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ส่วนท่ี 1 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี/ช้ินส่วนอีเล็คโทรนิกส์ 

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

ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) 

หลักทรัพย์ :  SET:  SMT (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

ท่ีอยู่ตามหนังสือรับรองบริษัท : เลขท่ี 586 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน : เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เบอร์โทรศัพท์ : 035-221-777 

เบอร์โทรสาร : 035-221-778 

โฮมเพจ : http://www.starsmicroelectronics.com  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000098 

ทุนจดทะเบียน : 843,540,478 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว : 833,844,960 บาท 

มูลค่าท่ีตราไว้ :  2 บาท 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมาย 

ท่ีตั้งโรงงาน : โรงงาน 1 
  เลขที่ 586 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
  โรงงาน 2 
  เลขที่ 605-606 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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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 
 
 : บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด  
  605 – 606 หมูท่ี่ 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  
 : บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากัด  
  605 – 606 หมูท่ี่ 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อนุมัติให้จัดต้ังโดยมติคณะกรรมการบริษัท

ครั้งท่ี 8/2554 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2554 และดําเนินการ
จัดตั้งเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 1 ปี 2555) 

  

รายละเอียดนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป 
- ไม่มี - 

บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
นายทะเบียนหุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
  62   อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท์(662) 229-2800 โทรสาร  (662) 359 1259 
 
ผู้สอบบัญชี : นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ 
  นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  3844 และ/หรือ 
  นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  3459 
  บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด 
  เลขที่193/136-137อาคารสํานักงานเลครัชดา คอมเพลกซ์ ช้ัน 33 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
  กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท์ (662) 264-0777 
  โทรสาร  (662) 264-0789-90 
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2. ปัจจัยความเสี่ยง 

 
บริษัทฯให้ความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมบริหารความเส่ียงท่ีประกอบด้วย

ผู้บริหารระดับสูงในแผนกต่างๆของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะมีการประชุมเพ่ือศึกษาและระบ 
(Identify) ความเส่ียงด้านต่างๆของบริษัทฯ และทําการจัดประเภทของความเส่ียงด้านต่างๆ (Risk Classification) 
รวมถึงประเมินโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงด้านต่างๆ   แล้วนํามากําหนดกลยุทธ์ใน
การบริหารความเส่ียงโดยคํานึงถึงระดับความเส่ียงท่ีบริษัทฯจะรับได้ โดยกลยุทธในการบริหารความเส่ียงต่างๆ อาทิ การ
ลดความเสี่ยง (Risk Reduction) การกําจัดความเส่ียง (Risk Removal) การถ่ายโอนความเส่ียง (Risk Transfer) เป็น
ต้น เพื่อบริหารความเส่ียงของบริษัทฯให้อยู่ในระดับท่ีควบคุมได้และไม่มีผลกระทบท่ีรุนแรงกับการประกอบกิจการของ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหารระดับสูง ได้สรุปความเส่ียงที่สําคัญของบริษัทฯ และ แนวทางการ
บริหารความเส่ียงดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 
 
1. ความเส่ียงภัยธรรมชาต ิ
 ภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม แผ่นดินไหวคล่ืนซึนามิที่เกิดขึ้นท่ัวโลก  เป็นความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอัน
ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ โดยเฉพาะนํ้าท่วมในภาคกลางของประเทศไทยเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดผลกระทบ
และความเสียหายรอบด้านแก่บริษัทฯ  เครื่องจักรตัวอาคารสํานักงาน โรงงาน สต็อกสินค้าและวัตถุดิบล้วนได้รับเสียหาย
ท้ังส้ิน รวมท้ังขวัญกําลังใจของพนักงานก็ได้รับผลกระทบด้วย  บริษัทฯ ต้องขาดรายได้เน่ืองจากไม่สามารถผลิตสินค้า
ให้กับลูกค้าได้เป็นระยะเวลาหลายเดือนซ่ึงอาจทําให้ลูกค้ามองหาผู้ผลิตรายอ่ืน 

บริษัทฯตระหนักถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้นและจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาบริษัทฯได้นํามาเป็นบทเรียนในการวาง
แผนการป้องกันภัยธรรมชาติให้รัดกุมย่ิงขึ้น พร้อมท้ังกําหนดแผนการรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงภัยธรรมชาติได้ 
ได้แก่ การววางแผนอพยพช่ัวคราว  จนถึงการย้ายโรงงาน นอกจากน้ันกําหนดให้มีการจําประกันภัยทรัพย์สินท้ังหมดของ
บริษัทฯโดยครอบคลุมถึงอุบัติเหตุเพลิงไหม้ การโจรกรรม ภัยธรรมชาติทุกประเภท การก่อการร้าย การจลาจล และ ภัย
สงคราม และ กําหนดให้มีการทบทวนวงเงินเอาประกันอย่างสม่ําเสมอโดยการจ้างบุคคลภายนอกมาทําการประเมินราคา
สินทรัพย์ถาวรทุก 3 ปี เพื่อให้วงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดของกิจการตามราคามูลค่าท่ีแท้จริง หรือ 
ราคาตลาดของทรัพย์สิน 
 
 
 
2. ความเส่ียงด้านการเงิน : ความเส่ียงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียน 
 บริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนหน่ึงและยังคงมีภาระหน้ีส่วนหนึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ จาก
นําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและการกู้ยืมเงินทําให้บริษัทฯ มีสถานะเปิดต่อความเส่ียงเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเป็นสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก โดยบริษัทฯ    จะมีความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนซ่ึงอาจ จะทําให้เกิดกําไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได้บริษัทฯ จึงมีนโยบายปิดความเส่ียงเงินตราต่างประเทศโดยการกําหนดนโยบายการ
บริหารความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศท่ีชัดเจน    มีการวิเคราะห์หาจุดท่ีจะทําให้เกิดภาระเงินตราต่างประเทศ และ
คัดเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมเพื่อนํามาใช้ป้องกันความเส่ียง โดยความเส่ียงส่วนใหญ่จากอัตราแลกเปล่ียนจะถูกจํากัด
และทําให้ลดลงโดยการบริหารอัตราแลกเปล่ียนด้วยการจับคู่ระหว่างสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินเดียวกัน (Naturally 
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hedged) ซ่ึงสามารถลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนได้ในระดับหนึ่งโดยการเปิดบัญชีเงินสกุลต่างประเทศ (Foreign 
Currency Account) กับธนาคารโดยนําเงินสกุลต่างประเทศท่ีได้รับจากลูกหน้ีการค้าต่างประเทศฝากไว้ก่อนเพ่ือนําไป
รอการจ่ายให้กับเจ้าหน้ีการค้าต่างประเทศ สําหรับเงินตราต่างประเทศส่วนที่เหลือ(ส่วนใหญ่เป็นด้าน Import คือมีภาระ
ท่ีต้องจ่ายออก) บริษัทฯใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเส่ียง ได้แก่ การซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า 
(Forward Contract) และการทํา FX Option เป็นต้น เพื่อควบคุมต้นทุนให้แน่นอน และ ลดผลกระทบจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปล่ียน อันจะก่อให้เกิดผลเสียกับบริษัทฯได้ 
 
3. ความเส่ียงด้านแรงงาน : นโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่าํของภาครัฐ 
 นโยบายของภาครัฐท่ีปรับขึ้นค่าจ้างข้ันต่ําเป็น 300 บาทต่อวัน    และปรับข้ึนเงินเดือนพนักงานแรกเข้าระดับ
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนน้ัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ   โดยบริษัทฯ จะมี
รายจ่ายด้านค่าจ้างแรงงานสูงข้ึน ประมาณ 58%  (ปัจจุบันค่าจ้างขั้นตํ่า พื้นท่ีอยุธยา 190 บาท/วัน) อย่างไรก็ตามบริษัท
ฯเล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับจึงได้วางแผนการบริหารความเส่ียงดังกล่าวให้สอดคล้องนโยบายของรัฐและ
เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อยท่ีสุด โดยการพยายามปรับเปล่ียนสภาพการทํางานของพนักงาน เพ่ือชลอผลกระทบจาก
การปรับค่าจ้างท่ีสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น การขอปรับเปล่ียนสวัสดิการที่เป็นเงินต่างๆ รวมเข้าเป็นฐานค่าจ้าง เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการปรับค่าจ้างให้สอดคล้องกับนโยบายฯ การวางแผนผลิตให้เหมาะสมกับจํานวนพนักงาน อีกท้ังการศึกษา
และสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ๆ เข้ามาทดแทนแรงงานเพ่ือแก้ปัญหาในระยะยาว 
 
4. ความเส่ียงด้านการตลาด : ความเส่ียงจากความหลากหลายของลูกค้า (Customer mixed) 
 เน่ืองจากบริษัทฯมีลูกค้าหลักหลายรายซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านสัดส่วนของยอดขาย และอัตรากําไรข้ันต้น
ดังน้ี สินค้ากลุ่ม Smart Phone, Tire pressure sensor เป็นต้น เป็นกลุ่มท่ีช่วยให้บริษัทฯ มีอัตรากําไรสูงเน่ืองจากการ
แข่งขันไม่สูงหากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ากลุ่มน้ีไป จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมาก และสินค้าอีกกลุ่มหน่ึงได้แก่ 
Hard Disk Drive เป็นต้น เป็นกลุ่มท่ีมีราคาขายต่อหน่วยสูง และ มีสัดส่วนยอดขายสูง อัตราการทํากําไรค่อนข้างตํ่า แต่
บริษัทฯจําเป็นต้องรักษาลูกค้าส่วนน้ีไว้ เพื่อใช้ กําลังการผลิตท่ีเหลืออยู่ของเคร่ืองจักรท่ีลงทุนไปแล้วอย่างคุ้มค่า 
ในการบริหารความเส่ียงน้ันบริษัทฯจําต้องเพิ่มช่องทางและเครือข่ายในการหาลูกค้าทุกกลุ่ม มากขึ้นเน่ืองจากโอกาสใน
ขั้นตอน แรกที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ  ตัวแทนขายในต่างประเทศจะต้องมีสายสัมพันธ์ท่ีดีและยาวนานคุ้นเคยกัน
มาก่อนจนเกิดความเช่ือถือ ดังนั้นการท่ีบริษัทฯมีสินค้าหลากหลาย บริษัทฯ จะต้องตอบสนองลูกค้าในเรื่องของ
เทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย  เพ่ือให้เกิดการผลิตออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วด้วยคุณภาพสูงไม่เกิดการสูญเสีย
ของวัตถุดิบ     โดยทําการผลิตให้ต้นทุนต่ําลงเพื่อให้สินค้าของลูกค้าสามารถอยู่ในตลาดได้อย่างยาวนาน  
 
