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ส่วนที่ 1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

กลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดอตุสาหกรรม : เทคโนโลยี/ชิน้สว่นอเีลค็โทรนิคส์ 

ช่ือบริษัท :  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) 

หลกัทรัพย์ :  SET:  SMT (ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

ท่ีอยู่ตามหนงัสือรับรองบริษัท : เลขท่ี 586 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ท่ีอยู่ปัจจบุนั : เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

เบอร์โทรศพัท์ : 035-221-777 

เบอร์โทรสาร : 035-221-778 

โฮมเพจ : http://www.starsmicroelectronics.com  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000098 

ทนุจดทะเบียน : 736,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 736,000,000 บาท 

มลูค่าท่ีตราไว้ :  2 บาท 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย 

ท่ีตัง้โรงงาน : โรงงาน 1 
  เลขท่ี 586 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
  โรงงาน 2 
  เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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บริษัทย่อย : Stars Microelectronics (U.S.A.), Inc. 
  2157 O’Tooie Ave., Suite I San Joes, CA 95131 USA 
  Tel : +1 (408) 894 – 8160 
  Fax : +1 (408) 894 – 8180 
 

รายละเอยีดนิตบุิคคลที่บริษัทถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ขึน้ไป 
- ไม่มี - 

บุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 
นายทะเบียนหุ้นสามญั : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
  62   อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท์(662) 229-2800 โทรสาร  (662) 359 1259 
 
ผู้สอบบญัชี : นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3930 และ/หรือ 
  นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน  3844 และ/หรือ 
  นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน  3459 
  บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
  เลขท่ี193/136-137อาคารสํานกังานเลครัชดา คอมเพลกซ์ ชัน้ 33 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
  กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท์ (662) 264-0777 
  โทรสาร  (662) 264-0789-90 
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2. ปัจจัยความเส่ียง 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯมีปัจจยัความเส่ียงหลายอย่างท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ  โดยท่ี
บริษัทฯมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆเพ่ือลดความรุนแรงหรือกําจดัให้ลดน้อยลง และหมดไป  ปัจจยัความ
เส่ียงหลกั ๆ จําแนกได้ ดงันี ้

2.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี (Change in Technology) 
เน่ืองด้วยอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์นัน้ต้องอาศยัเคร่ืองจกัรในการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีสงูซึง่มี

ราคาแพงและโดยธรรมชาติของธุรกิจนีแ้ล้ว มักต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วทัง้ทางด้านของวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ (Product Life Cycle) และเทคโนโลยีการผลิต ทําให้
เกิดการล้าสมยัของเทคโนโลยีได้ ดงันัน้การลงทนุในเคร่ืองจกัรท่ีผิดจงัหวะอาจทําให้เกิดการไม่คุ้มค่า
ทางการลงทนุได้ 

บริษัทฯได้ติดตามพฒันาการทางด้านเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดและเลือกลงทนุในเคร่ืองจกัรท่ี
ลํา้สมัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการสามารถนําไปใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ี
หลากหลายได้ เพ่ือลดความเสี่ยงลง 

 

2.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพารายได้จากลูกค้าขัน้ปลาย (end-client) น้อยราย 
บริษัทฯมีรายได้จากการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้ารายใหญ่

ท่ีสุด คือ บริษัทผลิต Hard Disk เป็นสดัส่วนร้อยละ 85 ของรายได้รวมปี 2552 อย่างไรก็ดีเน่ืองจาก
บริษัทฯต้องมีการสัง่ซือ้วตัถดิุบ ทัง้หมดจากบริษัทผลิต Hard Disk รายดงักล่าว และบนัทึกเป็นต้นทนุ
ขายเป็นมลูค่าท่ีสงู จึงทําให้รายได้จากการขายให้ลกูค้ารายนีมี้มลูค่าท่ีสงูตามกัน อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม (คํานวณจากมูลค่าขายหักออกด้วย มูลค่าวัตถุดิบ) บริษัทฯมีการ
พึ่งพิงรายได้จากการรับจ้างผลิต และประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับลูกค้าปลายทาง (end-
client) รายใหญ่อ่ืนไม่รวม Hard Disk อีกมากกวา่ 5 ราย โดยมีสดัส่วนมลูคา่เพ่ิมรวมกนัประมาณร้อย
ละ 70 ของมูลค่าเพ่ิมรวมจากการขายของบริษัทฯ ในปี 2552 ผลประกอบการของบริษัทฯอาจได้รับ
ผลกระทบ หากบริษัทฯต้องสญูเสียลกูค้าขัน้ปลาย รายใดรายหนึ่งไป หรือมีการยกเลิกการสัง่ซือ้ หรือ
ลดการสัง่ซือ้ลง 

บริษัทฯได้พยายามเพ่ิมลกูค้ารายใหม่ ๆ เพ่ือลดการพึ่งพิงลกูค้าขัน้ปลายรายใหญ่ดงักล่าว 
โดยการทําการตลาดหาลกูค้ารายใหม่ ๆ ด้วยตนเองอย่างตอ่เน่ือง นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัได้จดัตัง้บริษัท 
STARS Microelectronics USA, Inc. เพ่ือเป็นตัวแทนจําหน่ายและทําการตลาดจัดหาลูกค้าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และแต่งตัง้บริษัท SMART Electronics เพ่ือเป็นตัวแทนจําหน่ายและทํา
การตลาดจัดหาลูกค้าในภูมิภาคยุโรป และ SIIX Corporation เพ่ือเป็นตัวแทนจําหน่ายและทํา
การตลาดจดัหาลกูค้าในภมิูภาคเอเชีย ทัง้นี ้ท่ีผ่านมาบริษัทฯสามารถลดการพึง่พาลกูค้ารายใหญ่ โดย
สามารถหาลูกค้ารายใหญ่ได้เพ่ิมขึน้ ประกอบกับการท่ีลูกค้ารายอ่ืน ๆ ได้มีการเพ่ิมปริมาณการใช้
บริการมากขึน้  
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2.3 ความเส่ียงด้านแรงงาน 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานท่ีมีฝีมือไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยังคงสงวนไว้ให้แต่คนไทยเพียงเท่านัน้ นอกจากนีภ้าวะทางเศรษฐกิจเม่ือช่วง
ปลายปี 2551 ต่อเน่ืองถึงกลางปี 2552 ได้ส่งผลให้โรงงานในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ต้องทําการปลด
คนงานออกเป็นจํานวนมาก ทําให้คนงานเหล่านัน้ได้กลบัไปทํางาน ในถ่ินภมิูลําเนาเดิมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการต้นกล้าอาชีพ ดังนัน้ เม่ือคําสั่งซือ้ จากลูกค้าในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กลบัมาเติบโตอย่างฉบัพลนัในช่วงเวลานีพ้ร้อม ๆ กนั จงึส่งผลทําให้เร่ิมเกิดปัญหา การ
ขาดแคลนแรงงานฝีมือโดยถ้วนหน้า 

บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างรายได้ให้น่าดึงดูดใจ ทัดเทียมกับบริษัทอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมทัง้ปรับสวสัดิการต่าง ๆ นอกจากนัน้ยังจัด โครงการฝึกอบรมพนักงาน ให้มีทักษะการ
ทํางานท่ีหลากหลาย (Multi-Skills) เพ่ือเป็นการจงูใจพนกังานอกีทางหนึ่งด้วย 

 

2.4 ความเส่ียงทางการเงนิ 
บริษัทฯมีความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยน ความเสี่ยงทางด้านอตัราดอกเบีย้และความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง 
บริษัทฯมีรายได้และรายจ่ายทัง้เงินบาท และเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯได้มีการบริหาร

ความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียน โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน ได้แก่ การทํา FX Option การทํา FX 
Forward และการทํา Natural Hedge ระหว่างรายรับและรายจ่ายเงินตราต่างประเทศ มีการบริหาร
อตัราดอกเบีย้ โดยการติดตามความเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ ในตลาดและศกึษาการใช้เคร่ืองมือ
ทางการเงินบริหารอย่างเหมาะสม และมีการบริหารสภาพคล่อง โดยการจัดหาวงเงินกู้  เงินทุน
หมุนเวียนให้เพียงพอกับความต้องการในการเติบโตของบริษัทฯ นอกจากนัน้บริษัทฯยังมีการวาง
แผนการบริหารกระแสเงินสด (Cashflow Management) ล่วงหน้า เพ่ือให้มีการใช้เงินสดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และมีค่าใช้จา่ยทางการเงินต่ําสดุ 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

3.1. ความเป็นมาและพฒันาการที่สาํคัญของบริษัท 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือ
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2538 โดย (1) กลุ่มผู้บริหาร (2) บริษัท เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จํากดั (“TATL”) 
(3) Itochu Corporation และ (4) Multichip Assembly Inc. เพ่ือประกอบธุรกิจรับจ้างผลติและประกอบชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) โดยในระยะแรก บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทนุ
ชําระแล้วจํานวน 45 ล้านบาท  ต่อมาในปี 2541 บริษัทได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิม่ทนุ โดยกลุ่ม
คณุสมนกึ ไชยกลุ ได้เข้าซือ้หุ้นท่ีกลุม่ TATL ถืออยู่ทัง้หมด และในปีเดียวกนันัน้ SIIX Singapore Pte. Ltd. ได้เข้า
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 7  นอกจากนี ้ในปี 2547 บริษัทได้ดําเนินการขายหุ้นเพ่ิมทนุให้กบั
กรรมการและพนกังานของบริษัท และในวนัท่ี 23 กนัยายน 2553 บริษัทได้นําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ผู้ ถือหุ้นหลกัของบริษัทประกอบด้วย (1) กลุ่มคณุสมนกึ ไชย
กลุ (2) กลุ่มกรรมการและผู้บริหาร และ (3) พนัธมิตรธุรกิจ โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 42.45, 10.95  และ 10.25 
ตามลําดบั 

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีท่ีผ่านมา บริษัทได้พฒันาตวัเองจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทรับจ้างผลิตและ
ประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตทนัสมยัท่ีสดุในโลก บริษัทให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบ
ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มลกูค้าซึง่ประกอบด้วยบริษัทอิเลก็ทรอนิกส์ชัน้นําของโลก โดยบริษัทสามารถให้บริการ
แบบครบวงจร รวมถึงการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) ระหวา่ง
ลกูค้าและทีมวิศวกรชัน้นําของบริษัท ด้วยเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ปัจจบุนับริษัทมีกําลงัการผลิตในสว่น
ของ Microelectronic Module Assembly (“MMA”) ประมาณ 100 ล้านชิน้ต่อปี และในส่วนของ Integrated Circuit 
(“IC”) Packaging ประมาณ 1,200 ล้านชิน้ต่อปี โดยสามารถผลิตชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย ในปัจจบุนั 
บริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ซึง่ตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยโรงงานแห่งแรกตัง้อยู่
บนเนือ้ท่ี 4 ไร่ มีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมดประมาณ 3,500 ตารางเมตร และโรงงานแห่งท่ี 2 ซึง่สร้างแล้วเสร็จเม่ือปี 2548 
และได้เปิดดําเนินการผลติเม่ือปี 2549 ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี 13 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมดประมาณ 22,000 ตารางเมตร 

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท มีดงันี ้
 

ก่อนปี 
2541 

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

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

Circuit) สําหรับการผลิตและประกอบ LCD Module ซึง่เทคโนโลยีนีเ้ป็นเทคโนโลยีขัน้สงูในการ
ผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
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 บริษัทได้ออกแบบและพฒันา MMI (Man Machine Interface) Module เพ่ือผลิตและประกอบ
ผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ให้ลกูค้าในยโุรป 

 
2542  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการคณุภาพ ISO 9001 สําหรับการผลิต

และประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ (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) และการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์
สําหรับผลิตภณัฑ์เฉพาะอย่าง (Captive Line Assembly)  

 บริษัทเร่ิมต้นออกแบบและประกอบอปุกรณ์ และเคร่ืองมือสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตและ
ประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทเอง เน่ืองจากอปุกรณ์และเคร่ืองมือดงักลา่วอาจต้องมี
การพฒันาและดดัแปลงให้เหมาะสมกบักระบวนการผลิตของบริษัท โดยอปุกรณ์และเคร่ืองมือ
ดงักล่าวประกอบด้วย 

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

 บริษัทรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบับริษัทชัน้นําหลายบริษัท อาทิเช่น 
Checkpoint Alcatel และ NEC สําหรับผลิตภณัฑ์  RFID และ LCD Module Assembly 

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

การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของ 
Alcatel โดยสินค้าจากบริษัทมีคณุภาพอยู่ในระดบัไร้ของเสีย ซึง่ Alcatel สามารถนําสินค้าเข้าสู่
ระบบการผลิตโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบอีกครัง้ 

 บริษัทได้ร่วมกบัลกูค้า ได้แก่ NEC, Alcatel และ Sony-Ericsson ในการออกแบบและพฒันา
เคร่ืองมือสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตซึง่ รวมถงึ 

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

 
2544  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:1996 สําหรับ

การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภท 
TAB, Flip Chip, COB   COF, BGA และ SMT และการผลิตและประกอบชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์สําหรับผลิตภณัฑ์เฉพาะอย่าง (Captive Line Assembly) 

 
2545  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการคณุภาพ ISO 9001:2000 ซึง่เป็นการ
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ปรับเกณฑ์มาตรฐานตาม ISO  
 บริษัทได้เร่ิมวิจยัและพฒันาการผลิตชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับเคร่ืองสแกนเนอร์ 

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

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

หุ้นสามญัจํานวน 18.25 ล้านหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 2 
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ 

 บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั โดยใช้ชื่อวา่ “บริษัท สตาร์ส 
ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)” เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2545 

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

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
 

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

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

- ให้หุ้นปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ 
- เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 273.75 ล้านบาท เป็น 463.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 

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

 ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัจํานวน 3,297,870 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.40 
บาท รวมเป็นเงิน 17.8 ล้านบาทให้แก่กรรมการและพนกังาน และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทนุชําระแล้วจาก 328.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท ตอ่กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 23 
เมษายน 2547 

 บริษัทได้รับจ้างประกอบและออกแบบการเช่ือมต่อ TFT Display Module ซึง่เป็นเทคโนโลยีใหม่
ลา่สดุของจอโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในขณะนัน้ 

 บริษัทได้เร่ิมดําเนินธุรกิจเก่ียวกบั Hard Disk Drive กบัลกูค้ารายใหญ่ของโลกบริษัทหนึง่  
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 โรงงานแห่งท่ี 2 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทนุแห่งประเทศไทย (BOI)  สําหรับการผลิตผลิตภณัฑ์ LCD Module, Integrated Circuit 
(IC) และ Printed Circuit Board Assembly (PCBA) 

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

 บริษัทก่อตัง้ตวัแทนการขายในตา่งประเทศ ได้แก่ บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. 
ในซิลิกอน วลัเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่บริษัทได้ร่วมลงทนุตามกลยทุธ์
ในการดําเนินการทางการตลาดและขยายฐานลกูค้า โดยพยายามติดต่อลกูค้าโดยตรงมากขึน้ 

 
2548  บริษัทได้ขยายธรุกิจไปในกลุม่ IC Packaging ในลกัษณะ Standard Package ซึง่เป็นการ

กระจายความเสีย่งในโครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 โรงงานแห่งท่ี 1 ได้รับการรับรองคณุภาพสินค้ามาตรฐาน ISO/TS16949 – Second Edition 

สําหรับผลิตภณัฑ์กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ ซึง่เป็นระบบท่ีรับรองคณุภาพสินค้าท่ีเป็นท่ี
ยอมรับอย่างกว้างขวางในอตุสาหกรรมยานยนต์  

 บริษัทได้ร่วมพฒันาและออกแบบตวัผลิตภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้า ได้แก่ บริษัท Fabless รายหนึง่ 
สําหรับผลิตภณัฑ์ TouchPad สําหรับคอมพิวเตอร์ Note Book และ Touch Screen บน
โทรศพัท์มือถือ 

 
2549  บริษัทได้เร่ิมดําเนินการผลิตในโรงงานแห่งท่ี 2 โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้สิน้ 22,000 ตารางเมตร 

และมีกําลงัการผลติเร่ิมต้นประมาณ 550 ล้านชิน้ต่อปี เพ่ือผลิตในลกัษณะ Mass Production 
ให้แก่ลกูค้า 

 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2004 สําหรับ
โรงงานทัง้ 2 แห่ง ซึง่เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นท่ียอมรับของกลุม่ประเทศ
ทางอเมริกา และยโุรป โดยสามารถสง่สินค้าไปยงัประเทศท่ีมีข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม  

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

 บริษัทได้ร่วมมือทางการค้ากบั บริษัท Smart Electronics ในประเทศเยอรมนั เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการหาลกูค้าท่ีอยู่ในภมิูภาคยโุรป  

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ Wireless Optical Sensor กบั EM Microelectronics (Swatch 
Group) 

 บริษัทได้รับสญัญาสัง่ซือ้จาก ON Semiconductor สําหรับผลิตภณัฑ์ IC Packaging 
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2550  ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2550 เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2550 ได้มีมติอนมุติัในเร่ือง
ต่าง ๆ ดงันี ้

- ลดทนุจดทะเบียนจาก 463.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญั
จํานวน 23.70 ล้านหุ้นท่ียงัไม่ได้ชําระ 

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

 บริษัทได้รับรางวลัทางด้านคณุภาพท่ีมีส่วนสญูเสียต่ําสดุจากการผลิตชิน้สว่น Click Wheel 
Interface ท่ีใช้ในเคร่ืองเลน่ MP3 จากบริษัท Fabless รายหนึง่ ซึง่เป็นบริษัทชัน้นําของโลก 

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

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

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

 
2551  ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2551 ได้มีมติอนมุติัในเร่ือง

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

- เปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายให้แก่ประชาชนจํานวน 36,800,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตรา
ไว้ 5 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายให้แก่ประชาชนจํานวน 92,000,000 หุ้น มลูคา่
หุ้นท่ีตราไว้ 2 บาทตอ่หุ้น 

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

 บริษัทได้รับรางวลั Performance Achievement Award จาก ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทผลิต Hard 
Disk 

 บริษัทได้จดสิทธิบตัรการประดิษฐ์ชดุหวัคดัแยกคณุลกัษณะเมลด็พนัธุ์พืชหรือเม็ด
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
อ่ืน ๆ แบบลมเป่า 

 บริษัทได้จดสิทธิบตัรระบบควบคมุแบบขนานสําหรับเคร่ืองคดัแยกสีผลิตภณัฑ์ เมล็ดพืช หรือ
เม็ดพลาสติกโดยใช้หน่วยสมองควบคมุหลาย ๆ ตวัพร้อมกนั  



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -10- 

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ MEMS ซึง่นําไปใช้กบัถงุลมนิรภยัด้านข้าง (Side Airbag) กบั 
ELMOS Semiconductor AG 

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ MEMS ซึง่นําไปใช้กบั อปุกรณ์วดัความดนัเคร่ืองยนต์ดีเซล 
(Diesel Fuel Tank Pressure Sensor) กบั BOSCH GmbH 

 
2552  เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2552 บริษัทได้ทําการซือ้หุ้นในบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc 

เพ่ิมเติมจํานวน 8 ล้านหุ้น ทําให้ในปัจจบุนับริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 59 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว    

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์บตัรอจัฉริยะ Intelligent Card กบั Citala 
 บริษัทได้รับสญัญาสัง่ซือ้จาก บริษัทชัน้นําแห่งหนึง่ในสหรัฐอเมริกา สําหรับผลิตภณัฑ์เคร่ือง

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

 

3.2. ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษัทประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services 
หรือ EMS) ให้กบัเจ้าของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ผู้ รับจ้างผลิต
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Subcontractor) และผู้ รับจ้างออกแบบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Fabless Company) โดย
นอกจากบริษัทจะรับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือสง่ให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ยงั
มีการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์กบัลกูค้า (Joint Innovation) ทําให้สามารถให้บริการลกูค้าอย่างครบวงจร
เพ่ือสนองต่อความต้องการและผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย โดยท่ีผ่านมา ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความต้องการของตลาด สําหรับในชว่งปี 2546  -  2547 ผลิตภณัฑ์หลกั คือ การผลิตและประกอบชิน้ส่วน
หน้าจอ LCD สําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (LCD Module Assembly) ซึง่เป็นธุรกิจสว่นหนึง่ภายใต้ Microelectronics 
Module Assembly สําหรับในปัจจบุนัถึงแม้ผลิตภณัฑ์หลกัจะยงัคงเป็นการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 
(Microelectronics Module Assembly) แต่จะมีความหลากหลายของชนิดและรุ่นผลิตภณัฑ์มากขึน้ 

บริษัทสามารถให้บริการผลิตและประกอบชิน้สว่นผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module 
Assembly) ให้ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทตา่ง ๆ โดยเทคโนโลยีท่ีบริษัทใช้ในการผลติและประกอบชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์มีความหลากหลาย เชน่ เทคโนโลยี SMT COB COF FCOF และ FCOG นอกจากนี ้ บริษัทยงั
ให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC Packaging) โดย
สามารถให้บริการทัง้การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบพืน้ฐาน (Standard Packaging) และประกอบ
และทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวมแบบขัน้สงู (Advanced Packaging) ซึง่รวมถงึการประกอบและทดสอบแผงวงจร
ไฟฟา้รวมแบบระบบไฟฟา้เคร่ืองกลจลุภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) นอกจากนี ้บริษัทยงั
สามารถนํากระบวนการประกอบชิน้ส่วนผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) และการ
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ประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC Packaging) มาผสมผสานกนัในเทคโนโลยีการผลิตแบบ System in 
Package (SiP) ซึง่ทําให้ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผลิตได้มีขนาดท่ีเลก็ลงมาก  

บริษัทมีกลยทุธ์ในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขนัโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อเิล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบท่ีทนัสมยั มีความแม่นยําสงูซึง่มีความคลาดเคล่ือนเพียง
ประมาณ 3 - 5 ไมครอน จงึสามารถกําหนดจดุวางชิน้ส่วนได้อย่างสมบรูณ์ สง่ผลให้บริษัทสามารถสร้างความ
แตกตา่งในด้านคณุภาพการผลิตจากผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ  และเน่ืองจากบริษัทได้มีการลงทนุในเคร่ืองจกัร
พืน้ฐานท่ีสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี มาเป็นเวลากว่า 6 ปี จงึทําให้บริษัทมีความเช่ียวชาญใน
เทคโนโลยีขัน้สงูดงักล่าว ประกอบกบัทีมวิศวกรชัน้นําของบริษัทท่ีสามารถร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์กบั
ลกูค้า (Joint Innovation) จงึทําให้บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีรับจ้างผลติและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชัน้นําของ
โลก ท่ีมีความสามารถในการผสมผสานและประยกุต์เทคโนโลยีการผลิตชัน้สงู เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าท่ีต้องการชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีความซบัซ้อนมากขึน้ เพ่ือนําไปใช้เป็น
สว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ขัน้ปลายท่ีมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ ตวัอย่างเช่น บริษัทได้เป็นผู้ผลิต
หน้าจอระบบสมัผสัโดยใช้เทคโนโลยี Capacitive Touch Screen รายแรกของโลก ซึง่ได้ถกูนํามาใช้ครัง้แรกใน
โทรศพัท์มือถือย่ีห้อหนึง่ โดยเทคโนโลยีดงักลา่วมีความคณุสมบติัพเิศษสามารถสามารถจบัจดุการสมัผสัได้หลายจดุ
พร้อมกนั (Multi Touch) สามารถตอบสนองต่อการสมัผสัจากผู้ใช้ได้ไวกว่า และมีความทนทานมากกวา่ เทคโนโลยี 
Resistive Touch Screen แบบเดิม โดยตอ่มาเทคโนโลยีดงักลา่วได้ถกูนํามาใช้กบัโทรศพัท์มือถือ Smart Phone ท่ี
ใช้ระบบปฎิบตัิการยคุใหม่ นอกจากนี ้ จากการท่ีบริษัทมีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและเทคโนโลยีการผลิตท่ีครบวงจรจงึ
ได้รับเลือกจากบริษัท บริษัทชัน้นําแห่งหนึง่ในสหรัฐอเมริกา ในการผลิตชิน้สว่นสําหรับเคร่ืองโปรเจ็คเตอร์เลเซอร์
พกพา (Portable Laser Projector) ซึง่เป็นนวตักรรมใหม่ลา่สดุ ในลกัษณะเชิงพาณิชย์เป็นครัง้แรกของโลก  

นอกจากการทําตลาดเองแล้ว บริษัทย่อย พนัธมิตรและตวัแทนการตลาดจะทําการตลาดให้กบับริษัททัง้ใน
สว่นของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยมีบริษัทย่อย คือ Stars Microelectronics USA, Inc. เป็น
ตวัแทนจําหน่ายและทําการตลาดจดัหาลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสว่นของพนัธมิตรและตวัแทนการตลาด
ของบริษัทมี 3 ราย ได้แก่ SIIX Corporation และ Itochu Corporation ในประเทศญ่ีปุ่ น และ Smart Electronics ใน
ประเทศเยอรมนั ซึง่มีเครือขา่ยครอบคลมุตลาดทัว่โลก นอกจากนี ้พนัธมิตรและตวัแทนการตลาดยงัสนบัสนนุบริษัท
ในด้านการจดัหาวตัถดิุบและการจดัหาเคร่ืองจกัรอีกด้วย  

บริษัทมีแผนท่ีจะเข้าไปถือหุ้นในบริษัท Smart Electronics และทําการเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท Stars 
Microelectronics Europe GMBH ในอนาคตเพ่ือใช้ช่ือของบริษัทในการทําตลาดในทวีปยโุรป และมีการถือหุ้น
เพ่ือให้สามารถมีสว่นในการกําหนดนโยบายธุรกิจท่ีสอดคล้องกบับริษัทได้ โดยตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 3 ปี 2548 บริษัทได้ให้
เงินกู้ ยืมตอ่ บริษัท Smart Electronics เป็นจํานวน 50,000 ยโูร ตามสญัญาเข้าร่วมลงทนุ โดยเงินกู้ ยืมดงักลา่วจะถกู
แปลงสภาพเป็นทนุเรือนหุ้นต่อเม่ือบริษัทมีการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น บริษัท Stars Microelectronics 
Europe GMBH เรียบร้อยแล้ว ซึง่ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างดําเนินการ 
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3.3. โครงสร้างการถอืหุ้นในกลุ่มบริษัท 

 
 Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นตวัแทนจําหน่ายของบริษัท โดยก่อตัง้ขึน้ในปี 2548 มีสํานกังานอยู่ท่ี 

ซิลิกอนวลัเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้เข้าไปร่วมลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 19 
ตอ่มา เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2552  บริษัทได้ทําการซือ้หุ้น ในบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc จากผู้
ถือหุ้นเดิมบางส่วน ตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2551 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 
2551 และท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2552 จํานวน 8 ล้านหุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 0.001 เหรียญสหรัฐ ซึง่เท่ากบัมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ เพื่อเพ่ิมสดัส่วนการถือหุ้นให้เป็นร้อยละ 59 โดยผู้
ท่ีหุ้นอ่ืนท่ีเหลือ คือ กลุม่ผู้บริหารของ Stars Microelectronics USA, Inc. ซึง่ไม่ได้เป็นบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท ทําให้ในปัจจบุนับริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท 

3.4. โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2550 - 2552 มีรายละเอียด ดงันี ้
โครงสร้างรายไดข้องบริษัท 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย       
 MMA – Hard Disk  10,253,933   87.75   10,173,347   83.76   9,263,904   83.34  
 MMA – Others  949,327   8.12   1,404,365   11.56   1,227,896   11.05  
 IC Packaging  397,437   3.40   430,087   3.54   484,837   4.36  
รายได้จากการขายรวม  11,600,696   99.28   12,007,799   98.87   10,976,637   98.75  
รายได้จากการบริการ (1)  52,265   0.45   119,475   0.98   74,825   0.67  
รายได้อ่ืน ๆ  32,367   0.28   18,282   0.15   64,057   0.58  
รวมรายได้  11,685,328   100.00   12,145,556   100.00   11,115,519   100.00  
(1) รายได้จากการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

(ทนุจดทะเบียน 736 ล้านบาท) 
(ทนุชําระแล้ว 552 ล้านบาท) 

 

Stars Microelectronics USA, Inc. 
(ทนุจดทะเบียน 20,000 เหรียญสหรัฐ) 
(ทนุชําระแล้ว 20,000 เหรียญสหรัฐ) 

 

ร้อยละ 59 
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ตามโครงสร้างรายได้ จะเห็นวา่รายได้จากการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับ Hard Disk 
(MMA – Hard Disk)  มีสดัสว่นมากถึงประมาณร้อยละ 85 อย่างไรก็ดี การพิจารณาจากมลูค่าเพ่ิม (Value Added 
หรือ VA ซึง่หมายถึง รายได้จากการขาย หกัด้วยต้นทนุวตัถดิุบ) จะได้ภาพท่ีสะท้อนโครงสร้างและลกัษณะการพึง่พิง
ธุรกิจของบริษัทถกูต้องมากขึน้ตามตารางสดัสว่นมลูคา่เพ่ิมด้านลา่ง ทัง้นี ้ เน่ืองจาก การจดัหาวตัถดุิบเพ่ือผลิตและ
ประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์นัน้ สามารถแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) การท่ีลกูค้าของบริษัทมีการจดัหาวตัถดุิบ
หลกับางสว่นให้แก่บริษัท (Consign) เน่ืองจากเป็นชิน้สว่นพเิศษและมีลกัษณะเฉพาะสําหรับลกูค้าแต่ละราย ซึง่
บริษัทจะไม่บนัทกึวตัถดิุบหลกัดงักล่าวเป็นต้นทนุการผลิตและสินค้าคงเหลือแต่อย่างใด และ (2) การท่ีลกูค้าของ
บริษัทมีการกําหนดแหลง่ซือ้วตัถดุิบ หรือมีการกําหนดรายช่ือผู้ จําหน่ายวตัถดิุบหลกัท่ีได้รับการอนมุติั (Approved 
Vendor List หรือ AVL) โดยบริษัทจะเป็นผู้จดัซือ้วตัถดิุบหลกัเอง (Turnkey) ซึง่บริษัทจะบนัทกึเป็นวตัถดิุบหลกัเป็น
ต้นทนุการผลิตและสินค้าคงเหลือ ด้วยเหตนีุ ้ การพิจารณารายได้จากการขายจากมลูคา่เพ่ิม จะเป็นการพิจารณา
เฉพาะสว่นมลูคา่ของชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมขึน้จากการผลติและประกอบของบริษัท โดยไม่ได้คํานึงถึงลกัษณะ
การจดัหาและจดัซือ้วตัถดิุบหลกั ซึง่มีแตกต่างตามรายลกูค้า และรุ่นผลิตภณัฑ์ และการบนัทกึบญัชีตามลกัษณะการ
จดัหาวตัถดุิบหลกัดงักลา่ว แตอ่ย่างใด 
สดัส่วนมูลค่าเพ่ิมจําแนกตามลกัษณะผลิตภณัฑ์ 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
มลูคา่เพ่ิม       
   MMA – Hard Disk  215,592   26.09   223,976  21.30   284,458  25.59 
   MMA - Others  261,629   31.66   399,600  38.00   430,407  38.72 
   IC Packaging  264,437   32.00   290,191  27.60   257,839  23.20 
มลูคา่เพ่ิมรวม  741,658   89.76   913,767  86.90   972,704  87.51 
รายได้จากการบริการ (1)  52,265   6.33   119,475  11.36   74,825   6.73 
รายได้อ่ืน ๆ  32,367   3.92   18,282  1.74   64,057   5.76 
รวมมลูคา่เพ่ิม  826,290   100.00   1,051,524  100.00   1,111,586  100.00 

(1) รายได้จากการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 

3.5. เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

3.5.1. มุ่งเน้นการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับผลิตภณัฑ์ที่ต้องใช้เคร่ืองจักรที่มี
เทคโนโลยีชัน้สูงในการผลิต (Advanced Technology Machineries and Equipments) 

อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการแขง่ขนัค่อนข้างสงู โดยเฉพาะอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดบัพืน้ฐาน เช่น การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) ทัง้นี ้ เน่ืองจากการผลิตและ
ประกอบชิน้ส่วนอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระดบัดงักล่าวใช้เงินลงทนุไม่มากนกั ดงันัน้ การเข้ามาเป็นผู้ผลิตแผน่พิมพ์
วงจรไฟฟา้รายใหม่ในตลาดจงึเป็นเร่ืองท่ีไม่ยากด้วยเช่นกนั นอกจากนี ้ การแข่งขนัด้านการตลาดมกัจะใช้ราคาต่ํา
เป็นเคร่ืองมือสําคญั ซึง่ภาวะการแขง่ขนัดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบตอ่การการแขง่ขนัของบริษัทในอตุสาหกรรมนี ้ 
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บริษัทจงึมุ่งเน้นกลยทุธ์ด้านความแตกตา่งของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) และการสร้างข้อ
ได้เปรียบในการแขง่ขนัโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อเิลก็ทรอนิกส์ท่ีต้องใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั และมีความแม่นยําสงู ซึง่บริษัทได้มีการลงทนุเคร่ืองจกัรพืน้ฐานท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมี
เทคโนโลยีขัน้สงูไว้เป็นเวลากวา่ 6 ปี อกีทัง้บริษัทได้พฒันากระบวนการผลิตให้ทนัสมยั เป็นระบบ และมี
มาตรฐานสากล เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สนิค้าทกุชิน้ของบริษัทได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่าง
สงูสดุในราคาท่ีสามารถแขง่ขนัได้ ทําให้ในปัจจบุนั ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นลกูค้าระดบับนท่ีให้ความสําคญัใน
เร่ืองคณุภาพของสินค้าเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจสัง่ซือ้สินค้า  

บริษัทได้ให้ความสําคญัและมุ่งเน้นการดําเนินการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตอยู่เสมอ เพ่ือปรับตวักบั
ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของความต้องการของตลาดและสร้างศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดโลก อกีทัง้ บริษัทยงัได้
มีการให้ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากรอย่างมาก เพือ่ให้บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่
เสมอ ประกอบกบัการเข้าร่วมสมัมนาทัง้ในและต่างประเทศ และการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือ
พฒันาชิน้ส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีชัน้สงูอย่างตอ่เน่ือง โดยบริษัทมีทีมวิจยัพฒันาของตนเอง และยงัมีการ
ร่วมมือกบัลกูค้า ในการทําการวิจยัและร่วมคิดค้นพฒันากระบวนการผลิตใหม ่ ๆ รวมทัง้ออกแบบผลิตภณัฑ์ (Joint 
innovation) เพ่ือยกระดบัตวัเองเป็นพนัธมิตรทางการวิจยัพฒันา เพ่ือความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลกูค้าท่ีถาวรมากขึน้ 
พร้อมกบัการพฒันาตวัเองให้ก้าวหน้าไปอยู่เสมอเพ่ือสร้างความได้เปรียบเหนือคูแ่ข่งขนั และดงึดดูลกูค้ารายใหม่
ด้วย  

3.5.2. มุ่งเน้นการรักษาอัตราการเตบิโตของฐานลูกค้าเดมิและขยายฐานลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มอัตรา
การเตบิโตในการประกอบธุรกจิโดยรวม 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาอตัราการเติบโตของฐานลกูค้าเดิม และเพ่ิมยอดขายจากฐานลกูค้ารายใหม่ ๆ 
เพ่ือเพ่ิมอตัราการเติบโตโดยรวมในการดําเนินธุรกิจ โดยมีเปา้หมายท่ีจะเพ่ิมจํานวน ตวัแทนจําหน่ายเพ่ือทํา
การตลาดและหาลกูค้าในภมิูภาคตา่ง ๆ  และเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ปลายทางให้มากขึน้  โดยใช้
ทัง้การแตง่ตัง้บริษัทตวัแทน และการจดัตัง้บริษัทตวัแทนจําหน่ายเอง เชน่ ดงัท่ีได้มีการจดัตัง้บริษัท Stars 
Microelectronic USA, Inc. ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีเป็นตวัแทนจําหน่าย และทําการตลาดจดัหาลกูค้าในอเมริกา ซึง่ท่ี
ผ่านมาตวัแทนจําหน่ายเหล่านีป้ระสบความสําเร็จในการหาลกูค้ารายใหญ่เพ่ิมให้แก่บริษัท เช่น On Semiconductor 
ซึง่มีการซือ้ผ่านบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. และ GE Sensing ซึง่บริษัท Stars Microelectronic USA, 
Inc. ได้เป็นผู้จดัหาลกูค้ารายนีม้าให้ แตจ่ะมีการสัง่ซือ้โดยตรงกบัทางบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีเปา้หมายท่ีจะหา
ลกูค้าใหม่ด้วยตนเองอีกด้วย   

