมการตรวจสอบประชมุ เพื่อรับรองงบการเงิน ระบบ
การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง 

  3. ติดตอ่ประสานงาน กิจกรรมของบริษัทฯ หรือ กฎหมายของ
หนว่ยงานราชการ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กลต    

หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 จดัเตรียมการประชมุระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบกบั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
  ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุอื่นๆ 
 รายงานประเด็นท่ีตรวจสอบ และการควบคมุภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

กรกฎาคม2546-กรกฎาคม 
2550 ( 5 ปี)      

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) (CSC) 

พฤศจิกายน 2544- 
มิถนุายน 2546 (2 ปี) 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) (GENCO) 

ตลุาคม 2539- ตลุาคม 
2544 (5 ปี) 

บรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (IFCT)   

      

ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน :  

- 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 
The Institute of Internal Auditors  of Thailand. 
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- 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 2563
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รายละเอียดการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

               ปี 2562 บริษัทได้มกีารประเมินราคาทีด่ิน 2 แปลง เนือ้ที่ประมาณ 17-2-1 ไร่ โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) 

สรุปสาระส าคัญ และมูลค่าของทรัพย์สนิ 

ทรัพย์สนิท่ีประเมิน: ที่ดิน   มลูคา่ประมาณ 91 ล้านบาท 

ประเมินโดย: บริษัท ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์ส จ ากดั (นายจรูญศกัดิ์ ฟองทอง) 

วนัท่ีประเมินราคาทรัพย์สนิ : 10 กนัยายน 2562 

วนัท่ีรายงานประเมินราคาทรัพย์สนิ: 24 กนัยายน 2562 

วตัถปุระสงค์การประเมิน:  เพื่อบนัทกึทางบญัชี  

                ประเมินราคาดงักลา่ว มลูคา่ที่ดินราคาเทา่กบัปี  2558 จึงไมม่ีผลก าไรจากการตีราคาทีด่ิน 
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เอกสารแนบ 5  อื่นๆ 

-ไมม่ีข้อมลู- 

 