5. ความเส่ียงด้านการวางแผนการผลิตและจัดการวัตถุดิบ  
 การวางแผนการผลิตของบริษัทฯ น้ันจะอิงตามประมาณการส่ังซ้ือของลูกค้าซ่ึงหากเกิดปัจจัยภายนอกต่างๆมา
กระทบย่อมทําให้ประมาณการเหล่าน้ันคลาดเคล่ือนหรือเปล่ียนแปลงไป เช่น วิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาค ต่างๆ ของโลก 
หรือภัยธรรมชาติต่างๆมีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตของผู้ขาย และ  ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) ซ่ึงส่งผลให้แผนการผลิตท่ีวางไว้ต้องชะลอตัวหรือหยุดชะงักลงช่ัวคราว    หรือ   ต้องเปล่ียนแปลงแผนการใหม่
ท้ังหมด ส่งผลให้วัตถุดิบท่ีจัดหาไว้ต้องสูญเปล่า  บริษัทฯ ได้บริหารความเส่ียงเหล่านี้โดยการประ เมินความคลาดเคล่ือน 
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และเฝ้าติดตามสถานการณ์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ   อย่างใกล้ชิด มีการประชุมทุกสัปดาห์ รวมถึงจัดทําข้อตกลง
ขายวัตถุดิบท่ีไม่ได้ใช้คืนให้แก่ผู้ขายวัตถุดิบ 
 

6. ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี (Technology Change Risk) 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้องลงทุนในเคร่ืองจักรการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีสูงซ่ึงมีราคาแพง ประกอบกับเป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท้ังด้านของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์(Product Life Cycle) 
และเทคโนโลยีการผลิต ซ่ึงทําให้เกิดการล้าสมัยของเทคโนโลยีได้ ดังน้ันอาจเกิดความเส่ียงจากการลงทุนในเครื่องจักรท่ี
ไม่สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีได้ บริษัทฯ  ได้ติดตามพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดและ
เลือกลงทุนในเครื่องจักรท่ีลํ้าสมัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิตซ่ึงมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี รวมถึงการสามารถนําไปใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย เพ่ือลดความเส่ียงลง รวมถึงการ
มุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนาเทคนิคการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี นอกจากน้ัน 
บริษัทฯยังได้ร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า หรือ ผู้ขายอื่นๆ เพ่ือร่วมลงทุนในเคร่ืองจักรในการผลิตเฉพาะด้าน
เพ่ือลดความเส่ียงในการลงทุน 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1. ความเป็นมาและพัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัท 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 
22 ธันวาคม 2538 โดย (1) กลุ่มผู้บริหาร (2) บริษัท เทคโนโลยี แอพพลิเคช่ันส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TATL”) (3) 
Itochu Corporation และ (4) Multichip Assembly Inc. เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วน
อเิล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) โดยในระยะแรก บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแล้วจํานวน 45 ล้านบาท  ต่อมาในปี 2541 บริษัทได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพ่ิมทุน โดยกลุ่มคุณ
สมนึก ไชยกุล ได้เข้าซ้ือหุ้นที่กลุ่ม TATL ถืออยู่ท้ังหมด และในปีเดียวกันนั้น SIIX Singapore Pte. Ltd. ได้เข้าเป็นผู้ถือ
หุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 7 และในวันท่ี 23 กันยายน 2552 บริษัทได้นําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษัทได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเทคโนโลยีการ
ผลิตทันสมัยท่ีสุดในโลก บริษัทให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มลูกค้าซ่ึงประกอบด้วย
บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ช้ันนําของโลก โดยบริษัทสามารถให้บริการแบบครบวงจร รวมถึงการร่วมออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) ระหว่างลูกค้าและทีมวิศวกรช้ันนําของบริษัท ด้วยเทคโนโลยีและ
เครื่องจักรที่ทันสมัย บริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
โรงงานแห่งแรกตั้งอยู่บนเน้ือท่ี 4 ไร่ มีพื้นท่ีใช้สอยทั้งหมดประมาณ 3,500 ตารางเมตร และโรงงานแห่งท่ี 2 ซ่ึงสร้างแล้ว
เสร็จเมื่อปี 2548 และได้เปิดดําเนินการผลิตเมื่อปี 2549 ต้ังอยู่บนเนื้อท่ี 13 ไร่ โดยมีพื้นท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 
22,000 ตารางเมตร 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท มีดังน้ี 
 

ก่อนป ี
2541 

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

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

Circuit) สําหรับการผลิตและประกอบ LCD Module ซ่ึงเทคโนโลยีน้ีเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการ
ผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 บริษัทได้ออกแบบและพัฒนา MMI (Man Machine Interface) Module เพื่อผลิตและประกอบ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าในยุโรป 

 
2542  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการคุณภาพ ISO 9001 สําหรับการผลิตและ

ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (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) และการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
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ผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (Captive Line Assembly)  
 บริษัทเริ่มต้นออกแบบและประกอบอุปกรณ์ และเครื่องมือสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตและ

ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเอง เน่ืองจากอุปกรณ์และเคร่ืองมือดังกล่าวอาจต้องมี
การพัฒนาและดัดแปลงให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของบริษัท โดยอุปกรณ์และเครื่องมือ
ดังกล่าวประกอบด้วย 

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

 บริษัทรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทช้ันนําหลายบริษัท อาทิเช่น 
Checkpoint Alcatel และ NEC สําหรับผลิตภัณฑ์  RFID และ LCD Module Assembly 

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

การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของโทรศัพท์เคล่ือนที่ของ 
Alcatel โดยสินค้าจากบริษัทมีคุณภาพอยู่ในระดับไร้ของเสีย ซ่ึง Alcatel สามารถนําสินค้าเข้าสู่
ระบบการผลิตโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบอีกคร้ัง 

 บริษัทได้ร่วมกับลูกค้า ได้แก่ NEC, Alcatel และ Sony-Ericsson ในการออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตซ่ึง รวมถึง 

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

 
2544  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:1996 สําหรับ

การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภท 
TAB, Flip Chip, COB   COF, BGA และ SMT และการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (Captive Line Assembly) 

 
2545  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 ซ่ึงเป็นการ

ปรับเกณฑ์มาตรฐานตาม ISO  
 บริษัทได้เริ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับเคร่ืองสแกนเนอร์ (Computed 

Tomography Scanner) ร่วมกับ GE Design Center ผู้ผลิตช้ันนําของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
บริษัทได้ออกแบบในส่วนของ detector module ซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นตัวรับรังสีเอ็กซ์เรย์มา
เปล่ียนเป็นสัญญาณดิจิตอล 

 บริษัทได้ดําเนินการเปล่ียนมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 5 บาทต่อหุ้น 
 บริษัทได้ดําเนินการเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 182.50 ล้านบาทเป็น 273.75 ล้านบาท โดยการออกหุ้น

สามัญจํานวน 18.25 ล้านหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นใหม ่
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 บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด โดยใช้ช่ือว่า “บริษัท สตาร์ส ไม
โครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2545 

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

โทรศัพท์เคล่ือนที่ 
 

2547  เร่ิมดําเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งท่ี 2 ในเดือนมกราคม 2547 บนเนื้อท่ี 13 ไร่  
 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2547 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2547 ได้มีมติอนุมัติในเรื่อง

ต่าง ๆ ดังน้ี 
- ลดทุนจดทะเบียนจาก 408.75 ล้านบาท เป็น 273.75 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญ

จํานวน 27 ล้านหุ้นท่ียังไม่ได้ชําระ 
- ให้หุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม ่
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 273.75 ล้านบาท เป็น 463.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 

37.95 ล้านหุ้น ท่ีมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญจํานวน 
10.95 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรูปของหุ้นปันผล (2) เสนอขายหุ้นสามัญจํานวน 3.65 ล้าน
หุ้น ให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท และ (3) เสนอขายหุ้นสามัญจํานวน 23.35 ล้าน
หุ้นให้แก่ประชาชนท่ัวไป และในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัท ให้คณะกรรมการนําหุ้นท่ีเหลือน้ันมาเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไปได้ 

 ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญจํานวน 3,297,870 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.40 
บาท รวมเป็นเงิน 17.8 ล้านบาทให้แก่กรรมการและพนักงาน และได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน
ชําระแล้วจาก 328.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท ต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 
2547 

 บริษัทได้รับจ้างประกอบและออกแบบการเช่ือมต่อ TFT Display Module ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีใหม่
ล่าสุดของจอโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในขณะน้ัน 

 บริษัทได้เริ่มดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Hard Disk Drive กับลูกค้ารายใหญ่ของโลกบริษัทหน่ึง  
 โรงงานแห่งท่ี 2 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

แห่งประเทศไทย (BOI)  สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ LCD Module, Integrated Circuit (IC) และ 
Printed Circuit Board Assembly (PCBA) 

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

 บริษัทก่อตั้งตัวแทนการขายในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. ใน
ซิลิกอน วัลเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริษัทได้ร่วมลงทุนตามกลยุทธ์ในการ
ดําเนินการทางการตลาดและขยายฐานลูกค้า โดยพยายามติดต่อลูกค้าโดยตรงมากขึ้น 

 
2548  บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในกลุ่ม IC Packaging ในลักษณะ Standard Package ซ่ึงเป็นการกระจาย
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ความเส่ียงในโครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 โรงงานแห่งท่ี 1 ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้ามาตรฐาน ISO/TS16949 – Second Edition 

สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซ่ึงเป็นระบบท่ีรับรองคุณภาพสินค้าที่เป็นท่ียอมรับ
อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมยานยนต์  

 บริษัทได้ร่วมพัฒนาและออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ได้แก่ บริษัท Fabless รายหน่ึง 
สําหรับผลิตภัณฑ์ TouchPad สําหรับคอมพิวเตอร์ Note Book และ Touch Screen บน
โทรศัพท์มอืถือ 

 
2549  บริษัทได้เริ่มดําเนินการผลิตในโรงงานแห่งท่ี 2 โดยมีพื้นท่ีใช้สอยท้ังส้ิน 22,000 ตารางเมตร และมี

กําลังการผลิตเริ่มต้นประมาณ 550 ล้านช้ินต่อปี เพ่ือผลิตในลักษณะ Mass Production ให้แก่
ลูกค้า 

 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2004 สําหรับ
โรงงานท้ัง 2 แห่ง ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มประเทศทาง
อเมริกา และยุโรป โดยสามารถส่งสินค้าไปยังประเทศที่มีข้อกําหนดด้านส่ิงแวดล้อม  

 โรงงานแห่งท่ี 1 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
แห่งประเทศไทย (BOI)  สําหรับผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PCBA, Touch Pad 
Module และ Optical Mouse Sensor และผลิตภัณฑ์ IC Packaging 

 บริษัทได้ร่วมมือทางการค้ากับ บริษัท Smart Electronics ในประเทศเยอรมัน เพื่อเป็นช่องทางใน
การหาลูกค้าท่ีอยู่ในภูมิภาคยุโรป  

 บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Wireless Optical Sensor กับ EM Microelectronics (Swatch 
Group) 

 บริษัทได้รับสัญญาส่ังซ้ือจาก ON Semiconductor สําหรับผลิตภัณฑ์ IC Packaging 
 

2550  ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2550 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2550 ได้มีมติอนุมัติในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังน้ี 

- ลดทุนจดทะเบียนจาก 463.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญ
จํานวน 23.70 ล้านหุ้นท่ียังไม่ได้ชําระ 

- ให้หุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม ่
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 344.99 ล้านบาท เป็น 736.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ

จํานวน 78.20 ล้านหุ้น ท่ีมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ
จํานวน 41.40 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรูปของหุ้นปันผล (2) เสนอขายหุ้นสามัญจํานวน 
36.80 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนท่ัวไป 

 บริษัทได้รับรางวัลทางด้านคุณภาพท่ีมีส่วนสูญเสียต่ําสุดจากการผลิตช้ินส่วน Click Wheel 
Interface ท่ีใช้ในเครื่องเล่น MP3 จากบริษัท Fabless รายหนึ่ง ซ่ึงเป็นบริษัทช้ันนําของโลก 

 บริษัทได้รับสัญญาส่ังซ้ือจาก Impinj และ California Micro Device (CMD) สําหรับผลิตภัณฑ์ IC 
Packaging 
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 บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Clear Pad Sensor กับ บริษัท Fabless รายหนึ่ง ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุดสําหรับโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone 

 บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) ซ่ึงนําไปใช้กับ
อุปกรณ์การแพทย์ กับ GE Sensing   

 
2551  ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2551 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง 

ๆ ดังนี้ 
- เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้จาก 5 บาทต่อหุ้น เป็น 2 บาทต่อหุ้น โดยเปล่ียนแปลงทุนจด

ทะเบียนหุ้นสามัญจาก 147,200,000 หุ้น เป็น 368,000,000 หุ้น 
- เปล่ียนแปลงจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายให้แก่ประชาชนจํานวน 36,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 

5 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายให้แก่ประชาชนจํานวน 92,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้ 2 บาทต่อหุ้น 

 บริษัทได้รับรางวัลคุณภาพท่ีมีผลงานยอดเย่ียมจากบริษัท NEC Infrontia Thai Limited ในฐานะ
ท่ีเป็นผู้ผลิตช้ินส่วน (Supplier) ในกิจกรรม Total Supplier Chain Management 

 บริษัทได้รับรางวัล Performance Achievement Award จาก ลูกค้าท่ีเป็นบริษัทผลิต Hard Disk 
 บริษัทได้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ชุดหัวคัดแยกคุณลักษณะเมล็ดพันธ์ุพืชหรือเม็ด

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อื่น ๆ แบบลมเป่า 

 บริษัทได้จดสิทธิบัตรระบบควบคุมแบบขนานสําหรับเคร่ืองคัดแยกสีผลิตภัณฑ์ เมล็ดพืช หรือเม็ด
พลาสติกโดยใช้หน่วยสมองควบคุมหลาย ๆ ตัวพร้อมกัน  

 บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ MEMS ซ่ึงนําไปใช้กับถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbag) กับ 
ELMOS Semiconductor AG 

 บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ MEMS ซ่ึงนําไปใช้กับ อุปกรณ์วัดความดันเคร่ืองยนต์ดีเซล (Diesel 
Fuel Tank Pressure Sensor) กับ BOSCH GmbH 

 
2552  เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2552 บริษัทได้ทําการซื้อหุ้นในบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc 

เพ่ิมเติมจํานวน 8 ล้านหุ้น ทําให้ในปัจจุบันบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 59 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว    

 บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรอัจฉริยะ Intelligent Card กับ Citala 
 บริษัทได้รับสัญญาส่ังซ้ือจาก บริษัทช้ันนําแห่งหน่ึงในสหรัฐอเมริกา สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่อง

โปรเจคเตอร์เลเซอร์พกพา (Portable Laser Projector) 
 บริษัทได้รับสัญญาส่ังซ้ือจาก Micrel สําหรับผลิตภัณฑ์ IC Packaging 
 บริษัทได้เข้าจดเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2552 

2553  บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทท่ีได้รับคัดเลือก ตามโครงการ ESOP จํานวน 7,500,000 หน่วย โดยมีอัตรา
การใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยสามารถซ้ือหุ้นสามัญในราคา 
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4.50 บาทต่อหุ้น 
 ทําการซ้ือหุ้นในบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด เป็นสัดส่วน 99% โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

ในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ 
รวมท้ังธุรกิจด้านต่างๆท่ีเก่ียวเนื่อง 

 บริษัทได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET 100 ให้มี
ผลต้ังแตวั่นท่ี 1 มกราคม 2554 

2554  บริษัทได้แต่งต้ังบริษัท SmarTrek เป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไต้หวัน 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดต้ังบริษัทย่อยโดยวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหน่าย Radio Frequency Identification (RFID) Tag 

 

3.2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัทประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services 
หรือ EMS) ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ผู้รับจ้างผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Subcontractor) และผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Fabless Company) โดย
นอกจากบริษัทจะรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งให้กับลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ ยังมี
การร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint Innovation) ทําให้สามารถให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเพ่ือ
สนองต่อความต้องการและผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย โดยที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทมีการเปล่ียนแปลงตามความ
ต้องการของตลาด สําหรับในช่วงปี 2546  -  2547 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ การผลิตและประกอบช้ินส่วนหน้าจอ LCD 
สําหรับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (LCD Module Assembly) ซ่ึงเป็นธุรกิจส่วนหน่ึงภายใต้ Microelectronics Module 
Assembly สําหรับในปัจจุบันถึงแม้ผลิตภัณฑ์หลักจะยังคงเป็นการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
(Microelectronics Module Assembly) แต่จะมีความหลากหลายของชนิดและรุ่นผลิตภัณฑ์มากขึ้น 

 
บริษัทผลิตและประกอบช้ินส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ให้

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเทคโนโลยีท่ีบริษัทใช้ในการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีความ
หลากหลาย เช่น เทคโนโลยี SMT COB COF FCOF และ FCOG  รวมถึงให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า
รวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC Packaging) โดยสามารถให้บริการท้ังการประกอบและทดสอบแผงวงจร
ไฟฟ้ารวมแบบพ้ืนฐาน (Standard Packaging) และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบขั้นสูง (Advanced 
Packaging) ซ่ึงรวมถึงการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-
Mechanic Systems หรือ MEMS) นอกจากน้ี บริษัทยังสามารถนํากระบวนการประกอบช้ินส่วนผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) และการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC 
Packaging) มาผสมผสานกันในเทคโนโลยีการผลิตแบบ System in Package (SiP) ซ่ึงทําให้ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ผลิตได้มีขนาดท่ีเล็กลงมาก  

 
บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดย

ใช้เคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบท่ีทันสมัย มีความแม่นยําสูงซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนเพียงประมาณ 3 - 
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5 ไมครอน จึงสามารถกําหนดจุดวางช้ินส่วนได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพ
การผลิตจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ  และเนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนในเครื่องจักรพื้นฐานท่ีสามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจึงทําให้บริษัทมีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีข้ันสูงดังกล่าว 
ประกอบกับทีมวิศวกรช้ันนําของบริษัทท่ีสามารถร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint Innovation) จึงทํา
ให้บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ช้ันนําของโลก ท่ีมีความสามารถในการ
ผสมผสานและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตช้ันสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีต้องการช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีความซับซ้อนมากข้ึน เพื่อนําไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ข้ันปลายท่ีมี
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น บริษัทได้เป็นผู้ผลิตหน้าจอระบบสัมผัสโดยใช้เทคโนโลยี Capacitive 
Touch Screen รายแรกของโลก ซ่ึงได้ถูกนํามาใช้ครั้งแรกในโทรศัพท์มือถือย่ีห้อหน่ึง โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีความ
คุณสมบัติพิเศษสามารถสามารถจับจุดการสัมผัสได้หลายจุดพร้อมกัน (Multi Touch) สามารถตอบสนองต่อการสัมผัส
จากผู้ใช้ได้ไวกว่า และมีความทนทานมากกว่า เทคโนโลยี Resistive Touch Screen แบบเดิม โดยต่อมาเทคโนโลยี
ดังกล่าวได้ถูกนํามาใช้กับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ท่ีใช้ระบบปฎิบัติการยุคใหม่ นอกจากน้ี จากการท่ีบริษัทมี
เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตท่ีครบวงจรจึงได้รับเลือกจากบริษัทช้ันนําแห่งหน่ึงในสหรัฐอเมริกาในการผลิต 
RFID เพื่อขยายตลาดการประยุกต์ใช้ในลักษณะเชิงพาณิชย์ให้กว้างขางขึ้น 