สําหรับผลิตภณัฑ์ใหม่บางผลิตภณัฑ์ซึง่บริษัทเป็นผู้ รับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์ บริษัทมี
แผนงานท่ีจะร่วมกบัลกูค้าในการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (Joint Innovation) 
เพ่ือท่ีจะพฒันาและประยกุต์ใช้ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่วให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึน้ ดงัเชน่ 
การท่ีบริษัทได้มีการร่วมกบั บริษัทชัน้นําแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ในการร่วมกนัพฒันาและประยกุต์ผลิตภณัฑ์ 
ชิน้สว่นสําหรับเคร่ืองโปรเจคเตอร์เลเซอร์พกพา (Portable Laser Projector) ไปบรรจเุป็นส่วนประกอบใน
โทรศพัท์มือถือในอนาคต ซึง่การนําผลิตภณัฑ์นีเ้ป็นสว่นหนึง่ในโทรศพัท์มือถือนัน้ จะเป็นนวตักรรมท่ีเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของ Multimedia ในโทรศพัท์มือถือไป การร่วมออกแบบและพฒันาชิน้สว่นผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นอเิล็กทรอนิกส์ 
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นอกจากจะได้ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าแล้ว  ผลงานจากการร่วมออกแบบและพฒันากบัลกูค้าจะเป็นการรักษาให้
ลกูค้าใช้บริการของบริษัทต่อไปในระยะยาวต่อไป   

3.5.3. มุ่งเน้นการเพิ่มจาํนวนการผลติ ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากาํไรขัน้ต้นสูง เพื่อเพิ่มอัตรากาํไร
ขัน้ต้นโดยรวมให้สูงขึน้ 

บริษัทมีเปา้หมายในการเพ่ิมจํานวนการผลิต ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูกวา่ ได้แก่ การผลิตและ
ประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภทอ่ืน และการประกอบและทดสอบ
แผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging)  

บริษัทจะมุ่งเน้นการร่วมพฒันา และ/หรือ การรับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์จากลกูค้าใหม่ 
สําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นค่อนข้างสงู การท่ีบริษัทเน้นการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
ต้องใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และมีความแม่นยําสงู และการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ (Joint Innovation) กบัลกูค้า ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น ซึง่จะเป็นสว่นสําคญัในการเกือ้หนนุให้
บริษัทสามารถผลิต ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นสงู เพ่ือเพ่ิมอตัรากําไรขัน้ต้นในการดําเนินธุรกิจโดยรวมให้สงูขึน้ 

นอกจากนี ้ การท่ีบริษัทมีเปา้หมายในการขยายธรุกิจ ไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC 
Packaging) ซึง่กลยทุธ์ดงักลา่วจะทําให้บริษัทมีการขยายกําลงัการผลิตเพ่ิมขึน้และมีการกระจายตวั (diversify) 
ของธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์จากการทํา การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปสูก่ารประกอบและทดสอบ
แผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) มากย่ิงขึน้ ซึง่ธุรกิจสองธุรกิจนี ้ จะสามารถเกือ้หนนุกนัทําให้บริษัทสามารถ
ให้บริการบริษัทลกูค้าอย่างครบวงจรมากขึน้ และทําให้บริษัทมีปริมาณการรับจ้างผลิตและประกอบสินค้า
อิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้ด้วย   อีกทัง้ธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) นัน้มีวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑ์ (Product Life Cycle) ท่ียาวกว่าธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ (Microelectronics 
Module Assembly) มาก โดยมีวงจรชีวิตผลติภณัฑ์สว่นมากยาวนานกวา่ 5 ปี ทําให้ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตบอ่ย ซึง่จะเป็นการลดต้นทนุได้  และนอกจากนี ้การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) 
ยงัมีมลูคา่เพ่ิมท่ีสงูกว่าด้วย  อนัจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีเสถียรภาพท่ีดีย่ิงขึน้ในระยะยาว 
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ์ 

4.1 ลักษณะของผลติภณัฑ์ 

บริษัทประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services 
หรือ EMS) ให้กบัเจ้าของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ผู้ รับจ้างผลิต
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Subcontractor) และผู้ รับจ้างออกแบบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Fabless Company) โดย
บริษัทรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือสง่ให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

บริษัทสามารถให้บริการการผลติและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ประเภท
ต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและมีคณุภาพสงู มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ตัง้แตท่ี่เป็นมาตรฐานทัว่ไปในตลาด จนกระทัง่เทคโนโลยีขัน้สงูหลากหลายรูปแบบ ซึง่การใช้เคร่ืองจกัร
ท่ีมีเทคโนโลยีขัน้สงูและครบวงจรดงักลา่ว ประกอบกบัความสามารถของบริษัทในการร่วมออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑ์กบัลกูค้า (Joint Innovation) ทําให้บริษัทสามารถรับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องการ
ความละเอียดและความแม่นยําสงู ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความซบัซ้อน และชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นนวตักรรม
ใหม่อย่างหลากหลายเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าชัน้นําของโลกได้ โดยเคร่ืองจกัรดงักลา่วสามารถใช้
สําหรับการให้บริการผลิตและประกอบชิน้สว่นผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) 
ประเภทต่าง ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการผลติและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly 
หรือ PCBA) การให้บริการผลิตและประกอบชิน้สว่นหน้าจอ (Liquid Crystal Display Module Assembly or LCD 
Module Assembly) สําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ไปจนถึงการให้บริการผลิตและประกอบชิน้สว่นผลติภณัฑ์
อิเลก็ทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีขัน้สงู เชน่ บตัรอจัฉริยะ (Intelligent Card) ชิน้สว่นสําหรับโปรเจคเตอร์เลเซอร์แบบ
พกพา (Portable Laser Projector) และหน้าจอระบบสมัผสั (Clear Pad) สําหรับโทรศพัท์มือถือ นอกจากนี ้บริษัท
ยงัประกอบธุรกิจให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC 
Packaging) ทัง้ในรูปแบบการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวมแบบพืน้ฐาน (Standard Packaging) และ
ประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวมแบบขัน้สงู (Advanced Packaging)  

4.1.1 การผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly)  

บริษัทรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับผลติภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2553 บริษัทมี
กําลงัการผลิตรวมประมาณ 100 ล้านชิน้ต่อปี  ผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีบริษัทให้บริการ อาทิ เชน่ 

 การรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly หรือ PCBA) 
เพ่ือควบคุมการทํางานของฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Control Board) สําหรับทัง้ขนาด 2.5 นิว้ และ 3.5 
นิว้ ให้กบับริษัทหนึง่ในผู้ นําในการผลิตฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) รายใหญ่ของโลก  

 
Hard Disk Drive Control Board สําหรับฮาร์ดดิสก์  

 การผลิตและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ Touch Pad ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ Notebook 
และชิน้ส่วนClick Wheel Interface ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองฟังเพลง MP3 ให้กับบริษัท Fabless รายหนึ่ง 
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ซึ่งเป็นผู้ นําของโลกในการพัฒนาระบบควบคุมการสั่งงานของคอมพิวเตอร์ (Human Interface 
Solutions) สําหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Computing) อปุกรณ์การสื่อสาร และอปุกรณ์เพ่ือการ
บันเทิง โดยบริษัท Fabless รายดังกล่าว มีส่วนแบ่งการตลาดใน Touch Pad สําหรับคอมพิวเตอร์
พกพามากกวา่คร่ึงหน่ึงของโลก 

  

Touch Pad สําหรับคอมพิวเตอร์พกพา Click Wheel Interface สําหรับเคร่ืองเล่น MP3 

 

 การการผลิตและประกอบหน้าจอระบบสมัผสั (Clear Pad) สําหรับโทรศพัท์มือถือแบบ Smart Phone 
และเคร่ืองเล่น MP4 โดยใช้เทคโนโลยีการเช่ือมแผงวงจรขัน้สงูลงบนแผ่นพลาสติกใส (PET) ซึ่งทําให้มี
ต้นทุนท่ีตํ่าและมีความยืดหยุ่นกว่าหน้าจอแบบแก้ว โดย นอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือแบบ  Smart 
Phone และเคร่ืองเล่น MP4 แล้ว  Clear Pad ยงัสามารถนําไปใช้สําหรับอปุกรณ์อ่ืน ๆ ได้อีกมากมาย 
ในแทบทกุอตุสาหกรรม   

 

ClearPad สําหรับโทรศพัท์มือถือรุ่น Smart Phone ตา่ง ๆ 

 

 การรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนแบบ PCBA โดยใช้เทคโนโลยี PTH SMT และ COB  สําหรับ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด เช่น โทรศพัท์ เคร่ืองเป่าผม เคร่ืองแปรงฟันอิเล็กทรอนิกส์ โทรทัศน์ 
LCD จอแบนของผลิตภณัฑ์ย่ีห้อ Panasonic และผลิตภณัฑ์ยี่ห้ออ่ืน ๆ 

 การรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับโทรศัพท์สํานักงานให้กับ NEC ซึ่งเป็นการ
ผลิตและประกอบในส่วนของ LCD Module ท่ีมีลกัษณะคล้ายกับการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วน
หน้าจอสําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (LCD Module Assembly)  

 การผลิตและประกอบอุปกรณ์สื่อสารระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นระบบ
ฉลากท่ีพฒันาขึน้จากระบบฉลากแบบแถบบาร์โค้ด โดยจุดเด่นของ RFID คือสามารถอ่านข้อมูลของ
ฉลากได้โดยไม่ต้องมีการสมัผสั มีคณุสมบตัิท่ีทนต่อความชืน้ แรงสัน่สะเทือน การกระทบกระแทก และ
สามารถอ่านข้อมลูได้ด้วยความเร็วสงู โดยผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ระบบฉลากแบบ RFID เช่น บตัรสําหรับผ่าน
เข้าออก บตัรจอดรถ และ ระบบฉลากของสินค้า เป็นต้น  
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 การผลิตและประกอบวงจรในบตัรสมาร์ตการ์ดเป็นบตัรบนัทกึข้อมลู โดยสมาร์ตการ์ดจะมีการบรรจเุอา
ชิปหน่วยความจําไว้ภายในตัวเพ่ือจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือทํา
หน้าท่ีหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในบัตรเอาไว้เม่ือบัตรสมาร์ตการ์ดถูกนําไปใช้งาน
ร่วมกับเคร่ืองอ่าน ตัวอย่างของบัตรสมาร์ตการ์ด อาทิ เช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม บัตรประจําตัว
ประชาชน 

4.1.2 การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC 
Packaging)  

ในปัจจบุนั บริษัทให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) โดยมีกําลงัการผลิต
รวมประมาณ 1,200 ล้านชิน้ต่อปีในปี 2553 บริษัทสามารถให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมได้
หลายชนิด โดยมีลกูค้าในแถบยโุรป อเมริกา และเอเชีย 

 Standard Packaging ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบทัว่ ๆ ไปในตลาดซึง่มีการผลิตกนัมานานจนมีขนาด
และรูปแบบเป็นมาตรฐานในตลาดโดยจะมีขนาดใหญ่และหนา ได้แก่ SOIC, TSSOP, SCTO, SOT23, 
SOT143 เป็นต้น และ Advanced Packaging ซึ่งเป็นการประกอบแผงวงจรในรูปแบบท่ีเพ่ิงมีการ
พัฒนาโดยจะมีขนาดเล็กและบางมากกว่าชนิด Standard Packaging ได้แก่ TDFN (Thin Dual Flat 
Non-Lead) UDFN (Ultra-Thin Dual Flat Non-Lead) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การให้บริการประกอบและ
ทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) มีอาทิเช่นบริษัทผลิตและประกอบอปุกรณ์ Infrared Data 
Association (IrDA) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สําหรับเช่ือมต่อสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless) โดยสามารถ
เช่ือมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ Notebook เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (PDA) เคร่ือง Printer และกล้องถ่ายรูปแบบ Digital เป็นต้น 

  
IC Packaging 

 นอกจากนี ้บริษัทยังเป็นหนึ่งในผู้ นําในการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้า
เคร่ืองกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีกําลังเติบโต
มากในปัจจุบัน โดยบริษัทมีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี MEMS สําหรับ
นําไปใช้กับเคร่ืองวดัแรงดนัลมยางรถยนต์ (Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) กบับริษัท 
GE Sensing แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอปุกรณ์นีจ้ะวดัแรงดนัลมยางรถยนต์แล้วส่งข้อมลูไปท่ีแผง
หน้าปัดรถยนต์เพื่อบอกระดบัแรงดนัลมยางให้ผู้ขบัข่ีทราบ ปัจจบุนัรถยนต์ในต่างประเทศได้มีการนํา
อปุกรณ์ชนิดนีไ้ปติดตัง้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรถบรรทุก นอกจากนี ้การท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามี
กฎหมายบงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 1 กันยายน 2552 กําหนดให้รถยนต์ทุกคนัท่ีจะขายในสหรัฐอเมริกา ต้องมี
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยางนัน้ ส่งผลให้ตลาดของอุปกรณ์เคร่ืองวัดแรงดันยางรถยนต์มีโอกาส
ขยายตวัสงู และในปี 2555 สหภาพยโุรปจะบงัคบัใช้เชน่เดียวกนั นอกจากเทคโนโลยี MEMS ท่ีนําไปใช้
กับเคร่ืองวดัแรงดนัลมยางรถยนต์ บริษัทยังนําเทคโนโลยีการผลิตนีไ้ปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
เช่นเคร่ืองวดัความดนัในอุปกรณ์การแพทย์ อปุกรณ์สําหรับอุตสาหกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สําหรับผู้บริโภคทัว่ไป  
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MEMS สําหรับเคร่ืองวดัแรงดนัลมยางรถยนต์  
(Tire Pressure Monitoring System) 

MEMS สําหรับเคร่ืองวดัความดนัในอปุกรณ์อ่ืน ๆ 

 

 
แผนการพฒันา IC Packaging ของบริษัท 

สทิธิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทนุ 
พ.ศ. 2520 ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัทจํานวน 2 ฉบบั โดยการอนมุติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
ภายใต้เง่ือนไขต่างๆท่ีกําหนดไว้ บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรท่ีมีสาระสําคญัดงัต่อไปนี ้

- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม วนัท่ี 29 กนัยายน 2547 

- บตัรสง่เสริมการลงทนุ เลขท่ี 2057(4)/2547 ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2547  

- ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม เลขท่ี อก 0906/005845 ลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2548 

เลขท่ี อก 0906/015080 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2549 

เลขท่ี อก 0906/015444 ลงวนัท่ี 28 มิถนุายน 2550 

เลขท่ี อก 0906/016064 ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2550 
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เลขท่ี อก 0906/020700 ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2550 

เลขท่ี อก 0907/030677 ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2552 

- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม 
   การลงทนุ 

ผลิต Integrated Circuit และ LCD Module และประกอบ PCBA 
ประเภท 5.5 การผลิตชิน้ส่วนหรืออปุกรณ์ท่ีใช้กบัผลิตภณัฑ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

- สรุปสาระสําคญั สิทธิ ประโยชน์  
   และเงื่อนไข 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการ
ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 7 ปีนับจาก
วันท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (สิทธิประโยชน์ท่ี
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิน้สุดในวันท่ี 8 ธันวาคม 
2555) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับ
ยกเว้นดงักล่าว สามารถนําผลขาดทุนประจําปีท่ีเกิดขึน้ระหว่าง
เวลานัน้ไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภายหลังระยะเวลาท่ี
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่
วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ่ง
หรือหลายปีก็ได้ 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไป
รวมคํานวณเพือ่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล  

 ทนุจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 463.5 ล้านบาท 

 กําลงัการผลิต  

 IC  656,000,000  ชิน้ตอ่ปี 

 LCD Module 17,000,000  ชิน้ตอ่ปี 

 PCBA  80,000,000  ชิน้ตอ่ปี 

 (เวลาทํางาน 21 ชัว่โมง ตอ่วนั 300 วนั ตอ่ปี) 

 ต้ องตั ง้ โรงงาน ใน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทัง้นี ้ภายในระยะเวลา 15 ปีนับแต่วันเปิด
ดําเนินการ จะย้ายโรงงานไปตัง้ในท้องท่ีอืน่ไม่ได้ 

 

- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม วนัท่ี 1 มีนาคม 2549 

- บตัรสง่เสริมการลงทนุ เลขท่ี 1386(4)/2549 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2549  

- ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม เลขท่ี อก 0906/013806 ลงวนัท่ี 8 มิถนุายน 2550 

เลขท่ี อก 0906/016064 ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2550 

เลขท่ี อก 0907/007603 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2552 

เลขท่ี อก 0907/030676 ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2552 

- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม ผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PCBA, Touch Pad Module และ 
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   การลงทนุ Optical Mouse Sensor และผลิตภณัฑ์ IC 

- สรุปสาระสําคญั สิทธิ ประโยชน์  
   และเงื่อนไข 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการ
ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 7 ปีนับจาก
วันท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (สิทธิประโยชน์ท่ี
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิน้สุดในวันท่ี 30 เมษายน 
2557) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับ
ยกเว้นดงักล่าว สามารถนําผลขาดทุนประจําปีท่ีเกิดขึน้ระหว่าง
เวลานัน้ไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภายหลังระยะเวลาท่ี
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่
วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ่ง
หรือหลายปีก็ได้ 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไป
รวมคํานวณเพือ่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล  

 ต้องมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในด้านฝึกอบรมบุคลากรไทยเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง (Payroll) ของทัง้คนไทยและคน
ตา่งชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในระยะ 3 ปีแรก 

 ทนุจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 463.50 ล้านบาท 

 กําลงัการผลิต  

 IC   24,000,000  ชิน้ตอ่ปี 

 ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 45,000,000  ชิน้ตอ่ปี 

 (เวลาทํางาน 21 ชัว่โมง ตอ่วนั 300 วนั ตอ่ปี) 

 ต้ องตั ง้ โรงงาน ใน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทัง้นี ้ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิด
ดําเนินการ จะย้ายโรงงานไปตัง้ในท้องท่ีอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากคณะกรรมการ 

 
นอกจากนี ้บริษัทได้รับสิทธิการสง่เสริมการลงทนุจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยตามประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุท่ี 7/2552 เร่ืองมาตรการส่งเสริมการลงทนุให้บริษัทท่ีได้รับการ
สง่เสริมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ (MAI) ซึง่บริษัทจะได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลโดยไม่จํากดัวงเงิน ตามบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 2020 (1)/2552 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2552 
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4.2 การตลาดและการจัดจาํหน่าย 

4.2.1 ลักษณะการให้บริการ และประเภทสินค้าที่ผลิต สามารถแบ่งตามลูกค้ารายหลักของ
บริษัท ได้ดังตารางต่อไปนี ้ 

ลกูค้า ประเภทการผลติหลกั ประเภทสินค้าท่ีผลิต 
  1.   บริษัทผลิต Hard Disk Microelectronics Hard Disk Drive Control Board 
  2.   บริษัท Fabless รายหนึง่ Microelectronics Touch Pad, Clear Pad, MP3/MP4, Touch Switch 
  3.   On Semiconductor IC Packaging Laptop, TV set, Fax Machine, DVD Player, 

Electronics Appliance 
  4.   GE Sensing IC Packaging Tire Pressure Monitoring System สําหรับ

อตุสาหกรรมรถยนต์, Pressure Sensor สําหรับ
อตุสาหกรรมการแพทย์ 

  5.   ELMOS Microelectronics Pressure Sensor สําหรับอตุสาหกรรมรถยนต์ 
  6.   EM Microelectronics Microelectronics Optical Mouse Sensor 
  7.   California Micro Device IC Packaging Laptop, TV set, Fax Machine, Remote control, 

mobile phone, MP3 
  8.   IDS Microelectronics Interactive Remote Control 
  9.   NEC Microelectronics Display Module for desk telephone 
10.   CODE CORP Microelectronics Barcode Scanner 
 
ปริมาณการจําหน่ายช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจําแนกตามลูกคา้หลกั 

 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
ปริมาณการจําหน่าย (ล้านชิน้)    
บริษัทผลิต Hard Disk  28.98  31.81  29.18 
บริษัท Fabless รายหนึง่    
    ClearPad  2.22  12.80  12.87 
    Others  22.43  11.69  4.66 
On Semiconductor  328.20  431.98  504.65 
GE Sensing  16.27  16.17  8.35 
ELMOS  7.14  7.50  11.90 

 
บริษัทผลิตและประกอบชิน้สว่นทางอเิล็กทรอนิกส์เพ่ือจําหน่ายให้กบัสินค้าหลายประเภทอตุสาหกรรม โดย

แยกเป็นผลิตภณัฑ์หลกั 6 ประเภท คือ กลุ่มคอมพวิเตอร์ กลุ่มอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ 
กลุ่มอปุกรณ์ส่ือสาร กลุ่ม กลุม่อปุกรณ์เพื่อความปลอดภยั และอตุสาหกรรมเคร่ืองบนัเทิง สดัส่วนการจําหน่าย
ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทสามารถจําแนกรายได้ตามประเภทอตุสาหกรรมได้ ดงันี ้ 
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สดัส่วนการจําหน่ายช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจําแนกตามประเภทอตุสาหกรรม 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

พนับาท พนับาท ร้อยละ  พนับาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย       
คอมพิวเตอร์  10,486,327  90.39  10,359,462  86.27  9,410,271  85.73 
อตุสาหกรรมยานยนต์  151,440  1.31  428,160  3.57  489,558  4.46 
อปุกรณ์สื่อสาร  105,766  0.91  379,276  3.16  211,849  1.93 
อตุสาหกรรมเคร่ืองบนัเทิง  440,589  3.80  10,923  0.09  5,488  0.05 
ความปลอดภยั  12,297  0.11  20,035  0.17  59,274  0.54 
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  404,276  3.48  798,515  6.65  790,318  7.20 
อ่ืน ๆ  -  -  11,429  0.10  9,879  0.09 
   รวมรายได้จากการขาย  11,600,696   100.00  12,007,799  100.00  10,976,637  100.00 

 
หากพจิารณาจากสดัสว่นการจําหน่ายตามยอดขายจําแนกตามประเภทอตุสาหกรรม จะเห็นได้วา่สดัส่วนหลกัจะ

เน้นหนกัในอตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 86.27 และร้อยละ 85.73 ในปี 2551 และ ปี 2552 ตามลําดบั อย่างไรก็
ตาม หากพจิารณาในแง่มมุของมลูค่าเพ่ิม (Value Added หรือ VA) จะทําให้เห็นภาพท่ีชดัเจนยิ่งขึน้วา่บริษัทมีการ
กระจายความเสีย่งตามลกัษณะผลิตภณัฑ์ หรือตามประเภทอตุสาหกรรม โดยมิได้เน้นหนกัไปยงัผลิตภณัฑ์หรือ
อตุสาหกรรมใดเพียงอย่างเดียว 

จากการวิเคราะห์สดัส่วนมลูค่าเพ่ิมจําแนกตามประเภทอตุสาหกรรมจะเห็นได้ว่า ในปี 2551 สดัสว่นอตุสาหกรรม
คอมพิวเตอร์จะมีสดัส่วนมากท่ีสดุ เท่ากบัร้อยละ 37.70 ตามมาด้วยอตุสาหกรรมอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
appliance) ท่ีร้อยละ 25.67 และอตุสาหกรรมอปุกรณ์ยานยนต์ ท่ีสดัสว่นร้อยละ 16.74  ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม
สําหรับปี 2552 บริษัทได้เน้นในผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราการทํากําไรสงูขึน้คืออปุกรณ์วดัความดนัยางรถยานยนต์ (TPMS) 
จงึทําให้สดัสว่นอตุสาหกรรมอปุกรณ์ยานยนต์เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 26.36 โดยท่ีอนัดบัแรกและสองคืออตุสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ท่ีร้อยละ 29.56 และอตุสาหกรรมอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic appliance) ท่ีร้อยละ 29.45  ซึง่
จะเห็นได้จากสดัส่วนการจําแนกตามลกัษณะผลิตภณัฑ์และตามประเภทอตุสาหกรรมวา่ บริษัทได้มีความพยายามท่ี
จะกระจายโครงสร้างการทําธุรกิจไปในหลากหลายอตุสาหกรรม และลกัษณะผลิตภณัฑ์ ดงัจะเห็นได้จากตารางดงันี ้
สดัส่วนมูลค่าเพ่ิมจําแนกตามประเภทอตุสาหกรรม 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
มลูคา่เพ่ิม       
คอมพิวเตอร์  353,460   47.66  344,496  37.70   287,531  29.56 
อปุกรณ์รถยนต์  111,501   15.03  152,976  16.74   256,405  26.36 
อปุกรณ์สื่อสาร  42,281   5.70  159,318  17.44   114,293  11.75 
อตุสาหกรรมเคร่ืองบนัเทิง  38,781   5.23  2,407  0.26   1,459  0.15 
ความปลอดภยั  10,914   1.47  14,292  1.56   18,676  1.92 
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  184,720   24.91  234,558  25.67   286,461  29.45 
อ่ืน ๆ  -   -  5,718  0.63  7,879  0.81 
   รวมมลูคา่เพ่ิมจากการขาย  741,658   100.00   913,766  100.00   972,704  100.00 
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รายได้จากการขายสินค้าในประเทศ (เพื่อการส่งออก) มีสดัส่วนร้อยละ 84.77 และร้อยละ 84.59 ของ
รายได้จากการขายรวมในปี 2551 และ ปี 2552 โดยรายได้ของบริษัทจําแนกตามภมิูภาคของบริษัท มีรายละเอียดดงั
ตารางตอ่ไปนี ้

สดัส่วนการจําหน่ายช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจําแนกตามภูมิภาค 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายในตา่งประเทศ  1,342,095   11.57     1,828,895 15.23  1,691,995  15.41 
รายได้จากการขายในประเทศ (เพ่ือ
การสง่ออก) 

10,258,601   88.43   10,178,905 84.77  9,284,642  84.59 

   รายได้จากการขายรวม 11,600,696  100.00   12,007,800  100.00  10,976,637  100.00 

 
บริษัทได้ทําการตลาด ติดต่อลกูค้าและรับจ้างผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์โดยตรงจาก

หน่วยงานตา่ง ๆ ภายในบริษัทและผ่านทางบริษัทร่วม พนัธมิตรและตวัแทนการตลาดของบริษัทอีกช่องทางหนึง่ 
บริษัทได้หาลกูค้าใหม่ผ่านทางฝ่ายการตลาดของบริษัทเองด้วย เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึง่พิงพนัธมิตร
และตวัแทนการตลาดของบริษัท ทําให้สดัส่วนรายได้ท่ีเป็นลกูค้าท่ีบริษัทเป็นผู้ ติดต่อเองเพ่ิมขึน้ 

บริษัทจะเข้าร่วมในการศกึษาความเป็นไปได้ในการรับงาน โดยบริษัทจะเข้าทําสญัญา Non-Disclosure 
Agreement เพ่ือศกึษารายละเอียดข้อมลูของผลิตภณัฑ์ เชน่ เทคโนโลยี งานออกแบบ กระบวนการผลิต และวตัถดิุบ 
เป็นต้น หลงัจากได้ทําการศกึษารายละเอียดตา่ง ๆ และเข้าใจความต้องการของลกูค้าแล้ว บริษัทจะดําเนินการ
ออกแบบในส่วนของ electronics circuit design ออกแบบกระบวนการผลิต และวิเคราะห์ต้นทนุในการผลิตเพ่ือทํา
ข้อเสนอให้กบัลกูค้า หากลกูค้าตกลงในเบือ้งต้นแล้ว บริษัทจะทําสินค้าตวัอย่างให้กบัลกูค้า (Qualification Lot) 
เพ่ือให้ลกูค้าทดลองคณุภาพ  หากลกูค้ามีความพอใจในสินค้า ก็จะดําเนินการสัง่สินค้าเชิงพาณิชย์โดยลกูค้าจะมี
คําสัง่จ้างผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์ (Purchase Order หรือ PO) ให้กบับริษัท ซึง่การออก Purchase Order ของ
ลกูค้าสว่นใหญ่จะมีลกัษณะเป็นแบบเดือนต่อเดือน  ทัง้นี ้ ในการพฒันาสินค้าหรือผลิตภณัฑ์แตล่ะครัง้จะมี
กระบวนการท่ีคอ่นข้างซบัซ้อนและใช้ระยะเวลานานกวา่ท่ีลกูค้าจะตดัสินใจยอมรับคณุภาพและไว้วางใจให้
ผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้ รับจ้างผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ของตนเอง ดงันัน้ แม้วา่การสัง่สินค้าจะ
ไม่มีการผกูมดัผา่นสญัญาระยะยาว แตโ่ดยทัว่ไป ลกูค้ามกัจะไม่คอ่ยมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้ รับจ้างผลติและ
ประกอบผลิตภณัฑ์ภายหลงัจากท่ีลกูค้าปลายทางได้ตกลงให้บริษัทเป็นผู้ รับจ้างผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์
อิเลก็ทรอนิกส์ของลกูค้าแต่ละราย  

สดัส่วนรายไดจํ้าแนกตามช่องทางการจดัจําหน่าย 

 

รายได้จากการขาย 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

พนับาท ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

ขายตรง 11,192,705  96.48  11,548,837   96.18  10,375,730  94.53 
Stars USA  273,633  2.36  329,274  2.74  490,011  4.46 
Smart Electronics  96,892  0.84  106,557  0.89  91,409  0.83 
SIIX Corporation  37,465  0.32  23,132  0.19  19,487  0.18 

รวม 11,600,696  100.00  12,007,799  100.00  10,976,637  100.00 
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ตวัแทนการตลาดของบริษัทมี 3 ราย ได้แก่ Stars Microelectronics USA, Inc. (สหรัฐอเมริกา), SIIX 
Corporation และ Smart Electronics (ยโุรป) ซึง่มีเครือขา่ยครอบคลมุตลาดทัว่โลก โดยบริษัทมีส่วนร่วมในการวาง
กลยทุธ์ทางการจําหน่าย และกําหนดนโยบายตา่ง ๆ ด้านการขายกบับริษัทย่อย พนัธมิตร และตวัแทนจําหน่าย
ดงักล่าว อาทิเช่น การกําหนดราคา การเลือกตลาดเปา้หมาย การกระจายสินค้า การขนส่งสินค้า การจดังานแสดง
สินค้า และเย่ียมเยียนลกูค้าเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า เป็นต้น เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาดในแต่ละ
ภมิูภาค  

 

 Star Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทสญัชาติสหรัฐอเมริกาซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี 2548 มีสํานกังานอยู่ท่ี 
ซิลิกอนวลัเลย์ เมืองซานโจเซ ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้เข้าไปร่วมลงทนุใน
สดัสว่นร้อยละ 19  ทีมผู้บริหารของบริษัท Stars Microelectronics USA เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความชํานาญใน
การจดัจําหน่ายและร่วมพฒันาสินค้ากบัลกูค้า รวมถึงการให้บริการ การรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีฐานลกูค้าสว่นใหญ่อยู่ในอตุสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์หลาย ๆ ประเภท 
และอตุสาหกรรมยานยนต์ ลกูค้าท่ีบริษัท Stars Microelectronics USA เป็นผู้แนะนํามีอาทิเช่น On 
Semiconductor, Impinj, CMD, Check Point, และ Code Corp 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2552  บริษัทได้ทําการซือ้หุ้นในบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc เพ่ิมเติม 
ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2551 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2551 และท่ี
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2552 ให้บริษัทเข้าซือ้หุ้นของ Stars 
Microelectronics USA, Inc. จํานวน 8 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.001 เหรียญสหรัฐ ซึง่เท่ากบัมลูค่าหุ้นท่ี
ตราไว้ เพ่ือเพ่ิมสดัส่วนการถือหุ้นให้เป็นร้อยละ 59 โดยการซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมบางสว่นของ ทําให้ใน
ปัจจบุนับริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยบริษัทถือหุ้นร้อย
ละ 59 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
 

 Smart Electronics เป็นบริษัทสญัชาติเยอรมนั ปัจจบุนัเป็นตวัแทนจดัจําหน่ายให้กบับริษัทในประเทศแถบ
ยโุรป และบริษัทมีแผนท่ีจะร่วมกบั Smart Electronics ก่อตัง้บริษัท Stars Microelectronics Europe 
GMBH ผู้บริหารของบริษัท Smart Electronics มีความชํานาญและประสบการณ์ในการจดัจําหน่าย
อปุกรณ์และชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศแถบยโุรปมากกวา่สิบปี ปัจจบุนัลกูค้าในแถบประเทศยโุรป
ของบริษัทได้รับการติดตอ่ผ่าน Smart Electronics เช่น EM Microelectronics เป็นต้น โดยตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 
3 ของปี 2548 บริษัทได้ให้เงินกู้ ยืมต่อ บริษัท Smart Electronics เป็นจํานวน 50,000 ยโูร ตามสญัญาเข้า
ร่วมลงทนุในบริษัทนัน้ โดยเงินกู้ ยืมดงักลา่วจะถกูแปลงสภาพเป็นทนุเรือนหุ้นตอ่เม่ือมีการจดทะเบียน
เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท Stars Microelectronics Europe GMBH เรียบร้อยแล้ว ซึง่ขณะนีอ้ยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ ลกูค้าท่ีบริษัท Smart Electronics เป็นผู้แนะนํามีอาทิเช่น EMM, BOSCH, และ ELMOS 

 

 SIIX Corporation เป็นบริษัทสญัชาติญ่ีปุ่ นซึง่ก่อตัง้เม่ือปี 2535 จดัเป็นบริษัท Electronic Manufacturing 
Service (EMS) ได้เลง็เห็นถึงศกัยภาพของบริษัท ประกอบกบัการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้บริหารของบริษัท 
จึงได้เข้ามาเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจและเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทตัง้แตปี่ 2541 และได้มีบทบาทสําคญัในการ
ทําตลาด หาลกูค้าและเป็นตวัแทนในการจําหน่ายสินค้าให้กบับริษัทตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา แม้วา่ในปี 2547 
สดัสว่นการจําหน่ายท่ีผ่าน SIIX Corporation มีสดัสว่นสงูถึงร้อยละ 89.4 ของรายได้รวม แตเ่น่ืองจากการ
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ท่ีลกูค้าท่ีผ่านทาง SIIX Corporation มีการย้ายฐานการผลิตสว่นหนึง่ไปยงัประเทศจีน จงึทําให้ยอดขาย
ลดลงมากระหว่างปี 2548 – 2550  และประกอบกบัการท่ีบริษัทได้เพ่ิมขีดความสามารถการทําการตลาด
โดยตรงถึงลกูค้าและผ่านตวัแทนจําหน่ายรายอ่ืน ทําให้สดัสว่นยอดขายผ่าน SIIX Corporation ลดลง  

4.2.2 การจัดหาผลติภณัฑ์ และบริการ 

กาํลังการผลิต 

ในปัจจบุนั บริษัทมีโรงงาน 2 แห่งตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน (เขตส่งออก) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
บนเนือ้ท่ี 17 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด 25,500 ตารางเมตร ในปัจจบุนั บริษัทดําเนินการผลิต 3 กะต่อวนั กะละ 8 
ชัว่โมง ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 โรงงานแห่งที ่1  สร้างเสร็จเม่ือปี 2540 บนเนือ้ท่ี 4 ไร่ 
โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้สิน้ 3,500 ตารางเมตร ปัจจบุนั 
บริษัทใช้พืน้ท่ีในโรงงานแห่งท่ี 1 ในการจดัเก็บวตัถดุิบ
และสินค้า ซึง่อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะสามารถเพ่ิมการ
ผลิตในอนาคต   

 
 

 โรงงานแห่งที2่  ตวัอาคารสร้างเสร็จเม่ือปี 2548 และ
มีการดําเนินการผลิตเม่ือปี 2549  ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี 13 ไร่ 
โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้สิน้ 22,000 ตารางเมตร โดยมี
กําลงัการผลิตทัง้สิน้ประมาณ 780 ล้านชิน้ต่อปี 
ให้บริการ Microelectronics Module Assembly  IC 
Packaging Assembly & Test และ Captive Line 
Assembly  

 กําลงัการผลิตรวมและปริมาณการผลิตรวมในปัจจบุนั 

ผลิตภณัฑ์ กําลงัการผลติเต็มท่ีตอ่ปี  
(ล้านชิน้) 
(ปี 2552) 

ปริมาณการผลิตจริง  
ปี 2552  
(ล้านชิน้) 

อตัราการใช้กําลงั
การผลิต  
(ร้อยละ) 

การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม  
(IC Packaging) 

700.0 530.4 75.8 

การผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Microelectronics Module Assembly) 

80.0 51.6 64.5 

รวม 780.0 582.0 74.6 
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 ขัน้ตอนการทาํการตลาดและการผลิต 

ขัน้ตอนการทําการตลาดของบริษัท สามารถสรุปได้ ดงันี ้
 
 
 

 
 

 
 
สําหรับขัน้ตอนในการรับจ้างผลติและประกอบชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 

การออกแบบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ การจดัหาวตัถดิุบ การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ การทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ และการบรรจแุละขนส่ง 

การออกแบบช้ินส่วนอเิล็กทรอนิกส์ ในขัน้ตอนของการออกแบบ ทีมงานวิศวกรของบริษัทจะร่วมกบั
ลกูค้าในการออกแบบชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์ (Joint Innovation) เพ่ือให้เข้าใจถึงความต้องการของลกูค้าและให้ได้
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ ในขณะเดียวกนั ก็สามารถลดต้นทนุ พลงังาน อนัเป็นผลมาจากขัน้ตอนในการผลิตและ
ประกอบท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึง่นอกจากจะได้ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าแล้ว ผลจากการร่วมออกแบบและพฒันากบั
ลกูค้าจะเป็นพนัธะสญัญาให้ลกูค้าใช้บริการของบริษัทตอ่ไปในระยะยาว โดยบริษัทจะให้คําแนะนําในการจดัวาง
แผงวงจร เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และดําเนินการผลิตและประกอบชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์ต้นแบบ ซึง่จากการท่ี
บริษัทมีเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีทนัสมยัและมีความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีดงักลา่วในการผลิตและประกอบ ทํา
ให้การออกแบบชิน้สว่นของบริษัทสามารถยืดหยุน่ได้ตามความต้องการของลกูค้า ในปัจจบุนั ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัท
ร่วมกบัลกูค้าออกแบบและพฒันาชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 30 ของรุ่นผลิตภณัฑ์ สําหรับการ
จดสิทธิบตัรในเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการพฒันาร่วมกนั (Joint Innovation) นัน้ ลกูค้าจะเป็นผู้จดสิทธิบตัร และบริษัท
จะเป็นผู้ นําเทคโนโลยีดงักลา่วไปใช้ในการผลิตสินค้า 

การจัดหาวัตถุดบิ วตัถดิุบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตมีทัง้วตัถดิุบท่ีลกูค้าและตวัแทนการตลาดเป็นผู้จดัหา
ให้ และวตัถดิุบท่ีบริษัทเป็นผู้จดัหาเอง โดยวตัถดิุบท่ีลกูค้าจดัหาให้นัน้ ลกูค้าจะสง่มอบวตัถดิุบตามจํานวนท่ีเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ในการผลิตและประกอบชิน้สว่น ในกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้จดัหาเอง บริษัทจะต้องวางแผนการจดัซือ้ 
ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วบริษัทจะไม่สัง่ซือ้วตัถดิุบลว่งหน้า แตจ่ะสัง่วตัถดิุบเม่ือได้รับคําสัง่จากลกูค้าให้ผลิตและประกอบ
ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านัน้ 

การผลติและประกอบชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ เม่ือบริษัทได้รับวตัถดิุบตามท่ีต้องการแล้ว บริษัทจะ
ดําเนินการผลิตและประกอบชิน้สว่นตามแบบท่ีลกูค้าต้องการ โดยประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจร
ชนิดตา่ง ๆ โดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ เทคโนโลยีขัน้สงูท่ี
เคร่ืองจกัรของบริษัทใช้อยู่ในปัจจบุนัเป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และเป็นท่ีนิยมในต่างประเทศ มีความซบัซ้อนและมี
ต้นทนุสงู ได้แก่ FCOF และ FCOG เป็นต้น โดยชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีได้จากการผลิตและประกอบด้วยเทคโนโลยี
เหล่านีจ้ะมีคณุภาพสงู ขนาดเลก็ และนํา้หนกัเบา ในปัจจบุนัผู้ผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทยยงัไม่มีการนําเทคโนโลยีเหล่านีเ้ข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย นอกจากนี ้ บริษัทยงัใช้เทคโนโลยีในการประกอบ
ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนท่ีมีต้นทนุต่ํากวา่ เช่น PTH, SMT และ COB ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้กนัทัว่ไปใน
ปัจจบุนั   

ส่งมอบ

สินค้า
ผลิตจริง

จัดหา

วัตถุดบิ
ตดิต่อ

ลูกค้า

ลูกค้า

แจ้งให้

เสนอ

ราคา

ตอบรับการ

เสนอนราคา

บริษัท

เสนอราคา
ออกแบบ ทดลอง

การผลิต
ทําสัญญา

ส่งมอบ
สินค้า
ชุดแรก

ผลิตจริงจัดหา
วัตถุดบิ

ตดิต่อ
ลูกค้า

ลูกค้า
แจ้งให้
เสนอ
ราคา

ตอบรับการ
เสนอนราคา

บริษัท
เสนอราคา

ออกแบบ
และพัฒนา

ทดลอง
การผลิต

ทาํสัญญา

เดือนที่ 0 เดือนท่ี 2-3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 6
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ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึง่ อาจต้องใช้เทคโนโลยีในการ
ผลิตและประกอบหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภณัฑ์ บริษัทจะเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
ซึง่เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์นัน้ สามารถใช้สาํหรับการผลิตอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
ได้หลากหลายชนิด  

การทดสอบผลิตภัณฑ์ หลงัจากการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์แล้ว บริษัทจะทําการ
ตรวจสอบการทํางานของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทกุชิน้งานโดยผ่านระบบงานด้านการประกนัคณุภาพและความ
เช่ือถือ (Quality and Reliability Assurance) ก่อนการจดัสง่สินค้าให้แก่ลกูค้า เพื่อให้แน่ใจวา่สินค้าท่ีบริษัทจดัสง่ให้
ลกูค้านัน้ถกูต้อง มีคณุภาพและมาตรฐานตามท่ีลกูค้าต้องการ 

การบรรจุและขนส่ง หลงัจากได้ทําการตรวจสอบผลิตภณัฑ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทําการบรรจุ
ผลิตภณัฑ์และจดัสง่ให้กบัลกูค้าปลายทางตอ่ไป  โดยบริษัทจะได้รับค่าจ้างในการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์จาก
ตวัแทนการตลาดหากเป็นรายการว่าจ้างท่ีผ่านตวัแทนการตลาด  สว่นในกรณีเป็นลกูค้าทางตรงท่ีบริษัทเป็นผู้หามา
เอง บริษัทก็จะได้รับคา่จ้างในการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์จากลกูค้าโดยตรง 

R&D SERVICE MATERIAL’S SOURCING,
PROCUREMENT &
MARKETING

ELECTRONICS &
MECHANIC PARTS
MANUFACTURING

MICROELECTRONICS
ASSEMBLY, COB, TAB,
FLIB CHIP, SMT….ETC.

OEM SERVICE LOGISTICS SERVICE

FINISHED
PRODUCT

MFG COSTING
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ENGINEERING

SELECTION OF
MFG FACILILITIES
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ELECTRONICS

ASSY MFG
COSTING

CUSTOMER
SPEC

PROJECT
PLANNING
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SOURCING

GLOBAL COST
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PROPOSAL OF
OPTIMUM BOM

QUOTATION CONTRACT

PARTS MFG
COSTING
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PROCUREMENT
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CONTROL
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เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 

ในปัจจบุนัเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์มีหลายประเภท โดยชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีได้จากการผลิตและประกอบด้วยเทคโนโลยีท่ีต่างกนัจะมีต้นทนุการผลิต และคณุสมบติัแตกต่างกนั
โดยเฉพาะในด้านขนาด และนํา้หนกั เป็นต้น ซึง่การผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดจะเลือกใช้
เทคโนโลยีแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ท่ีนําชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์นัน้ไปประกอบต่อไป โดย
พฒันาการของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์เร่ิมต้นจากเทคโนโลยีการผลิตและ
ประกอบท่ีไม่ซบัซ้อนมากนกัและใช้แรงงานคนเป็นหลกั เช่น  เทคโนโลยีแบบ Pin Through Hole (“PTH”) โดยใน
ปัจจบุนั เทคโนโลยีในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์มีแนวโน้มท่ีจะซบัซ้อนย่ิงขึน้ และลดการใช้
แรงงานคนลง เน่ืองจากความต้องการชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะนําไปประกอบในผลิตภณัฑ์ขัน้ปลายมีขนาดเลก็ลง
มาก โดยเทคโนโลยีระดบัสงูท่ีมีความซบัซ้อน และใช้แรงงานคนน้อย ได้แก่ Flip Chip on Flexible Circuit (“FCOF”) 
และ Flip Chip on Glass (“FCOG”) จากการท่ีบริษัทได้ลงทนุในเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีไม่ซบัซ้อน และเทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยั บริษัทจงึสามารถผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตท่ีหลากหลายและครบวงจรประกอบกนัความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ของบริษัทในการร่วมพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์กบัลกูค้า ในการตอบสนองความต้องการของ
กระบวนการผลิตใหม่ ๆ ของลกูค้าชัน้นําของโลก นอกจากนี ้ จากการท่ีบริษัทได้มีการให้บริการประกอบชิน้สว่น
ผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC 
Packaging) อยู่ในโรงงานเดียวกนั บริษัทจงึสามารถนําสายการผลิตทัง้คู่มาประยกุต์เข้าด้วยกนัเพ่ือผสมผสานกนั
เป็นเทคโนโลยีการผลติแบบ System in Package (SiP) ซึง่จะรวมวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะ Microelectronics 
Module Assembly อยู่ในวงจรไฟฟา้รวม IC ตวัเดียว ทําให้สามารถผลิตชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ในขนาดท่ีเล็กลงมาก  

ทัง้นี ้ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีแตล่ะประเภทสามารถประยกุต์ใช้ในการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์
อิเลก็ทรอนิกส์ได้หลากหลายประเภท ถึงแม้ผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่มา
ทดแทนรุ่นเก่า แต่กระบวนการผลิต เทคโนโลยี และเคร่ืองจกัรท่ีใช้สําหรับการผลิตและประกอบผลติภณัฑ์
อิเลก็ทรอนิกส์ก็สามารถปรับเปล่ียนให้ประกอบผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ ๆ ได้ โดยการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตแตล่ะ
ครัง้สามารถทําได้โดยง่าย และมีค่าใช้จา่ยท่ีไม่สงูนกั 

สําหรับเทคโนโลยี FCOF และ FCOG นัน้ สามารถใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายนอกเหนือจาก 
LCD Module Assembly ซึง่เทคโนโลยีประเภทนีส้ามารถใช้กบัการเช่ือมวงจรไฟฟ้าท่ีมีขนาดจดุเช่ือมเล็กมากและมี
จํานวนจดุเชื่อมมากกวา่ 100 จดุเช่ือมขึน้ไป ได้แก่ การผลิต Finger Print Sensor, Optical Mouse Sensor, 
โทรทศัน์ LCD, Secure Pad, Touch Screen Panel และ Intelligent Card เป็นต้น โดยปัจจบุนัมีการใช้กําลงัการ
ผลิตในเคร่ืองจกัรกลุ่ม LCD Module Assembly ประมาณร้อยละ 40 สําหรับกําลงัการผลิตในสว่นท่ีเหลือนัน้จะใช้
กบัโครงการการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีกลา่วถึงข้างต้น ซึง่จะทําให้การใช้กําลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรในกลุม่ LCD 
Module Assembly เพ่ิมขึน้เป็นประมาณร้อยละ 60 - 70 
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กําลงัการผลิตและปริมาณการผลิตในปัจจุบนัจําแนกตามระดบัของเทคโนโลยี (ปี 2552) 
 กําลงัผลิตตอ่

เดือน  
อตัราการใช้กําลงัผลิต (ร้อยละ) 

สินค้า Commodity สินค้า High-End รวม 
IC Packaging Capacity 
(Assembly & Test) (ล้านชิน้) 

58   69 

Microelectronics Assembly 
Capacity (ล้านชิน้) 

6.5   74 

- FCOF, FCOG (ล้าน point) 1.2 0 42 42 
- FOB, FOG (ล้าน point) 195 0 76 76 
- COB, COF (ล้าน wire) n.a. 41 46 87 
- PCBA/SMT (ล้าน point) 1.2 78 16 94 
- PTH (ล้าน point) n.a. n.a. n.a. n.a. 

ในตารางข้างต้นนี ้ กําลงัการผลติของธรุกิจการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ (Microelectronics Module 
Assembly) แยกตามระดบัของเทคโนโลยีการผลิตนัน้ จะแตกตา่งจากตวัเลขกําลงัการผลติแบง่ตามจํานวนชิน้และในส่วนอ่ืน ๆ ท่ีได้
กลา่วมาเน่ืองจากวา่ตารางนีจ้ะจําแนกตามระดบัของเทคโนโลยีการผลติและมีหน่วยการวดัเป็นหน่วยการเช่ือมตอ่ มิใชห่น่วยเป็นชิน้
ตามท่ีได้กลา่วมา ดงันัน้จากหน่วยทีต่่างกนันี ้จงึไมส่ามารถนํามาเปรียบเทียบให้ตรงกนัได้ 
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เทคโนโลยีการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีการผลิต 

และประกอบ 
รายละเอียดของเทคโนโลยี ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 

 Pin Through Hole (PTH)  เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยการติดตัง้ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board หรือ 
PCB) โดยการนําชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์วงจรรวม (Integrated Circuit หรือ IC) ตัวต้านทาน (Resistor) ตัวเก็บประจุ
ไฟฟา้ (Capacitor) และไดโอด (Diode) เสียบขาลงในรูของแผน่วงจรพิมพ์โดยตรง  

 เป็นเทคโนโลยีที่ยงัคงมีการใช้งานอยา่งแพร่หลายในการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ที่ไมม่ีข้อจํากดัในเรื่องขนาดและนํา้หนกั 

 เครื่องเป่าผม  

 เครื่องฟอกอากาศ  

 

Surface Mounted 
Technology (SMT) 

 เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยการติดตัง้ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ (Surface-Mounted Device หรือ SMD) ลงบนพืน้ผิว
ของแผ่นวงจรพิมพ์ เช่น อปุกรณ์วงจรรวม ตวัต้านทาน ตวัเก็บประจไุฟฟ้า และไดโอด SMD มีข้อได้เปรียบในด้านของขนาด นํา้หนัก ต้นทุน
ในการผลิต และความทนทาน เมื่อเปรียบเทียบกับชิน้ส่วนแบบมีขาเสียบที่ใช้กันอยู่เดิม จึงส่งผลให้เทคโนโลยีการผลิตแบบ SMT เป็นที่
แพร่หลายในวงการอตุสาหกรรม และชิน้สว่นแบบ SMD ได้รับการพฒันาเพื่อให้มีขนาดที่เลก็ลงและสามารถชว่ยลดต้นทนุของผลิตภณัฑ์ 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่ 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์โทรศพัท์ 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์/notebook  

 Remote Control Unit 

Chip on Board (COB)  เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการติดตัง้วงจรรวม  (Bare IC) โดยตรงลงบนแผ่นฐาน  (Substrate) ชนิด
แผน่วงจรพิมพ์ หรือ แผน่เซรามิค (Ceramic) และใช้ลวดอลมูิเนียมในการเชื่อมวงจร (Wire bonding)  

 เป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทนุตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัการติดตัง้วงจรรวมซึง่ผา่นการประกอบแล้ว (Integrated Circuit หรือ IC) จงึทําให้สามารถลด
ต้นทนุของอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ลงได้ 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์
notebook 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์โทรศพัท์ 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์แบบ
พกพา 

 บตัรสมาร์ทการ์ด 

 บตัรแสดงตวัตน (RFID CARD) 

เทคโนโลยีการผลิต 
และประกอบ 

รายละเอียดของเทคโนโลยี ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 



ส่วนที ่2 บริษัททีอ่อกหลกัทรพัย์  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หวัขอ้ที่ 3 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ์ 

หน้า -34- 

Chip on Flexible Circuit 
(COF) 

 เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการติดตัง้วงจรรวมโดยตรงลงบนแผ่นฐานชนิดอ่อนตวั (Flexible substrate) และใช้
ลวดอลมูิเนียมในการเชื่อมวงจรเชน่เดียวกบัเทคโนโลยี COB 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์
notebook 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์อิเลก็โทรนิกส์แบบ
พกพา 

Flip Chip on Flexible Circuit 
(FCOF) 

 เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการติดตัง้วงจรรวมโดยตรงลงบนแผ่นฐานชนิดอ่อนตวั โดยจะมีความแตกต่างกับ
เทคโนโลยีแบบ COF ที่การติดตัง้อปุกรณ์วงจรรวม (Integrated Circuit หรือ IC) ซึ่งจะเป็นแบบวางหงายลงบนแผ่นฐานชนิดอ่อนตวัแทน
การวางควํ่าแบบ FCOF 

 เทคโนโลยีนีเ้ป็นเทคโนโลยีชัน้สงูเช่นเดียวกบัเทคโนโลยีแบบ FCOG เนื่องจากในการวางอปุกรณ์วงจรรวมควํ่าลงบนแผน่ฐานโดยตรงจะทํา
ให้ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์มีขนาดเลก็ลง เนื่องจากต้องมีการเชื่อมวงจรด้วย Anisotropic Conductive Film หรือ Gold to Gold 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่ 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์อิเลก็โทรนิกส์แบบ
พกพา 

 ชิน้สว่นเครื่องสแกนลายนิว้มือ 

 ชดุจอแสดงผลบนบตัรสมาร์ทการ์ด 

Flip Chip on Glass (FCOG)  เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการติดตัง้วงจรรวมโดยตรงลงบนแผ่นฐานชนิดแก้ว (Glass) และเชื่อมวงจรด้วย 
Anisotropic Conductive Film หรือวิธี Gold to Gold  

 เป็นเทคโนโลยีชัน้สงู โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของเทคโนโลยี การออกแบบ ราคา และ ความทนทาน ซึง่ทําให้สามารถออกแบบอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ให้มีความเร็วที่สงูขึน้ ขนาดเลก็ลง นํา้หนกัลดลง ต้นทนุการผลิตลดลง และลดขัน้ตอนในการผลิต 

 อปุกรณ์ประเภทพกพา 
(portable/mobile Application) 

 ชิน้สว่นโทรศพัท์เคลื่อนที่ 

 เครื่องอา่นบาร์โค้ด (Barcode 
Scanning) 

 อปุกรณ์เครื่องวดัตา่ง ๆ 
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4.2.3 การจัดหาและแหล่งที่มาของวัตถุดบิหลัก 

วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
วตัถดิุบหลกั และวตัถดิุบอ่ืน ๆ โดยวตัถดิุบหลกัจะนําไปใช้ในการประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ ส่วนวตัถดิุบอ่ืน ๆ 
คือวสัดท่ีุใช้ในการสนบัสนนุการผลิต เช่น นํา้ยาทําความสะอาด และเทปกาว เป็นต้น 

การจดัหาวตัถดุิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทมี 2 วิธี คือ วตัถดิุบท่ี
ลกูค้าหรือตวัแทนการตลาดเป็นผู้จดัหาให้ (Consignment) และวตัถดิุบท่ีบริษัทจดัหาเอง (Turnkey) โดยวตัถดิุบ
สว่นใหญ่ท่ีบริษัทใช้ในการผลิตและประกอบในปัจจบุนัเป็นวตัถดิุบท่ีบริษัทจดัหาเอง (Turnkey) สําหรับวตัถดิุบท่ี
ลกูค้าหรือตวัแทนการตลาดเป็นผู้จดัหาให้ (Consignment) ลกูค้าหรือตวัแทนการตลาดจะสง่มอบวตัถดิุบตาม
จํานวนท่ีเพยีงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิตและประกอบชิน้สว่น ในสว่นของวตัถดิุบท่ีบริษัทเป็นผู้จดัหาเอง 
(Turnkey) นัน้ สว่นมากลกูค้าจะเป็นผู้คดัเลือกวา่ให้บริษัทสัง่ซือ้จากผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบรายใด ซึง่คิดเป็นสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 90 – 95 ของมลูคา่วตัถดิุบท่ีบริษัทเป็นผู้จดัหาเอง (Turnkey) ทัง้หมด โดยวตัถดุิบท่ีเหลือประมาณ
ร้อยละ 5 – 10 ของมลูคา่วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตทัง้หมด เป็นวตัถดิุบอ่ืน ๆ บริษัทจะเป็นผู้จดัหาเอง อย่างไรก็ตาม 
โดยปกติบริษัทจะไม่มีการสัง่วตัถดิุบลว่งหน้า แตบ่ริษัทจะสัง่ซือ้วตัถดิุบเม่ือได้รับคําสัง่จากลกูค้าให้ผลิตและประกอบ
ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านัน้ 

ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทผลิต Hard Disk ซึง่มีการจดัหาวตัถดิุบลกัษณะ Turn Key บริษัทจะต้องบนัทึกต้นทนุ
วตัถดิุบ โดยมลูค่าวตัถดิุบในสว่นนีมี้มลูคา่ท่ีมากโดยคิดเป็นสดัสว่นกวา่ร้อยละ 96 ของราคาขาย สําหรับแหล่ง
วตัถดิุบ บริษัทผลิต Hard Disk รายดงักล่าว จะเป็นผู้ กําหนดให้บริษัทซือ้วตัถดิุบเหลา่นีจ้ากตวัเอง และแหล่งท่ีลกูค้า
กําหนดตาม AVL (Approved Vendor List)  ซึง่บริษัทบนัทกึต้นทนุวตัถดิุบของลกูค้ารายนีท้ัง้หมดเป็นการสัง่ซือ้
ภายในประเทศ อนัเป็นผลให้มลูคา่การสัง่ซือ้วตัถดิุบของบริษัทโดยรวมมาจากภายในประเทศเป็นสว่นใหญ่ สําหรับ
วตัถดิุบท่ีมีการจดัซือ้จาก บริษัทผลิต Hard Disk รายนัน้โดยตรง คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของมลูคา่วตัถดิุบ
ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้มีความสี่ยงจากการผึ่งพิงแหล่งท่ีมาของวตัถดิุบจาก บริษัทผลิต Hard Disk ราย
ดงักลา่ว เน่ืองจากวา่การสัง่ซือ้วตัถดิุบจาก บริษัทผลิต Hard Disk รายนัน้จะสมัพนัธ์กบัยอดการสัง่ซือ้กบับริษัทและ
บริษัทจะไม่มีการสัง่วตัถดิุบลว่งหน้า     

อย่างไรก็ดี วตัถดิุบหลายชนิดจําเป็นต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศ เน่ืองจากวตัถดิุบเหลา่นีต้้องใช้
เทคโนโลยีสงูในการผลิต ซึง่ยงัไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ  โดยสว่นใหญ่บริษัทสัง่จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย ฮ่องกง จีน เกาหลีและไต้หวนั เพ่ือนํามาประกอบเป็นแผงวงจรไฟฟ้า  วตัถดิุบสว่นใหญ่จะ
ซือ้ตามคณุสมบติัท่ีลกูค้ากําหนด และบริษัทต้องมีการตรวจสอบคณุภาพของวตัถดิุบท่ีสัง่ซือ้โดยการสุม่ตวัอย่างตาม
อตัราสว่นของวตัถดิุบแตล่ะประเภทและตรวจสอบคณุสมบติัของผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบแตล่ะราย 
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รายละเอียดของวตัถดิุบหลกัและแหลง่ท่ีมาของวตัถดิุบหลกั สําหรับการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ มีดงันี ้
วตัถดิุบหลกัและแหล่งทีม่า 

วตัถดิุบ คําอธิบาย แหลง่ท่ีมา 

PCB (Printed Circuit 
Board) และ FPC 
(Flexible Printed 
Circuit) 

แผงวงจรไฟฟา้ชนิดแขง็ (PCB) และ ชนิดออ่นตวัได้ 
(FPC) ใช้เช่ือมต่อชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ เช่น ตวัเก็บ
ประจ ุ ตวัต้านทาน ฯลฯ เข้ากบัวงจรรวม เพื่อ
สนบัสนนุการทํางาน 

ไทย จีน สิงคโปร์ 

IC วงจรรวม (Integrated Circuit) ใช้ควบคมุการทํางาน/
สัง่การ 

ไทย จีน สิงคโปร์ เกาหล ี

Electronic Component ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตวัเก็บประจ ุตวัต้านทาน 
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และ อ่ืน ๆ  ใช้สนบัสนนุการ
ทํางานของวงจรไฟฟ้ารวมเพ่ือสัง่การหรือแสดงผล  

ไทย จีน สิงคโปร์ เกาหล ี

Lead Frame เป็นส่วนท่ีใช้เช่ือมต่อวงจรไฟฟา้ระหว่างใน Die กบั
แผงวงจรไฟฟา้รวม  ซึง่จะทําจากทองแดงเคลือบผิว
โดยโลหะนําไฟฟ้าแตส่กึกร่อนยาก 

ฮ่องกง เกาหล ีสิงคโปร์ 

ลวดเช่ือมวงจร (ทอง ,
อลมิูเนียม และอ่ืนๆ) 

ลวดทอง, อลมิูเนียม, โลหะชนิดต่าง ท่ีใช้เช่ือม
วงจรไฟฟา้ระหว่าง Die, Lead Frame, Electronic 
component, PCB/FPC 

ไทย ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ 

ACF (Anisotropic 
Conductive Film) 

กาวชนิดพิเศษใช้เป็นตวักลางในการติด/เช่ือมต่อ สว่น
ตา่ง ๆ ในขัน้ตอนการประกอบ 

ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา  

Assembly parts วตัถดิุบชนิดตา่ง ๆ ท่ีใช้ประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูป ไทย ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ มาเลเซีย 
ฮ่องกง เกาหล ีไต้หวนั 

Silicone และ Coating 
Material 

นํา้ยา ซลิิโคน หรือนํา้ยา/เม็ดอิพ็อกซีใช้เคลือบปิด
วงจรไฟฟา้ท่ีเช่ือมต่อสําเร็จเพื่อปอ้งการความเสียหาย
ตอ่บริเวณที่เช่ือมวงจรและป้องกนัความชืน้ในอากาศ 

ไทย ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ 

Packing Material บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้สําหรับบรรจสุินค้าสําเร็จรูปตามท่ี
ลกูค้าหรือมาตรฐานอตุสาหกรรมกําหนด 

ไทย มาเลเซีย 

LCD จอแสดงผลแบบผลกึเหลว (Liquid Crystal)ขาว/ดํา
และสี 

ญ่ีปุ่ น จีน  เกาหลี ไต้หวนั 

Touch Pad / Screen ใช้ในการควบคมุเคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยวิธีสมัผสัหน้าจอ ญ่ีปุ่ น จีน  เกาหลี ไต้หวนั 
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 นโยบายการสั่งซือ้วัตถุดบิ 
 บริษัทใช้นโยบายในการสัง่ซือ้วตัถดิุบแตล่ะชนิดอย่างน้อย 2 ถงึ 3 ราย เพือ่เป็นการเปรียบเทียบราคาจากผู้
จําหน่ายวตัถดิุบแตล่ะราย  สร้างการแข่งขนัระหวา่งผู้ จําหน่าย และได้ราคาวตัถดุิบและคณุภาพท่ีดีท่ีสดุ บริษัทจะมี
การพิจารณาเลือกผู้ จําหน่ายวตัถดิุบแต่ละรายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะคณุภาพสินค้าและความสามารถในการจดัส่ง
วตัถดิุบได้ตรงต่อเวลา สําหรับแหล่งในการสัง่ซือ้วตัถดิุบ บริษัทจะพยายามจดัหาวตัถดิุบจากแหล่งภายในประเทศ
เป็นอนัดบัแรก ซึง่จะสะดวกในการติดต่อและสามารถจดัการเร่ืองเวลาในการจดัส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็
ตาม วตัถดิุบหลายชนิดจําเป็นต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศ เน่ืองจากวตัถดิุบเหล่านีต้้องใช้เทคโนโลยีสงูในการ
ผลิต ซึง่ยงัไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ   

บริษัทมีนโยบายท่ีจะผลิตสินค้าโดยใช้วตัถดิุบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Product) ซึง่นอกจากจะ
เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ โรงงาน และไม่สง่ผลกระทบในทางลบตอ่สขุภาพของพนกังานแล้ว ในเชิงธุรกิจ 
บริษัทยงัสามารถจําหน่ายสินค้าเข้าไปยงัประเทศคูค้่าท่ีในปัจจบุนั ได้มีการรณรงค์เพ่ือการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
นอกเหนือจากมาตรฐานคณุภาพสินค้า และมาตรฐานด้านความปลอดภยั และเร่ิมหนัมาให้ความสนใจและจริงจงัต่อ
ปัญหาผลกระทบของสินค้าตอ่สิ่งแวดล้อมมากขึน้  ความเข้มงวดในด้านการใช้วตัถดิุบและการใช้สารท่ีเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมของประเทศคูค้่าก็มีแนวโน้มท่ีจะเข้มงวดขึน้เร่ือย ๆ ประกอบกบัแนวโน้มในการบริโภคสินค้าท่ีอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีมากขึน้ ดงันัน้ เพ่ือให้บริษัทสามารถแข่งขนัได้ในตลาดเสรีทกุภมิูภาค บริษัทจงึมีนโยบายท่ีชดัเจนใน
การปรับปรุง และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็น "ผลิตภณัฑ์สะอาด" (Green Product) และมีความเข้มงวดในการสัง่ซือ้
วตัถดิุบท่ีมีคณุภาพ และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยใช้สารอ่ืนทดแทนวตัถดิุบท่ีผลิตจากสารท่ีเป็นพษิต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศคูค้่า เช่น RoHS (The Restriction of the use of certain Hazardous Substance 
in electrical and electronic equipment การจํากดัการใช้สารอนัตรายบางชนิดในผลิตภณัฑ์ไฟฟา้และ
อิเลก็ทรอนิกส์) และ  WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment ระเบียบ “เศษเหลือทิง้ของผลิตภณัฑ์
ไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์)  ซึง่บงัคบัใช้ในสหภาพยโุรป  เป็นต้น ซึง่มาตรฐานดงักลา่วได้เร่ิมมีการมีการนํา ไปประยกุต์
และบงัคบัใช้อย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศเชน่เดียวกนั 

4.3 ภาวะการแข่งขันและอุตสาหกรรม 

4.3.1 การแข่งขัน 

 ปัจจบุนับริษัทท่ีประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing 
Services หรือ EMS) นัน้มีอยูเ่ป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามจากการท่ีบริษัทได้มุ่งเน้นในการใช้เคร่ืองจกัรท่ีมี
เทคโนโลยีชัน้สงูในการผลิต โดยมีเปา้หมายท่ีจะเน้นการจําหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
เทคโนโลยีชัน้สงู เพ่ือสร้างความแตกตา่งของผลิตภณัฑ์ในผลิตภณัฑ์หลายประเภท ดงันัน้จงึทําให้คูแ่ข่งของบริษัทจดั
อยู่ในเฉพาะบริษัทท่ีสามารถผลติและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีท่ีสงูและมีคณุภาพท่ีดีเย่ียมเป็น
หลกั  สําหรับในประเทศไทยผู้ประกอบการหลกัๆ ในประเทศ มีดงันี ้ บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จํากดั 
(มหาชน) บริษัท แคล-คอมพ์ อีเลค็โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํากดั (มหาชน) บริษัท 
เอสวีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  ทัง้นีคู้่แขง่แตล่ะรายนีมี้ธุรกิจท่ีแตกต่างกนั 
และมีอตัราการทํากําไรท่ีต่างกนั คูแ่ขง่ของบริษัทมิได้จํากดัอยู่ในประเทศไทยแตอ่ย่างเดียว โดยมีคูแ่ขง่ซึง่เป็นบริษัท
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ต่างประเทศได้แก่ผู้ประกอบการในประเทศจีน ฮอ่งกง ฟิลิปปินส์ มาเลเซยี ไต้หวนั เกาหลี เช่นบริษัท MMT 
Electronics (HK) Co., Ltd., และ Vigilant Electronics Co., Ltd. เป็นต้น 

4.3.2 แนวโน้มอุตสาหกรรม 

ภายหลงัช่วงวิกฤติดอทคอม ซึง่เกิดขึน้ระหวา่งปี 2544 ถึงปี 2545 จนถึงก่อนไตรมาสท่ี 3 ปี 2551 
อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ได้กลบัสู่ภาวะการเติบโตอกีครัง้ โดยมลูคา่การซือ้ขายทัว่โลกของอปุกรณ์สารกึ่งตวันํา 
(Semiconductor) ซึง่เป็นดชันีท่ีสามารถบง่บอกถึงภาวะของอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้
แสดงให้เห็นถึงอปุสงค์ของอปุกรณ์สารกึ่งตวันําท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ี
ตกต่ําทัว่โลกตัง้แตใ่นไตรมาสท่ี 3 ปี 2551 อปุสงค์ของอปุกรณ์สารกึ่งตวันําได้ลดลงอย่างเห็นได้ชดั และชะลอตวั
ต่อเน่ืองจนถึงไตรมาสท่ี 1 ปี 2552 โดยตามข้อมลูของ Semiconductor Industry Association (SIA) มลูค่าการซือ้
ขายทัว่โลกของอปุกรณ์สารก่ึงตวันําในปี 2551 มีมลูค่า 255.3 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงเลก็น้อยประมาณร้อยละ 
0.1 จากปี 2550 ซึง่มีมลูคา่การซือ้ขาย 255.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐ  สําหรับ ปี 2552 มลูค่าการซือ้ขายทัว่โลกของ
อปุกรณ์สารกึ่งตวันํา มีมลูคา่ 219.7 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.9 จากปี 2551  

การเติบโตอย่างตอ่เน่ืองของมลูคา่ยอดขายอปุกรณ์สารกึ่งตวันํา ภายหลงัช่วงวิกฤติดอทคอม จนถึงก่อนไตร
มาสท่ี 3 ปี 2551 เกิดจากการเติบโตของผลิตภณัฑ์ขัน้ปลาย เชน่ คอมพิวเตอร์พกพา โทรศพัท์เคลื่อนท่ี และกล้อง
ถ่ายรูปดิจิตอล  นอกจากนี ้ อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ยงัได้มีการย้ายฐานการผลิตมาสูภ่มิูภาคเอเชียแปซิฟิกเป็น
หลกั โดยสามารถเห็นได้จากการเติบโตของยอดขายสารกึ่งตวันําในชว่งหลายปีท่ีผ่านมาในภมิูภาคดงักล่าว ท่ีมีการ
เจริญเติบโตมากกวา่ภมิูภาคอ่ืน ๆ โดยอตัราสว่นยอดขายสารกึ่งตวันําจากภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2551 เท่ากบั
ร้อยละ 49.9 ของมลูคา่ยอดขายทัว่โลก  อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2551 ซึง่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทัว่โลก 
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และยโุรป ซึง่เป็นตลาดผู้บริโภคอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสําคญั ทําให้อตุสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ได้รับผลกระทบอย่างมาก ดงัเห็นได้จากการลดลงของมลูคา่ยอดขายอปุกรณ์สารกึ่งตวันําในช่วง
ปลายปี 2551 และ ปี 2552 
ยอดขายอปุกรณ์สารก่ึงตวันําแยกตามภูมิภาคต่าง ๆ   

                 หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ 

ภมูิภาค 

ยอดขาย 

2550 2551 2552 

มลูคา่ เปล่ียนแปลง มลูคา่ เปล่ียนแปลง มลูคา่ เปล่ียนแปลง 

อเมริกา 42,584 -5.38% 38,976 -8.47% 37,222 -4.50% 
ยโุรป 40,994 3.38% 39,590 -3.42% 29,263 -26.08% 
ญ่ีปุ่ น 48,347 4.45% 49,324 2.02% 38,304 -22.34% 
เอเชียแปซิฟิก 123,559 7.31% 127,382 3.09% 114,904 -9.80% 
รวม 255,485 3.82% 255,272 -0.08% 219,693 -13.94% 

 

ท่ีมา: Semiconductor Industry Association (SIA)  
สําหรับประเทศไทยนัน้ อตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทสําคญัตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทย

มาโดยตลอด อีกทัง้ ยงัเป็นฐานการผลิตท่ีสําคญัในภมิูภาคอาเซียน โดยการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
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สว่นมากเป็นการผลิตเพ่ือสง่ออกตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้า หรือบริษัทแม่ โดยตลาดสง่ออกท่ีสาํคญัของไทย คือ ตลาด
จีน ตลาดอีย ู และตลาดสหรัฐอเมริกา อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์มีการจ้างงานในประเทศกวา่ 500,000 คน และมี
การลงทนุกวา่ 2.08 ล้านล้านบาท ด้วยเหตนีุ ้ ภาครัฐจงึให้การสนบัสนนุและให้สิทธิพิเศษต่อผู้ผลิตชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจกัร การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ตลอดจนการสนบัสนนุด้าน
นโยบายของภาครัฐ เชน่ การส่งเสริมเขตการค้าเสรี และความร่วมมือระหวา่งประเทศ เป็นต้น   

จากรายงานของสํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม พบว่าดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทยสําหรับ ปี 2551 และ 2552 ได้ปรับตวัลดลงมาก โดยมีสาเหตหุลกัจากการสง่ออกท่ี
ชะลอตวัไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นตลาดส่งออกท่ีสําคญั สําหรับกําลงัการผลิตของอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย จากข้อมลูของสํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมระบวุ่า ถึงแม้การผลิตอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย 
โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์มีการขยายกําลงัการผลิตในช่วงปลายปี 2549 และต้นปี 2550 เพื่อรองรับการขยายตวัของการ
สง่ออกไปยงัภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะตลาดประเทศจีน แตใ่นช่วงเดือนธนัวาคม 2551 อตัราการใช้กําลงัการ
ผลิตมีเพียงร้อยละ 64.96 เท่านัน้ จากเดิมท่ีเคยมีอตัราการใช้กําลงัการผลิตเกือบเต็มท่ี ประมาณร้อยละ 85 – ร้อยละ 
100 อย่างไรก็ด ีในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2552 เร่ิมมีสญัญาณท่ีดีขึน้ โดยอตัราการใช้กําลงัการผลิตเพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ีร้อย
ละ 73.13 สง่ผลให้มลูค่าการส่งออกโดยรวมของสว่นประกอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์เร่ิมเพิ่มขึน้ 

อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์มีบทบาทสําคญัในด้านการสง่ออกของประเทศไทย จากรายงานดชันีการสง่ออก
สินค้าอิเลก็ทรอนิกส์ของสํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม พบว่า ภาวะตลาดของอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใน ปี 
2552 ปรับตวัลดลง โดยได้รับผลกระทบจากตลาดส่งออกหลกั ได้แก่ ตลาดจีน ตลาดอีย ู และตลาดสหรัฐอเมริกา 
สําหรับมลูคา่การสง่ออกเคร่ืองใช้ไฟฟา้และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย จากข้อมลูของกระทรวงพาณิชย์ 
มีรายละเอียด ดงันี ้ 
มูลค่าการส่งออกเคร่ืองใชไ้ฟฟา้และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

รายการ 
มูลค่า : ล้านบาท อัตราการขยายตัว : ร้อยละ 

2550 2551 2552 2550 2551 2552 

     เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 585,807 593,103 529,521 4.66 1.25 -10.72 

      เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 1,064,840 1,023,796 920,530 4.00 -3.85 -10.09 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ 597,060 605,314 545,521 5.52 1.38 -9.88 

แผงวงจรไฟฟา้ 290,350 237,973 219,509 8.50 -18.04 -7.76 

แผน่วงจรพิมพ์ 40,054 31,395 29,025 2.57 -21.62 -7.55 

เคร่ืองโทรสาร โทรศพัท์  29,837 39,402 31,474 -25.77 32.06 -20.12 

อปุกรณ์ก่ึงตวันําทรานซิสเตอร์
และไดโอด 

33,691 31,021 26,370 -11.02 -7.93 -14.99 

อ่ืนๆ 73,848 78,692 68,631 0.58 6.56 --12.79 

ท่ีมา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์โดยความร่วมมือของกรมศลุกากร 
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มลูค่าการส่งออกได้ลดลงร้อยละ 3.85 และ 10.72 ในปี 2551 และ 2552  เน่ืองจากได้รับผลกระทบมากจาก
ปัญหาเศรษฐกิจโลกถดถอย ทัง้นี ้ กลุม่สินค้าท่ีมีสดัสว่นการสง่ออกมากท่ีสดุในปี 2552 ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และอปุกรณ์ โดยมีสดัส่วนร้อยละ 59.3 ของมลูคา่การสง่ออกรวมของเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นการ
สง่ออกไปยงัประเทศจีนเพ่ือนําไปประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปต่อไป 

ภาวะตลาดของผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์มีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัภาวะของตลาดผลิตภณัฑ์ขัน้
ปลาย โดยแนวโน้มของผลิตภณัฑ์ท่ีมีชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบ มีรายละเอียด ดงันี ้

ฮาร์ดดิสก์  ตลาดฮาร์ดดิสก์ได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดจนกระทัง่ถึงต้นปี 2552 ซึง่ตลาด
ฮาร์ดดิสก์ได้หดตวัลง โดยการผลิตและส่งออกฮาร์ดดิสก์ปรับตวัลดลงร้อยละ 10 นอกจากนี ้ สํานกัวิจยั Trends 
Focus ได้ระบวุ่า ถึงแม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะยงัคงอยู่ในสถานะท่ีไม่ดี แตย่อดขายคอมพวิเตอร์และฮาร์ดดิสก์
นัน้ ยงัมียอดขายที่ดีกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้  และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองต่อไป โดยมีสาเหตมุาจากผลิตภณัฑ์
อิเลก็ทรอนิกส์ตา่ง ๆ มีการปรับปรุงเทคโนโลยีและความสามารถของอปุกรณ์ท่ีเร็วมากขึน้ อีกทัง้ ผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ได้
มีการปรับปรุงเพิม่ขีดความสามารถในการบนัทกึข้อมลูให้เพ่ิมขึน้ โดยใช้ฮาร์ดดิสก์มาเป็นสว่นประกอบมากขึน้ 
ตวัอย่างผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเร่ิมมีการใช้ฮาร์ดดิสก์เป็นสว่นประกอบ ได้แก่ เคร่ืองฟังเพลง MP3 เคร่ืองเล่นเกม 
เคร่ืองอดัวีดีโอ และรถยนต์  

คอมพวิเตอร์  จากสถิติข้อมลูของ Gartner ยอดขายคอมพิวเตอร์ทัว่โลกในปี 2551 มีจํานวน 302.2 ล้าน
เคร่ือง เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.9 จากปี 2550 และเพ่ิมขึน้กวา่เท่าตวัจากปี 2543 โดยการเติบโตส่วนมากมาจากประเทศ
กําลงัพฒันา ซึง่เติบโตถึง ร้อยละ 17 ทัง้นี ้Gartner ได้คาดการณ์วา่สถานการณ์ยอดขายคอมพิวเตอร์สูผู่้บริโภคจะยงั
ไม่ฟืน้ตวั โดยในปี 2552 ยอดขายคอมพิวเตอร์ทัว่โลกจะลดลงร้อยละ 11.9 จากปี 2551 โดย Gartner คาดการณ์วา่
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประเภทพกพาจะยงัคงเติบโตในอตัราร้อยละ 9 ซึง่เหตผุลหลกัมาจากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประเภทพกพาแบบ Mini-Netbook ซึง่มีขนาดหน้าจอเล็กเพียง ประมาณ 7 ถึง 10 นิว้ สําหรับ
คอมพิวเตอร์ประเภทตัง้โต๊ะ (Desktop PC) Gartner ได้คาดการณ์วา่จะมียอดขายท่ีลดลงถึงร้อยละ 31.9  

เคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์ (Consumer Electronics) เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์มีสว่นช่วยผลกัดนัอตุสาหกรรม
ผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากผลิตภณัฑ์หลายชนิดมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างมาก 
โดยจากข้อมลูของ Consumer Electronics Association (CEA)  สําหรับปี 2552 CEA คาดว่าตลาดเคร่ืองใช้
อิเลก็ทรอนิกส์ในสหรัฐอเมริกาจะเร่ิมทรงตวัโดยยอดขายจะปรับตวัลดลงเลก็น้อยเพยีงร้อยละ 0.7 โดยมียอดขายรวม 
171.0 พนัล้านเหรียญสหรัฐ โดยกลุม่สินค้าท่ีคาดวา่จะปรับตวัสงูขึน้คือกลุ่มสนิค้าเก่ียวกบั Digital TV 

รถยนต์ ถึงแม้วา่ยอดขายรถยนต์ทัว่โลกจะมีอตัราการเติบโตเพียงประมาณร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 4 ตอ่ปี
ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา แตจ่ากข้อมลูของ IMS Research  ทัง้นี ้เน่ืองจากรถยนต์กําลงัเปลีย่นจากพาหนะท่ีอาศยัการ
ควบคมุเชิงกลเป็นหลกัมาเป็นพาหนะท่ีควบคมุโดยอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และมีเทคโนโลยีท่ีสงูขึน้ เช่น ระบบนํา้มนั
เชือ้เพลิงแบบลกูผสม พวงมาลยัเพาเวอร์อิเลก็ทรอนิกส์ ระบบแรงดนัไฟฟา้ 42 โวลต์ ระบบสง่กําลงัรุ่นใหม่ ระบบวดั
ความดนัเคร่ืองยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ ระบบวดัความดนัยางรถยนต์ ระบบความปลอดภยั ระบบนําทาง (GPS) และ
อปุกรณ์เพ่ือความบนัเทิงและอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น  เทคโนโลยีเหลา่นีล้้วนมีชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์เป็น
องค์ประกอบมากขึน้ การติดตัง้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึน้ในรถยนต์รุ่นกลางถึงรุ่นประหยดัจะมีสว่นชว่ยให้
ยอดขายอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในรถยนต์สงูขึน้ แตก็่จะมีผลตอ่การแขง่ขนัด้านราคาเช่นกนั  นอกจากนี ้ การ
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เปลี่ยนแปลงกฎหมายจะมีสว่นช่วยให้ตลาดของอปุกรณ์บางชนิดมีโอกาสขยายตวัสงู เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ออกกฎหมายบงัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2552 กําหนดให้รถยนต์ทกุคนัท่ีจะขายในสหรัฐอเมริกาต้องมีระบบตรวจวดั
แรงดนัลมยาง (Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) และในปี 2555 สหภาพยโุรปจะบงัคบัใช้
เช่นเดียวกนั  ซึง่จะทําให้ตลาดของอปุกรณ์ดงักลา่วเติบโตหลายเท่าในอนาคต  อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2551 ทําให้อตุสาหกรรมยานยนต์โดยรวมได้รับผลกระทบอย่างหนกั และได้สง่ผล
กระทบต่ออตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ในยานยนต์เช่นเดียวกนั นอกจากนัน้ ในการซือ้รถผู้ซือ้รถมีแนวโน้มท่ีจะซือ้
อปุกรณ์เสริมสําหรับรถ เช่น เบาะไฟฟา้ อปุกรณ์นําทาง (GPS) และอปุกรณ์เสริมเพื่อการบนัเทิง น้อยลง 

โทรศัพท์เคล่ือนที ่  จากข้อมลูของ Gartner ในปี 2550 ยอดขายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทัว่โลกมีการเจริญเติบโต
สงูมาก และได้ทําสถิติยอดขายรวมทัง้ปีสงูสดุถงึ 1.15 พนัล้านเคร่ือง เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16 จากปี 2549 โดยยอดขาย
สว่นมากมาจากกลุ่มประเทศที่กําลงัพฒันา เช่น จีน และ อินเดีย มากกวา่จากประเทศท่ีพฒันาแล้วเหมือนในอดีต  
ทัง้นี ้ เน่ืองมาจากประเทศท่ีกําลงัพฒันายงัมีอตัราผู้ใช้โทรศพัท์มือถือน้อย และราคาเคร่ืองโทรศพัท์มือถือมีราคาท่ีลด
ตํ่าลงมาก นอกจากนี ้ ในปัจจบุนัเครือขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีนัน้สามารถติดตัง้ได้ง่ายกวา่มากในท่ี ๆ ยงัไม่มีการวาง
เครือขา่ยสายโทรศพัท์  ด้วยเหตนีุ ้ตลาดกลุม่ประเทศกําลงัพฒันาจงึยงัมีช่องวา่งสําหรับโทรศพัท์มือถือท่ีจะเติบโตอยู่
มาก  ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ตลาดโทรศพัท์มือถือได้มีการเปลี่ยนรูปแบบและเทคโนโลยีอยู่เสมอ ๆ โดยเป็นการแข่งขนั
กนัในการเพ่ิมขีดความสามารถ ความเร็ว และลดขนาดลงอย่างต่อเน่ือง  ทําให้มีความซบัซ้อนของวงจรและชิน้สว่น
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ด้วย ซึง่จะชว่ยสนบัสนนุให้อตุสาหกรรมการผลิตและประกอบชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์มี
อตัราการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง 

 สําหรับปี 2553 สํานกัวิจยั IDC ได้ประมาณการวา่ยอดขายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทัว่โลกทัง้หมดจะกลบัมาเติบโต
อีกครัง้ท่ีร้อยละ 7.7 โดยแบง่เป็นโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบปกติจะเติบโตร้อยละ 5.0 และโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบ Smart 
Phone จะเติบโตอย่างมากท่ีร้อยละ 24.0 

 
คาดการณ์การส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ปี 2552/2553 

%, YoY 2551 2552e 2553e 
รวมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ -2.6 -14.0 5.4 ถึง 10.4 
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ 6.1 -16.7 6 ถึง 11 
อิเลก็ทรอนิกส์ 0.7 -13.5 5 ถึง 10 
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 6.1 -13.5 7 ถึง 12 
แผงวงจรไฟฟ้า -14.0 -11.2 -3 ถึง 5 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์และคาดการณ์ของศนูย์วิจยักสกิรไทย 
 
1สําหรับปี 2553 ศนูย์วิจยักสิกรไทยคาดวา่มลูคา่การสง่ออกอาจขยายตวัได้อยู่ในช่วงร้อยละ 5.4 ถึงร้อยละ 

10.4 มลูค่า 44,542-46,656 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกลุม่ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์มีแนวโน้มขยายตวัร้อยละ 5 ถงึร้อย
ละ 10 เม่ือเทียบกบัปีก่อน คิดเป็นมลูค่าสง่ออก 28,235-29,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะท่ีกลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้ามี
แนวโน้มขยายตวัร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 11 มลูค่า 16,307-17,076 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
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กลุ่มชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ กลุม่คอมพิวเตอร์และสว่นประกอบ (สว่นใหญ่เป็นฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ) ศนูย์วิจยั
กสิกรไทย คาดวา่มลูคา่สง่ออกอาจขยายตวัได้ในชว่งร้อยละ 7-12 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า (มลูคา่ 15,356-16,073 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จากท่ีหดตวัไปร้อยละ 13.5 ในปี 2552 ซึง่การเติบโตของการสง่ออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจะเป็นไป
ตามแนวโน้มของตลาดโลก สว่นแผงวงจรไฟฟ้า คาดวา่อาจหดตวัเล็กน้อยท่ีร้อยละ 3 ถึงขยายตวัร้อยละ 5 (มลูค่า 
6,240-6,754 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เม่ือเทียบกบัปี 2552 ท่ีหดตวัร้อยละ 11.2  

ในภาพรวม สําหรับสินค้าชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์คาดวา่แรงสนบัสนนุจากผลของสินค้าคงคลงัในช่วงก่อน จะ
ค่อยๆ หมดลงไปในช่วงไตรมาสแรก ทําให้ปัจจยัท่ีจะเป็นตวัขบัเคลื่อนความต้องการสัง่ซือ้สินค้าของผู้ผลิตหรือผู้ ค้า
จะขึน้อยู่กบัการฟืน้ตวัของตลาดอปุสงค์ขัน้สดุท้ายในตลาดโลก ท่ีสําคญั ได้แก่ สินค้าไอที เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี อตุสาหกรรมยานยนต์ โดยจากการคาดการณ์ของบริษัทวิจยัและผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม1 
ประเมินแนวโน้มของตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีปี 2553 วา่อาจเติบโตได้ถึงร้อยละ 10 โดยได้รับแรงหนนุจากการเติบโต
ของสมาร์ทโฟนซึง่เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านตลาดคอมพิวเตอร์ ปี 2553 คาดวา่
อาจเติบโตได้ถึงร้อยละ 10 โดยได้รับปัจจยับวกจากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของอปุสงค์ในตลาดประเทศเกิดใหม่ 
และความนิยมในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาทัง้โน้ตบุ๊คและเน็ตบุ๊ค ขณะท่ีในอตุสาหกรรมยานยนต์ ปีหน้า คาดวา่
ยอดขายรถจะขยายตวัร้อยละ 4.7 จากปี 2552 ซึง่หดตวักวา่ร้อยละ 14 เน่ืองจากจีน อินเดีย และบราซิล แม้วา่ใน
ตลาดในสหรัฐฯ และประเทศพฒันาแล้วอ่ืนๆ อาจยงัค่อนข้างทรงตวั  

ทัง้นี ้ แม้วา่จากตวัเลขเคร่ืองชีข้องอตุสาหกรรมท่ีผ่านมา จะเร่ิมเห็นการปรับตวัไปในทิศทางท่ีดีขึน้อย่างค่อย
เป็นค่อยไป แตย่งัมีความเส่ียงเก่ียวกบัการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น สหรัฐฯ ยโุรป และความเสี่ยงของการเกิด
เศรษฐกิจฟองสบูใ่นจีนและอีกหลายๆ ประเทศในภมิูภาคเอเชีย ซึง่เป็นตลาดผู้บริโภคสินค้าขัน้สดุท้ายท่ีสําคญัของ
สินค้ากลุ่มการส่ือสารและเทคโนโลยี และเป็นตลาดรถยนต์หลกัของโลก สว่นปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจกระทบตอ่
ผู้ประกอบการ ได้แก่ เทรนด์ของการควบรวมกิจการ/หน่วยผลิตบางส่วน ของเหล่าผู้ผลิตสินค้าไอทีและ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ในช่วงก่อน ซึง่ส่งผลให้อํานาจต่อรองของผู้ซือ้เพ่ิมขึน้ ทําให้มองได้วา่ในปี 2553 ผู้ผลิตชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์อาจยงัคงต้องเผชิญกบัแรงกดดนัด้านราคาอย่างตอ่เน่ือง  

ในส่วนของการสง่ออกเคร่ืองใช้ไฟฟา้ ศนูย์วิจยักสกิรไทย มองวา่ ปัจจยับวกต่อการสง่ออกในอนาคตท่ีสําคญั
ประการหนึง่ คือ การเข้ามาลงทนุในไทยและ/หรือขยายฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟา้ขนาด
ใหญ่หลายรายทัง้จากญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ ได้เข้า รวมถึงมีการจดัตัง้ศนูย์ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ประจํา
ภมิูภาคขึน้ในไทย ทําให้ไทยมีศกัยภาพในการเป็นฮบัการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟา้ของภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดย
จดุแขง็ของไทยจะอยู่ในกลุม่สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ทัง้นี ้ ในปี 2553 การทําข้อตกลงการเปิดเสรีอาเซยีน
และอาเซียน-จีน ซึง่จะทําให้อตัราภาษีของส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าบางประเภทเป็น 0% ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม
เป็นต้นไป จะเป็นผลดีตอ่ผู้ผลติเคร่ืองใช้ไฟฟา้ในไทยท่ีจะสามารถนําเข้าชิน้ส่วนในต้นทนุท่ีต่ําลงในขณะท่ีมีแนวโน้ม
ขยายตลาดสง่ออกได้มากขึน้  
 ในรายสินค้า ในปี 2553 กลุ่มโทรทศัน์มีแนวโน้มขยายตวัเป็นบวกโดยยอดขายในประเทศแถบเอเชีย อาทิ 
อินเดีย เวียดนาม และอิหร่าน จะขยายตวัได้ดี ขณะท่ีหลายประเทศซึง่การส่งออกหดตวัไปสงูในช่วงก่อน เช่น 
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ มีแนวโน้มกลบัมาเติบโตเป็นบวก ด้านสินค้ากลุม่เคร่ืองปรับอากาศประเภทท่ีใช้ในท่ีอยู่อาศยัท่ี
สง่ออกไปประเทศแถบยโุรปอาจได้รับผลดีจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศท่ีทําให้ความต้องการใช้
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เคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมขึน้ แต่การสง่ออกไปยงัประเทศแถบตะวนัออกกลาง คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ น่าจะเห็นการ
หดตวัค่อนข้างมากในปี 2553 เพราะปัญหาภาวะฟองสบูใ่นภาคอสงัหาริมทรัพย์  
เช่นเดียวกนั แม้วา่มลูคา่ส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟา้ปี 2553 มีแนวโน้มกลบัมาขยายตวัเป็นบวก แต่ก็อาจจะเป็นไปใน
อตัราท่ีจํากดั เน่ืองจากแม้วา่เศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มท่ีดีขึน้แต่ยงัมีปัจจยัความไม่แน่นอนอยู่มาก ประกอบกบั
อตัราการว่างงานท่ีอยู่ในระดบัสงู ทําให้มีความเป็นไปได้ท่ีตลาดประเทศพฒันาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยโุรป และญ่ีปุ่ น 
บางประเทศมีแนวโน้มท่ีอาจหดตวัลดลงจากปีก่อนแต่จะยงัไม่กลบัมาขยายตวัเป็นบวก ด้านตลาดใหม่ แม้วา่ใน
ภาพรวมน่าจะเติบโตได้ดี แตย่งัคงต้องจบัตาปัจจยัเสี่ยงซึง่อาจกระทบต่อเสถียรภาพการเติบโตของเศรษฐกิจในบาง
ประเทศ และการสง่ออกของไทยได้ 
 
1บทวิเคราะห์จากศนูย์วิจยักสิกรไทย วนัท่ี 11 มกราคม 2553 

4.3.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

บริษัทได้รับใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมจากการนิคมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึง่ตามใบอนญุาตดงักลา่วกําหนดให้บริษัทมีหน้าท่ีท่ีจะต้องมีและใช้ระบบขจดักล่ิน ฝุ่ น
ละออง หรือวตัถมีุพิษท่ีประสิทธิภาพ  และต้องดําเนินการกําจดักากอตุสาหกรรมจากกระบวนการผลิตให้ถกูต้อง  
และต้องมีระบบนํา้ทิง้ท่ีได้มาตรฐานของ กนอ.  

กระบวนการผลิตและประกอบชิน้สว่นผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทอาจก่อให้เกิดของเสยีและนํา้เสียซึง่
มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการตรวจวดัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทกุปี
โดยว่าจ้างให้บริษัท พฒันาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จํากดั ดําเนินการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่อง  ตรวจวดั
คณุภาพอากาศในพืน้ท่ีทํางานและระดบัเสียง และตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํา้ทิง้ ซึง่ผลจากการตรวจสอบพบวา่บริษัท
มีการควบคมุของเสียต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี ้ เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2544 บริษัทได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ผ่านมาตรฐาน WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) และ RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) ดงัท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  
ทัง้นี ้ บริษัทไม่เคยมีประวติัการกระทําผิดด้านส่ิงแวดล้อม และไม่เคยได้รับการร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากมีการจดัการด้านขยะ การกําจดัสิ่งปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไม่ใช้แล้วเป็นอย่างดี โดยในส่วนของของเสียท่ีเป็น
อนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม บริษัทจะจดัสง่ให้แก่ผู้ประกอบกิจการเฉพาะด้านการปรับปรุงคณุภาพของเสียเพ่ือ
ดําเนินการรวม คดัแยก และฝังกลบสิ่งปฏิกลูท่ีไม่ใช้แล้ว รวมถึงบําบดัคณุภาพของเสียให้มีคณุลกัษณะท่ีไม่เป็น
อนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม ส่วนการบําบดันํา้เสียนัน้ บริษัทใช้บริการระบบบําบดันํา้เสียสว่นกลางของการนิคม
อตุสาหกรรมบางปะอิน   
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5. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพย์สนิถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

  (หน่วย: บาท) 

รายการทรัพย์สิน เจ้าของกรรมสิทธิ 
มลูค่าคงเหลือสทุธิหลงั
หกัค่าเส่ือมราคาสะสม  

ทรัพย์สินท่ีมีกรรมสิทธิ   
1. ท่ิดิน/1 บริษัท 70,010,000 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษัท 509,221,576 
3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ บริษัท 1,522,397,563 
4. ยานพาหนะ บริษัท 7,485,375 
5. เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตัง้ บริษัท 92,968,857 
6. เคร่ืองจกัรระหวา่งทาง บริษัท 39,549,824 
7. อาคารระหวา่งก่อสร้าง บริษัท - 
รวม  2,241,633,195 

/1 บริษัทได้มีการการประเมินราคาที่ดินในส่วนของโรงงาน 1 และ 2 โดยผู้ประเมินอิสระบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้
คอนซลัแทนท์ จํากัด ในเดือน เมษายน 2550 โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ทําให้มลูค่าท่ีดินเพ่ิมจาก 55.3 
ล้านบาทในปี 2549 เป็น 70 ล้านบาทในปี 2550  

บริษัทได้มีการทํากรมธรรม์ประกนัความเสี่ยงภยัทรัพย์สินสําหรับโรงงานแห่งท่ี 1 และ 2 โดยรวมถึงส่ิงปลกู
สร้างและส่วนต่อเติม เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้สํานักงาน สินค้าคงเหลือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และเม่ือกิจการ
หยุดชะงกั โดยมีวงเงินเอาประกันภยัรวม สําหรับโรงงานแห่งท่ี 1 และแห่งท่ี 2 จํานวน 45.3 ล้านบาท และ 3,167.7 
ล้านบาท ตามลําดบั 

ทัง้นี ้บริษัทได้ทําการจดจํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง และจํานําเคร่ืองจกัรบางส่วน เพ่ือนําไปใช้ในการคํา้
ประกันเงินกู้ ยืมระยะยาวและวงเงินสินเช่ือของบริษัท โดยรายละเอียดของทรัพย์สินของบริษัทท่ีถูกใช้ในการคํา้
ประกนัเงินกู้ ยืมระยะยาวและวงเงินสินเช่ือของบริษัทมีดงันี ้

ภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 รายละเอียดของทรัพย์สิน 

เงินกู้  550 ล้านบาท (1) ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33696 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พร้อมสิ่งปลกูสร้างบนท่ีดิน 

เงินกู้หมนุเวียนวงเงิน 300 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั 0.00 ล้านบาท 

(1) ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33696 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พร้อมสิ่งปลกูสร้างบนท่ีดิน 

เงินกู้  200 ล้านบาท (1) ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33692 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พร้อมสิ่งปลกูสร้างบนท่ีดิน 

(2) เคร่ืองจกัรของบริษัท 
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เงินกู้หมนุเวียนวงเงิน 205 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั 49.69 ล้านบาท 

(1) ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33692 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พร้อมสิ่งปลกูสร้างบนท่ีดิน 

(2) เคร่ืองจกัรของบริษัท 

เงินกู้  6.48 ล้านบาท (1) เคร่ืองจกัรของบริษัท 

เงินกู้หมนุเวียนวงเงิน 510 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั 0.00 ล้านบาท 

(1) เคร่ืองจกัรของบริษัท 

เช่าซือ้ 14.70 ล้านบาท (1) เคร่ืองจกัรของบริษัท 

 

เคร่ืองหมายการค้า 

-ไม่มี- 

นโยบายการลงทุน 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมโดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเกือ้หนุนและเอือ้
ประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึง่อยู่ในอตุสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการเจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ีบริษัท
มีความถนดัและชํานาญ โดยจะคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทนุ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท
เป็นสําคัญ โดยบริษัทจะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุ้น และบริษัทควรมีสิทธิคดัค้าน (Veto Right) ในเร่ืองท่ีสําคญั ๆ ท◌ี◌่จะดําเนินการโดยบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้ น และ/หรือในกรณีท่ีเป็นเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย รวมทัง้ต้องนํากฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องมาบงัคบัใช้ 

สรุปสัญญาเช่าพืน้ที่สาํนักงาน 

-ไม่มี- 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2552 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่สิน้สดุ ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่สินทรัพย์ของ
บริษัทท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 และ 24 สิงหาคม 2550 บริษัท และ ประธานกรรมการของบริษัท  ได้ถูกอดีต
ผู้บริหารและกรรมการบริษัทท่านหนึ่ง เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องบคุคลทัง้สองเป็นจําเลยต่อศาลจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาใน
คดีอาญาข้อหาหม่ินประมาท และคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญาดงักล่าว ให้ร่วมกันรับผิดฐานจงใจทําละเมิดให้
ได้รับความเสียหาย และเรียกค่าเสียหาย เป็นจํานวนเงิน 207,431,400 บาท (1. ค่าเสียหายต่อช่ือเสียง ได้รับความ
อับอาย เสียสุขภาพจิต และเสียสุขภาพ   2. ค่าสูญเสียรายได้ และ 3. ค่าเสียหายจากการท่ีบริษัทจะเข้าตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอดีตผู้บริหารและกรรมการบริษัทท่านนัน้ อ้างว่าในฐานะกรรมการจะมีสิทธิซือ้หุ้นต่ํา
กว่าตลาด และมีสิทธิได้รับโบนสัพิเศษ และอื่น ๆ) โดยมีมลูเหตสุืบเน่ืองมาจากการท่ีบริษัท ได้มีหนงัสือฉบบัลงวนัท่ี 
25 มิถุนายน 2550 บอกเลิกสัญญาจ้างอดีตผู้บริหารและกรรมการบริษัทท่านนัน้  แต่อดีตผู้ บริหารและกรรมการ
บริษัทท่านนัน้ปฏิเสธไม่ยอมรับหนังสือของบริษัท บริษัทจึงจําเป็นต้องติดประกาศหนังสือฉบับดังกล่าวไว้ท่ีแผ่น
สําหรับติดประกาศคําสัง่ต่าง ๆ ของบริษัท ซึง่อยู่ภายในบริเวณสถานท่ีทําการของบริษัท เพ่ือแจ้งให้อดีตผู้บริหารและ
กรรมการบริษัทท่านนัน้ทราบ 

ในส่วนของคดีอาญา ศาลชัน้ต้นจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาได้มีคําพิพากษา เม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2551 ว่า 
แม้การปฏิบตัิหน้าท่ีและความประพฤติของอดีตผู้บริหารและกรรมการบริษัทท่านนัน้  ตามท่ีบริษัทระบใุนหนงัสือบอก
เลิกจ้างจะเป็นความจริง ซึง่อาจถือได้วา่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางานของพนกังานตามความใน
หมวดท่ี 7 วา่ด้วยวินยัในการปฏิบตัิงานและการดําเนินการทางวินยั และบริษัทถือเป็นเหตบุอกเลิกจ้างก็ตาม ก็ยงัถือ
ไม่ได้ว่าการปิดประกาศหนงัสือบอกเลิกจ้างของบริษัทเป็นการกระทําเพ่ือป้องกนัตนหรือส่วนได้เสียเก่ียวกบัตนตาม
คลองธรรม  จึงพิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ประกอบมาตรา 83 ให้
ลงโทษปรับเป็นเงิน 100,000 บาท  อย่างไรก็ตามบริษัทและประธานกรรมการของบริษัทได้ย่ืนอุทธรณ์  ปัจจบุนัคดี
อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลอทุธรณ์ 

ในด้านคดีแพ่ง บริษัท และ ประธานกรรมการของบริษัท ได้ย่ืนคําให้การแก้คดีต่อศาลแล้ว  ปัจจุบนัศาลได้มี
คําสัง่ให้งดการพิจารณาคดีนีไ้ว้ก่อน และให้จําหน่ายคดีไว้ชัว่คราวเพ่ือรอฟังผลในคดีอาญา เน่ืองจากคดีนีเ้ป็นคดี
แพง่เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาดงักลา่วข้างต้น การพิจารณาคดีแพ่งนีจ้งึต้องรอให้การพิจารณาคดีอาญาถึงท่ีสดุก่อน   

อย่างไรก็ตาม การกระทําของบริษัทดงักล่าวข้างต้นเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและเป็นการ
แสดงข้อความจริงโดยสจุริต มิได้เป็นกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอนัฝ่าฝืนต่อความจริง ซึ่งการพิจารณา
พิพากษาของศาลในคดีอาญา ในประเด็นท่ีเก่ียวกับข้อความท่ีบริษัทระบุลงในหนังสือบอกเลิกสญัญาจ้างหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิกสญัญาจ้าง ศาลก็เชื่อตามพยานหลกัฐานท่ีบริษัทนําสืบและฟังวา่เป็นความจริง  คําวินิจฉยัของศาล
ในประเด็นนีจ้ึงเป็นประโยชน์กับบริษัทในคดีแพ่งท่ีอดีตผู้ บริหารและกรรมการบริษัทท่านนัน้ได้ฟ้องเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบริษัทในมลูละเมิดทําให้เสียหายต่อชื่อเสียง เพราะประเด็นนีเ้ป็นคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา ตาม
กฎหมายการพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจําต้องถือข้อเท็จจริงตามท่ีปรากฏในคําพิพากษาคดีส่วนอาญา และการ
กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึง่ข้อความจริงในทางแพง่ไม่ถือว่าเป็นการทําละเมิด ส่วนข้อเรียกร้องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
เลิกจ้าง  บริษัทเช่ือว่า บริษัทมีข้อต่อสู้ ท่ีสามารถหกัล้างได้ทัง้ในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย อีกทัง้ ข้อเรียกร้องบางข้อ
ก็เป็นข้อเรียกเรียกร้องท่ีไม่มีมลูความจริงและปราศจากข้ออ้างตามกฎหมาย  



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หน้าท่ี -47- 

7. โครงสร้างเงนิทุน 

7.1 ทุนของบริษทั 

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนทีอ่อกและเรียกชําระแล้ว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 

ทนุจดทะเบียน : 736,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 368,000,000 หุ้น
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 736,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 368,000,000 หุ้น
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท 

7.1.2 หลักทรัพย์อื่น 

- ไม่มี - 

7.1.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองที่ มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดงักล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย 

- ไม่มี - 

7.2  ผู้ถือหุ้นขอบริษทัฯ 

7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552สามารถสรุปได้ ดงันี ้

/1 กลุ่มคุณสมนึก ไชยกุลประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวไชยกุล (9 ราย) ถือหุ้นรวมกันจํานวน 72,042,949 หุ้น 
ครอบครัวไวลิขิต (2 ราย) ถือหุ้นรวมกันจํานวน 16,288,464 หุ้น ครอบครัววงสถาวร (3 ราย) ถือหุ้นรวมกันจํานวน 
11,550,356 หุ้น และ Winkey Holdings Limited ถือหุ้น 31,347,218 หุ้น โดยครอบครัวไวลิขิต มีความสัมพนัธ์คือ

รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 จํานวนท่ีถือ (หุ้น) ร้อยละ 

1. Winkey Holdings Limited 31,347,218 8.52 

2. นายสมนกึ ไชยกลุ 24,999,629 6.79 

3. นางสาวสทุธิลกัษณ์ ไชยกลุ 23,100,790 6.28 

4. อิโตช ูคอร์ปอเรชัน่ 19,260,595 5.23 

5. ซิกซ์ สิงคโปร์ พทีีอี แอลทีดี 18,442,650 5.01 

6. นางสาวอรนชุ ไชยกลุ 18,000,000 4.89 

7. นายเพชร ไวลิขิต 12,368,344 3.36 

8. Mr. Chong Heng Kang 11,920,368 3.24 

9. นายศรัณย์ ไชยกลุ 10,125,133 2.75 

10. นายพลศกัดิ์ เลิศพฒิุภิญโญ 6,621,248 1.80 
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เป็นครอบครัวของภรรยาคณุสมนึก ไชยกุล ส่วนครอบครัววงสถาวร มีความสมัพนัธ์คือเป็น ครอบครัวของพ่ีสาวคณุ
สมนึก ไชยกุล  และ Winkey Holdings Limited เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนใน British Virgin Islands ซึ่งมีผู้ ถือหุ้ น
สดุท้าย (Ultimate Shareholder) เป็นบคุคลธรรมดาชาวต่างชาติ จํานวน 2 คน ซึ่งเป็นเพื่อนนกัธุรกิจของคณุสมนึก 
ไชยกลุ โดยกลุม่เหล่านีอ้าจมีการออกเสียงไปในทางเดียวกนัได้ 