 
นอกจากการทําตลาดเองแล้ว บริษัทย่อย พันธมิตรและตัวแทนการตลาดจะทําการตลาดให้กับบริษัทท้ังในส่วน

ของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยมีบริษัทย่อยคือ Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นตัวแทน
จําหน่ายและทําการตลาดจัดหาลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของพันธมิตรและตัวแทนการตลาดคือ Smart 
Electronics ในประเทศเยอรมันยีเพ่ือทําการตลาดในแถบประเทศยุโรป และ SmarTrek ในประเทศไต้หวันเพื่อทํา
การตลาดในไต้หวันและเอเชีย นอกจากน้ียังได้จัดตั้ง Japan Marketing Unit ขึ้นในบริษัทเพ่ือพัฒนาตลาดในประเทศ
ญี่ปุ่น  

 

3.3. โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท 

 Stars Microelectronics USA, Inc. มีทุนจดทะเบียน 20,000 เหรียญสหรัฐ และทุนชําระแล้ว 20,000 เหรียญ
สหรัฐ เป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัท โดยก่อต้ังขึ้นในปี 2548 มีสํานักงานอยู่ท่ี ซิลิกอนวัลเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้เข้าไปร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 19 ต่อมา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552  
บริษัทได้ทําการซ้ือหุ้น ในบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc จากผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน ตามที่ได้รับอนุมัติ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2551 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทคร้ังท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2552 จํานวน 8 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.001 เหรียญสหรัฐ ซ่ึง
เท่ากับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ เพื่อเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นร้อยละ 59 โดยผู้ท่ีหุ้นอื่นท่ีเหลือ คือ กลุ่มผู้บริหารของ 
Stars Microelectronics USA, Inc. ซ่ึงไม่ได้เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทําให้ใน
ปัจจุบันบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
 

 บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และทุนชําระแล้ว 250,000 โดยมติ
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติให้บริษัทศึกษาแนวทางการลงทุนใน
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พลังงานทดแทน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2553 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติ
การลงทุนในบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซ่ึงเท่ากับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 99 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ รวมท้ังธุรกิจด้านต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง 

 
 บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากัด (SS RFID Co., Ltd.) มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และทุนชําระแล้ว 

2,500,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 8/2554 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2554 ได้มีมติให้
บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อยจัดตั้งใหม่และได้ดําเนินการจัดต้ังเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 1 ปี 2555 เพื่อดําเนินธุรกิจ
เก่ียวกับการผลิตอาร์เอฟไอดี แท็ค โดยบริษัทถือหุ้น 100% มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายระบบ Radio Frequency Identification (RFID) Tags ซ่ึงฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปอเมริกา ทวีป
ยุโรป ทวีปเอเซีย รวมถึงในประเทศญี่ปุ่น  

 

3.4. โครงสร้างรายได ้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2552 - 2554 มีรายละเอียด ดังน้ี 
โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       

 MMA – Hard Disk  9,263,904   83.34   10,723,427  80.74   5,803,063  76.12  
 MMA – Others  1,227,896   11.05   1,520,175  11.45  943,434  12.38 
 IC Packaging  484,837   4.36   848,022   6.38   739,795   9.70  
รายได้จากการขายรวม  10,976,637   98.75   13,091,624  98.56  7,486,292  98.20 
รายได้จากการบริการ (1)  74,825   0.67   85,250  0.64   97,697  1.28  
รายได้อ่ืน ๆ  64,057   0.58   105,358   0.79   39,214   0.51  
รวมรายได้  11,115,519   100.00   13,282,232   100.00   7,623,203   100.00  
 (1) รายได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 
ตามโครงสร้างรายได้ จะเห็นว่ารายได้จากการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ Hard Disk 

(MMA – Hard Disk)  มีสัดส่วนมากถึงประมาณร้อยละ 80 อย่างไรก็ดี การพิจารณาจากมูลค่าเพิ่ม (Value Added หรือ 
VA ซ่ึงหมายถึง รายได้จากการขาย หักด้วยต้นทุนวัตถุดิบ) จะได้ภาพท่ีสะท้อนโครงสร้างและลักษณะการพ่ึงพิงธุรกิจของ
บริษัทถูกต้องมากข้ึนตามตารางสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมด้านล่าง ท้ังน้ี เน่ืองจาก การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตและประกอบช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์น้ัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การท่ีลูกค้าของบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบหลักบางส่วนให้แก่
บริษัท (Consign) เนื่องจากเป็นช้ินส่วนพิเศษและมีลักษณะเฉพาะสําหรับลูกค้าแต่ละราย ซ่ึงบริษัทจะไม่บันทึกวัตถุดิบ
หลักดังกล่าวเปน็ต้นทุนการผลิตและสินค้าคงเหลือแต่อย่างใด และ (2) การที่ลูกค้าของบริษัทมีการกําหนดแหล่งซ้ือ
วัตถุดิบ หรือมีการกําหนดรายช่ือผู้จําหน่ายวัตถุดิบหลักท่ีได้รับการอนุมัติ (Approved Vendor List หรือ AVL) โดย
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บริษัทจะเป็นผู้จัดซ้ือวัตถุดิบหลักเอง (Turnkey) ซ่ึงบริษัทจะบันทึกเป็นวัตถุดิบหลักเป็นต้นทุนการผลิตและสินค้า
คงเหลือ ด้วยเหตุน้ี การพิจารณารายได้จากการขายจากมูลค่าเพิ่ม จะเป็นการพิจารณาเฉพาะส่วนมูลค่าของช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตและประกอบของบริษัท โดยไม่ได้คํานึงถึงลักษณะการจัดหาและจัดซ้ือวัตถุดิบหลัก 
ซ่ึงมีแตกต่างตามรายลูกค้า และรุ่นผลิตภัณฑ์ และการบันทึกบัญชีตามลักษณะการจัดหาวัตถุดิบหลักดังกล่าวแต่อย่างใด 
ซ่ึงผลการแจกแจงแสดงถึงการกระจายตัวของมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยไม่ได้กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์ใด
ผลิตภัณฑ์หน่ึง 
 
สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมจําแนกตามลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

มูลค่าเพิ่ม       

   MMA – Hard Disk  284,458  25.59  320,943  20.80  204,513  18.36 
   MMA - Others  430,407  38.72  567,520  36.78  353,942  31.77 
   IC Packaging  257,839  23.20  463,968  30.07  418,753  37.59 
มูลค่าเพิ่มรวม  972,704  87.51  1,352,431  87.65  977,208  87.71 
รายได้จากการบริการ (1) 74,825   6.73 85,250   5.52 97,697   8.77 
รายได้อ่ืน ๆ  64,057   5.76  105,358   6.83  39,214   3.52 
รวมมูลค่าเพิ่ม  1,111,586  100.00  1,543,039  100.00  1,114,119  100.00 
(1) รายได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

3.5. เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

3.5.1. มุ่งเน้นการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีต้องใช้เครื่องจักรท่ีมี
เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต (Advanced Technology Machineries and Equipments) 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับพื้นฐาน เช่น การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) ท้ังนี้ เน่ืองจากการผลิตและประกอบ
ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับดังกล่าวใช้เงินลงทุนไม่มากนัก ดังนั้น การเข้ามาเป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
รายใหม่ในตลาดจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ยากด้วยเช่นกัน นอกจากน้ี การแข่งขันด้านการตลาดมักจะใช้ราคาต่ําเป็นเครื่องมือ
สําคัญ ซ่ึงภาวะการแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการการแข่งขันของบริษัทในอุตสาหกรรมน้ี  

 
บริษัทจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และการสร้างข้อได้เปรียบ

ในการแข่งขันโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้เคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมี
ความแม่นยําสูง ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการลงทุนเคร่ืองจักรพ้ืนฐานท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีเทคโนโลยี
ขั้นสูง อีกท้ังบริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัย เป็นระบบ และมมีาตรฐานสากล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกช้ิน
ของบริษัทได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุดในราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ ทําให้ในปัจจุบัน 
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ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าระดับบนท่ีให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ
ส่ังซ้ือสินค้า  

 
บริษัทได้ให้ความสําคัญและมุ่งเน้นการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยู่เสมอ เพ่ือปรับตัวกับให้

ทันกับการเปล่ียนแปลงของความต้องการของตลาดและสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก อีกท้ัง บริษัทยังได้มีการให้
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างมาก เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ ประกอบ
กับการเข้าร่วมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ และการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาช้ินส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีช้ันสูงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีทีมวิจัยพัฒนาของตนเอง และยังมีการร่วมมือกับลูกค้า ในการ
ทําการวิจัยและร่วมคิดค้นพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ ๆ รวมท้ังออกแบบผลิตภัณฑ์ (Joint innovation) เพื่อยกระดับ
ตัวเองเป็นพันธมิตรทางการวิจัยพัฒนา เพ่ือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าท่ีถาวรมากข้ึน พร้อมกับการพัฒนาตัวเองให้
ก้าวหน้าไปอยู่เสมอเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน และดึงดูดลูกค้ารายใหม่ด้วย  

3.5.2. มุ่งเน้นการรักษาอัตราการเติบโตของฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มอัตราการเตบิโต
ในการประกอบธุรกิจโดยรวม 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาอัตราการเติบโตของฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ เพื่อ
เพ่ิมอัตราการเติบโตโดยรวมในการดําเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมจํานวน ตัวแทนจําหน่ายเพ่ือทําการตลาดและหา
ลูกค้าในภูมิภาคต่าง ๆ  และเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ปลายทางให้มากข้ึน  โดยใช้ท้ังการแต่งตั้งบริษัท
ตัวแทน และการจัดตั้งบริษัทตัวแทนจําหน่ายเอง เช่น การจัดตั้งบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. ซ่ึงเป็นบริษัท
ย่อยท่ีเป็นตัวแทนจําหน่าย และทําการตลาดจัดหาลูกค้าในอเมริกา ซ่ึงท่ีผ่านมาตัวแทนจําหน่ายเหล่าน้ีประสบ
ความสําเร็จในการหาลูกค้ารายใหญ่เพิ่มให้แก่บริษัท เช่น ON Semiconductor ซ่ึงมีการซ้ือผ่านบริษัท Stars 
Microelectronic USA, Inc. และ GE Sensing ซ่ึงบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. ได้เป็นผู้จัดหาลูกค้ารายน้ี
มาให้ แต่จะมีการส่ังซ้ือโดยตรงกับทางบริษัท นอกจากน้ีบริษัทยังมีเป้าหมายท่ีจะหาลูกค้าใหม่ด้วยตนเองอีกด้วย   

 
สําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่บางผลิตภัณฑ์ซ่ึงบริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมี

แผนงานท่ีจะร่วมกับลูกค้าในการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) เพื่อท่ีจะ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากย่ิงขึ้น การร่วมออกแบบและ
พัฒนาช้ินส่วนผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะได้ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าแล้ว  ผลงานจากการร่วม
ออกแบบและพัฒนากับลูกค้าจะเป็นการรักษาให้ลูกค้าใช้บริการของบริษัทต่อไปในระยะยาวต่อไป   

 

3.5.3. มุ่งเน้นการเพิ่มจํานวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตรากําไรขั้นต้นสูง เพื่อเพิ่มอัตรากําไรข้ันต้นโดยรวม
ให้สูงขึ้น 

บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มจํานวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตรากําไรข้ันต้นท่ีสูงกว่า ได้แก่ การผลิตและประกอบ
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภทอื่น และการประกอบและทดสอบแผงวงจร
ไฟฟ้ารวม (IC Packaging)  
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บริษัทจะมุ่งเน้นการร่วมพัฒนาและ/หรือการรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าใหม่ 
สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตรากําไรขั้นต้นค่อนข้างสูง การท่ีบริษัทเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องใช้
เครื่องจักรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีความแมน่ยําสูง และการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) กับลูกค้า ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซ่ึงจะเป็นส่วนสําคัญในการเกื้อหนุนให้บริษัท
สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตรากําไรขั้นต้นสูง เพื่อเพิ่มอัตรากําไรข้ันต้นในการดําเนินธุรกิจโดยรวมให้สูงข้ึน 

 
นอกจากน้ี การท่ีบริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC 

Packaging) ซ่ึงกลยุทธ์ดังกล่าวจะทําให้บริษัทมีการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นและมีการกระจายตัว (diversify) ของ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์จากการทําการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า
รวม (IC Packaging) มากย่ิงขึ้น ซ่ึงธุรกิจสองธุรกิจน้ีจะสามารถเกื้อหนุนกันทําให้บริษัทสามารถให้บริการบริษัทลูกค้า
อย่างครบวงจรมากขึ้น และทําให้บริษัทมีปริมาณการรับจ้างผลิตและประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นด้วย   อีกท้ัง
ธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) น้ันมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ท่ี
ยาวกว่าธุรกิจการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) มาก โดยมีวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ส่วนมากยาวนานกว่า 5 ปี ทําให้ไม่ต้องมีการปรับเปล่ียนการผลิตบ่อย ซ่ึงจะเป็นการลดต้นทุนได้  และ
นอกจากน้ี การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ยังมีมูลค่าเพิ่มท่ีสูงกว่าด้วย  อันจะส่งผลให้ผล
ประกอบการของบริษัทมีเสถียรภาพที่ดีย่ิงขึ้นในระยะยาว 
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
บริษัทฯประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services 

หรือ EMS) เพ่ือส่งให้กับลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าของบริษัทฯได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์
อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์  (Original Equipment Manufacturer ห รื อ  OEM) ผู้ รั บ จ้ า งผ ลิ ต อุ ป ก ร ณ์ อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์ 
(Subcontractor) และผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Fabless Company) 

บริษัทฯสามารถให้บริการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ 
อย่างครบวงจร โดยใช้เครื่องจักรท่ีทันสมัยและมีคุณภาพสูง มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ท้ังท่ีเป็นมาตรฐานท่ัวไปในตลาดและเทคโนโลยีขั้นสูงหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงการใช้เคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีขั้นสูงและ
ครบวงจรดังกล่าว รวมถึงความสามารถของบริษัทฯในการวิจัย พัฒนาและร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint 
Innovation) ทําให้บริษัทฯสามารถรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างหลากหลาย 
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความซับซ้อนและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องการความละเอียดและความแม่นยําสูง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าช้ันนําของโลกได้  

1. การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly : MMA)  
 บริษัทฯรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เช่น 
 การรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly หรือ PCBA) 

เพ่ือควบคุมการทํางานของฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive Control Board) 
 

 
Hard Disk Drive Control Board สําหรับฮาร์ดดิสก์  

 การผลิตและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ วงจรอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ Touch Pad ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบ Notebook และช้ินส่วน Click Wheel Interface ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองฟังเพลง MP3 

  

Touch Screen สําหรับคอมพิวเตอร์พกพา Click Wheel Interface สําหรับเคร่ืองเล่น MP3 
 

 การผลิตและประกอบหน้าจอระบบสัมผัส  (Touch Screen) ได้แก่  หน้าจอระบบสัมผัสสําหรับ
โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone และเครื่องเล่น MP4 โดยใช้เทคโนโลยีการเช่ือมแผงวงจรข้ันสูงลงบน
แผ่นพลาสติกใส (PET) ซ่ึงทําให้มีต้นทุนท่ีตํ่าและมีความยืดหยุ่นกว่าหน้าจอแบบแก้ว โดยยังสามารถ
นําไปใช้สําหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อีกมากมาย ในแทบทุกอุตสาหกรรม ได้แก่ เตาไมโครเวฟ 
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Touch Screen สําหรับโทรศัพท์มือถือรุ่น Smart Phone ต่าง ๆ 

 
 การรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนแบบ PCBA โดยใช้เทคโนโลยี PTH, SMT, COB, FOB และ FCOF 

สําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด 
 การรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับโทรศัพท์สํานักงานให้กับ NEC ซ่ึงเป็นการผลิต

และประกอบในส่วนของ LCD Module ท่ีมีลักษณะคล้ายกับการรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนหน้าจอ
สําหรับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (LCD Module Assembly)  

 การผลิตและประกอบอุปกรณ์ส่ือสารระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ซ่ึงเป็นระบบฉลาก
ท่ีพัฒนาขึ้นจากระบบฉลากแบบแถบบาร์โค้ด โดยจุดเด่นของ RFID คือสามารถอ่านข้อมูลของฉลากได้โดย
ไม่ต้องมีการสัมผัส มีคุณสมบัติท่ีทนต่อความช้ืน แรงส่ันสะเทือน การกระทบกระแทก และสามารถอ่าน
ข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง โดยผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ระบบฉลากแบบ RFID เช่น บัตรสําหรับผ่านเข้าออก บัตรจอด
รถ และ ระบบฉลากของสินค้า เป็นต้น  

 การผลิตและประกอบวงจรในบัตรสมาร์ตการ์ดเป็นบัตรบันทึกข้อมูล โดยสมาร์ตการ์ดจะมีการบรรจุเอาชิป
หน่วยความจําไว้ภายในตัวเพ่ือจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อทําหน้าท่ี
หลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในบัตรเอาไว้เมื่อบัตรสมาร์ตการ์ดถูกนําไปใช้งานร่วมกับเครื่อง
อ่าน ตัวอย่างของบัตรสมาร์ตการ์ด อาทิ เช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม บัตรประจําตัวประชาชน 

2. การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC Packaging) ใน
ปัจจุบัน บริษัทฯให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ได้หลายชนิด  
 Standard Packaging ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบท่ัว ๆ ท่ีมีการผลิตกันมานานจนมีขนาดและรูปแบบเป็น

มาตรฐานในตลาดโดยจะมีขนาดใหญ่และหนา ได้แก่ SOIC, TSSOP, SCTO, SOT23, SOT143 เป็นต้น 
และ Advanced Packaging ซ่ึงเป็นการประกอบแผงวงจรในรูปแบบท่ีเพิ่งเร่ิมมีการพัฒนาไม่นานโดยจะมี
ขนาดเล็กและบางมากกว่าชนิด Standard Packaging ได้แก่ TDFN (Thin Dual Flat Non-Lead) UDFN 
(Ultra-Thin Dual Flat Non-Lead) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า
รวม (IC Packaging) มีอาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ IC Chip ต่างๆ 

  
IC Packaging 

 
 นอกจากน้ี บริษัทฯยังเป็นหน่ึงในผู้นําในการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้า

เครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีกําลังเติบโตมาก
ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯมีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี MEMS สําหรับนําไปใช้กับ
เครื่องวัดแรงดันลมยางรถยนต์ (Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) กับบริษัทช้ันนําของ
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โลก ซ่ึงได้เป็นข้อกําหนดทางกฏหมายของบางประเทศในการกําหนดให้รถยนต์ใหม่ทุกคันต้องมีอุปกรณ์ 
TPMS ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเร่ิมบังคับทางกฏหมายในปี 2552 และกลุ่มประเทศยุโรปซ่ึงจะ
บังคับทางกฏหมายประมาณปี 2555 บริษัทฯยังนําเทคโนโลยีการผลิตน้ีไปใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
เช่น ไมโครโฟนในโทรศัพท์มือถือ เคร่ืองวัดความดันในอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์สําหรับอุตสาหกรรม 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริโภคทั่วไป 

 

 

MEMS สําหรับเคร่ืองวัดแรงดันลมยางรถยนต ์ 
(Tire Pressure Monitoring System) 

MEMS สําหรับเครื่องวัดความดันในอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

 
สิทธิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
2520 ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัทฯจํานวน 2 ฉบับ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้
เง่ือนไขต่างๆท่ีกําหนดไว้ บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรท่ีมีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