7.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างมนัียสําคญั  

กลุ่มคณุสมนึก ไชยกลุประกอบไปด้วยบคุคลในครอบครัวไชยกุล (9 ราย) ถือหุ้นรวมกนัจํานวน 97,042,578 
หุ้ น ครอบครัวไวลิขิต (2 ราย) ถือหุ้ นรวมกันจํานวน 16,288,464 หุ้ น ครอบครัววงสถาวร (3 ราย) ถือหุ้ นรวมกัน
จํานวน  11,550,356 หุ้ น  และ  Winkey Holdings Limited ถือหุ้ น  31,347 ,218  หุ้ น  โดยครอบครัวไวลิ ขิต  มี
ความสัมพันธ์คือเป็นครอบครัวของภรรยาคุณสมนึก ไชยกุล ส่วนครอบครัววงสถาวร มีความสัมพันธ์คือเป็น 
ครอบครัวของพ่ีสาวคุณสมนึก ไชยกุล  และ Winkey Holdings Limited เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนใน British Virgin 
Islands ซึง่มีผู้ ถือหุ้นสดุท้าย (Ultimate Shareholder) เป็นบคุคลธรรมดาชาวตา่งชาติ จํานวน 2 คน ซึง่เป็นเพ่ือนนกั
ธุรกิจของคณุสมนกึ ไชยกลุ โดยกลุ่มเหล่านีอ้าจมีการออกเสียงไปในทางเดียวกนัได้   

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีและสํารองตามกฎหมาย ทัง้นี  ้คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตาม
นโยบายดงักล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักล่าวได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีการดําเนินการดงักล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทนุสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงินลงทนุเพื่อขยาย
กําลงัการผลิต หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต 
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8.   การจัดการ 

8.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน 

สายงานการขา 
การต 

สายงานปฏิบัติการแ
พัฒนา

สายงานการจัดดิบ  
บริหาร

ฝายการตลาด Micro 
Electronics  1 

ฝฝายการ 
E on  2 

ฝายการตลาด IC 
Packaging กลุ่ม 1 

ฝฝายายปฏิบัติการMicro
Elecnics

ย e Line&
Fac , 

ฝายปฏิบัติการIC
Packaging

ฝายวิจัยและพัฒนา

/
วัต / 

ฝายจัดซ้ือ

ฝายLogistics

ฝาย Corporate Affairs

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายทรัพยากรบุคค
การ 

 ฝาย ประกันคุณภาพ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน 

สายงานการขายและ 
การตลาด  

สายงานปฏิบัติการและ
พัฒนา

สายงานการจัดการ 
วัตถุดิบ 

สายงานการเงินและการ
บริหาร

ฝายการตลาด Micro 

Electronics กล่ม 1
 

   

ฝายการตลาด Micro 

Electronics กลุ่ม 2 

 

 
    

ฝายการตลาด IC  

Packaging กลุ่ม  1 
 

   

ฝายปฏิบัติการ Micro 

Electronics 

 
 

ฝาย captive Line

& Facility, MIS
   

   

ฝายปฏิบัติการ 
IC Packaging 

 
 

 ฝาย วิจัยและพัฒนา

ฝายควบคุมการผลิต / 
วัตถุดิบ / สินค้าคงคลัง 

 
  

ฝายจัดซ้ือ

ฝาย   Logistics 

ฝาย  Corporate Affairs  

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ 

   

ฝายนักลงทุนสัมพันธ์
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8.2.1 คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน ดงันี ้

รายช่ือ ตําแหน่ง 
1.  นายสมนึก ไชยกลุ ประธานกรรมการ 
2.  นายพิทกัษ์ ศิริวนัสาณฑ์ รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวสทุธิลกัษณ์ ไชยกลุ กรรมการ 
4. นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กรรมการ 
5.  นายเทซโึอะ ซจิึโมโต้ กรรมการ 
6.  นายชอง  เคว็น  ซมั กรรมการ 
7. นายธีรศกัด์ิ สวุรรณยศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายประสาท ยนิูพนัธุ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายยรรยงค์  สวสัด์ิ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  

กรรมการผูมี้อํานาจลงนามแทนบริษัท 

นายสมนกึ ไชยกลุ และ นางสาวสทุธิลกัษณ์ ไชยกลุ สองคนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญั
ของบริษัท หรือ คนใดคนหนึ่งในสองคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกับ นายพลศกัด์ิ เลิศพฒุิภิญโญ หรือ นายชอง เคว็น ซมั 
รวมเป็นสองคน และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริษัททีสํ่าคญั  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2551 วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2551 ได้มีมติอนมุติัขอบเขตอํานาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้ 

1.    บริหารจดัการและดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท   

2.   มีอํานาจแต่งตัง้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จํานวนหนึ่งให้เป็นฝ่ายบริหาร (“คณะกรรมการ
บริหาร”) เพ่ือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้ เพ่ือปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีอํานาจแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการอ่ืน ๆ 
เช่น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมทัง้มีอํานาจแต่งตัง้และ
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนใดดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการ และมีอํานาจยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอํานาจดงักล่าวได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

3.    กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดําเนินงานประจําปี และงบประมาณประจําปีของบริษัท 
รวมถึงควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร หรือของบคุคลใด ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ดําเนินงานดังกล่าว ให้ เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายรวมทั ง้แผนการดําเนินงานท่ี
คณะกรรมการได้ให้ไว้   
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4.    พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุติันโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ โครงการ
ลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัท ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 

5.     ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 

6.  พิจารณาอนุมติัการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทนุกับผู้ประกอบกิจการอ่ืน ๆ หรือลงทุน
ในบริษัทหรือ 

     กิจการตา่ง ๆ 

7.  กําหนดนโยบาย ควบคมุ ดแูลการบริหารงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ 

8.   มีอํานาจพิจารณาเพ่ือนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการเลิกใช้ และการจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย 
และเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบติัเร่ืองการเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและ
เช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ในกรณีท่ีมลูคา่สทุธิทางบญัชีมากกวา่ 30 ล้านบาทขึน้ไป  

9.    พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญอันเก่ียวกับบริษัท หรือท่ีเห็นสมควรจะดําเนินการนัน้ ๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

 

เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี ้จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
ก่อน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการดําเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการท่านใด หรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการ หรือบคุคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีสว่นได้เสีย หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท และ/หรือ บริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง กรรมการท่านนัน้หรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการ ไม่มีอํานาจในการ
อนมุติัการดําเนินการในรายการดงักลา่ว 

(ก) เร่ืองใด ๆ ท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ข) เร่ืองใด ๆ ท่ีกรรมการมีสว่นได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ระบุ
ให้ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น อาทิเช่น การดําเนินการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

เร่ืองดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม และจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 
การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 
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(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้   

(ฉ) การควบกิจการ หรือเลกิบริษัท 

(ช) การอ่ืนใดท่ีกําหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการ
และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดงักลา่วข้างต้น 

 

ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 
กรรมการซึง่มีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ จํานวน 3 ท่าน ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบญัชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และด้าน
เศรษฐศาตร์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ดงันี ้

รายช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายธีรศกัด์ิ สวุรรณยศ /1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายประสาท ยนิูพนัธุ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการตรวจสอบ 

 /1 นายธีรศกัดิ ์สวุรรณยศ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัทประจําปี 2552 วนัท่ี 18 มีนาคม 2552  ได้มีมติอนมุติัขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทดงัตอ่ไปนี:้- 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
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4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท  

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่
รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลู
อย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ 

    ตรวจสอบ แตล่ะท่าน 

- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม 

    กฎบตัร (charter) 

-   รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ 

    รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ 

(2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   
       คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบคุคลภายนอก 

(3) อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือ

เห็นว่าจําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอข้อมลูจากหน่วยงานตา่ง ๆ ของบริษัทประกอบการ

พิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองต่าง ๆ ได้  
(4) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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1. การประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณีจําเป็น
เร่งด่วน กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทอาจขอให้มีการ
จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

2. การลงคะแนนเสียง  กรรมการตรวจสอบผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาห้ามมิให้แสดง
ความเห็นและลงคะแนนเสียงใดเร่ืองนัน้ๆ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

3. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ท่ี ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนําส่งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือการรับรองและนําส่ง
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือท่ีคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(5) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดงัต่อไปนีซ้ึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรในเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2. การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปรกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบการควบคมุภายใน 

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท และผู้ บริหารแล้วว่าต้อง
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเม่ือครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว้ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉย
ต่อการดําเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งท่ีพบ
ดงักล่าวตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

8.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้บริหารจํานวน 5 ท่าน ดงันี ้

รายช่ือ ตําแหน่ง 
นายสมนกึ ไชยกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กรรมการบริหาร 
นายชอง เควน็ ซมั กรรมการบริหาร 
นายยรรยงค์ สวสัด์ิ กรรมการบริหาร 
ดร. กวี   เตชะพิเชฐวนิช กรรมการบริหาร 

อํานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2551 ได้อนุมัติการมอบอํานาจให้ 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท ดงันี ้ 

1. ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการจดัทํานโยบาย เป้าหมาย แผนการดําเนินงานประจําปี
และงบประมาณประจําปี และรวมทัง้กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพจิารณาอนมุติั  

2. ควบคมุ ดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท รวมตลอดถึง
นโยบาย แผนการดําเนินงานประจําปี งบประมาณประจําปี และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทท่ีได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ ปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทในเร่ืองอืน่ ๆ  

3. ประเมินผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท ตลอดจนฝ่ายงานตา่ง ๆ ทกุไตรมาส 

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากําหนดทิศทาง แนวทาง เพ่ือกําหนดภารกิจหลัก 
(Mission) สําหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการ รวมทัง้ กําหนดแผนการดําเนินงานหลกัและเป้าหมาย
ทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกบัแนวนโยบาย แผนการดําเนินงานประจําปีและงบประมาณประจําปีท่ีได้รับ
อนมุติัจากคณะกรรมการ เพือ่ให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการนําไปดําเนินการตอ่ไป 

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาอปุสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริหาร และฝ่ายจดัการดําเนินการตามยทุธศาสตร์ และ
แผนการดําเนินงานหลกัท่ีวางไว้ และให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

6. ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และข้อกําหนด เพ่ือให้แน่ใจว่าการดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัท และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 

7. พิจารณาว่าจ้าง เลื่อนตําแหน่งและเลิกจ้างบคุคลากร ซึง่เป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท วางนโยบาย
เก่ียวกบัเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าท่ีและลกูจ้างของบริษัท รวมทัง้ท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์และ
สวสัดิการ 

8. กลั่นกรองและเสนอ งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ประมาณการกระแสเงินสด แผนการลงทุน เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ พิจารณาและอนุมัติเพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (ถ้า
จําเป็น) เพือ่พิจารณาอนมุติัต่อไป 

9. ให้ข้อเสนอแนะ และให้คําปรึกษาตอ่คณะกรรมการ เพ่ือการตดัสินใจด้านธุรกิจของบริษัท 

10. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการจัดทํารายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท 
ตลอดถึงงบการเงิน  งบการลงทุน  และปัญหาสําคัญ  หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ และ/หรือ อนมุติั 

11. กําหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานประจําปีและ
งบประมาณประจําปี 

12. พิจารณาการเข้าย่ืนหรือร่วมในการประกวดราคา ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 
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13. อนุมัติการซือ้เคร่ืองจักรซึ่งอยู่นอกเหนือจากท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ 
ปรากฏในแผนการดําเนินงานประจําปีหรืองบประมาณประจําปีของบริษัทแล้ว ในวงเงินไม่เกิน
ธุรกรรมละ 30 ล้านบาท (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครัง้เดียวหรือตอ่เน่ือง) และปีละไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือ
เทียบเท่า  

14. มีอํานาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตาม
ระเบียบปฏิบตัิเร่ืองการเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ในกรณีท่ี
มลูค่าสทุธิทางบญัชีมากกวา่ 1 ล้านบาท แตไ่ม่เกิน  30 ล้านบาท 

15. พิจารณาการให้กู้ ยืมหรือการกู้ ยืม จัดหาเงินทุน ขอหรือให้สินเช่ือ คํา้ประกัน ลงทุนในตราสารท่ี
กระทรวงการคลงัหรือธนาคารพาณิชย์รับรองหรือคํา้ประกนั หรือตราสารอื่นใดท่ีเห็นสมควร และให้
นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

16. นําเสนอเร่ืองต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสําคญัและควรจะได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการ
ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

17. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทัง้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็น
ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร 

(ก) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาดําเนินการใด ๆ ตามท่ีระบุในข้อกําหนดนี ้จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทัง้หมด จึงจะถือว่าครบ
เป็นองค์ประชมุ 

(ข) ในการออกเสียงของกรรมการบริหาร ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการบริหารแต่ละคน
มีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง 

(ค) การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
เสียงทัง้หมดของคณะกรรมการบริหารท่ีเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในการพิจารณาและลงมติในเร่ืองท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 1, 8, 10, 12 และ 13 ดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 4 ใน 5 ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารของบริษัททัง้หมด 

(ง)  คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ และ/หรือ คณะทํางาน และ/หรือ บคุคลใด ๆ เพ่ือ
ทําหน้าท่ีกลั่นกรองงานท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือให้ดําเนินงานใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือดําเนินการใดแทนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้ 

อนึ่ง การอนุมติัรายการดงักล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุติัรายการท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วน
ได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทํากบับริษัทหรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง (ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย)  โดยคณะกรรมการบริหาร
จะต้องนําเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนมุติั รายการ
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ดงักล่าวภายใต้ข้อบงัคบัหรือประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติ 
และมีเง่ือนไขการค้าปกติ และมีการกําหนดขอบเขตท่ีชดัเจนไว้แล้ว  

8.2.4   คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) 

เพ่ือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และให้เป็นไปตาม คู่มือ “หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2549” คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration 
Committee) ขึน้ เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2552  ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2552 ทัง้นี ้เพ่ือทํา
หน้าท่ีพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือเสนอ
ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ โดย 

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนมุติัคา่ตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- สว่นคา่ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุติั 

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ  ครัง้ท่ี 6/2552 ดงักลา่ว ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ  จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือคณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 

ตาํแหน่ง 

1 รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน    

2 นายพิทกัษ์ ศิริวณัสาณฑ์ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน   

3 นายประสาท ยนิูพนัธุ์ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน   

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กําหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ฯ เป็นคณะกรรมการชดุย่อยท่ีได้รับการแต่งตัง้
ขึน้เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และ
เป็นธรรม  โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะมีความเป็นอิสระอย่างเต็มท่ีในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีภายใต้กฎบตัรฉบบันี ้  

1. องค์ประกอบและการแต่งตัง้ 
- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และจะต้อง

ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
- ประธานคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนจะต้องแต่งตัง้จากกรรมการอิสระ  
- ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหน้าท่ี

สนบัสนนุให้การดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นไปด้วยความราบร่ืน 
2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง  
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- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ แตง่ตัง้  ทัง้นีก้รรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
ใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับการแต่งตัง้กรรมการทดแทนใน
กรณีท่ีตําแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือกกรรมการ และพิจารณา
แตง่ตัง้ตอ่ไป    

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1. เสนอแนะเร่ืองค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

2. กําหนดค่าตอบแทนประจําปี  (Retainer fee) ค่าเบี ย้ประชุม  (Attendance fee) และ
ค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบติัท่ีบริษัทในอตุสาหกรรม
เดียวกนัใช้อยู่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือท่ีปรึกษาท่ีบริษัทฯต้องการ   

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอํานาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และ/หรือ
บคุคลอ่ืนใดที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ ชีแ้จง ซกัถาม และ/หรือ จดัส่งเอกสารข้อมลูเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน  หรือมีอํานาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญอิสระตาม
ความเหมาะสมทัง้จากบุคลากรภายใน และภายนอกบริษัทฯ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้คําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกําหนดคา่ตอบแทนได้  

4. กําหนดหลกัเกณฑ์ และนําเสนอรายงานการประเมินผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

5. รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  ทุกครัง้ หลังมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานรายช่ือ และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้ นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) เป็นต้น  

6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ ยนแปลงใดเก่ียวกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมติัปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

7. พิจารณาและทําหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายแก่คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนเป็นคราวๆ ไป 

4. การประชุม 

1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หน้าท่ี -59- 

2. ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะกําหนดวาระการประชุมแต่ละครัง้ และเป็น
ประธานในการประชมุ นอกจากนัน้ต้องมีการจดและเก็บบนัทกึการประชมุทกุครัง้  

3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชมุ  

4. ในการประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

5. มติท่ีประชมุของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ี
เข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองนัน้ 

5. การรายงาน  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
และรายงานการทําหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผู้ ถือหุ้นในรายงานประจําปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี ้

1.  รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

2.  จํานวนครัง้ในการประชมุ 
3.   จํานวนครัง้ท่ีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชมุ 
4.  ผลการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีกําหนดไว้ 

8.2.5 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทมีผู้บริหาร จํานวน 5 ท่าน ดงันี ้

รายช่ือ ตําแหน่ง 
นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
นายชอง เควน็ ซมั รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานการจดัการวตัถดิุบ 
นายยรรยงค์ สวสัด์ิ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานการเงินและการบริหาร 
ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานปฏิบติัการและพฒันา 
นายวทิยา  ยศประพนัธ์ ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

อํานาจหนา้ทีข่องประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2551 ได้อนมุติัการมอบอาํนาจให้ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท ดงันี ้ 

1. ดแูล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบติังานประจําตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม
นโยบาย เปา้หมาย แผนงานการดําเนินธุรกิจประจําปี และงบประมาณประจําปีท่ีกําหนดโดยท่ีประชมุ
คณะกรรมการ และ/หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

2. บริหารจัดการการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ท่ีกําหนดโดยคณะ
กรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการดําเนินงานประจําปีและงบประมาณประจําปีของบริษัท 
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และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจท่ี เก่ียวข้องตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร 

 3. กํากับดูแลการดําเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของบริษัทท่ีกําหนดไว้โดยคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

4. มีอํานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอตัราค่าจ้างและค่าตอบแทนสําหรับพนกังาน
บริษัทในตําแหน่งท่ีต่ํากวา่กรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งตัง้ผู้ รับมอบอํานาจช่วงให้ดําเนินการแทน
ได้ 

5. กําหนดบําเหน็จรางวลั ปรับขึน้ เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนสัพิเศษ นอกเหนือจากโบนสัปกติประจํา
ของพนกังานบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 

6. อนุมัติการซือ้เคร่ืองจักรภายในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครัง้เดียวหรือต่อเน่ือง) ไม่เกินธุรกรรมละ 4 
ล้านบาท และปีละไม่เกิน 20 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทไว้แล้ว และ/หรือปรากฏในแผนการดําเนินงานประจําปีหรืองบประมาณประจําปีของบริษัทแล้ว 

7. มีอํานาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตาม
ระเบียบปฏิบตัิเร่ืองการเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ในกรณีท่ี
มลูค่าสทุธิทางบญัชีไม่เกิน 1 ล้านบาท 

8.   การทําสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารพิจารณา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

9.     มีอํานาจอนุมัติการสั่งซือ้วตัถุดิบในโครงการผลิตให้แก่บริษัทผลิต Hard Disk รายหนึ่ง ในวงเงินไม่
เกิน 150 ล้านบาท หรือเทียบเท่าต่อธุรกรรม 

10. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้
มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว 

อนึ่ง การอนมุติัรายการดงักล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุติัรายการท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (ตามประกาศคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้อง
นําเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) 
เพ่ือให้พิจารณาและอนมุติัรายการดงักล่าวภายใต้ข้อบงัคบัหรือประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการ
อนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติ และมีเง่ือนไขการค้าปกติ และมีการกําหนดขอบเขตท่ีชดัเจนไว้แล้ว 

8.2.6   แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง(Managements Compensation) 

 คณ ะกรรมการพิ จารณ าค่ าตอบแทน  (Remuneration Committee) จะเป็นผู้ พิ จารณ า
ค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยจะเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
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พิจารณาอนุมัติ ทัง้นีใ้นส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นโดย
บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทาง การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูไว้ดงันี ้

1. แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
1.1 บริษัทฯจะกําหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมทัง้นีเ้พ่ือสามารถดึงดดูและรักษา

กรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้ทํางานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยสําคัญท่ีใช้ในการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ  

 ผลประกอบการบริษัทฯ 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 

 อตัราคา่ตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัท ตา่ง ๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
1.2 โครงสร้างของคา่ตอบแทน จะประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจําปี ( Retainer Fee) และค่า

เบีย้ประชมุ (Attendance Fee)  
2. แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับ ผู้บริหารระดบัสูง 

ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จะเป็นผู้ พิจารณา
ค่าตอบแทนสําหรับผู้ บริหารระดับสูง ในระดับรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานต่าง ๆ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส และผู้อํานวยการ สายงานต่าง ๆ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมท่ีจะ
สามารถดึงดูดและรักษาผู้ บริหารระดับสูงให้ทํางานให้กับริษัทฯ โดยปัจจัยสําคัญท่ีใช้ในการ
พิจารณา กําหนดคา่ตอบแทน คือ  

 ผลประกอบการของบริษัทฯ 

 การพิจารณาขึน้ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจําปี จะพิจารณาจากผลการ
ปฏิบติังานเทียบกบัตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator – KPI)  

 บริษัทฯจะนําอตัราค่าตอบแทนเฉลี่ยของอตุสาหกรรมและค่าเฉลี่ยของตลาดมา
ประกอบการพิจารณา  

 

นอกจากนัน้บริษัทฯอาจจะขอคําปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหาร 

  ทรัพยากรบคุคลมาประกอบการพิจารณา โดยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

8.3 การสรรหากรรมการ  

แม้วา่บริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นกรรมการ แตบ่ริษัทมีนโยบายท่ี
จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้และถอดถอน
กรรมการดงันี ้

1.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัตามที่กฎหมายกําหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน 
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หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและดําเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักับ
กิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้1 

2. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัต่อไปนี ้

2.1  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

2.2  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชมุสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3  กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกันว่าผู้ ใดจะ
ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

4. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบคุคลหนึ่งซึ่งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บคุคลซึง่เข้าเป็น
กรรมการแทนดงักลา่ว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

5. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

8.4 การสรรหากรรมการอิสระ 

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และ
จะต้องไม่ต่ํากว่า 3 คน บริษัทมีแนวทางในการคดัเลือกกรรมการอิสระในลกัษณะเดียวกบัการคดัเลือกกรรมการและ
ผู้บริหาร ทัง้นี ้ผู้ ท่ีจะได้รับการคดัเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 
บริษัทย่อย หรือบคุคล หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือ
เป็นผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อยหรือเป็นบคุคลท่ีอาจมีความ

                                                         
1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทมีกรรมการท่านหนึ่ง คือนายเทซโึอะ ซจิึโมโต้ ซึง่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ในบริษัท SIIX Bangkok Co., 
Ltd. ท่ีทําธุรกิจประเภทเดียวกนักบักิจการของบริษัท อยา่งไรก็ตาม นายเทซโึอะ ซจิึโมโต้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในฐานะตวัแทนของกลุม่ SIIX ซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
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ขดัแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้าน
การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งใน
ลกัษณะท่ีจะทําให้ขาดความเป็นอิสระในลกัษณะดงักล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตัง้ 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้ มี
อํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัทหรือบริษัท
ย่อย และไม่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

5.     ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6.     ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้  

อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านคือ นายประสาท ยูนิพนัธุ์ ยงัขาดคณุสมบติั
ของกรรมการอิสระอยู่เน่ืองจากมีการถือหุ้ นในบริษัทตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  จํานวนร้อยละ 2.19  โดยบริษัทจะมีการดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ภายในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2553 

8.5  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (Holding a Director Position in Other Companies) 

 กรรมการบริษัทฯ  ควรจํากัดจํานวนบริษัทในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน ไม่เกิน 5 
บริษัท เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และต้องรายงาน
ให้บริษัทฯ ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 

 

8.6 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ (Evaluation of Board of Directors) 

 คณะกรรมการบริษัทฯได้ทําการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ โดยรวมทัง้คณะไม่
น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาผลงานท่ีผ่านมาว่ามีข้อดี และข้อบกพร่องประการใดบ้าง ทัง้นี  ้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในอนาคตตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของ
คณะกรรมการทกุท่าน 

การประเมนิผลคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Evaluation of CEO) 

บริษัทฯ ทําการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประจําทกุปี เพ่ือก่อให้เกิดการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้บริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยใช้หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ จดทะเบียน
ส่วนใหญ่นิยมใช้ และตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งหลักเกณฑ์การ
ประเมินนัน้ต้องรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบติัตามวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว เป็นต้น  
ปัจจัยท่ีใช้ในการประเมินผลทัง้ในแง่การประเมินโดยใช้ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) และปัจจัยท่ีไม่ใช่
ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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- ปัจจัยทางการเงิน  (Financial Metrics) ได้แก่  รายได้  กําไรสุทธิ  กําไรสุทธิต่อหุ้ น  อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset) อตัราผลตอบแทนจากสว่นของผู้ ถือหุ้น 
(Return on Equity)  และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added - EVA) ฯลฯ 
เป็นต้น  

- ปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) ได้แก่ วิสยัทศัน์ ภาวะความเป็นผู้ นํา การ
บรรลตุามแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การมีความสมัพนัธ์อนัดีกับคณะกรรมการบริษัทฯ  
การตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางของคณะกรรมการบริษัทฯ การติดต่อสื่อสาร การ
บริหารงานทรัพยากรบคุคล การขยายตลาด ฯลฯ เป็นต้น 

 
8.7 แผนการสืบทอดตาํแหน่ง  (Management Succession Plan)  

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตําแหน่ง โดยกระบวนการสรรหาจากบุคคลทัง้ภายในและภายนอกบริษัท โดย
บริษัทฯ  มีระบบการคดัสรรบุคคลากรท่ีมีความเหมาะสมเข้ามารับตําแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารท่ีสําคญั และ
สอดคล้องกบัแผนการสืบทอดตําแหน่ง ทัง้นีท้กุตําแหน่งจะต้องผ่านระบบการคดัสรรท่ีโปร่งใส และเป็นธรรม  

8.8 เลขานุการบริษัท (Company Secretary) 

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2552 โดยเลขานกุารบริษัทฯมีหน้าท่ี
รับผิดชอบท่ีสําคญั ได้แก่ ทําหน้าท่ีดําเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัท ฯและการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่าง
ราบร่ืนถกูต้องตามกฎหมาย จดัทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รวบรวมและเก็บรักษารายงานการประชุมให้
ง่ายแก่การค้นหา จดัเตรียมและจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุรวมทัง้รายงานประจําปีให้กับผู้ ถือหุ้นและหน่วยงานกํากบั
ดแูล จดัทําและจดัเก็บรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และจดัส่งให้แก่หน่วยงานกํากบัดแูล รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นกบัเผยแพร่ใน 
Website  ดูแลให้บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เป็นผู้ ติดต่อประสานงานต่างๆกับทางตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. แจ้งข้อมูลเก่ียวกับ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จดทะเบียนให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ   ก.ล.ต. ให้คําแนะนําและคําปรึกษาใน
การเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัทฯคนใหม่  ติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ ถือหุ้ น   ทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลาง
ระหว่างผู้ ถือหุ้นกบัคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหาร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั Corporate Governance 
และให้ข้อมูลและผลกัดนัคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม รวมทัง้ให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบติัตามข้อกําหนดของ
หลกัการดงักลา่ว ให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่กรรมการ และผู้บริหารในการจดัทํารายงานต่างๆตามท่ีกฎหมายหรือกฎ
ข้อบงัคบั ต่างๆท่ีกําหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือความโปร่งใส เช่น การรับทราบภาระหน้าท่ีเก่ียวกบั
การรายงานการถือหลักทรัพย์ฯ, และการรายงานการถือหลักทรัพย์ และ ดูแลเร่ืองการดําเนินการของบริษัทฯให้
เป็นไปตามกฎของบริษัทฯ , ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหน่วยงานกํากบัท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2552 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจําปี 
2552 แก่กรรมการดงันี ้

1. กรรมการบริษัท ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการได้รับคา่เบีย้ประชมุครัง้ละ 4,000 บาท 

2. กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 12,000 บาท 
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คา่ตอบแทนดงักลา่ว ให้มีผลตัง้แตเ่ดือน เมษายน 2552 เป็นต้นไป 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 10 ราย เท่ากบั 1,415,000 บาท และ 1,520,000 บาท ตามลําดบั โดยเป็นค่าตอบแทนใน
รูปของคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย: บาท 

รายช่ือ 
ปีบญัชี 2551 สิน้สดุ  
31 ธนัวาคม 2551 

ปีบญัชี 2552 สิน้สดุ  
31 ธนัวาคม 2552 

1.  นายสมนกึ  ไชยกลุ 
2.  นายพิทกัษ์  ศิริวนัสาณฑ์ 
3.  นายพลศกัด์ิ  เลิศพฒิุภิญโญ 
4.  นายโตรุ  อชิูโนะ/1 
5.  นายเทซโึอะ  ซจิึโมโต้ 
6.  นายชอง  เคว็น ซมั 
7.  นายประสาท  ยนิูพนัธุ์ 
8. นายธีรศกัด์ิ สวุรรณยศ 
9. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ 
10. คณุสทุธิลกัษณ์ ไชยกลุ 

140,000 
144,000 
144,000 
110,000 
133,000 
144,000 
160,000 
153,000 
161,000 
126,000 

164,000 
168,000 
168,000 

0 
156,000 
168,000 
184,000 
160,000 
184,000 
168,000 

รวม 1,415,000 1,520,000 

/1 นายโตรุ อูชิโนะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท มีผลบังคับใช้เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2552 

2. คา่ตอบแทนผู้บริหาร   
   หน่วย : บาท 

คา่ตอบแทน 
ปีบญัชี 2551  

สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2551 
ปีบญัชี 2551  

สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2552 
จํานวนราย คา่ตอบแทนรวม จํานวนราย คา่ตอบแทนรวม 

เงินเดือนรวม 6 14,722,802 5 14,560,351 

โบนสัรวม 6 613,561 5 1,114,000 

กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 6 845,048 5 918,481 
รวม  16,181,411  16,592,832 

ค่าตอบแทนอืน่ 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2546 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้ นสามัญจํานวน 
3,650,000 หุ้ นเพ่ือเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทบางราย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่
กรรมการและพนกังาน (Employee Stock Option Program, ESOP) โดยการจดัสรรให้สิทธิซือ้หุ้นจะพิจารณาโดย
คํานึงถึงอายงุาน ตําแหน่ง อตัราเงินเดือน ผลการปฏิบติังานและศกัยภาพ รวมถึงประโยชน์ท่ีทําให้แก่องค์กร ทัง้นี ้ณ 
วนัท่ี 31 มกราคม 2547 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทรวมกนัถือหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรตามโครงการ
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ดงักล่าว ณ ราคา 5.40 บาท เป็นจํานวน 2,657,300 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.8 
ของหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัททัง้หมด  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 หุ้นส่วนนีคิ้ดเป็นจํานวน 
1,601,425 หุ้น มลูคา่หุ้นตราไว้ 2 บาทตอ่หุ้น 

8.10 การกาํกับดแูลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีระบบการกํากับดูแล
กิจการทีดี โดยมุ่งหวงัให้บริษัทฯ พัฒนาระดับการกํากับดูแลกิจการให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีได้รับการ
ยอมรับว่ามีการกํากับดแูลกิจการท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสียและสร้างมลูค่าเพ่ิมให้เกิด
ประโยชน์โดยรวมต่อผู้ ถือหุ้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้นําหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาปฏิบติั และได้ปรับใช้เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบัระเบียบข้อบงัคบัและวฒันธรรมของบริษัทฯ  

1. สทิธิของผู้ถอืหุ้น และการประชุมผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders and Shareholders Meeting) 

บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ การ
เข้าร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
เข้าร่วมประชุมโดยจัดเตรียมสถานท่ี ๆ เดินทางสะดวก จัดให้มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลา
พอสมควร และผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเป็นตวัแทนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนใน
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี  ้บริษัทฯ 
กําหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ ถือหุ้ นได้มีโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทฯ  สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ี สําหรับรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น
นัน้ ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยได้
จดัเก็บรายงานการประชมุอย่างเป็นระเบียบเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหุ้ นทุก ๆ คนและปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติ 

บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้บริษัทฯ จะนดัประชมุผู้ ถือหุ้นโดยแจ้ง
ระเบียบวาระการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุ
ในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ี
สําคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความสําคญักบัรายการระหว่างกนั หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งไม่อยู่ในเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับ



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หน้าท่ี -67- 

ความจําเป็นของการเข้าทํารายการ ความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณา
ดูเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดขึน้กับ
บคุคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ 
บริษัทฯ จะจดัให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือสํานักงาน
กฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่าง
กันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

3. สทิธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Rights of Stakeholders) 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่มท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้น:  บริษัทฯ ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ความสําคญักับสิทธิของผู้ ถือ
หุ้น ไม่กระทําการใดๆอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

2. พนกังาน: บริษัทฯ ปฏิบติัตอ่พนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

3. คูค้่าและเจ้าหนี:้ บริษัทฯ ปฏิบติัตอ่คูค้่าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า และ/
หรือ ข้อตกลงในสญัญาท่ีทําร่วมกนั 

4. ลกูค้า: บริษัทฯ ให้บริการท่ีมีคณุภาพและตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยให้ความสําคญัด้าน
ความปลอดภยัควบคูก่นัไป 

5. คูแ่ขง่: บริษัทฯ ประพฤติตามกติกาการแข่งขนัท่ีดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุริตเพือ่ทําลายคู่แขง่ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดูแลสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย
ข้างต้นเป็นอย่าง 

ดี 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ดแูลให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักิจการ ทัง้ข้อมลูทางการเงิน รายงานการเงิน 
ให้ตรงเวลา โดยนําเสนอทัง้ในรูปภาษาไทย และภาษาองักฤษ  เพ่ือให้นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้ เก่ียวข้องต่างๆ ได้รับ
ทราบข้อมูลได้อย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน นอกจากนีไ้ด้มีการเปิดเผยรายงานผู้ สอบบญัชี ตัวเลขทางการเงิน และ
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชดุย่อย จํานวนครัง้
ของการเข้าร่วมประชุม และเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ไว้ด้วย และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีส่วนนักลงทุน
สมัพนัธ์ ทําหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลให้ข้อมลูท่ีสําคญัต่อนกัลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้จดัทําข้อมลูเผยแพร่ข้อมลู
ต่าง ๆ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ web site ของบริษัทฯ  เพ่ือให้นักลงทุน และผู้ มีส่วนได้เสีย
สามารถอ่าน  และรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของบริษัทฯ  ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผลการประกอบการ ได้
ตลอดเวลา 
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5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, Duties and Responsibilities of 
Boards of Directors) 

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

คณะกรรมการ (Structure of Boards of Directors) 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทัง้สิน้ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้นี ้เพื่อแบ่งอํานาจหน้าท่ีให้ชัดเจน ซึ่งจะทําให้การกําหนด
ทิศทางและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ พิจารณากําหนด
เป้าหมายของบริษัทฯ   และกําหนดบทบาทและมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน เป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็น
ลกูจ้างของบริษัทฯ จํานวน 7 ท่าน ซึ่งมากกว่าคร่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการที่เป็นลูกจ้าง 2 
ท่าน  

คณะอนุกรรมการ (Sub-Committees) 

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน  และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจํานวน  3 ท่าน  
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุต่าง ๆ ไว้อย่างชดัเจน  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ  ยงัไม่ได้
มีการพิจารณาแตง่ตัง้ คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ไม่ได้มีความซบัซ้อนมาก 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ ดงันี ้

รายช่ือ 

การเข้าร่วมประชุม / 
การประชุมทัง้หมด 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2552 

1 นายสมนึก ไชยกลุ 5/6 n/a 

2 นายพิทกัษ์ ศริิวนัสาณฑ์ 6/6 n/a 

3 นายพลศกัดิ์ เลิศพฒุภิิญโญ 6/6 n/a 

4 นายโตรุ อชูิโนะ       1/2   * n/a 

5 นายเทซโึอะ ซึจิโมโต้ 3/6 n/a 

6 นายชอง  เควน็ ซมั 6/6 n/a 

7 นางสาวสทุธิลกัษณ์ ไชยกลุ 6/6 n/a 

8 นายธีรศกัดิ์ สวุรรณยศ 0/6 4/4 

9 นายประสาท ยนิูพนัธุ์ 6/6 4/4 

10 ร.ศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ 6/6 4/4 

* นายโตรุ อชูิโนะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ  เมื่อ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2552  
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 (จ) คา่ตอบแทน 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุติั ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์  และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป  หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการเดือนละ 12,000 (หม่ืนสองพนับาทถ้วน) ต่อท่าน และกําหนดค่าเบีย้ประชมุให้แก่คณะกรรมการครัง้
ละ 4,000 (สี่พนับาทถ้วน) ต่อท่าน เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป โดยค่าตอบแทนดงักล่าว ท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมเม่ือคํานึงถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการ ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการสําหรับงวดปี 2551 และ งวด 6 เดือนแรกปี 2552 แสดงไว้ในข้อ 9.5 