 
- วันท่ีได้รับการอนุมัติการส่งเสริม วันท่ี 29 กันยายน 2547 
- บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 2057(4)/2547 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2547  

- ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เลขท่ี อก 0906/005845 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2548 
เลขท่ี อก 0906/015080 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2549 
เลขท่ี อก 0906/015444 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2550 
เลขท่ี อก 0906/016064 ลงวันท่ี 4 กรกฏาคม 2550 
เลขท่ี อก 0906/020700 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2550 
เลขท่ี อก 0907/030677 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2552 

- ประเภทกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 
   การลงทุน 

ผลิต Integrated Circuit และ LCD Module และประกอบ PCBA ประเภท 
5.5 การผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

- สรุปสาระสําคัญ สิทธิ ประโยชน์  
   และเง่ือนไข 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 7 ปีนับจากวันท่ีเร่ิมมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น (สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
จะส้ินสุดในวันท่ี 8 ธันวาคม 2555) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนําผลขาดทุนประจําปีท่ี
เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่ เกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับ
แต่วันพ้นกําหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือ
หลายปีก็ได้ 
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 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวม
คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล  

 ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 463.50 ล้านบาท 
 กําลังการผลิต  
 IC  656,000,000  ช้ินต่อปี 
 LCD Module 17,000,000    ช้ินต่อปี 
 PCBA  80,000,000    ช้ินต่อปี 
 (เวลาทํางาน 21 ช่ัวโมง ต่อวัน 300 วัน ต่อปี) 
 ต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปีนับแต่วันเปิดดําเนินการ จะย้ายโรงงานไปต้ัง
ในท้องท่ีอื่นไม่ได้ 

 
- วันท่ีได้รับการอนุมัติการส่งเสริม วันท่ี 1 มีนาคม 2549 
- บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1386(4)/2549 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2549  
- ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เลขท่ี อก 0906/013806 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2550 

เลขท่ี อก 0906/016064 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2550 
เลขท่ี อก 0907/007603 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2552 
เลขท่ี อก 0907/030676 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2552 
เลขท่ี อก 0907/023225 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2553 

- ประเภทกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 
   การลงทุน 

ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก ่PCBA, Touch Pad Module และ Optical 
Mouse Sensor และผลิตภัณฑ์ IC 

- สรุปสาระสําคัญ สิทธิ ประโยชน์  
   และเง่ือนไข 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 7 ปีนับจากวันท่ีเร่ิมมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น (สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
จะส้ินสุดในวันท่ี 30 เมษายน 2557) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนําผลขาดทุนประจําปีท่ี
เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่ เกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับ
แต่วันพ้นกําหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือ
หลายปีก็ได้ 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวม
คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล  

 ต้องมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในด้านฝึกอบรมบุคลากรไทยเทียบกับค่าใช้จ่าย
เงินเดือนและค่าจ้าง (Payroll) ของทั้งคนไทยและคนต่างชาติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ในระยะ 3 ปีแรก 

 ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 463.50 ล้านบาท 
 กําลังการผลิต  
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 IC   67,705,440  ช้ินต่อป ี
 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 48,180,000  ช้ินต่อปี 
 (เวลาทํางาน 24 ช่ัวโมง ต่อวัน 300 วัน ต่อปี) 
 ต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดดําเนินการ จะย้ายโรงงานไปต้ัง
ในท้องท่ีอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

 
- วันท่ีได้รับการอนุมัติการส่งเสริม วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 
- บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 2020 (1)/2552 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2552  
- ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เลขท่ี อก 0907/014022 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2553 

เลขท่ี อก 0907/017752 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2554 
- ประเภทกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 
   การลงทุน 

ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SEMICONDUCTOR และ PCBA สําหรับ 
HARD DISK DRIVE 

- สรุปสาระสําคัญ สิทธิ ประโยชน์  
   และเง่ือนไข 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปีนับจากวันท่ีเร่ิมมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น (สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
จะส้ินสุดในวันท่ี 6 ธันวาคม 2561) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนําผลขาดทุนประจําปีท่ี
เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่ เกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับ
แต่วันพ้นกําหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือ
หลายปีก็ได้ 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปคํานวณ
เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล  

 ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 736.00 ล้านบาท 
 กําลังการผลิต  
 SEMICONDUCTOR 3,621,560,000  ช้ินต่อปี 
 PCBA     60,000,000  ช้ินต่อปี 
 (เวลาทํางาน 24 ช่ัวโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี) 

 
นอกจากนี้ บริษัทฯได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 7/2552 เร่ืองมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซ่ึง บริษัทฯจะได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลโดยไม่จํากัดวงเงิน 
 

4.2 การตลาดและการจัดจําหน่าย 
4.2.1 ลักษณะการให้บริการ และประเภทสินค้าที่ผลิต  

บริษัทฯผลิตและประกอบช้ินส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจําหน่ายให้บริษัทท่ีผลิตสินค้าในหลากหลายประเภท
อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุปกรณ์ส่ือสาร 
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กลุ่มอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอุตสาหกรรมเครื่องบันเทิง และอื่นๆ บริษัทฯมีรายได้และสัดส่วนการขายให้
กลุ่มลูกค้าในประเทศต่างๆ ดังน้ี 
 

สัดส่วนการจําหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯจําแนกตามภูมิภาค 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 
กลุ่มตลาดในประเทศสหรัฐ 1,550,444 14.12 2,152,790 16.44 1,489,676 19.90 
กลุ่มตลาดในประเทศยุโรป 131,391 1.20 75,936 0.58 47,775 0.64 
กลุ่มตลาดภายในประเทศ (เพื่อส่งออก) 9,294,802 84.68 10,862,898 82.98 5,948,841 79.46 

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

ต่างๆ ได้แก่ การทําการตลาดโดยตรงจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯทางหน่ึง และผ่านทางบริษัทร่วม พันธมิตร 
และตัวแทนการตลาดของบริษัทฯ  

 
สัดส่วนรายได้จําแนกตามช่องทางการจัดจําหน่าย 

รายได้จากการขาย 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

ขายตรง 10,375,730 94.53 12,120,892 92.58 6,738,043 90.01 
Stars USA 490,011 4.46 795,637 6.08 613,092 8.19 
Smart Electronics 91,409 0.83 155,510 1.19 116,911 1.56 
SIIX Corporation 19,487 0.18 19,585 0.15 18,246 0.24 

SmarTrek - - - - - - 

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

 
ตัวแทนการตลาดของบริษัทฯมี 4 ราย ได้แก่ 
 Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกา มีสํานักงานอยู่ท่ี ซิลิกอนวัลเลย์ เมือง

ซานโจเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมผู้บริหารมีความรู้ความชํานาญในการจัดจําหน่ายและร่วม
พัฒนาสินค้ากับลูกค้า รวมถึงการให้บริการ การรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีสถานะเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯโดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 59 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว  

 Smart Electronics เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมัน ปัจจุบันเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายให้กับ  บริษัทฯในประเทศแถบ
ยุโรป ผู้บริหารของบริษัทมีความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดจําหน่ายอุปกรณ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศแถบยุโรปมากกว่าสิบปี  

 Japan Unit เป็นหน่วยงานในบริษัทฯเพื่อทําการตลาดในประเทศญ่ีปุ่น ในปัจจุบันมีผู้บริหารเป็นชาวญ่ีปุ่นซ่ึงมี
ประสบการณ์และความชํานาญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 Smar Trek เป็นบริษัทสัญชาติไต้หวัน มีสํานักงานอยู่ท่ีซินจู ประเทศไต้หวัน ซ่ึงถือเป็นย่านศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมไฮเทค เป็นบริษัทฯท่ีมีความแข็งแกร่งด้านสายสัมพันธ์กับบริษัทไฮเทคขนาดใหญ่จํานวนมากของ
ไต้หวัน และมีประสบการณ์ด้านการรับจ้างผลิตขั้นสูงในธุรกิจ IC 
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4.2.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ 
กําลังการผลิต 

ในปัจจุบัน บริษัทฯมีโรงงาน 2 แห่งต้ังอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (เขตส่งออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บนเนื้อท่ี 17 ไร่ โดยมีพื้นท่ีใช้สอยทั้งหมด 25,500 ตารางเมตร และดําเนินการผลิต 3 กะต่อวัน กะละ 8 ช่ัวโมง ซ่ึงมี
รายละเอียดดังน้ี 

 โรงงานแห่งท่ี 1  สร้างเสร็จเมื่อป ี 2540 บนเนื้อท่ี
ประมาณ 4 ไร่ โดยมีพื้นท่ีใช้สอยท้ังส้ิน 3,500 ตาราง
เมตร บริษัทฯได้ทําการปรับปรุงระบบต่างๆให้พร้อมและ
มีมาตรฐานท่ีจะสามารถรองรับลูกค้าระดับโลก
เช่นเดียวกับโรงงานแห่งที่ 2   

 
 

 โรงงานแห่งท่ี2  ตัวอาคารสร้างเสร็จเมื่อปี 2548 และมี
การดําเนินการผลิต เมื่อปี 2549 ตั้งอยู่บนเนื้อท่ีประมาณ 
13 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยท้ังส้ิน 22,000 ตารางเมตร โดย
มกีําลังการผลิตท้ังส้ินประมาณ 1,600 ล้านช้ินต่อปี 
ให้บริการ Microelectronics Module Assembly 
(MMA), IC Packaging Assembly & Test และ 
Captive Line Assembly  
 

ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2554 โรงงานท้ัง 2 แห่งได้ถูกนํ้าท่วมขังและได้รับความเสียหายในบริเวณ
ช้ันหนึ่งของโรงงานทั้ง 2 แห่ง ท้ังน้ี หลังจากท่ีนํ้าลด บริษัทฯได้เข้าทําการฟ้ืนฟูและดําเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากบริษัทประกันภัย โดยได้ดําเนินการส่ังซ้ือเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติและเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
ผลิตภัณฑ์ กําลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ล้านชิ้น) ก่อนน้ําท่วม 