สําหรับค่าตอบแทนของผู้ บริหารนัน้ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และเน่ืองจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทไม่ได้มีความซบัซ้อน ดงันัน้ ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้ กําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยยึดนโยบายและระเบียบของการจดัจ้างเป็น
หลกัในการปฏิบติัและเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน  โดย
ค่าตอบแทนของผู้บริหารสําหรับงวดปี 2551 และ งวด 6 เดือนแรกปี 2552 แสดงไว้ในข้อ 9.5 

(ฉ) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯมีนโยบายในการพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ในด้านการกํากบัดแูละกิจการท่ีดี 
และในด้านการบริหารอย่างต่อเน่ือง โดยกรรมการและผู้บริหารจะเข้าร่วมการสมัมนาและการฝึกอบรมท่ีจดัขึน้ โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
กรรมการทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมในหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ หลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2552 เลขานกุาร
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลกัสตูร เลขานกุารบริษัท และ หลกัสตูรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ง
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เม่ือวนัท่ี 5-6 ตุลาคม 2552 และวันท่ี 3-4 พฤศจิกายน 
2552 ตามลําดบั ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลกัสตูร CFO ซึ่งจดัโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม ถึง 17 ตลุาคม 2552  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สาย
การเงิน-การบริหาร) และ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายการปฏิบติัการและพฒันา) ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมใน
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management and Enterprise Risk Management) ซึ่งจัดโดยสถาบันการ
บริหารและจิตวิทยา เม่ือวนัท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2552 

 นอกจากนัน้บริษัทฯได้เชิญคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา เช่น สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ มาทําการฝึกอบรมให้กบัผู้บริหารระดบัสงู ตามความเหมาะสมอีกด้วย  
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8.11 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการในการป้องกันการนําข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้บริหาร และ
บคุลากรของบริษัทฯ    และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการรักษาความลบั และการใช้ข้อมลูภายในไว้  ซึ่งสามารถสรุปได้ 
ดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของ
บริษัท 

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทจะต้องไม่นําความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของ
บริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน  และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทําการซือ้ขาย  โอนหรือรับโอน 
หลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทํานิติกรรมอ่ืนใด
โดยใช้ความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัท อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกําหนดนีใ้ห้รวมความถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักล่าวจะถือวา่ได้กระทํา
ผิดอย่างร้ายแรง 

4. กรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักล่าวใน
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณะ 

8.12 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 จํานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ 
แบง่ตามสายงานหลกั ดงันี ้

หน่วย: คน 
สายงานหลกั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

1. สายงานการขายและการตลาด 12 14 
2. สายงานปฏิบติัการและพฒันา 1,728 2,153 
3. สายงานการจดัการวตัถดิุบ 111 113 
4. สายงานการเงินและธรุการ 98 75 

รวม 1,949 2,355 

นับตัง้แต่ปี 2545 เป็นต้นมา จํานวนบุคลากรของบริษัทได้เพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคัญ  เน่ืองจากธุรกิจของ
บริษัทได้ฟื้นตัวและกลับมาเติบโตอย่างต่อเน่ือง บริษัทจึงเพ่ิมจํานวนพนักงานในฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะฝ่าย
ปฏิบตัิการและพฒันาให้สอดคล้องกบัปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้และเพ่ือเตรียมรองรับการเติบโตทางธุรกิจท่ีบริษัท
คาดการณ์ไว้ในอนาคต  
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ข้อพิพาททางดา้นแรงงาน 

โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อท่ี 7 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ค่าตอบแทนแก่บคุลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

 หน่วย: บาท 
 ปีบญัชี 2551 

สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2551 
ปีบญัชี 2552 

สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2552 

เงินเดือนรวม 199,532,616 220,398,624 

โบนสัรวม 12,708,102 14,251,089 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 5,963,811 5,796,885 

อ่ืน ๆ 111,453,412 109,379,850 
รวม 329,657,941 349,826,448 

ค่าตอบแทนอืน่  

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2546 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้ นสามัญจํานวน 
3,650,000 หุ้นเพ่ือเสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัทบางราย โดย ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2547 บคุลากร
ของบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท) รวมกันถือหุ้นสามัญท่ีได้รับจดัสรรตามโครงการ
ดงักล่าว ณ ราคา 5.40 บาท  เป็นจํานวน 640,570 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2552 
หุ้นส่วนนีคิ้ดเป็นจํานวน 1,601,425 หุ้นท่ี มลูคา่หุ้นตราไว้ 2 บาทตอ่หุ้น 

นโยบายในการพฒันาพนกังานของบริษัท  

บริษัทมีกระบวนการดําเนินงานในการพฒันาบุคลากรหรือพนกังานให้มีความรู้ความชํานาญ ตลอดจนมี
ทศันคติท่ีดีต่อบริษัท  เพ่ือเพ่ิมพนูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบริษัททัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
โดยมีเปา้หมายให้พนกังานของบริษัทเป็นบคุลากรท่ีมีคณุภาพ กล่าวคือ 

1. เรียนรู้งานหลายประเภท 

2. ปฏิบติังานได้หลายหน้าท่ี 

3. มีทกัษะในการปฏิบติังานอย่างกว้างขวาง 

4. สามารถสบัเปลี่ยนหน้าท่ีกบัเพ่ือนร่วมทีมได้ 
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หน้าท่ี -72- 

 

ทัง้นีเ้พราะความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของพนกังานและเปา้หมายท่ีจะให้พนกังานเกิดความก้าวหน้าในชีวิตการงาน 
บริษัทจงึกําหนดแผนการฝึกอบรม โดยมีแผนภมิูกระบวนการการศกึษา ฝึกอบรม และพฒันาพนกังานดงันี ้

วิเคราะหค์วามตอ้งการ

ออกแบบหลกัสตูร

ศึกษา อบรม และพฒันา

ประเมินและติดตาม
 

 เน่ืองจากการท่ีบริษัทให้ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากรเป็นอย่างสงู บริษัทจึงมีนโยบายในการพฒันา
บคุลากรซึง่มีข้อหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาบุคลากรในสายการผลิต โดยจัดตัง้งบประมาณ 10 ล้านบาท สําหรับการ
พฒันาบคุลากร 3 ปี 

2. ส่งเสริมการพฒันาบคุลากรด้านอ่ืน ๆ ในทุกระดบั โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกอย่าง
สม่ําเสมอ 

3. จดัให้มีการพฒันาบคุลากรร่วมกบัลกูค้าเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น Joint Innovation 

4. สง่บคุลากรไปฝึกอบรมในตา่งประเทศ 

 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หน้าท่ี -73- 

9 การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือให้เป็นท่ี
ยอมรับ และเช่ือถือต่อผู้ ถือหุ้ น และนักลงทุน ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯได้จัดตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพ่ือดแูลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  และรายงานทางการเงินให้
ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เช่ือถือได้ ตลอดจนดแูลให้บริษัทฯมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล และมีระบบการทํางานท่ีถกูต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยเฉพาะเร่ืองของความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี 
ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
และได้ให้ความเห็น คําแนะนํา เพ่ือจดัการต่อความเส่ียงท่ีสําคญั ติดตามการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย  ซึ่งในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯยังไม่มี
ข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในอย่างมีนยัสําคญั 

บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจและระดับการอนุมัติรายการในแต่ละระดับ (ฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น) ท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเหมาะสม และมีการแบ่งแยก
หน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 4 ด้านต่อไปนี ้ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพ่ือเป็นการสอบยนัซึ่งกันและกัน คือ 
(1) หน้าท่ีอนมุติั (2) หน้าท่ีบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ (3) หน้าท่ีในการดแูลทรัพย์สิน และ (4) 
หน้าท่ีในการตรวจสอบ ทัง้นี ้บคุคลท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีในการสอบยนัซึ่งกันและกันเป็นบุคคลท่ีมีความ
เป็นอิสระจากกนัอย่างแท้จริง 

สําหรับบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. ซึ่งบริษัทได้เพ่ิมสดัส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 59 
และมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในไตรมาสท่ี 1 ปี 2552 บริษัทได้จดัให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีมีความเพียงพอและสอดคล้องกบัของบริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ี
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบงานต่างๆให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  และรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ล่วงหน้าประจําปี ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ  
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10. รายการระหว่างกนั  

 รายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง สามารถสรุปได้ ดงันี ้

10.1 รายการระหว่างกนักบัผู้ถือหุ้นและบริษทัทีเ่กีย่วข้อง 

การซือ้ขายวตัถุดิบและเครื่องจกัรของบริษัท บางส่วนจะเป็นการซือ้ขายผ่านทางตัวแทนของบริษัทซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และผ่านทางบริษัทย่อยซึ่งบริษัทเข้าไปร่วมลงทุนในปี 2548 

เนื่องจากตวัแทนและบริษัทย่อยดงักล่าวมีความเชี่ยวชาญในการทําการตลาด และมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการติดต่อลูกค้าโดยเฉพาะลกูค้าในต่างประเทศ รวมไปถึงการจัดหา
วตัถดุิบและเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลิต โดยราคาซือ้วตัถดุิบผ่านทางตวัแทนในการทําตลาดและบริษัทย่อยจะเป็นราคาตลาด ในขณะที่ราคาขายส่วนใหญ่จะเป็นราคาทนุบวกกําไรส่วนเพิ่ม สําหรับปี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2552 บริษัทมีรายการระหวา่งกนักบัผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดงันี ้

รายการระหว่างกนัหลกักบัผูถ้ือหุน้และบริษัททีเ่กี่ยวขอ้งตามกลุ่มบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท 

สําหรับปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2551 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

กลุม่ Itochu  กลุม่ Itochu ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  

5.23 

339,069 29,304  การซือ้วตัถดุบิ 

 570,913 - การซือ้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ 

กลุม่ SIIX 

(รายละเอียดเกี่ยวกบัลกัษณะการประกอบ
ธรุกิจของกลุม่ SIIX อยู่ในสว่นที่ 2 หวัข้อ 3.2 

การตลาดและการจดัจําหน่าย) 

กลุม่ SIIX ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 5.01

และสง่กรรมการเป็นตวัแทน 1 ทา่น 

ได้แก่ นายเทซึโอะ ซจึิโมโต้ 

21,500,779  19,827,291 การขายสินค้าและบริการ 
402,453 259,414 การซือ้วตัถดุบิ 

2,521,412 2,252,038  รายการลกูหนีก้ารค้า 

 127,688 64,589  รายการเจ้าหนีก้ารค้า 
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ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท 

สําหรับปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2551 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

Stars Microelectronics USA, Inc. /1 เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นอยูร่้อยละ 

59 

20,896,463 364,865,145 การขายสินค้า 

38,389,515 101,639,367 รายการลกูค้าหนีก้ารค้า 

บจ. ไทยมาพรรณ มีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ นาย
สมนึก ไชยกลุ และ นาย ชอง เควน็  

ซมั และมีคูส่มรสของนายสมนึก ไชย
กลุ เป็นกรรมการ โดยนายสมนกึ ไชย
กลุ ถือหุ้นใน บจ. ไทยมาพรรณ ร้อยละ 

72.84 

102,994  - รายการลกูค้าหนีอ้ื่น 

 

รายการระหว่างกนักบัผูถ้ือหุน้และบริษัททีเ่กี่ยวขอ้งตามรายบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท สําหรับปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2551 

(บาท) 

สําหรับ 6 เดือนสิน้สดุ 

วนัที่ 30 ม.ิย. 2552 

(บาท) 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั และความสมเหตสุมผล 

Itochu Systech Singapore PTE., LTD. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกบั Itochu 

Corporation โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2552 Itochu Corporation ถือหุ้นใน
บริษัทร้อยละ 5.23  

570,913 - การซือ้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ 

เป็นการซือ้อะไหลข่องเครื่องจกัร IC Project เพื่อใช้ในการผลิต โดยนโยบายราคา
ซือ้เป็นราคาตลาดซึง่สามารถเทียบเคียงได้ 

 339,069 - การซือ้วตัถดุบิ 

บริษัทซือ้วตัถดุิบ IC ผ่านทาง Itochu Corporation เพื่อนํามาใช้ในการผลิตสินค้า
กลุ่ม  Microelectronics โดยนโยบายราคาซื อ้ เป็นราคาตลาดซึ่ งสามารถ
เทียบเคียงได้ 

Itochu Corporation เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2552 Itochu Corporation 

ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 5.23 

- 29,304 การซือ้วตัถดุบิ 

บริษัทซือ้วตัถดุิบ IC ผ่านทาง Itochu Corporation เพื่อนํามาใช้ในการผลิตสินค้า
กลุ่ม  Microelectronics โดยนโยบายราคาซื อ้ เป็นราคาตลาดซึ่ งสามารถ
เทียบเคียงได้ 
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ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท สําหรับปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2551 

(บาท) 

สําหรับ 6 เดือนสิน้สดุ 

วนัที่ 30 ม.ิย. 2552 

(บาท) 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั และความสมเหตสุมผล 

SIIX Europe GMBH เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกบั SIIX 

Singapore PTE., LTD. โดย ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2552 SIIX Singapore 

PTE., LTD. ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 

5.01 และสง่กรรมการเป็นตวัแทน 1 

ทา่น ได้แก่ นายเทซึโอะ ซจึิโมโต้ 

113,274 - การขายสินค้าและบริการ 
บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าในกลุ่ม Microelectronics  ของบริษัทผ่านทาง SIIX 

Europe GMBH ซึ่งเป็นตวัแทนในการทําตลาดของบริษัท โดยนโยบายราคาขาย
จะเป็นราคาทนุบวกกําไรสว่นเพิม่ และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเทียบเคียงได้ 

 

บริษัท ซีคซ์ บางกอก จํากดั เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกบั SIIX 

Singapore PTE., LTD. โดย ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2552 SIIX Singapore 

PTE., LTD. ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 

5.01 และสง่กรรมการเป็นตวัแทน 1 

ทา่น ได้แก่ นายเทซึโอะ ซจึิโมโต้ 

21,387,505 19,827,291  การขายสินค้าและบริการ  
บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าในกลุ่ม Microelectronics ของบริษัทผ่านทางบริษัท 

ซีคซ์ บางกอก จํากดั ซึ่งเป็นตวัแทนในการทําตลาดของบริษัท โดยนโยบายราคา
ขายจะเป็นราคาทนุบวกกําไรส่วนเพิ่ม และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเทียบเคียง
ได้ 

 402,453 259,414  การซือ้วตัถดุบิ 

บริษัทซือ้วตัถดุิบ ได้แก่ LCD, IC CHIP , FPC และ CHIP CAPACITOR ผ่านทาง 
บ ริษั ท  ซี ค ซ์  บางกอก  จํ ากั ด  เพื่ อ นํ าม าใช้ ใน การผลิ ตสิ น ค้ า ใน กลุ่ ม 

Microelectronics ของบริษัท โดยนโยบายราคาซือ้เป็นราคาตลาดซึ่งสามารถ
เทียบเคียงได้ 

  2,503,717 2,235,427  รายการลกูหนีก้ารค้า 

เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการในกลุม่ Microelectronics 

โดยมีเงื่อนไขการค้าตามปกต ิ

  127,688 64,589  รายการเจ้าหนีก้ารค้า 

รายการเจ้าหนีก้ารค้าที่เกิดจากการสัง่ซือ้วตัถุดิบดงักล่าว โดยมีเงื่อนไขการค้า
ตามปกต ิ

SIIX Corporation -TOKYO เป็นบริษัทใหญ่ของ SIIX Singapore 

PTE., LTD. โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2552 SIIX Singapore PTE., LTD. ถือ

17,696 16,610  รายการลกูหนีก้ารค้า 

เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการในกลุม่ Microelectronics  

และ IC Packaging โดยมีเงื่อนไขการค้าตามปกต ิ
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หุ้นในบริษัทร้อยละ 5.01 และสง่
กรรมการเป็นตวัแทน 1 ทา่น ได้แก่ 

นายเทซโึอะ ซึจิโมโต้ 

Stars Microelectronics USA, Inc. /1 เป็นบริษัทยอ่ยบริษัทถือหุ้นอยูร่้อยละ 

59  

208,947,548 364,865,145  การขายสินค้า 

บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าสินค้าในกลุ่ม Microelectronics  และ IC Packaging 

ของบริษัทผา่นทาง Stars Microelectronics USA, Inc. โดยนโยบายราคาขายจะ
เป็นราคาทนุบวกกําไรสว่นเพิ่ม 

  38,389,515 101,639,367 รายการลกูหนีก้ารค้า 

เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการในกลุม่ Microelectronics  

และ IC Packaging ดงักล่าวโดยมีเงื่อนไขการค้าตามปกต ิ

บจ. ไทยมาพรรณ มีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ นาย
สมนึก ไชยกลุ และ นาย ชอง เควน็  

ซมั และมีคูส่มรสของนายสมนึก ไชย
กลุ เป็นกรรมการ โดยนายสมนกึ ไชย
กลุ ถือหุ้นใน บจ. ไทยมาพรรณ ร้อยละ 

72.84 

102,994  - รายการลกูค้าหนีอ้ื่น 

เป็นรายการค่าใช้จ่ายในการดูงานในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้สํารองจ่ายให้แก่ 
บจ. ไทยมาพรรณ โดยบริษัทได้รับชําระคืนทัง้จํานวนแล้วในเดือนมกราคม 2552 

ทัง้นี ้รายการนีจ้ะไมเ่กิดขึน้อีกในอนาคต 

/1 บริษัทถือหุ้นใน Stars Microelectronics USA, Inc. ร้อยละ 19 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทําการซือ้หุ้ นเพิ่มเป็นร้อยละ59 เมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2552 ทําให้ในปัจจุบนับริษัท Stars 

Microelectronics USA, Inc. มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
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10.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ในอดีต บริษัทมีการทําธุรกรรมการค้าท่ีเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องและบริษัทร่วมอยู่
พอสมควร  เน่ืองจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นผู้ ประกอบการใหญ่ในธุรกิจซือ้ขายชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท  เช่น การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ การจดัซือ้
วัตถุดิบ และการซือ้เคร่ืองจักร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมการค้าท่ีเกิดขึน้เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติเสมือนคู่
ค้าธุรกิจโดยทัว่ไป ซึง่ต้องพึง่พาการซือ้ผลิตภณัฑ์หรือบริการต่อกนั โดยผู้บริหารบริษัทได้กําหนดขัน้ตอนในการอนมุติั
ธุรกรรมดงักล่าวเสมือนการดําเนินการค้ากบัลูกค้าปกติโดยทัว่ไปและไม่มีการเลือกปฏิบติั  โดยบริษัทมีนโยบายให้
ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ระหวา่งกนัเป็นไปตามกลไกราคาตลาด นอกจากนี ้บริษัทได้มีนโยบายการจดัซือ้ตามมาตรฐาน ISO 

9001 โดยจะมีการเปรียบเทียบผู้ ขายใน AVL (Approved Vendor List) ประมาณ 2-3 ราย และพิจารณาคดัเลือก
จาก คณุภาพ ราคา ระยะเวลาการชําระเงิน โดยเกณฑ์ท่ีใช้นี ้เป็นเกณฑ์เดียวกนัท่ีใช้กบัทกุบริษัท 

10.3 ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ว่า
เป็นรายการท่ีบริษัทดําเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีเง่ือนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้นโยบายการกําหนดราคาระหว่าง บริษัท กบักิจการ
ท่ีเก่ียวข้องกันกําหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวท่ีกําหนดให้กับบุคคล/กิจการอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกัน และ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

10.4 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง และ 

(2) ธุรกรรมพิเศษ โดยมาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันสําหรับธุรกรรมในแต่ละประเภท มี
รายละเอียด ดงันี ้

1. ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง 

บริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่าในการเข้าทําธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ืองนัน้ การเข้าทํารายการ
ระหว่างกันในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการของบริษัท
เก่ียวกบัความสมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการการ ตรวจสอบราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ของรายการว่าเป็นไป
ตาม เง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยผู้ บริหารและและผู้ มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการ
อนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว และเม่ือบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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2. ธุรกรรมพิเศษ 

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตสุมผลในการเข้าทําธุรกรรม
ต่าง ๆ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ 

บริษัทจะจัดให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้ สอบบัญชี หรือผู้ ประเมินราคาอิสระ หรือ 

สํานักงานกฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ประกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้

บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท 

10.5 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการท่ีดําเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม เช่น การ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดซือ้วัตถุดิบ การซือ้เคร่ืองจักร การจ่ายค่าท่ีปรึกษาในการอบรม และการซ่อมบํารุง
เคร่ืองจกัร เป็นต้น โดยจะไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ถือหุ้น ส่วนนโยบายการกําหนดราคาระหว่าง บริษัท กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จะกําหนดจาก
ราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวท่ีกําหนดให้กับบุคคล/กิจการอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกัน และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบติัตาม
ข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัท
หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

หากมีรายการระหว่างกนักับบคุคลท่ีอาจเกิดความขดัแย้งเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจะจดัให้มีการดําเนินการ
ตามมาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหวา่งกนัตามท่ีระบใุนข้อ 11.4 
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11 ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

งบการเงนิ 

สรุปรายการสอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัท ประจํางวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 คือ นาย ณรงค์ พนั
ตาวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 3315 บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั  ผู้สอบบญัชีสําหรับงบ
การเงินของบริษัท ประจํางวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และประจํางวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552 คือ นาย ศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3930 บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จํากดั  โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้

 

สาํหรับงบการเงนิงวดปีบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดลุซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 งบกําไร
ขาดทนุ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดท่ีเก่ียวข้องสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแต่
ละปีของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้วย
เช่นกนั ซึง่ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหลา่นี ้ ส่วน
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบติังานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลวา่งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระ สาํคญั
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบัรายการทาง
การเงินท่ีเป็นสาระสําคญั ซึง่ผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่
นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือวา่การตรวจสอบดงักล่าวให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตตงัต่อไปนี ้

ก) ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2.2 บริษัทฯได้จดัทํางบการเงินเฉพาะกิจการซึง่แสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีราคาทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัขึน้เพ่ือการเปรียบเทียบ 
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ข) ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ  4.6 และข้อ 11 บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
เก่ียวกบัการแสดงมลูคา่ของท่ีดินจากราคาทนุเป็นราคาท่ีตีใหม่ บริษัทฯ ไมไ่ด้ปรับปรุงย้อนหลงัมลูคา่ของ
ท่ีดินดงักลา่ว เน่ืองจากเป็นการประเมินราคาจากข้อมลูปัจจบุนัและบริษัทฯ ไม่มีข้อมลูสําหรับการปรับปรุง
ย้อนหลงังบการเงินปีก่อน 

ณรงค์  พนัตาวงษ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3315 

ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และได้ให้ความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

สาํหรับงบการเงนิงวดปีบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดลุท่ีแสดงเงินทนุตามวิธีสว่นได้เสีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 งบกําไรขาดทนุงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทสตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั ซึง่ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของ
ข้อมลูในงบการเงินเหล่านี ้ สว่นข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส 
ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัท่ี
นํามาแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ท่ีนีต้รวจสอบโดยผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนในสํานกังานเดียวกนักบัข้าพเจ้า ซึง่ได้แสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดงักลา่วตามรายงานลงวนัท่ี 21 เมษายน 2551 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบติังานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลวา่งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายงานทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบัรายทางการเงินท่ีเป็น
สาระสําคญั ซึง่ผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบ
การเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือวา่การตวจสอบดงักล่าวให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั(มหาชน) โดยถกูต้อง
ตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ศภุชยั ปัญญาวฒัโน 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3930 

ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และได้ให้ความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

สาํหรับงบการเงนิงวดปีบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 งบกําไรขาดทนุรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั ซึง่ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของ
ข้อมลูในงบการเงินเหล่านี ้ สว่นข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ของบริษัทย่อย ซึง่มี
ยอดสินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จํานวน 106,430     พนับาท รายได้รวมและกําไรสทุธิสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2552 จํานวน 399,675 พนับาท และ 8 พนับาท ตามลําดบั งบการเงินของบริษัทย่อยดงักล่าวตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีอืน่ ซึง่ข้าพเจ้าได้รับรายงานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยแล้ว การเสนอรายงานของข้าพเจ้าในส่วน
ท่ีเก่ียวกบับริษัทย่อยดงักล่าวในงบการเงินรวมจงึถือตามรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืนนัน้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบติังานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลวา่งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็น
สาระสําคญั ซึง่ผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบ
การเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือว่าการตรวจสอบดงักลา่วประกอบกบัรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืนท่ีกลา่วถึงในวรรคก่อน
ให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและจากรายงานของผู้สอบบญัชีอืน่ ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -83- 

ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโคร
อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าวตามรายงานลงวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ 2552  

 

ศภุชยั ปัญญาวฒัโน 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3930 

ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และได้ให้ความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -84- 

ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบดลุ 

รายการ 

งบการเงินแสดงเงนิลงทนุตามวธีิสว่นได้เสีย 
ตรวจสอบแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2550 2551 2552 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 ลกูหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 
 หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
 รวมลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 
 รายได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกชําระ 
 ลกูหนีจ้ากการจําหน่ายท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 
 สนิค้าคงเหลือ 
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 
    ภาษีซือ้รอเรียกคืน 
    รายได้ค้างรับ 
    อ่ืน  ๆ

 
 

9,785 
81,487 

277,733 
0 

359,219 
0 
0 

773,373 
 

4,222 
0 

5,754 

 
 

0.28 
2.35 
8.03 
0.00 

10.38 
0.00 
0.00 

22.35 
 

0.12 
0.00 
0.17 

 
 

843 
40,886 
795,531 

(578) 
835,838 

0 
0 

869,466 
 

3,736 
845 

5,501 

 
 

0.02 
1.02 

19.86 
(0.01) 
20.87 

0.00 
0.00 

21.71 
 

0.09 
0.02 
0.14 

 
 

6,630 
2,187 

806,747 
(480) 

808,454 
212,413 

0 
1,075,784 

 
2,480 

0 
8,924 

 
 

0.15 
0.05 
18.43 
(0.01) 
18.46 
4.85 
0.00 

24.57 
 

0.06 
0.00 
0.20 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,152,353  33.30 1,716,229 42.85 2,114,685 48.30 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 
 เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืน 
 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 
 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 

 
9,013 
2,480 

0 
2,288,367 

5,769 
2,406 

 
0.26 
0.07 
0.00 
66.13 

0.17 
0.07 

 
9,093 
2,480 

21 
2,267,887 
6,713 
7,754 

 
0.23 
0.06 
0.00 

56.50 
0.17 
0.19 

 
9,151 
2,480 

0 
2,241,633 

9,851 
538 

 
0.21 
0.06 
0.00 

51.20 
0.22 
0.01 

 รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 2,308,034 66.70 2,288,949 57.15 2,263,652 51.70 
รวมสินทรัพย์ 3,460,387 100.00 4,005,178 100.00 4,378,337 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -85- 

งบดลุ (ต่อ) 

รายการ 

งบการเงินแสดงเงนิลงทนุตามวธีิสว่นได้เสีย 
ตรวจสอบแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2550 2551 2552 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 เจ้าหนีก้ารค้า 
 เจ้าหนีค้า่เคร่ืองจกัร 
    กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
    กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 
 เจ้าหนีอ่ื้น 
    กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
    กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 
 เจ้าหนีจ้ากการขายสทิธิเรียกร้องในลกูหนีก้ารค้า 
 หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน - สว่นท่ีถึงกําหนดชําระ 
 ภายในหนึง่ปี 
 เงินกู้ ยืมระยะยาว - สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 
 หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 
    ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 
    เจ้าหนีจ้ากการซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 
    อ่ืน  ๆ

 
 

875,565 
657,644 

 
27,095 
36,240 

 
90 

52,054 
75,806 

 
36,797 

328,934 
 

14.299 
610 
4,734 

 
 

25.30 
19.00 

 
0.78 
1.05 

 
0.00 
1.50 
2.19 

 
1.06 
9.51 

 
0.41 
0.02 
0.14 

 
 

997,215 
1,212,409 

 
0 

86,437 
 

0 
57,055 
46,778 

 
10,234 
446,596 

 
18,819 

0 
9,670 

 
 

24.90 
30.27 

 
0.00 
2.16 

 
0.00 
1.42 
1.17 

 
0.26 

11.15 
 

0.47 
0.00 
0.24 

 
 

205,677 
1,443,49

0 
0 

171,623 
 

0 
59,702 

0 
 

8,635 
176,520 

 
13,348 

2,119 
9,388 

 
 

4.70 
32.97 

 
0.00 
3.92 

 
0.00 
1.36 
0.00 

 
0.20 
4.03 

 
0.30 
0.05 
0.21 

 รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,109,867  60.97 2,885,213 72.04 2,090,502 47.75 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
 สํารองผลขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
 หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึง  
 กําหนดชําระภายในหนึ่งปี 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระ  
ภายในหนึง่ปี 

 
173 

 
2,013 

 
506,988 

 
0.00 

 
0.06 

 
14.65 

 
0 

 
17,279 

 
60,392 

 
0.00 

 
0.43 

 
1.51 

 
0 

 
8,644 

 
579,960 

 
0.00 

 
0.20 

 
13.25 

 รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 509,174 14.71 77,671 1.94 588,604 13.44 
รวมหนีสิ้น 2,619,041 75.69 2,962,884 73.98 2,679,107 61.19 
 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -86- 

งบดลุ (ต่อ) 

รายการ 

งบการเงินแสดงเงนิลงทนุตามวธีิสว่นได้เสีย 
ตรวจสอบแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2550 2551 2552 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ทนุเรือนหุ้น 
     ทนุจดทะเบียน 
     368,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 2 บาท 
     (31 ธนัวาคม 2550 : 147,200,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 5 บาท) 
      ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 
      31 ธนัวาคม 2552 
      368,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 2 บาท 
      31 ธนัวาคม 2551 
      276,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 2 บาท 
      31 ธนัวาคม 2550 
      110,400,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท 
      31 ธนัวาคม 2549 
      68,997,870 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท 
  สว่นเกินมลูคา่หุ้น 
  สว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดนิ /1 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 
กําไร (ขาดทนุ) สะสม 
    จดัสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย 
    ยงัไมจ่ดัสรร 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

  สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัท 

 
 
 
 

736,000 
 
 
 
 
 

 
552,000 

 
 

9,719 
14,712 

20 
 

31,244 
233,651 
841,347 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.95 
 
 

0.28 
0.43 
0.00 

 
0.90 
6.75 

24.31 
0.00 

 
 
 
 

736,000 
 
 
 

 
552,000 

 
 
 
 

9,719 
14,712 

23 
 

41,291 
424,548 

1,042,294 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.78 
 
 
 
 

0.24 
0.37 
0.00 

 
1.03 

10.60 
26.02 

0.00 

 
 
 
 

736,000 
 
 

736,000 
 
 
 
 
 
 

266,944 
14,712 

20 
 

54,684 
626,823 

1,699,183 
47 

 
 
 
 
 
 
 

16.81 
 
 
 
 
 
 

6.10 
0.34 
0.00 

 
1.25 

14.32 
38.81 
0.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 841,347 24.31 1,042,294 26.02 1,699,230 38.81 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,460,387 100.00 4,005,178 100.00 4,378,337 100.00 
มลูคา่ตามบญัชี (บาทตอ่หุ้น) 
มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 
จํานวนหุ้นสามญัปลายงวด (พนัหุ้น) 

7.62 
5 

110,400 

 3.78 
2 

276,000 

 4.62 
2 

368,000 

 

/1 ในเดือนเมษายน 2550 บริษัทได้จดัให้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ทําให้มี
สว่นเกินทนุ  

* ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2551 ในวนัท่ี 15 มกราคม 2551 ได้มีมตอินมุตัเิปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก 5 บาทตอ่หุ้น 
เป็น 2 บาทตอ่หุ้น โดยแก้ไขทนุจดทะเบียนหุ้นสามญัจาก 147,200,000 หุ้น เป็น 368,000,000 หุ้น 

 

 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -87- 

งบกาํไรขาดทุน 

รายการ 

งบการเงินแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 
ตรวจสอบแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2550 2551 2552 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายได้ 
     รายได้จากการขายและบริการ 
     กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
     ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 
     กําไรจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 
     กําไรจากการจําหน่ายเศษซาก 
     รายได้อ่ืน  

 
11,652,961 

17,955 
102 
961 

10,288 
3,163 

 
99.72 
0.15 
0.00 
0.01 
0.09 
0.03 

 
12,127,274 

0 
0 

280 
11,229 
6,773 

 
99.85 

0.00 
0.00 
0.00 
0.09 
0.06 

 
11,051,462 
42,259 

0 
0 

13,054 
8,744 

 
99.42 

0.38 
0.00 
0.00 
0.12 
0.08 

รวมรายได้ 11,685,430 100.00 12,145,556 100.00 11,115,519 100.00 
ค่าใช้จ่าย 
     ต้นทนุขายและบริการ 

       คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
       ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 
       สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 

 
11,301,109 

94,232 
0 
0 

 
96.71 
0.81 
0.00 
0.00 

 
11,686,780 

116,766 
40,696 

0 

 
96.22 

0.96 
0.34 
0.00 

 
10,648,478 

137,254 
0 
0 

 
95.80 

1.23 
0.00 
0.00 

รวมค่าใช้จ่าย 11,395,341 97.52 11,844,242 97.52 10,785,733 97.03 
กาํไร ก่อนส่วนกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 290,089 2.48 301,314 2.48 329,787 2.97 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0 0.00 191 0.00 0  0.00 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่าย 290,089 2.48 301,314 2.48 329,787 2.97 
ดอกเบีย้จ่าย 
ภาษีเงินได้ 

(92,416) 
0 

(0.79) 
0.00 

(100,561) 
0 

(0.83) 
0.00 

(61,738) 
(857) 

(0.56) 
(0.01) 

กาํไรหลังหกัภาษีเงินได้นิตบุิคคล 197,673 1.69 200,944 1.65 267,191 2.40 
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย 0 0.00 0 0.00 3 0.00 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 197,673 1.69 200,944 1.65 267,191 2.40 
 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาทตอ่หุ้น) 
มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 
จํานวนหุ้นสามญัปลายงวด (พนัหุ้น) 

 
1.79 
5 

110,400 

  
0.73 
2 

276,000 

  
0.73 
2 

368,000 

 

* ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2551 ในวนัท่ี 15 มกราคม 2551 ได้มีมตอินมุตัเิปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก 5 บาทตอ่หุ้น 
เป็น 2 บาทตอ่หุ้น โดยแก้ไขทนุจดทะเบียนหุ้นสามญัจาก 147,200,000 หุ้น เป็น 368,000,000 หุ้น 
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งบกระแสเงนิสด 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2550 2551 2552 
พนับาท พนับาท พนับาท 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 
    กําไร (ขาดทนุ) สทุธิก่อนรายการพิเศษ 
    ปรับกระทบกําไร (ขาดทนุ) สทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 
         คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 
         คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 
         คา่เผ่ือสนิค้าเส่ือมคณุภาพ (โอนกลบั) 
         คา่เผ่ือสงสยัหนีจ้ะสญู (โอนกลบั) 
         ขาดทนุ (กําไร) จากการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 
         ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 
         สว่นแบง่ขาดทนุ (กําไร) จากเงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวธีิสว่นได้เสีย 
         ตดัจําหน่ายสว่นตา่งระหวา่งจํานวนท่ีจา่ยซือ้บริษัทยอ่ยกบั    
         จํานวนสว่นได้เสียของบริษัท 
         สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

 
197,673 

 
92,416 

189,216 
499 

0 
(961) 

(56) 
(102) 

0 
 
0 

 
200,944 

 
99,859 

260,306 
20,353 

578 
(280) 
43,520 

0 
0 

 
(191) 

 
268,049 

 
61,738 

279,735 
(7,409) 

(98) 
(267) 

(11,426) 
0 

235 
 

0 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์และหนีด้าํเนินงาน 478,685  625,089 590,557 
      สินทรัพย์จากการดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้) 
         ลกูหนีก้ารค้า 
         รายได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกชําระ 
         สนิค้าคงเหลือ 
         สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 
         สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 
    หนีส้นิจากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
         เจ้าหนีก้ารค้า 
         เจ้าหนีอ่ื้น 
         หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 
    เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
         จา่ยดอกเบีย้ 
         จา่ยภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 
(164,767) 

0 
(92,904) 
6,015 

540 
 

57,902 
2,058 

(25,106) 
262,423 
(94,481) 

0 

 
(477,257) 

0 
(116,446) 

738 
(5,348) 

 
511,711 
4,972 
9,097 

552,556 
(100,110) 

0 

 
66,633 

(212,413) 
(198,909) 

(1,322) 
(161) 

 
201,638 

2,641 
(5,032) 
443,632 
(63,165) 

(51) 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 167,942 452,446 380,417 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)  

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2550 2551 2552 
พนับาท พนับาท พนับาท 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 
    เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 
    เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ 
    เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืนเพิม่ขึน้ 
    เงินสดจา่ยเจ้าหนีค้า่เคร่ืองจกัร 
    เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ถาวร 
    ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
    จา่ยดอกเบีย้สว่นท่ีบนัทกึเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ 
     เงินสดรับ (จา่ย) สทุธิจากการซือ้บริษัทยอ่ย 

 
(160) 

0 
0 

(224,355) 
44,154 

(65,040) 
(23,321) 

0 

 
(81) 

0 
0 

(60,563) 
280 

(125,112) 
0 
0 

 
(57) 

0 
0 

(84,082) 
18,893 

(102,464) 
0 

2,439 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (268,721) (185,474) (165,271) 
กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 
   เจ้าหนีจ้ากการขายสทิธิเรียกร้องในลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 
   เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัคืนจากการทําสญัญาเช่าทางการเงิน 
   เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนีเ้ช่าซือ้ 
   เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 
   เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว 
   เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
   เงินสดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 
194,945 
75,806 

0 
(33,422) 
78,750 

(206,199) 
0 
0 

 
121,696 
(29,029) 

0 
(39,647) 

0 
(328,934) 

0 
0 

 
(791,538) 
(46,778) 

0 
(10,234) 
750,000 

(500,508) 
441,225 
(51,520) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 109,879  (275,914) (209,353) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงคา่งบการเงินลดลง 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 

0 
9,101 
685 

0 
(8,942) 

9,785 

(5) 
5,787 

843 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายงวด 9,785 843 6,630 
 
      รายการท่ีมิใช่เงนิสด 
            จา่ยหุ้นปันผล /1 

            ซือ้สนิทรัพย์ถาวรเป็นเงินเช่ือ 
            เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ได้มาภายใต้สญัญาเชา่ระยะยาว 

 
 

207,011 
166,204 

0 

 
 

0 
82,308 
28,351 

 
 

106,720 
171,623 

0 
/1 บริษัทในการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลประจําปี 2550 ในอตัราหุ้นละ 3.00024697 บาท คิดเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ 207,010,650  
ล้านบาท โดยจา่ยเป็นหุ้นปันผลซึง่ผู้ ถือหุ้นเดมิ 5 หุ้นจะได้รับหุ้นสามญัใหม ่3 หุ้น 
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ  

รายการ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2550 2551 2552 
พนับาท พนับาท พนับาท 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
      อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
    อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 
    อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 
    อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า 
    ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 
    อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ 
    ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย 
    อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้
   ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย 
    Cash Cycle 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
    อตัรากําไรขัน้ต้น 
    อตัรากําไรจากการดําเนินงาน 
    อตัรากําไรอ่ืน 
    อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร 
    อตัรากําไรสทุธิ 
    อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
    อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 
    อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
    อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
    อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ 
    อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) 
    อตัราการจา่ยเงินปันผล 
อัตราส่วนต่อหุ้น (Per Share Data) 
    มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น 
    จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 
    อตัรากําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 
    อตัรากําไรตอ่หุ้นปรับลดเตม็ท่ี (Fully Diluted)* 

    มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 
0.55 
0.17 
0.09 
44.44 

8.10 
15.54 
23.16 
17.80 
20.22 
11.04 

 
3.02 
2.49 

 
0.58 
1.69 

26.89 
 

5.96 
17.03 

3.52 
 

3.11 
2.82 
0.32 

104.72% 
 

5.00 
110,400 

1.79 
0.54 
7.62 

 
0.59 
0.29 
0.18 

20.29 
17.75 
14.23 
25.30 
12.50 
28.80 
14.25 

 
3.63 
2.49 

 
1.50 
1.65 

21.34 
 

5.38 
20.27 

3.25 
 

2.84 
5.50 
0.82 

0.00% 
 

2.00 
276,000 

0.73 
0.55 
3.78 

 
1.01 
0.39 
0.15 

13.43 
26.80 
10.95 
32.88 

8.02 
44.89 
14.79 

 
3.65 
2.98 

 
1.15 
2.40 

19.49 
 

6.37 
24.28 

2.65 
 

1.58 
7.16 
0.55 

39.94% 
 

2.00 
368,000 

0.89 
0.73 
4.62 

*คํานวณจากฐานจํานวนหุ้นหลงัการเสนอขายครัง้นี ้โดยบริษัทจะมีจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 368 ล้านหุ้น 
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 คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

ภาพรวมการดาํเนินงาน 

สําหรับ 2552 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 11,051.5 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,075.8 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 ในปี 2552 บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) เฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 95.6 และประมาณร้อยละ 4.4 
จากธุรกิจการให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC Packaging) ของรายได้รวม  ในปี 2550 ถึง ปี 
2551  รายได้ของบริษัทหลกัผลิตภณัฑ์ขัน้ปลายจากหมวดคอมพิวเตอร์สงูสดุ ซึง่มีสดัสว่น ร้อยละ 90.4  และร้อยละ 
86.3  ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2550 และ ปี 2551 ตามลําดบั  สําหรับปี 2552 บริษัทยงัคงมี
รายได้หลกัจากผลิตภณัฑ์ขัน้ปลายจากหมวดคอมพิวเตอร์สงูสดุ คิดเป็น ร้อยละ 85.7 นอกจากนี ้สดัส่วนรายได้จาก
การขายให้แก่ลกูค้าในประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 85  ของรายได้จากการขายและบริการ  

บริษัทมีกําไรสทุธิในปี 2550 และ 2551 เท่ากบั 197.7 ล้านบาท และ 200.9 ล้านบาท  สาํหรับปี 2552 บริษัท
มีกําไรสทุธิ 267.19 ล้านบาท บริษัทมีอตัราส่วนกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ืองจาก ร้อยละ 3.02 และร้อยละ 3.63 
ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2550  2551 ตามลําดบั และเพ่ิมสงูขึน้เป็นร้อยละ 3.65 ในปี 2552 
นอกจากนัน้บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิปรับตวัเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ืองจากร้อยละ 1.7 ทัง้ในปี 2550 และปี 2551 และมี
อตัราสว่นกําไรสทุธิปรับตวัเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 2.4 ในปี 2552 เน่ืองจากเน่ืองจากอตัราการทํากําไรท่ีดีขึน้และการ
ได้รับกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

สาเหตปุระการอีกหน่ึงท่ีบริษัทมีกําไรสทุธิสงูขึน้เน่ืองมาจากภาระดอกเบีย้จ่ายท่ีมีจํานวนลดลงจากการนําหุ้น
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนกนัยายน จํานวน 92 ล้านหุ้น ซึง่บริษัทนําเงินท่ีได้จากการ
เพ่ิมทนุครัง้นีท้ัง้หมดประมาณ 441 ล้านบาทมาจ่ายหนีส้ินและปรับโครงสร้างทางการเงิน ซึง่จะทําให้บริษัทสามารถ
ลดภาระดอกเบีย้จ่ายในปี 2552 ได้ 

นอกจากนีใ้นช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา บริษัท ยงัมีการลงทนุในเคร่ืองจกัรใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ือง แม้ว่าจะทําให้บริษัท
มีค่าเสื่อมราคาเป็นจํานวนท่ีสงูในแตล่ะปีโดยคิดเป็นจํานวนเงิน 189.2 ล้านบาท 260.3 ล้านบาท และ 279.7 ล้าน
บาท สําหรับงวดปี 2550 2551 และ ปี 2552 ตามลําดบัก็ตาม แตก่ารลงทนุดงักล่าวทําให้ได้รับเช่ือมัน่จากลกูค้า
หลายรายและบริษัทฯเพ่ิมความสามารถในการรองรับคําสัง่ซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้ จนทําให้รายได้จากการขายและบริการสงูขึน้
เป็นลําดบั ตามตวัเลขข้างต้น 

 

รายได้ 

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยรายได้จากการขายและบริการในปี 
2550 และ 2551 เท่ากบั 11,653.0 ล้านบาท และ 12,127.3 ล้านบาท ตามลาํดบั สําหรับ ปี 2552 บริษัทมีรายได้
จากการขายและบริการเท่ากบั 11,051.5 ล้านบาท โดยเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนแล้ว จะ
เห็นได้ว่ามีการปรับตวัลดลงจากปีก่อน 1,075.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 เน่ืองจากตัง้แต่ต้นปี 2552 ยอดขาย
ของบริษัทได้ลดลงมากเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่โลก ซึง่ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ทัว่โลก 
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อย่างไรก็ดี ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2552 ยอดการสัง่ซือ้ได้กลบัมาอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัปกติ และ คําสัง่ซือ้สงูขึน้อย่าง
มากตัง้แต่ไตรมาสท่ี 3 เป็นต้นมาจนถึงสิน้ปีเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในภมิูภาคเร่ิมมีสญัญาณฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ือง  
แต่อย่างไรก็ตามเม่ือเทียบกบัรายได้ในปี 2551 แล้วยงัต่ํากว่าเลก็น้อย   บริษัทฯคาดว่าการฟืน้ตวัของสภาวะ
เศรษฐกิจโลกจะสง่ผลดีตอ่บริษัทฯในอนาคต 

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท มาจากการให้บริการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กบับริษัทชัน้นํา
ของโลกหลายราย ทัง้นีพ้จิารณาจากโครงสร้างรายได้แล้ว บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากสินค้าประเภท Hard Disk 
ซึง่เป็นหลกั โดยมีสดัสว่นรายได้คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 83 – 84 ของยอดรายได้จากการขายรวม อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้มีนโยบายในการท่ีจะลดการพึง่พงิรายได้จากลกูค้ารายใดรายหน่ึง หรือ สินค้าชนิดใดชนิดหนึง่โดยเฉพาะ 
โดยบริษัทได้มีการทําการตลาดด้วยตนเอง ผ่านทางบริษัทย่อย และร่วมกบัตวัแทนการตลาดในตา่งประเทศเพ่ือหา
ลกูค้าขัน้ปลายรายใหม่ๆ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในเชิงมลูคา่เพิม่แล้ว บริษัทมีมลูคา่เพ่ิม ซึง่หมายถึง รายได้จาก
การขาย หกัด้วยต้นทนุวตัถดิุบ จากการขายสินค้า Hard disk คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ  19 - 31 เท่านัน้ และ 
มีการ กระจายตวั (diversify) ของมลูค่าเพ่ิมไปยงัสินค้าหลาย ชนิด และ ลกูค้าหลายราย อย่างเหมาะสม 

รายไดจ้ากการขายและบริการจําแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย       
   MMA – Hard Disk 10,253,933   87.75  10,173,347   83.76   9,263,904   83.34  
   MMA - Others  949,327   8.12   1,404,365   11.56   1,227,896   11.05  
   IC Packaging  397,437   3.40   430,087   3.54   484,837   4.36  
รายได้จากการขายรวม 11,600,696   99.28  12,007,799   98.87   10,976,637   98.75  
รายได้จากการบริการ (1)  52,265   0.45   119,475   0.98   74,825   0.67  
รายได้อ่ืน ๆ  32,367   0.28   18,282   0.15   64,057   0.58  

รวมรายได้ 11,685,328   100.00  12,145,556   100.00   11,115,519   100.00  
(1) รายได้จากการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

สําหรับ ปี 2552 รายได้จากการขายและบริการรวม ลดลงร้อยละ 8.9 เม่ือเทียบกบั ปีก่อน เน่ืองมาจาก
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในชว่งคร่ึงแรกของปีทําให้ลกูค้าการประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผลิตภณัฑ์ 
Hard Disk ซึง่คิดเป็นสดัสว่นท่ีใหญ่มีการชะลอการผลิต อย่างไรก็ตามหลงัจากการฟืน้ตวัของสภาวะเศรษฐกิจในช่วง
คร่ึงปีหลงั บริษัทฯได้รับคําสัง่ซือ้จากผลิตภณัฑ์ดงักล่าวกลบัมาเท่าเดิม และ มีแนวโน้มสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

จากโครงสร้างรายได้ จะเห็นได้ว่ารายได้หลกัของบริษัทมาจากรายได้จากการผลิตและประกอบชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ซึง่ประกอบด้วยการให้บริการการประกอบชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ (Module Assembly) และการประกอบชิน้ส่วนแผงวงจร PCBA  ซึง่จะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 94 - 97 
ของรายได้รวม ระหวา่งปี 2550 ถึงปี 2552 ซึง่โดยส่วนมากเป็นรายได้จากการประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับ
ผลิตภณัฑ์ Hard Disk ประมาณร้อยละ 83 – 88 ของรายได้รวมระหวา่งปี 2550 ถึงปี 2552   
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รายได้จากการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมีการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง โดยตัง้แตปี่ 2550 
และ ปี 2552 บริษัทได้มุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราการทํากําไรท่ีสงูคือการให้บริการการประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ซึง่ได้มีการเติบโตขึน้มาก ทําให้โดยรวมแล้วการให้บริการการประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 
(ไม่รวมสินค้าประเภท Hard disk) มีอตัราการเติบโตเฉล่ียอยู่ท่ีสงูกวา่ร้อยละ 29  ระหวา่ง ปี 2550 ถึงปี 2552  

รายได้จากการให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) นัน้มีสดัสว่นท่ีไม่มากนกั 
แตบ่ริษัทจะมีแผนท่ีจะพฒันาธุรกิจนี ้ เพือ่เพ่ิมรายได้ให้มีสดัสว่นมากขึน้ต่อไปในอนาคต เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมี
แนวโน้มในการเติบโตท่ีสงู มีวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ท่ียาวกว่าผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่จะช่วยสร้างความสมดลุ
และลดความผนัผวนจากธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ท่ีสัน้  
นอกเหนือจากนัน้ ธุรกิจการให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมยงัมีอตัราสว่นการทํากําไรท่ีอยู่ในระดบั
ท่ีสงูอีกด้วย โดยระหวา่งปี 2550 ถึง 2551 รายได้จากการให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม มีอตัรา
การเติบโตเฉล่ียท่ีสงูประมาณร้อยละ 40.0 ต่อปี สําหรับปี 2552 มีการขยายตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.7 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน แม้ว่าบริษัทฯจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจดงัท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้วก็ตาม 

ในส่วนของรายได้จากการให้บริการนัน้จะเป็นรายได้ท่ีบริษัทได้รับจากการออกแบบผลิตภณัฑ์และแผงวงจร
ให้กบัลกูค้า ซึง่ไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัท และมีสดัส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกบัรายได้จากการขาย อย่างไรก็ตาม หาก
วิเคราะห์รายได้ของบริษัทตามมลูค่าเพ่ิม บริษัทมีสดัสว่นมลูคา่เพิม่จากรายได้จากจากการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 
6.3 ร้อยละ 11.4 และร้อยละ 7.7 ของมลูคา่เพิม่จากรายได้ทัง้หมดของปี  2550 2551 และ 2552 ตามลาํดบั 
เน่ืองจากบริษัทมีการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ให้ลกูค้าโดยไม่จํากดัอยู่เพียงเฉพาะอตุสาหกรรม 
ใดอตุสาหกรรมหนึ่งเท่านัน้ ดงันัน้บริษัทจงึมีการผลติชิน้สว่นของชนิดผลิตภณัฑ์และประเภทของอตุสาหกรรม
ปลายทางท่ีหลากหลายโดยรายได้จากการขายของบริษัทจําแนกตามประเภทอตุสาหกรรมมีรายละเอียด ดงันี ้

รายไดจ้ากการขายและบริการจําแนกตามประเภทอตุสาหกรรม 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย       
คอมพิวเตอร์ 10,486,327   90.39  10,359,462   86.27   3,604,710  79.21 
อตุสาหกรรมยานยนต์  151,440   1.31  428,160   3.57   365,299  8.03 
อปุกรณ์สื่อสาร  105,766   0.91  379,276   3.16   138,635  3.05 
อตุสาหกรรมเคร่ืองบนัเทิง  440,589   3.80   10,923   0.09   28,355  0.62 
ความปลอดภยั  12,297   0.11   20,035   0.17   31,017  0.68 
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  404,276   3.48   798,515   6.65   369,176  8.11 
อ่ืน ๆ  -    -    11,429   0.10   13,661  0.30 
   รวมรายได้จากการขาย  11,600,696 100.00  12,007,799  100.00   10,976,637  100.00 
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จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ารายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์มีการปรับลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองจากการท่ีบริษัทมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ในอตุสาหกรรมอ่ืนท่ีมีอตัราการทํากําไรท่ีสงูกว่า ได้แก่ อตุสาหกรรมยาน
ยนต์ และอปุกรณ์สื่อสาร ซึง่มีอตัราการเติบโตเฉลีย่สงูขึน้มาโดยตลอด ระหว่างปี 2550 ถึง 2552 ตามลําดบั ในปี 
2550 จนถึงปัจจบุนั รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายในประเทศ (เพื่อการส่งออก) อนัเป็นผลจากลกูค้าใหม่ดงัท่ีกลา่ว
ไว้ข้างต้น โดยมีสดัส่วนการขายในประเทศ เป็น ร้อยละ 88.4 ร้อยละ 84.8 และร้อยละ 84.6 สําหรับ ปี 2550 ปี 2551 
และปี 2552 ตามลําดบั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

รายไดจ้ากการขายและการบริการจําแนกตามภูมิภาค 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายในตา่งประเทศ  1,342,095   11.57     1,828,895 15.23  1,691,995  15.41 
รายได้จากการขายในประเทศ 
(เพ่ือการสง่ออก) 

10,258,601   88.43   10,178,905 84.77  9,284,642  84.59 

   รายได้จากการขายรวม 11,600,696  100.00   12,007,800  100.00  10,976,637  100.00 
 

ต้นทุนขายและบริการ 

บริษัทมีวิธีการจดัหาวตัถดิุบหลกัท่ีใช้ในการผลิตและประกอบ 2 วิธี คือ วตัถดุิบท่ีลกูค้าจดัหาให้ และ
วตัถดิุบท่ีบริษัทจดัหาเอง  โดยปกติแล้วบริษัทจะทําการบนัทกึคา่วตัถดิุบหลกัในกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้จดัหาวตัถดุิบ 
สว่นในกรณีท่ีลกูค้ามีการจดัหาวตัถดุิบหลกัให้ บริษัทจะมิได้บนัทกึคา่วตัถดิุบหลกันัน้ (Consignment) และไม่ได้มี
การบนัทึกเป็นต้นทนุวตัถดิุบในต้นทนุขายและบริการแต่อย่างใด ค่าวตัถดิุบท่ีรวมอยู่ในต้นทนุขายและบริการนัน้เป็น
ค่าวตัถดิุบอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีบริษัทเป็นผู้จดัหาวตัถดิุบเท่านัน้ อนึง่ ในช่วงท่ีผ่านมา การรับวตัถดิุบในลกัษณะท่ีบริษัท
จดัหาวตัถดุิบและบนัทึกคา่วตัถดิุบหลกัคิดเป็นสดัสว่นท่ีเพิม่ขึน้ ทําให้ต้นทนุขายส่วนหนึ่งท่ีเพ่ิมขึน้มาจากการท่ี
บริษัทเร่ิมบนัทกึคา่วตัถดุิบหลกัสําหรับสินค้าบางชนิดของบริษัท และในขณะเดียวกนั ก็ได้ถกูคิดเพ่ิมในราคาขาย
ด้วย ทัง้นี ้ต้นทนุขายและบริการของบริษัทในปี 2550 2551 และ ปี 2552 เท่ากบั 11,301.1 ล้านบาท 11,686.8 ล้าน
บาท และ 10,648.5 ตามลําดบั คิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบั ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 3.6 ตามลาํดบั 
สาเหตท่ีุบริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีเพ่ิมขึน้ตามลําดบั เน่ืองมาจากว่า บริษัทได้มีการหาลกูค้ารายท่ีมีมลูค่าเพ่ิมและ
อตัราการทํากําไรสงูได้เพ่ิมมากขึน้ ในขณะเดียวกนัยงัคงรักษาสดัส่วนการประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับ
ผลิตภณัฑ์ Hard Disk ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้มลูค่าเพ่ิมน้อยกว่าให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

ต้นทนุขายและบริการส่วนใหญ่ของบริษัท ในปี 2550 2551 และปี 2552 คิดเป็น ร้อยละ 96.1 ร้อยละ 94.9 
และร้อยละ 93.6 ตามลําดบั มาจากคา่วตัถดิุบ ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายท่ีเหลือจะมาจากค่าใช้จ่ายในการผลิตและ
ประกอบ เช่น คา่แรง คา่สาธารณปูโภค และคา่เสื่อมราคา เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงต่อความผนัผวน
ของราคาวตัถดิุบท่ีน้อยมาก เน่ืองมาจากต้นทนุวตัถดิุบของบริษัทส่วนมากนัน้เป็นวตัถดุิบของบริษัท บริษัทผลิต 
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Hard Disk และบริษัทได้มีการทําข้อตกลงสําหรับราคาขายไว้กบั บริษัทผลิต Hard Disk ในลกัษณะต้นทนุบวกกําไร
สว่นเพ่ิม (Cost Plus)   

 อตัราสว่นกําไรขัน้ต้นโดยรวมของบริษัท ขึน้อยู่กบัสดัสว่นรายได้ท่ีมาจากสินค้าแต่ละประเภท และลกูค้าแต่
ละราย ซึง่มีอตัราสว่นกําไรขัน้ต้นท่ีแตกตา่งกนั โดยรายได้และอตัรากําไรขัน้ต้นของแต่ละกลุ่มสามารถสรุปได้ ดงันี ้

 

รายได ้กําไรขัน้ตน้ และอตัรากําไรขัน้ตน้ จากการขายและการบริการจําแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

พนับาท ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
รายได้จาก MMA – Hard Disk 10,253,933 87.99 10,173,347 83.89 9,263,904 83.83 
รายได้จาก MMA – Other 949,327 8.15 1,404,365 11.58 1,227,896 11.11 
รายได้จาก IC Packaging 397,437 3.41 430,087 3.55 484,837 4.39 
 รวมรายได้จากการขาย 11,600,696 99.55 12,007,799 99.01 10,976,637 99.32 
 รายได้จากการให้บริการ 52,265 0.45 119,475 0.99 74,825 0.68 

 รวมรายได้จากการขายและบริการ 11,652,961 100.00 12,127,274 100.00 11,051,462 100.00 
กําไรขัน้ต้น (ไมร่วมคา่เส่ือมราคา) MMA – Hard Disk  141,481   26.38   139,923   20.14   135,662   20.07  
กําไรขัน้ต้น (ไมร่วมคา่เส่ือมราคา) MMA – Other  125,307   23.36   211,468   30.44   202,829   30.01  
กําไรขัน้ต้น (ไมร่วมคา่เส่ือมราคา) IC Packaging   217,289   40.51   223,870   32.22   262,524   38.85  
 รวมกําไรขัน้ต้น (ไมร่วมคา่เส่ือมราคา)จากการขาย  484,077   90.26   575,262   82.80   601,015   88.93  
 กําไรขัน้ต้น (ไมร่วมคา่เส่ือมราคา)จากการให้บริการ  52,265   9.74   119,475   17.20   74,825   11.07  
    รวมกําไรขัน้ต้น (ไมร่วมคา่เส่ือมราคา)จากการขาย
และบริการ 

 536,342   100.00   694,736  100.00   675,840   100.00  

กําไรขัน้ต้น MMA – Hard Disk 86,525 24.59 79,758 18.11  66,700   16.55  
กําไรขัน้ต้น MMA – Other 71,916 20.44 133,506 30.31 119,936   29.76  
กําไรขัน้ต้น IC Packaging  141,146 40.12 107,755 24.46  141,523   35.12  
 รวมกําไรขัน้ต้นจากการขาย 299,587 85.15 321,019 72.88  328,159   81.43  
 กําไรขัน้ต้นจากการให้บริการ 52,265 14.85 119,475 27.12  74,825   18.57  
    รวมกําไรขัน้ต้นจากการขายและบริการ 351,852 100.00 440,494 100.00  402,984   100.00  
อตัรากําไรขัน้ต้น (ไมร่วมคา่เสื่อมราคา) MMA – Hard 

Disk 
  1.38    1.38    1.46  

อตัรากําไรขัน้ต้น (ไมร่วมคา่เสื่อมราคา) MMA – Other   13.20    15.06    16.52  
อตัรากําไรขัน้ต้น (ไมร่วมคา่เสื่อมราคา) IC Packaging   54.67    52.05    54.15  
    อตัรากําไรขัน้ต้นรวมจากการขาย   4.17    4.79    5.48  
อตัรากําไรขัน้ต้น MMA – Hard Disk  0.84  0.78  0.72 
อตัรากําไรขัน้ต้น MMA – Other  7.58  9.51  9.77 
อตัรากําไรขัน้ต้น IC Packaging  35.51  25.05  29.19 
    อตัรากําไรขัน้ต้นรวมจากการขาย  2.58  2.67  2.99 
    อตัรากําไรขัน้ต้นโดยรวม  3.02  3.63  3.65 
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ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ในปี 2552 รายได้จากการประกอบชิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกส์สําหรับผลิตภณัฑ์ 
Hard Disk มีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีต่ําเน่ืองจากสว่นใหญ่เป็นการรับจ้างผลิตในลกัษณะ Turnkey ในสดัสว่นท่ีสงูมาก จงึ
ทําให้การบนัทกึเป็นต้นทนุท่ีสงู และอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีต่ํา ต้นทนุสว่นท่ีเป็นวตัถดิุบ คา่แรงและคา่ใช้จ่ายโรงงาน และ
ค่าเสื่อมราคา คิดเป็นประมาณร้อยละ 98 ร้อยละ 1 และร้อยละ 1 ของต้นทนุขายในส่วนของ การประกอบชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์สําหรับผลิตภณัฑ์ Hard Disk  ตามลําดบั 

สําหรับผลิตภณัฑ์ Microelectronics อ่ืน ๆ นัน้ มีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูกว่ามาก ประมาณร้อยละ 8 - 10 
ระหวา่งปี 2550 ถึงปี 2552 เน่ืองจากการที่บริษัทได้มุ่งเน้นในการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงูและทนัสมยั เพ่ือใช้ในการ
ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีทนัสมยัและมีความซบัซ้อนสงูเช่น หน้าจอระบบสมัผสัแบบ Clear Pad ท่ีใช้ในโทรศพัท์มือถือรุ่น 
Smart Phone ต่าง ๆ เป็นต้น โดยสําหรับปี 2552 ต้นทนุสว่นท่ีเป็นวตัถดิุบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายโรงงาน และคา่เสื่อม
ราคา คิดเป็นประมาณร้อยละ 73 ร้อยละ 16  และร้อยละ 11 ของต้นทนุขายในสว่นของการประกอบชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์สําหรับผลิตภณัฑ์ Microelectronics อ่ืน ๆ ตามลําดบั 

สําหรับผลิตภณัฑ์ IC Packaging อตัรากําไรขัน้ต้นจะอยู่ในระดบัท่ีสงูเน่ืองจากว่าวตัถดิุบหลกัซึง่คือวงจร
รวมนัน้ บริษัทลกูค้าจะเป็นผู้จดัหามาในลกัษณะ Consignment ดงันัน้ ต้นทนุของบริษัทจงึได้แก่ วตัถดิุบอ่ืน ๆ ท่ีใช้
ในการผลิตเช่น Lead Frame เส้นลวดทอง วสัดหุ่อหุ้ม ค่าใช้จ่ายโรงงาน และคา่แรง เป็นสําคญั โดยบริษัทมีอตัรา
กําไรขัน้ต้นอยู่ระหวา่งร้อยละ 23 – 36 สําหรับปี 2552 ต้นทนุสว่นท่ีเป็นวตัถดิุบ คา่แรงและค่าใช้จ่ายโรงงาน และคา่
เส่ือมราคา คิดเป็นร้อยละ 40 ร้อยละ 15 และร้อยละ 45 ของต้นทนุขายในสว่นของ IC Packaging ตามลําดบั 

การประกอบชิน้สว่นอเิล็กทรอนิกส์สําหรับผลิตภณัฑ์ Hard Disk ถึงแม้ว่าจะมีสดัส่วนรายได้ท่ีสงู แต่
เน่ืองจากมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีตํ่า บริษัทจงึมีนโยบายท่ีจะคงระดบัส่วนแบง่ตลาดไว้ ซึง่จะทําให้อตัราการเติบโตของ
ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มนีช้ะลอลงในอนาคต โดยบริษัทจะมุ่งเน้นในการขยายการเติบโตของยอดขายผลิตภณัฑ์ 
Microelectronics อ่ืนๆ และ IC Packaging ซึง่มีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูกวา่มาก ทัง้นี ้ บริษัทได้มีการรับลกูค้าและ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีมีอตัราการทํากําไรท่ีดีขึน้ บริษัทจงึคาดวา่อตัรากําไรขัน้ต้นของผลติภณัฑ์ Microelectronics อ่ืน 
ๆ และ IC Packaging จะมีการปรับตวัดีขึน้มากเช่นเดียวกนั 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารในปี  2550 และปี 2551 เท่ากบั 94.2 ล้านบาท และ 116.8 ล้าน
บาท ตามลําดบั ซึง่คิดเป็น ร้อยละ 0.8 และร้อยละ 1.0 ของรายได้รวม ตามลําดบั ซึง่คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร
มีการเติบโตคงท่ีเน่ืองจากความต้องการพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้ตามยอดขาย สําหรับปี 2552 บริษัทมีค่าใช้จา่ยในการขาย
และบริหารจํานวน 137.3 ล้านบาท เท่ากบัร้อยละ 1.2 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้จาก 116.8 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 
1.0 ของรายได้รวม สําหรับงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเข้าไปถือหุ้นใน Stars Microelectronics USA Inc. 
เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 59 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดทําให้บริษัทฯ ต้องแสดงงบการเงินเป็นแบบงบการเงิน
รวม ตามหลกัการบญัชีท่ีถกูต้องและยอมรับกนัโดยทัว่ไป คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2552 ท่ีแสดงในงบ
การเงินรวม จงึรวมเอาคา่ใช้จ่ายของบริษัทย่อยไว้ด้วย 

 

ดอกเบี้ยจ่าย 

 ปี 2552 บริษัทมีค่าดอกเบีย้จา่ยเป็นจํานวน 61.7 ล้านบาท ลดลงจาก 38.2 ล้านบาทจากงวดเดียวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองจาก ผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ือง และความสามารถในการจ่ายชําระคืนเงินกู้ของบริษัทฯสงูขึน้
ประกอบกบัในเดือน กนัยายน 2552 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุและนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เงินท่ีได้จากการขายหุ้นเพ่ิมทนุในครัง้นีท้ัง้หมดได้นํามาชําระคืนหนี ้ ซึง่จะทําให้ดอกเบีย้จา่ยลดลงมาก
นอกจากนีจ้ากผลการดําเนินงานท่ีดีของบริษัทฯ และ การเป็นบริษัทฯจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ทําให้ฐานะ
การเงินของบริษัทฯมีความมัน่คงย่ิงขึน้ จนได้รับการยอมรับจากสถาบนัการเงินต่างๆ ทําให้บริษัทฯสามารถกู้ เงินได้ใน
ต้นทนุท่ีต่ําลง มีผลทําให้กําไรสทุธิของบริษัทเพ่ิมขึน้  

 

กาํไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ตลอดชว่ง 3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทมีสดัสว่นการสัง่ซือ้วตัถดิุบเป็นเงินตราตา่งประเทศมากกว่าการขายเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ โดยสําหรับปี 2552 บริษัทมีรายได้ในรูปเงินตราตา่งประเทศ 1,692.0 ล้านบาท เท่ากบัร้อยละ 15.4 ของ
รายได้จากการขายรวม และมีสดัสว่นการสัง่ซือ้วตัถดิุบในรูปเงินตราตา่งประเทศ 2,140.6 ล้านบาท เท่ากบัร้อยละ 
21.5 ของมลูค่าการสัง่ซือ้วตัถดิุบรวม จงึทําให้บริษัทมีความเสี่ยงตอ่ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนโดยบริษัทจะ
มีกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนหากคา่เงินบาทแขง็ตวัขึน้ และจะขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนหากคา่เงินบาทอ่อนตวัลง 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีนโยบายในการใช้สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการ
บริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายในสว่นท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศให้สอดคล้องกนั เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ในปี 2552 บริษัทได้มีการซือ้สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าได้ในอตัรา
แลกเปลี่ยนท่ีดีกว่าอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัสิน้งวด จงึทําให้บริษัทมีการบนัทกึกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน 
42.3 ล้านบาท  เป็นรายได้ในปี 2552 
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กาํไรสุทธิ 

บริษัทมีกําไรสทุธิในปี2550 และ 2551 เท่ากบั 197.7 ล้านบาท และ 200.9 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นอตัราสว่น
กําไรสทุธิเท่ากบั ร้อยละ 1.7 และร้อยละ 1.7 ตามลําดบั อย่างไรก็ดี ในปี 2550 ถึง 2551 บริษัทได้รับการสัง่ซือ้เพ่ิม
มากขึน้ รวมถึงการสัง่ซือ้จากลกูค้ารายใหญ่รายอ่ืนด้วย สาํหรับ ปี 2552 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 267.2 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีกําไรสทุธิเท่ากบั 200.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้เท่ากบัร้อยละ 33.0  สําหรับ ปี 
2552 บริษัทมีอตัราส่วนกําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 2.4 ซึง่เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีอตัราส่วนกําไรสทุธิ
ร้อยละ 1.7  

บริษัทไม่มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เน่ืองจาก ได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการส่งเสริมการ
ลงทนุจํานวน 2 ฉบบั ทําให้บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิ สําหรับธุรกิจผลิตชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ PCBA, Touch Pad Module, LCD Module, Optical Mouse Sensor และผลิตภณัฑ์ IC  

 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทในปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 26.9 และลดลงเป็นร้อยละ 21.3 ในปี 
2551 สําหรับปี 2552 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 19.5 แม้วา่จะมีผลการดําเนินงานดีขึน้มาโดย
ตลอด แต่การท่ีอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นลดลงเป็นผลจากการเข้าจดทะเบียนเพ่ิมทนุในตลาดหลกัทรัพย์อีก
จํานวน 92 ล้านหุ้นทําให้จํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯเพิม่จาก 276 ล้านหุ้น เป็น 368 ล้านหุ้น 

 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัย์ 

ณ สิน้ปี 2550 2551 และ 2552 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 3,460.4 ล้านบาท 4,005.2 ล้านบาท และ 
4,378.3 ล้านบาท ตามลําดบั  องค์ประกอบของสินทรัพย์ ณ สิน้ปี 2549 2550 2551 และ 2552 เป็นดงันี ้ 

องค์ประกอบของสินทรพัย์ 

ประเภทสนิทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2550 2551 2552 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,152,353 33.30 1,716,229 42.85 2,114,685 48.30 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 2,288,367 66.13 2,262,887 56.50 2,241,633 51.20 
สินทรัพย์อ่ืน ๆ 19,667 0.57 26,062 0.65 22,019 0.50 

รวม – สินทรัพย์ 3,460,387 100.00 4,005,178 100.00 4,378,337 100.00 
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สินทรัพย์หมนุเวียนของบริษัทได้เพ่ิมขึน้มาโดยตลอดจาก 1,152.4 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2550 เป็น 2,114.7 
ล้านบาท ณ สิน้ปี 2552  เน่ืองจากบริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและสนิค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ตามยอดขายสินค้าและบริการซึง่
เติบโตอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2550 ซึง่ทําให้สดัสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนต่อสินทรัพย์ทัง้หมดเพ่ิมขึน้ตามลําดบัจากร้อย
ละ 33.3 ณ สิน้ปี 2550 เป็นร้อยละ 48.3 ณ สิน้ปี 2552  

ท่ีดิน อาคาร และ อปุกรณ์ ตัง้แตปี่ 2550 จนถึงปี 2552 มีการเพ่ิมขึน้เพียงเลก็น้อย เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มี
การลงทนุในเคร่ืองจกัรท่ีจําเป็นไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อรองรับ คําสัง่ซือ้ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ในอนาคต 

 

สนิทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์หมนุเวียนของบริษัทเพ่ิมขึน้มาโดยตลอด การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียนสว่นหนึง่เกิดจากการ
เพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารค้า ซึง่เพ่ิมขึน้ตามยอดขายของบริษัท โดยอายลุกูหนีก้ารค้าของบริษัท มีรายละเอียด ดงันี ้ 
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ลูกหนีก้ารคา้แยกอายตุามหนีที้ค่า้งชําระ 

หน่วย : บาท 

ระยะเวลาค้างชําระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2550 2551 2552 

กจิการที่เก่ียวข้องกัน    
ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 56,163,904 28,660,440 2,170,839 
ค้างชําระ    
 ไมเ่กิน 3 เดือน 22,834,269 12,166,543 - 
 3-6 เดือน 2,484,567 8,385 - 
 6-12 เดอืน 3,365 17,403 - 
 มากกวา่ 12 เดือน 735 33,169 16,610 
รวม – กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 81,486,840 40,885,940 2,187,449 
กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    
ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 272,478,057 755,091,476 671,919,805 
ค้างชําระ    
 ไมเ่กิน 3 เดือน 5,036,581 27,332,212 120,530,696 
 3-6 เดือน 77,170 1,972,473 12,321,154 
 6-12 เดอืน 131,770 11,033,116 1,335,618 
 มากกวา่ 12 เดือน 9,006 101,336 639,462 
รวม – กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 277,732,584 795,530,613 806,746,735 
หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู - (578,483) (480,215) 
รวม – กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั - สทุธิ 277,732,584 794,952,130 806,266,520 
รวม – ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 359,219,424 835,838,070 808,453,969 

 

บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าส่วนน้อยท่ีเป็นการค้างชําระเกินกําหนด โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยประมาณ  8 วนั 
18 วนั และ 27 วนั ในปี  2550 2551 และ 2552 ตามลําดบั 

จากการท่ีลกูหนีข้องบริษัทเป็นบริษัทใหญ่ระดบัโลกท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความสามารถในการชําระเงิน
ประกอบกบัท่ีผ่านมาบริษัทท่ีไม่เคยมีหนีส้ญู บริษัทจงึคาดวา่จะสามารถเรียกเก็บหนีค้งค้างได้เต็มจํานวน อย่างไรก็
ตาม สําหรับปี 2552 บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายการตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูโดยจะตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูเต็ม
จํานวนสําหรับลกูหนีท่ี้มีการค้างชําระเกิน 12 เดือน และไม่สามารถติดต่อได้ ซึง่บริษัทได้มีการตัง้คา่เผ่ือหนีจ้ะสญู
จํานวน 480,215 บาท ทัง้นี ้ ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 1 ปี 2552 เป็นต้นมา บริษัทได้ทําการรวมบริษัท Stars 
Microelectronics USA ไว้ในงบการเงินรวมแล้ว ยอดลกูหนีก้ารค้ากบับริษัท Stars Microelectronics USA จะถกู
นํามาแสดงรวมกบัของบริษัท 
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สาเหตท่ีุยอดลกูหนีก้ารค้า โดยเฉพาะลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนัท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระ  และ
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยของบริษัท เพ่ิมขึน้มากในปี 2551 และ 2552 เน่ืองจาก โดยปกติแล้วบริษัทจะมีการหกัลบยอด
ลกูหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้า ในส่วนท่ีเป็นของกลุม่บริษัทผลติ Hard Disk และแสดงเฉพาะสว่นตา่งในงบการเงิน 
อย่างไรก็ดี เน่ืองจากในปี 2551 ปี 2552 บริษัทผลิต Hard Disk ได้มีการเปลี่ยนให้บริษัททําการสัง่ซือ้วตัถดิุบจาก
บริษัทอ่ืนในกลุม่ตนแทนท่ีจากเดิมท่ีสัง่ซือ้ผ่านตนเองมากขึน้ จงึทําให้ยอดลกูหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้าไม่สามารถ
นํามาหกัล้างกนัได้ เน่ืองจากเป็นบริษัทท่ีต่างกนั จงึเป็นผลให้มียอดลกูหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้าแสดงขึน้มาในงบ
การเงินเพิม่ขึน้มาก แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว บริษัทมิได้มีการเปลี่ยนแปลงของยอดลกูหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้า หรือ
ระยะเวลาการเก็บหนีแ้ละชําระหนีอ้ย่างมีนยัสําคญั อีกสาเหตหุนึง่ท่ีในปี 2552 บริษัทมียอดลกูหนีเ้พ่ิมขึน้นัน้ 
เน่ืองมาจากในไตรมาสท่ี 4 ของ ปี 2552 บริษัทได้รับการสัง่ซือ้จากบริษัทผลิต Hard Disk เพิม่ขึน้ จงึทําให้มียอด
ลกูหนีก้ารค้าท่ีสงูขึน้  

สินค้าคงเหลือเป็นอีกสาเหตหุนึ่งท่ีทําให้สินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มสงูขึน้ โดยสินค้าคงเหลือเป็นรายการท่ีใหญ่
ท่ีสดุในสว่นของสินทรัพย์หมนุเวียน ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

สินคา้คงเหลือแยกตามประเภท 

หน่วย : บาท 

สินค้าคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2550 2551 2552 
สินค้าสําเร็จรูป 168,849,535 302,368,538  153,482,178 
วตัถดิุบ 454,920,253 445,800,963  739,281,889 
สินค้าระหวา่งผลิต 137,315,195 121,568,880  173,204,583 
อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลือง 13,730,572 20,754,092  21,927,151 
วตัถดิุบระหวา่งทาง - - 1,505,765 
รวม 774,815,555 890,492,473  1,089,401,566 
หกั:  คา่เผ่ือสินค้าเสื่อมคณุภาพ (498,502) (1,188,005) (4,289,980) 
หกั:  ลดราคาทนุให้เท่ากบัมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ (944,477) (19,838,356) (9,327,640) 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 773,372,576 869,466,112  1,075,783,946 

 

บริษัทมีอตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือลดลงอย่างตอ่เน่ืองจาก 15.5 เท่าในปี 2550 14.2 เท่าในปี 2551 
และ 10.9 เท่า  สําหรับปี 2552 คิดเป็นจํานวนวนัสินค้าคงเหลือ 33 วนัซึง่สงูขึน้กว่าปีก่อน สินค้าคงเหลือสว่นใหญ่มา
จากวตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิต เน่ืองจากบริษัทจะประกอบสินค้าตามความต้องการของลกูค้าเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในปี 
2552 สินค้าคงเหลือท่ีเป็นสินค้าสําเร็จรูปนัน้ได้เพ่ิมขึน้มากเน่ืองจากวา่ลกูค้ารายหลกัของบริษัทได้มีการเจรจากบั
บริษัทให้ทําการผลิตและเก็บสนิค้าไว้เป็นสินค้าคงเหลือ (Safety Stock) ไว้จาํนวนหนึง่ เผ่ือลกูค้ามีความต้องการ
เพ่ิมขึน้กะทนัหนั แตบ่ริษัทได้มีการเจรจาลดจํานวนเพื่อให้บริษัทเก็บสินค้าคงเหลือไว้น้อยลง และเพ่ือเป็นการเพ่ิม
สภาพคล่องให้กบับริษัท โดยปกติบริษัทมีนโยบายในการรักษาระดบัจํานวนสินค้าคงเหลือให้เพียงพอท่ีจะตอบสนอง
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ความต้องการของลกูค้าเท่านัน้ และไม่ได้มีการเก็บสินค้าคงคลงัไว้แต่อย่างใด ดงันัน้ การท่ีสินค้าคงเหลือมีการ
เพ่ิมขึน้นัน้เป็นไปตามการเติบโตตามยอดขายของบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้มาโดยตลอด   

 

สนิทรัพย์ถาวร 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนหลกัของบริษัทส่วนใหญ่ได้แก่ ท่ีดิน อาคาร และ อปุกรณ์ ซึง่มีการเพิม่ขึน้ในช่วงสาม
ปีท่ีผ่านมา โดยมีจํานวน 2,288.4 ล้านบาท และ 2,262.9 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2550 และ 2551 ตามลําดบั บริษัทมีการ
ลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อยู่อย่างตอ่เน่ือง ตามความต้องการกําลงัการผลติท่ีเพ่ิมขึน้ และลกัษณะของธุรกิจท่ี
ต้องมีการลงทนุในการรักษาและปรับเปลี่ยนเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อยู่เสมอโดยสําหรับปี2550 และ 2551 ได้มีการ
ลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จํานวน 205.0 และ 218.7 ล้านบาท ตามลําดบั  

สําหรับ ปี 2552 บริษัทได้มีการลงทนุเพ่ิมในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สําหรับธุรกิจการให้บริการประกอบและ
ทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC Packaging) จํานวน 37 ล้านบาท เพื่อขยายกําลงัการผลิตเพ่ิมขึน้ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ และเพื่อรองรับผลิตภณัฑ์ใหม่ซึง่ผ่านการพฒันาผลิตภณัฑ์มาจนกระทัง่พร้อมท่ีจะผลิตใน
ลกัษณะเชิงพาณิชย์นอกจากนัน้บริษัทฯได้ทําการลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ือขยายกําลงัการผลิต จํานวน 65 ล้านบาท
โดยส่วนใหญ่เป็น เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือประเภท Common Machine เพ่ือแก้ไขปัญหาคอขวดของระบบการผลิต
ทําให้มีผลิตเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ใน 2552 ท่ีดิน อาคาร และ อปุกรณ์ – สทุธิ ของบริษัทได้มีการลดลงเลก็น้อย จาก
ปีก่อนคงเหลือ จํานวน 2,160.5 ล้านบาท เน่ืองจากผลของการคิดคา่เส่ือมราคา  

บริษัทมีกระแสเงินสดเข้าจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินและหนีส้ินดําเนินงาน เท่ากบั 
478.9 ล้านบาท และ 625.1 ล้านบาท ในปี 2550 และปี 2551 ตามลําดบั ซึง่หลงัคิดเงินสดท่ีได้มาและใช้ไปจากการ
ดําเนินงานแล้ว สําหรับ ปี 2552 บริษัทมีกระแสเงินสดเข้าจากกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ทรัพย์สินและหนีส้ินดําเนินงาน เท่ากบั 590.6 ล้านบาท และมีเงินสดสทุธิท่ีได้จากสินทรัพย์ดําเนินงานลดลง โดยมี
สาเหตหุลกัสว่นหนึง่มาจากการเพ่ิมขึน้ของกําไรสทุธิ ประกอบกบัเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเพ่ิมขึน้จากยอดขายท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

  ด้านกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุสําหรับ ปี 2552 บริษัทมีการใช้เงินสดในกิจกรรมลงทนุไม่มากนกั
โดยมีมลูคา่ 165.3 ล้านบาท ซึง่มาจากการลงทนุใน ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน จํานวน 
102.5 ล้านบาท และการจ่ายเจ้าหนีค้า่เคร่ืองจกัร จํานวน 84.1 ล้านบาท 

 ในด้านกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับ ปี 2552 บริษัทมีเงินสดใช้ไปสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จํานวน 209.4 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีการจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว และจ่ายคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทปรับตวัดีขึน้ตลอดเวลาท่ีผ่านมา จากเดิม0.55 เท่า 0.59 เท่าในปี 2550 
2551 ตามลําดบั เพ่ิมขึน้เป็น 1.01 เท่าในปี 2552 สําหรับอตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็วของบริษัท เท่ากบั 0.17 เท่า 
0.29 เท่า ในปี  2550  ปี2551 ตามลําดบั และเพ่ิมเป็น 0.39 เท่า ปี 2552 เน่ืองจากการปรับโครงสร้างหนี ้โดยนําเงิน
ท่ีได้จากการขายหุ้นเพ่ิมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ มาจ่ายชําระหนีร้ะยะสัน้ ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ได้รับความ
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ไว้วางใจจากสถาบนัการเงินหลายแห่งให้วงเงินกู้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพ่ิมขึน้จนทําให้บริษัทฯประสบความสาํเร็จ
ในการปรับโครงสร้างหนี ้ และทําให้ความสามารถในการชําระหนีข้องบริษัทฯสงูขึน้มาก ในปี 2552 

 โครงสร้างเงินทนุ 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วน
ของผู้ ถือหุ้น ลดลงเป็น 1.5 เท่า จากเดิม 2.5 เท่า ในปี 2551 เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ซึง่สง่ผลให้สว่นของผู้
ถือหุ้นปรับตวัเพ่ิมขึน้  และ การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ รวมถึงเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนในเดือน กนัยายน 2552 ท่ี
ผ่านมา 

หน้ีสนิ 

 ณ สิน้ปี 2550 และ 2551 บริษัทมีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 2,619.0 ล้านบาท และ 2,962.9 ล้านบาทตามลําดบั 
และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 2,679.1 ล้านบาท 

 หนีสิ้นสว่นใหญ่ของบริษัทอยู่ในรูปของหนีส้ินหมนุเวียน โดยหนีส้ินหมนุเวียนคิดเป็นร้อยละ 80.6 ร้อยละ 
97.4 และร้อยละ 78.0 ของหนีส้ินทัง้หมด ณ สิน้ปี 2550 2551 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ตามลําดบั ทัง้นี ้
หนีส้ินหมนุเวียนหลกั ๆ ของบริษัทได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และ เจ้าหนี ้
การค้า โดยในปีท่ีผ่านมา เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ตามการเติบโตของยอดขาย ส่วน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจากปีก่อนมาก เน่ืองจากการปรับโครงสร้างหนี ้ และ การนําเงินจากขายหุ้นชําระเงินกู้
ระยะสัน้ดงักล่าว  เงินทนุหมนุเวียน โดยสว่นมากจะอยู่ในรูปแบบแพค็กิง้เครดิต ซึง่ธนาคารพาณิชย์ให้บริการสินเช่ือ
ระยะสัน้แก่ผู้ผลติสินค้าอตุสาหกรรมเพ่ือการส่งออกสินค้าไปจําหน่ายยงัตา่งประเทศ  สามารถกู้ ได้ทัง้เงินบาทและ
เงินสกลุตราต่างประเทศ ในอตัราดอกเบีย้ต่ํา ทัง้นี ้เงินกู้ ระยะสัน้ดงักลา่ว บริษัทได้นําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนระยะ
สัน้ในการรองรับการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ในแตล่ะปี 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวจดัเป็นโครงสร้างเงินทนุท่ีสําคญัอกีอย่างหนึ่งของบริษัท โดยเงินกู้ ระยะยาว (สทุธิจาก
สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี) ของบริษัท ณ สิน้ปี 2550 2551 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีจํานวน 507.0 
ล้านบาท 60.4 ล้านบาท และ 580.0 ล้านบาท ตามลําดบั เงินกู้ยืมทัง้หมดดงักลา่วคํา้ประกนัโดยการจดจํานองท่ีดิน
พร้อมทัง้สิ่งปลกูสร้าง และการจํานําเคร่ืองจกัรบางสว่น รายละเอียดโดยสรุปของเงินกู้ ระยะยาวของบริษัททัง้หมด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีดงันี ้

 

รายละเอียดวงเงินกู้ระยะยาว 

รายละเอียด อตัราดอกเบีย้ วงเงิน 
ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 

2552 
เงื่อนไข 

(1) เงินกู้ยืมในรูปเงินบาท 
เพ่ือซือ้เคร่ืองจกัร กําหนด
ชําระคืนทกุเดือน เร่ิม

MLR ลบร้อยละ 1 
ตอ่ปี 

78,750,000 
บาท 

6,480,000  
บาท 

 ไมดํ่าเนินการใดๆ เพ่ือให้มีการชําระบญัชี  
การเลิกกิจการ การควบหรือรวมกิจการ 
 ไมเ่ข้าทําความตกลงใด ๆ กบัเจ้าหนีร้ายอ่ืน 
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รายละเอียด อตัราดอกเบีย้ วงเงิน 
ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 

2552 
เงื่อนไข 

ตัง้แตเ่ดือน เมษายน 
2550 เป็นต้นไป 

 
 

เพ่ือการฟืน้ฟกิูจการ การจดัรูปแบบบริษัท
ใหม ่การปรับโครงสร้างหนี ้เว้นแตไ่ด้รับ
ความยินยอมจากผู้ให้กู้ 
 ไมก่ระทําการใด ๆ ที่มีผลทําให้บคุคลอื่นมี
สิทธิเหนือทรัพย์สนิของผู้กู้ ท่ีได้จดทะเบียน
จํานองหรือจํานํากบัผู้ให้กู้  เว้นแตจ่ะให้กบั
ผู้ให้กู้ หรือได้รับหนงัสือยินยอมจากผู้ ให้กู้  
หรือในกรณีที่เป็นทางการค้าปกติของผู้กู้ 
 รักษาสดัส่วน อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของ 
ผู้ ถือหุ้ นไม่เกิน 4.5 ต่อ 1 แต่ต้องไม่ต่ํากว่า 
0 และอตัราสว่นความสามารถการชําระหนี ้
ไมน้่อยกวา่ 1.2 ตามท่ีผู้ให้กู้ กําหนด 

(2) เงินกู้ยืมในรูปเงินบาท 
เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างทาง
การเงิน กําหนดชําระคืนทกุ
เดือน โดยเร่ิมตัง้แตเ่ดือน 
มกราคม 2553 เป็นต้นไป 

MLR ลบร้อยละ 
1.75 ตอ่ปี สาํหรับ
ปี 2553 ถึงปี 2554 
และ MLR ลบร้อย
ละ 1.5 ตอ่ปี 
สาํหรับปี 2555 ถงึ
ปี 2556 

200,000,000 
บาท 

200,000,000  รักษาสดัส่วน อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของ
ผู้ ถือหุ้ นไม่ เ กิน  3 เท่า  และ  อัตราส่วน  
Gearing Ratio ไม่เกิน 2 เท่า ณ สิน้ปีตาม
งบการเงินท่ีได้ รับการตรวจสอบจากผู้
ต ร วจสอบทางบัญ ชี  และอัต ร าส่ วน
ความสามารถการชําระหนีไ้ม่ต่ํากว่า 1.2 
เท่า ตามที่ผู้ให้กู้ กําหนด 

(3) เงินกู้ยืมในรูปเงินบาท 
เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างทาง
การเงิน กําหนดชําระคืนทกุ
เดือน โดยเร่ิมตัง้แตเ่ดือน 
มีนาคม 2553 เป็นต้นไป 

MLR ลบร้อยละ 1.5 
ตอ่ปี 

550,000,000 
บาท 

550,000,000  ไมก่ระทําการใด ๆ อนัจะทําให้ผู้ให้กู้ ได้รับ
สิทธิด้อยกวา่เจ้าหนีห้รือหรือผู้ ให้สนิเช่ือราย
อ่ืนใดของผู้กู้  
 ไมใ่ห้กู้ ยืม หรือให้สินเช่ือ หรือให้การคํา้
ประกนั หรือรับผิดรับใช้แก่ผู้ใด หรือเข้า
รับผิดชอบในภาระใดของผู้ อ่ืน 
 ไมดํ่าเนินการใดๆ เพ่ือให้มีการชําระบญัชี  
การเลิกกิจการ การควบหรือรวมกิจการ 
 รักษาสดัส่วน อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของ
ผู้ ถือหุ้ นไม่เกิน 2.5 เท่า และ อัตราส่วน 
Gearing Ratio ไม่เกิน 2 เท่า ณ สิน้ปีตาม
งบการเงินท่ีได้ รับการตรวจสอบจากผู้
ต ร วจสอบทางบัญ ชี  และอัต ร าส่ วน
ความสามารถการชําระหนีไ้ม่ต่ํากว่า 1.2 
เท่า ตามที่ผู้ให้กู้ กําหนด 
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รายละเอียด อตัราดอกเบีย้ วงเงิน 
ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 

2552 
เงื่อนไข 

รวม   756,480,000 
บาท 

 

หกั: สว่นท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี 

  176,520,000 
บาท 

 

เงนิกู้ยืมระยะยาว: สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

  579,960,000 
บาท  

 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เป็นจํานวน 1,699.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2551 
จํานวน 656.9 ล้านบาท เน่ืองจากการขายหุ้นเพ่ิมทนุ 92 ล้านหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ ในราคาเสนอขาย 4.95 บาทต่อ
หุ้น ราคาตามมลูคา่หุ้น 2.00 บาทตอ่หุ้น ทําให้บริษัทฯมีการบนัทกึรายการหุ้นเพิม่ทนุและส่วนเกินมลูคา่หุ้นเพ่ิมขึน้ 
จํานวน 441.2 ล้านบาท นอกจากนัน้เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้นมาจากกําไรสะสมของบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้ 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีกําไรสะสม 267.2 ล้านบาท   

 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัทีอ่าจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 
ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากภาวะเศรษฐกจิตกตํา่ทั่วโลก 

สําหรับสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ําทัว่โลกในขณะนี ้ ภาคการผลิตหลายอตุสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่าง
หนกั รวมถึงอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่ยอดขายของบริษัทได้รับผลกระทบบ้างในปี 2551 โดยมีการชะลอตวัของ
การเติบโตของยอดขายลงบ้าง แตเ่น่ืองจากบริษัทยงัได้รับยอดการสัง่ซือ้จากลกูค้าเดิม และประกอบกบัลกูค้าใหม่ จึง
ทําให้ยอดการผลติและผลประกอบการของบริษัทยงัปรับตวัดีขึน้ อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2552 บริษัทได้รับ
ผลกระทบจากการลดลงของยอดการสัง่ซือ้ โดยบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการลดลงร้อยละ 28 จากงวด
เดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ดี ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2552 เป็นต้นมา ภาคอตุสาหกรรมการผลิตทัว่โลกได้มีการ
ฟืน้ตวัอย่างมาก ทําให้ยอดการสัง่ซือ้กลบัเพ่ิมขึน้ และบริษัทคาดวา่ยงัมีแนวโน้มท่ีจะฟืน้ตวัต่อไป  

ทัง้นี ้สําหรับปี 2552 บริษัทมีนโยบายท่ีจะมีการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึน้เป็นจํานวน 102.5 ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานสว่นใหญ่ของบริษัทจะถกูนําไปใช้ในการปรับโครงสร้างหนีท่ี้เหมาะสม ทําให้บริษัทฯ
มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งสงูขึน้ เกิน 1 เท่า ดงันัน้จงึไม่มีปัญหาในการจ่ายจา่ยคืนภาระหนีแ้ละดอกเบีย้ตามกําหนดได้ 
นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัมีวงเงินหมนุเวียนระยะสัน้คงเหลือพร้อมใช้จากสถาบนัการเงินต่างอีกจํานวนมาก 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -106- 

อย่างไรก็ตามหากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่โลกกลบัมาอีกครัง้และมีความรุนแรงมากขึน้มากและเกิดเป็น
ระยะเวลานาน ผลประกอบการของบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบได้  

 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัท ฯ และบริษัทย่อยจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชี 
บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั คดิเป็นคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) จํานวน 1,370,000 บาท 
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12. ข้อมูลที่เกีย่วข้อง 
-ไม่มี-  
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ส่วนที่ 2 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 การรับรองความถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีนัน้ให้ผู้ มีอาํนาจลงนาม

ผกูพนับริษัท ลงลายมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี พร้อมทัง้มอบ
อํานาจให้บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและ
รูปแบบ ดงันี ้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยความ
ระมัดระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาด
ข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั   นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้
แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูใน
ส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติั
ตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2552 ตอ่ผู้สอบ
บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบ
การควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรอง
ความถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้  นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุ
หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ี
บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

 

 

                                                         
   ให้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบด้วย 
**  พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  
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 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ** 

 

 

1. นายพลศกัด์ิ เลิศพฒุภิิญโญ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

 

 

2. นายชอง เควน็ ซมั  กรรมการบริหาร    

 

 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ นายพลศกัด์ิ เลิศพฒุภิิญโญ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

  
ทัง้นี  ้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกัน
รับผิดต่อบคุคลท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึน้เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น
หรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จในสาระสําคัญหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งใน
สาระสําคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงาน
อ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จํากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารท่ีลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดงักล่าวเท่านัน้  อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถ
พิสจูน์ได้ว่าโดยตําแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งนัน้ ย่อมไม่
มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
 
หมายเหตุ  *** ใช้บังคับกับบริษัทท่ีอยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
เท่านัน้ 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  
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หน้าท่ี -111- 

ช่ือ-นามสกุล อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สดัสว่น 

การถือหุน้ 

ในบรษิทั (รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

1. นายสมนึก ไชยกุล 

 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

 (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษัท) 

 

57 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต 

สาขาเคร่ืองกล จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ผ่านหลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 29/2547 เม่ือวนัที่ 2 

พฤศจกิายน 2547 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

6.79 - 2542-ปัจจุบนั 

 

2523-ปัจจุบนั 

 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการ 

 

บมจ. สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

 

บจ. ไทยมาพรรณเทรดด้ิง 

  

ผลิตและส่งออกชิ้ นส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์

ผลิตและส่งออกขา้ว 

 

2. นายพิทกัษ ์ศิรวินัสาณฑ ์

 รองประธานกรรมการ 

59 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต 

สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตรม์หาบญัฑิต 

สาขาไฟฟ้า  

University of Detroit ประเทศสหรฐัอเมริกา 

 

ผ่านหลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 26/2547 เม่ือวนัที่ 21 

กนัยายน 2547 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

1.13 - 2541-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) ผลิตและส่งออกชิ้ นส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์

3. นางสาวสุทธิลกัษณ ์ไชยกุล  

กรรมการ 

 (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษัท) 

37 ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต  

มหาวิทยาลยัพายพั  

 

ผ่านหลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 80/2552 เม่ือวนัที่ 16 ตลุาคม 

2552                                           

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ผ่านหลกัสูตร  Financial Statement for 

Directors Program (FSD) รุน่ที่ 7/2553 เม่ือ

วนัที่ 23-24 กุมภาพนัธ ์2553                                         

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

6.28 หลาน  

นายสมนึก ไชยกุล 

ปัจจุบนั 

 

2549 - ปัจจุบนั 

2549 - ปัจจุบนั 

2537-2550 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

บมจ. สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

 
บจ. กุลภสัสรณ ์

บจ. รอยลัสยาม โฮลด้ิง 

บจ. ไทยมาพรรณ เทรดด้ิง  

ผลิตและส่งออกชิ้ นส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์

ใหเ้ชา่อสงัหาริมทรพัย ์

ใหเ้ชา่อสงัหาริมทรพัย ์

ผลิตและส่งออกขา้ว 



                บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

หน้าท่ี -112- 

ช่ือ-นามสกุล อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สดัสว่น 

การถือหุน้ 

ในบรษิทั (รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

4. นายพลศกัดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ 

 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน 

      เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษัท) 

53 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต 

สาขาไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส)์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาบณัฑิต 

สาขาการจดัการทัว่ไป  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

ผ่านหลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 26/2547 เม่ือวนัที่ 21 

กนัยายน 2547 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

1.80 - 2539-ปัจจุบนั กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

 

ผลิตและส่งออกชิ้ นส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์

5. นายเทซึโอะ ซึจโิมโต ้

 กรรมการ 

47 Bachelor degree, Major Law 

KWANSEI-GAKUIN University 

ประเทศญ่ีปุ่น 

 

ผ่านหลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 74/2551  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- - 2547-ปัจจุบนั 

 

2540-ปัจจุบนั 

กรรมการ 

 

Managing Director 

บมจ. สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

 

SIIX Bangkok Co., Ltd. 

ผลิตและส่งออกชิ้ นส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์

น าเขา้ ส่งออก ขายปลีก และขาย

ส่งชิ้ นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

6. นายชอง เคว็น ซมั 

 กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธาน 

       เจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการจดัการวตัถุดิบ 

     (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษัท) 

57 Diploma, Business Management 

Singapore Institute of Management, 

Singapore 

Postgraduate Diploma in Business 

Administration T.E.D. Management Studies 

school , Singapore. 

 
ผ่านหลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 74/2551  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- - 2545-ปัจจุบนั 

 

2546-ปัจจุบนั 

2543-2545 

กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร สายงานการจดัการวตัถุดิบ 

กรรมการ 

Remisier 

บมจ. สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

 

บจ. ไทยมาพรรณเทรดด้ิง 

GK GOH STOCK BROKER 

ผลิตและส่งออกชิ้ นส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์

ผลิตและส่งออกขา้ว 

นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัย ์

 



                บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

หน้าท่ี -113- 

ช่ือ-นามสกุล อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สดัสว่น 

การถือหุน้ 

ในบรษิทั (รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

7. นายธีรศกัดิ์ สุวรรณยศ 

 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

57 ปรญิญาตร ีศิลปศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตร์

บณัฑิต (เกียรตนิิยม) มหาวิทยาลยัการาจี 

ประเทศปากีสถาน 

ปรญิญาโท ศิลปศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัการาจี ประเทศ

ปากีสถาน 

 

ผ่านหลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 27/2547  

เม่ือวนัที่ 5 ตลุาคม 2547 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- - 2545-ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

2551-ปัจจุบนั 

2548-2550 

2545-2547 

2544-2546 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการ 

บมจ. สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

 

บมจ.อสมท 

ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

บจ. ฟินันซ่าประกนัชีวิต 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย อิสลาม 

บลจ. กรุงไทย 

ผลิตและส่งออกชิ้ นส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์ 

ส่ือสารมวลชน วิทยุโทรทศัน์ 

ธนาคาร 

บริษัทประกนัชีวิต 

ธนาคารพาณิชย ์

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

8. นายประสาท ยูนิพนัธุ ์

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

62 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑิต 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปรญิญาโท สาขาความสมัพนัธแ์ละกฎหมาย

ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัดีทรอยท ์ ประเทศสหรฐัอเมริกา 

 

ผ่านหลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 26/2547 เม่ือวนัที่ 21 

กนัยายน 2547 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

1.01 - 2545-ปัจจุบนั 

 

2541 – ปัจจุบนั 

2541 – ปัจจุบนั

2523 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บมจ. สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

 

บจ. ไอ เอช ซี (ไทยแลนด)์ 

บจ. ไทยคารดิ์ฟ ประกนัชีวิต 

บจ. นพพงศ ์แอนด ์ประสาท ลอว ์ออฟฟิศ 

 

ผลิตและส่งออกชิ้ นส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์ 

การโรงแรม 

ประกนัชีวิต 

ปรึกษาและใหค้ าแนะน าทาง

กฎหมาย 

 



                บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

หน้าท่ี -114- 

ช่ือ-นามสกุล อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สดัสว่น 

การถือหุน้ 

ในบรษิทั (รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร. ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

63 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต 

สาขาเศรษฐศาสตรก์ารธนาคาร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบญัฑิต  

สาขา public finance  California State 

University, USA 

ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตรด์ุษฎีบญัฑิต  

สาขา Monetary Theory  University of 

Missouri – Columbia, USA 

 

ผ่านหลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 9/2547 เม่ือวนัที่ 24 กุมภา

พนัธุ ์2547  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ผ่านหลกัสูตร Directors Certification Program 

(DCP) รุน่ที่ 89/2550 เม่ือวนัที่ 13 

มิถุนายน 2550 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ผ่านหลกัสูตร  Audit Committee Program 

(ACP) รุน่ที่ 24/2551 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- - ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

2544 – 2550 

 

กรรมการตรวจสอบ 

 

ผูเ้ชี่ยวชาญประจ าคณะบริหารธุรกิจ 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

กรรมการ 

อนุกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการอุดมศึกษา(อ.ก.พ.)

อธิการบดี 

 

บมจ. สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

บริษัทหลกัทรพัย ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

บมจ. ล า่สูง (ประเทศไทย) 

บมจ. ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์ 

คณะกรรมการนโยบายและก ากบัหน้ีสาธารณะ 

สภาวิจยัแหง่ชาติสาขาเศรษฐศาสตร ์

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ(ก.พ.ร.) 

ส านักคณะกรรมการอุดมศึกษา) 

 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

 

ผลิตและส่งออกชิ้ นส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์

มหาวิทยาลยั 

บริษัทหลกัทรพัย ์

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

วสัดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจกัร 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยั 

 

10. นายยรรยงค ์สวสัดิ์ 

 กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัทฯ และ 

      รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายงานการเงิน 

      และการบริหาร 

     

56 ปรญิญาตร ีครุศาสตรบ์ณัฑิต 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาโทรฐัประศาสนศาสตรม์หาบญัฑิต 

สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสคร ์

 
ผ่านหลกัสูตร Company Secretary Program 

(DCP) รุน่ที่ 33/2552 เม่ือวนัที่ 5-6 

ตลุาคม 2552  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ผ่านหลกัสูตร  Role of the Compensation 

Committee Program (RCC) รุน่ที่ 9/2552 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

0.15 - 2551 - ปัจจุบนั 

 

2538 - 2549 

2524 - 2545 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงาน

การเงินและการบริหาร 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

อาจารยพิ์เศษ 

บมจ. สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

 

บริษัทไทยมาพรรณ เทรดด้ิง จ ากดั 

คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ผลิตและส่งออกชิ้ นส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์

ผลิตและส่งออกขา้ว 

มหาวิทยาลยั 



                บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

หน้าท่ี -115- 

ช่ือ-นามสกุล อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สดัสว่น 

การถือหุน้ 

ในบรษิทั (รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บรษิทั ประเภทธุรกิจ 

11. ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช 

 กรรมการบริหาร และรองประธานเจา้หนา้ 

      ท่ีบริหาร สายงานปฎิบติัการและพฒันา 

41 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาอุต

สาหการ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปรญิญาโท วิศวกรรมอุตสาหการมหาบญัฑิต 

University of IOWA 

ปรญิญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการดุษฎี

บญัฑิต  

University of IOWA 

- - 2550 - ปัจจุบนั 

 

2546 – 2550 

2539 - 2546 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงาน

ปฎิบติัการและพฒันา 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการโรงงาน / ผูจ้ดัการทัว่ไป 

บมจ. สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

 

บจ. เค เทค อินเตอรก์รุ๊ป 

บจ. อาร ์เอ ซี โกลบอล อินเตอรเ์นชัน่แนล 

ผลิตและส่งออกชิ้ นส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์

คา้ปลีก 

ผลิตและจ าหน่ายน ้ามนัเคร่ือง 

12. นายวิทยา ยศประพนัธ ์

 ผูอ้ านวยการอาวุโส(ฝ่ายการเงินและบญัชี) 

49 ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา

บรหิารการเงิน  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

- - ปัจจุบนั 

 

2537 – 2551 

ผูอ้ านวยการอาวุโส (ฝ่ายการเงินและ

บญัชี) 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บมจ. สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

 

บจ. บางกอกอินเตอรฟ์ูด   

ผลิตและส่งออกชิ้ นส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์

ผลิตแป้งจากขา้ว 

 



 บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

หน้า -116- 

ขอ้มูลการด ารงต  าแหน่งของผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของ 

บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) ในบริษัทที่เก่ียวขอ้ง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร บมจ. สตารส์ ไมโคร 

อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศ

ไทย) 

Stars 

Microelectronics 

USA, Inc. 

SIIX Bangkok 

Co., Ltd.  
บจ. ไทยมาพรรณ 

1.   นายสมนึก  ไชยกุล X,// /  X, /, // 

2.   นายพิทกัษ์  ศิริวนัสาณฑ ์ / /   

3.   นางสาวสุทธิลกัษณ ์ ไชยกุล /    

4.   นายพลศกัด์ิ  เลิศพุฒิภิญโญ /,//,* /   

5.   นายเทซึโอะ ซึจิโมโต ้ /  //  

6.   นายชอง เควน็ ซมั /,//,*   / 

7.   นายธีรศกัด์ิ  สุวรรณยศ /    

8. นายประสาท  ยนิูพนัธุ ์ /    

9. นายยรรยงค ์สวสัด์ิ //,*    

10. ดร. กว ี  เตชะพิเชฐวนิช //,*    

11. นายวทิยา ยศประพนัธ ์ *    

 

 

 

X หมายถึง ประธานกรรมการ    // หมายถึง กรรมการบริหาร   / หมายถึงกรรมการ  * หมายถึงผูบ้ริหาร 



 บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

หน้า -117- 

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

  

 

 

 



 บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

หน้า -118- 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 บริษัท 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร Stars Microelectronics USA, Inc. 

1.   Mr. Robert Bob Luthi X,// 

2.  Mr. Byron Johnson * 

3. Khun Somnuk Chaikul / 

4. Khun Pitak Siriwunnasan / 

5. Khun Polsak Lertputipinyo / 

 

 

 

X หมายถึง ประธานกรรมการ    // หมายถึง กรรมการบริหาร   / หมายถึงกรรมการ  * หมายถึงผูบ้ริหาร 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 อื่นๆ 
--ไม่มี-- 
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