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

 
ผลิตภัณฑ์ กําลังการผลิตเต็มท่ีต่อปี (ล้านชิ้น) หลังน้ําท่วม 

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

ขั้นตอนการทําการตลาดของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
 
 
 

 
 

 
 
สําหรับขั้นตอนในการรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การ

ออกแบบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
และการบรรจุและขนส่ง 

 
การออกแบบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในขั้นตอนของการออกแบบ ทีมงานวิศวกรของบริษัทฯจะร่วมกับลูกค้า

ในการออกแบบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถลดต้นทุน พลังงาน อันเป็นผลมาจากขั้นตอนในการผลิตและประกอบท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงนอกจากจะได้ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าแล้ว ผลจากการร่วมออกแบบและพัฒนากับลูกค้าจะเป็น
พันธะสัญญาให้ลูกค้าใช้บริการต่อไปในระยะยาว โดยบริษัทฯจะให้คําแนะนําในการจัดวางแผงวงจร เลือกใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม และดําเนินการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ ซ่ึงจากการท่ีบริษัทฯมีเครื่องจักรท่ีมีเทคโนโลยี
ทันสมัยและมีความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการผลิตและประกอบ ทําให้การออกแบบช้ินส่วนสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้า ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯร่วมกับลูกค้าออกแบบและพัฒนาช้ินส่วน
อเิล็กทรอนิกส์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของรุ่นผลิตภัณฑ์ สําหรับการจดสิทธิบัตรในเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการพัฒนา
ร่วมกัน (Joint Innovation) น้ัน ลูกค้าจะเป็นผู้จดสิทธิบัตร และบริษัทฯจะเป็นผู้นําเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในการผลิต
สินค้า 

การจัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตมีท้ังวัตถุดิบท่ีลูกค้าและตัวแทนการตลาดเป็นผู้จัดหาให้ 
และวัตถุดิบท่ีบริษัทฯเป็นผู้จัดหาเอง โดยวัตถุดิบท่ีลูกค้าจัดหาให้น้ัน ลูกค้าจะส่งมอบวัตถุดิบตามจํานวนท่ีเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ในการผลิตและประกอบช้ินส่วน ในกรณีท่ีบริษัทฯเป็นผู้จัดหาเอง บริษัทฯจะต้องวางแผนการจัดซ้ือ ซ่ึง
โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ส่ังซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้า แต่จะส่ังวัตถุดิบเมื่อได้รับคําส่ังจากลูกค้าให้ผลิตและประกอบชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านั้น 

การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อบริษัทฯได้รับวัตถุดิบตามท่ีต้องการแล้ว ก็จะดําเนินการผลิต
และประกอบช้ินส่วนตามแบบท่ีลูกค้าต้องการ โดยประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรชนิดต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เทคโนโลยีขั้นสูงท่ีเครื่องจักรของบริษัทฯ
ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเป็นท่ีนิยมในต่างประเทศ มีความซับซ้อนและมีต้นทุนสูง ได้แก่ FCOF และ 
FCOG เป็นต้น โดยช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้จากการผลิตและประกอบด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีคุณภาพสูง ขนาดเล็ก 
และน้ําหนักเบา ในปัจจุบันผู้ผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังไม่มีการนําเทคโนโลยีเหล่าน้ีเข้ามา
ใช้อย่างแพร่หลาย นอกจากน้ี บริษัทฯยังใช้เทคโนโลยีในการประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีมีต้นทุนต่ํากว่า 
เช่น PTH, SMT และ COB ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้กันท่ัวไปในปัจจุบัน   

ในการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หน่ึง อาจต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิต
และประกอบหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ บริษัทฯจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึง
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เดือนที่ 0 เดือนท่ี 2-3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 6
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เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์น้ัน สามารถใช้สําหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
หลากหลายชนิด  

การทดสอบผลิตภัณฑ์ หลังจากการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะทําการตรวจสอบการ
ทํางานของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกช้ินงานโดยผ่านระบบงานด้านการประกันคุณภาพและความเชื่อถือ (Quality and 
Reliability Assurance) ก่อนการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าท่ีจัดส่งให้ลูกค้าน้ันถูกต้อง มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามท่ีลูกค้าต้องการ 

การบรรจุและขนส่ง หลังจากได้ทําการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก็จะทําการบรรจุผลิตภัณฑ์
และจัดส่งให้กับลูกค้าปลายทางต่อไป  โดยบริษัทฯจะได้รับค่าจ้างในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์จากตัวแทน
การตลาดหากเป็นรายการว่าจ้างท่ีผ่านตัวแทนการตลาด  ส่วนในกรณีเป็นลูกค้าทางตรงท่ีบริษัทฯเป็นผู้หามาเอง บรษัิทฯ
ก็จะได้รับค่าจ้างในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์จากลูกค้าโดยตรง 
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เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายประเภท โดยช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการผลิตและประกอบด้วยเทคโนโลยีท่ีต่างกันจะมีต้นทุนการผลิต และคุณสมบัติแตกต่างกัน
โดยเฉพาะในด้านขนาด และนํ้าหนัก เป็นต้น ซ่ึงการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดจะเลือกใช้
เทคโนโลยีแตกต่างกันตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ท่ีนําช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์น้ันไปประกอบต่อไป โดยพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เริ่มต้นจากเทคโนโลยีการผลิตและประกอบท่ีไม่ซับซ้อน
มากนักและใช้แรงงานคนเป็นหลัก เช่น  เทคโนโลยีแบบ Pin Through Hole (“PTH”) โดยในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการ
ผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มท่ีจะซับซ้อนย่ิงขึ้น และลดการใช้แรงงานคนลง เน่ืองจากความต้องการ
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะนําไปประกอบในผลิตภัณฑ์ขั้นปลายมีขนาดเล็กลงมาก โดยเทคโนโลยีระดับสูงท่ีมีความ
ซับซ้อน และใช้แรงงานคนน้อย ได้แก่ Flip Chip on Flexible Circuit (“FCOF”) และ Flip Chip on Glass 
(“FCOG”) จากการที่บริษัทฯได้ลงทุนในเคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีไม่ซับซ้อน และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จึงสามารถ
ผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตท่ีหลากหลายและครบวงจรประกอบกันความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของบริษัทฯใน
การร่วมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ในการตอบสนองความต้องการของกระบวนการผลิตใหม่ๆ ของลูกค้าช้ัน
นําของโลก นอกจากน้ี จากการท่ีบริษัทฯมีการให้บริการประกอบช้ินส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics 
Module Assembly) และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อยู่ในโรงงานเดียวกัน จึงสามารถนํา
สายการผลิตทั้งคู่มาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อผสมผสานกันเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ System in Package (SiP) ซ่ึงจะ
รวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ Microelectronics Module Assembly อยู่ในวงจรไฟฟ้ารวม IC ตัวเดียว ทําให้
สามารถผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในขนาดท่ีเล็กลงมาก  

ท้ังนี้ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีแต่ละประเภทสามารถประยุกต์ใช้ในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายประเภท ถึงแม้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีการเปล่ียนแปลงโดยมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหมม่า
ทดแทนรุ่นเก่า แต่กระบวนการผลิต เทคโนโลยี และเครื่องจักรท่ีใช้สําหรับการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ก็สามารถปรับเปล่ียนให้ประกอบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ๆ ได้ โดยการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตแต่ละครั้งสามารถทําได้
โดยง่าย และมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่สูงนัก 

สําหรับเทคโนโลยี FCOF และ FCOG น้ัน สามารถใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายนอกเหนือจาก LCD 
Module Assembly ซ่ึงเทคโนโลยีประเภทน้ีสามารถใช้กับการเช่ือมวงจรไฟฟ้าท่ีมีขนาดจุดเช่ือมเล็กมากและมีจํานวน
จุดเช่ือมมากกว่า 100 จุดเช่ือมขึ้นไป ได้แก่ การผลิต Finger Print Sensor, Optical Mouse Sensor, โทรทัศน์ LCD, 
Secure Pad, Touch Screen Panel และ Intelligent Card เป็นต้น  
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เทคโนโลยีการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีการผลิต 

และประกอบ 
รายละเอียดของเทคโนโลยี ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 Pin Through Hole (PTH)  เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยการติดตั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board 
หรือ PCB) โดยการนําชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์วงจรรวม (Integrated Circuit หรือ IC) ตัวต้านทาน (Resistor) ตัว
เก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) และไดโอด (Diode) เสียบขาลงในรูของแผ่นวงจรพิมพ์โดยตรง  

 เป็นเทคโนโลยีที่ยังคงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องขนาดและ
น้ําหนัก 

 เครื่องเป่าผม  
 เครื่องฟอกอากาศ  
 

Surface Mounted 
Technology (SMT) 

 เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยการติดตั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Surface-Mounted Device หรือ SMD) ลง
บนพื้นผิวของแผ่นวงจรพิมพ์ เช่น อุปกรณ์วงจรรวม ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และไดโอด SMD มีข้อได้เปรียบในด้านของขนาด 
น้ําหนัก ต้นทุนในการผลิต และความทนทาน เมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนแบบมีขาเสียบที่ใช้กันอยู่เดิม จึงส่งผลให้เทคโนโลยีการผลิต
แบบ SMT เป็นที่แพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนแบบ SMD ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีขนาดที่เล็กลงและสามารถช่วยลด
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ 

 ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรศัพท์ 
 ชิ้นส่วนอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์/notebook  
 Remote Control Unit 

Chip on Board (COB)  เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการติดตั้งวงจรรวม (Bare IC) โดยตรงลงบนแผ่นฐาน (Substrate) ชนิด
แผ่นวงจรพิมพ์ หรือ แผ่นเซรามิค (Ceramic) และใช้ลวดอลูมิเนียมในการเชื่อมวงจร (Wire bonding)  

 เป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งวงจรรวมซึ่งผ่านการประกอบแล้ว (Integrated Circuit หรือ IC) จึงทําให้
สามารถลดต้นทุนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงได้ 

 ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
notebook 

 ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรศัพท์ 
 ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

แบบพกพา 
 บัตรสมาร์ทการ์ด 
 บัตรแสดงตัวตน (RFID CARD) 
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เทคโนโลยีการผลิต 

และประกอบ 
รายละเอียดของเทคโนโลยี ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

Chip on Flexible Circuit 
(COF) 

 เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการติดตั้งวงจรรวมโดยตรงลงบนแผ่นฐานชนิดอ่อนตัว (Flexible substrate) 
และใช้ลวดอลูมิเนียมในการเชื่อมวงจรเช่นเดียวกับเทคโนโลยี COB 

 ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
notebook 

 ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์แบบ
พกพา 

Flip Chip on Flexible 
Circuit (FCOF) 

 เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการติดตั้งวงจรรวมโดยตรงลงบนแผ่นฐานชนิดอ่อนตัว โดยจะมีความแตกต่างกับ
เทคโนโลยีแบบ COF ที่การติดตั้งอุปกรณ์วงจรรวม (Integrated Circuit หรือ IC) ซึ่งจะเป็นแบบวางหงายลงบนแผ่นฐานชนิดอ่อน
ตัวแทนการวางคว่ําแบบ FCOF 

 เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นเดียวกับเทคโนโลยีแบบ FCOG เนื่องจากในการวางอุปกรณ์วงจรรวมคว่ําลงบนแผ่นฐานโดยตรง
จะทําให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็กลง เนื่องจากต้องมีการเชื่อมวงจรด้วย Anisotropic Conductive Film หรือ Gold to Gold 

 ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์แบบ

พกพา 
 ชิ้นส่วนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
 ชุดจอแสดงผลบนบัตรสมาร์ทการ์ด 

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

 เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเทคโนโลยี การออกแบบ ราคา และ ความทนทาน ซึ่งทําให้สามารถออกแบบ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเร็วที่สูงขึ้น ขนาดเล็กลง น้ําหนักลดลง ต้นทุนการผลิตลดลง และลดขั้นตอนในการผลิต 

 อุปกรณ์ประเภทพกพา 
(portable/mobile Application) 

 ชิ้นส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode 

Scanning) 
 อุปกรณ์เครื่องวัดต่าง ๆ 
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4.2.3 การจัดหาและแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบหลัก 
วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

วัตถุดิบหลัก และวัตถุดิบอ่ืน ๆ โดยวัตถุดิบหลักจะนําไปใช้ในการประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนวัตถุดิบอ่ืน ๆ คือ
วัสดุท่ีใช้ในการสนับสนุนการผลิต เช่น นํ้ายาทําความสะอาด และเทปกาว เป็นต้น 

การจัดหาวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯมี 2 วิธี คือ วัตถุดิบท่ีลูกค้า
หรือตัวแทนการตลาดเป็นผู้จัดหาให้ (Consignment) และวัตถุดิบท่ีบริษัทฯจัดหาเอง (Turnkey) โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ท่ี
ใช้ในการผลิตและประกอบในปัจจุบันเป็นวัตถุดิบท่ีบริษัทฯจัดหาเอง (Turnkey) สําหรับวัตถุดิบท่ีลูกค้าหรือตัวแทน
การตลาดเป็นผู้จัดหาให้ (Consignment) ลูกค้าหรือตัวแทนการตลาดจะส่งมอบวัตถุดิบตามจํานวนท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ในการผลิตและประกอบช้ินส่วน ในส่วนของวัตถุดิบท่ีบริษัทฯเป็นผู้จัดหาเอง (Turnkey) น้ัน ส่วนมากลูกค้า
จะเป็นผู้คัดเลือกว่าให้ส่ังซ้ือจากผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบรายใด ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 – 95 ของมูลค่า
วัตถุดิบท่ีบริษัทฯเป็นผู้จัดหาเอง (Turnkey) ท้ังหมด โดยวัตถุดิบท่ีเหลือประมาณร้อยละ 5 – 10 ของมูลค่าวัตถุดิบท่ีใช้
ในการผลิตท้ังหมด เป็นวัตถุดิบอื่น ๆ บริษัทฯจะเป็นผู้จัดหาเอง อย่างไรก็ตาม โดยปกติบริษัทฯจะไม่มีการส่ังวัตถุดิบ
ล่วงหน้า แต่จะส่ังซ้ือวัตถุดิบเมื่อได้รับคําส่ังจากลูกค้าให้ผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่าน้ัน 

ลูกค้าที่เป็นบริษัทผลิต Hard Disk ซ่ึงมีการจัดหาวัตถุดิบลักษณะ Turn Key บริษัทฯจะต้องบันทึกต้นทุนวัตถุดิบ 
โดยมูลค่าวัตถุดิบในส่วนน้ีมีมูลค่าท่ีมากโดยคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 96 ของราคาขาย สําหรับแหล่งวัตถุดิบ บริษัทผลิต 
Hard Disk รายดังกล่าว จะเป็นผู้กําหนดให้บริษัทฯซ้ือวัตถุดิบเหล่าน้ีจากตัวเอง และแหล่งท่ีลูกค้ากําหนดตาม AVL 
(Approved Vendor List)  ซ่ึงบริษัทฯบันทึกต้นทุนวัตถุดิบของลูกค้ารายน้ีท้ังหมดเป็นการส่ังซ้ือภายในประเทศ อันเป็น
ผลให้มูลค่าการสั่งซ้ือวัตถุดิบโดยรวมมาจากภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ สําหรับวัตถุดิบท่ีมีการจัดซ้ือจาก บริษัทผลิต 
Hard Disk รายน้ันโดยตรง คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าวัตถุดิบท้ังหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้มีความส่ียง
จากการผ่ึงพิงแหล่งที่มาของวัตถุดิบจาก บริษัทผลิต Hard Disk รายดังกล่าว เน่ืองจากว่าการส่ังซ้ือวัตถุดิบจาก บริษัท
ผลิต Hard Disk รายน้ันจะสัมพันธ์กับยอดการส่ังซ้ือและบริษัทฯจะไม่มีการส่ังวัตถุดิบล่วงหน้า     

อย่างไรก็ดี วัตถุดิบหลายชนิดจําเป็นต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบเหล่าน้ีต้องใช้เทคโนโลยี
สูงในการผลิต ซ่ึงยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ  โดยส่วนใหญ่บริษัทฯส่ังจากประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น 
มาเลเซีย ฮ่องกง จีน เกาหลีและไต้หวัน เพื่อนํามาประกอบเป็นแผงวงจรไฟฟ้า  วัตถุดิบส่วนใหญ่จะซ้ือตามคุณสมบัติท่ี
ลูกค้ากําหนด และบริษัทฯต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบท่ีส่ังซ้ือโดยการสุ่มตัวอย่างตามอัตราส่วนของวัตถุดิบ
แต่ละประเภทและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จัดจําหน่ายวตัถุดิบแต่ละราย 
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รายละเอียดของวัตถุดิบหลักและแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบหลัก สําหรับการรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ มีดังน้ี 
วัตถุดิบหลักและแหล่งท่ีมา 

วัตถุดิบ คําอธิบาย แหล่งท่ีมา 
PCB (Printed Circuit 
Board) และ FPC 
(Flexible Printed 
Circuit) 

แผงวงจรไฟฟ้าชนิดแข็ง (PCB) และ ชนิดอ่อนตัวได้ 
(FPC) ใช้เช่ือมต่อช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวเก็บ
ประจุ  ตัวต้านทาน ฯลฯ เข้ากับวงจรรวม เพ่ือสนับสนุน
การทํางาน 

ไทย จีน สิงคโปร์ 

IC วงจรรวม (Integrated Circuit) ใช้ควบคุมการทํางาน/
ส่ังการ 

ไทย จีน สิงคโปร์ เกาหลี 

Electronic Component ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน 
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และ อ่ืน ๆ  ใช้สนับสนุนการ
ทํางานของวงจรไฟฟ้ารวมเพื่อส่ังการหรือแสดงผล  

ไทย จีน สิงคโปร์ เกาหลี 

Lead Frame เป็นส่วนท่ีใช้เช่ือมต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างใน Die กับ
แผงวงจรไฟฟ้ารวม  ซ่ึงจะทําจากทองแดงเคลือบผิวโดย
โลหะนําไฟฟ้าแต่สึกกร่อนยาก 

ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ 

ลวดเช่ือมวงจร (ทอง ,
อลูมิเนียม และอ่ืนๆ) 

ลวดทอง, อลูมิเนียม, โลหะชนิดต่าง ท่ีใช้เช่ือม
วงจรไฟฟ้าระหว่าง Die, Lead Frame, Electronic 
component, PCB/FPC 

ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 

ACF (Anisotropic 
Conductive Film) 

กาวชนิดพิเศษใช้เป็นตัวกลางในการติด/เช่ือมต่อ ส่วน
ต่าง ๆ ในขั้นตอนการประกอบ 

ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา  

Assembly parts วัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูป ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย 
ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน 

Silicone และ Coating 
Material 

นํ้ายา ซิลิโคน หรือน้ํายา/เม็ดอิพ็อกซีใช้เคลือบปิด
วงจรไฟฟ้าท่ีเช่ือมต่อสําเร็จเพื่อป้องการความเสียหาย
ต่อบริเวณท่ีเช่ือมวงจรและป้องกันความช้ืนในอากาศ 

ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 

Packing Material บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับบรรจุสินค้าสําเร็จรูปตามท่ีลูกค้า
หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนด 

ไทย มาเลเซีย 

LCD จอแสดงผลแบบผลึกเหลว (Liquid Crystal)ขาว/ดํา
และสี 

ญี่ปุ่น จีน  เกาหลี ไต้หวัน 

Touch Pad / Screen ใช้ในการควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยวิธีสัมผัสหน้าจอ ญี่ปุ่น จีน  เกาหลี ไต้หวัน 
 
 นโยบายการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
 บริษัทฯใช้นโยบายในการส่ังซ้ือวัตถุดิบแต่ละชนิดอย่างน้อย 2 ถึง 3 ราย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบราคาจากผู้
จําหน่ายวัตถุดิบแต่ละราย  สร้างการแข่งขันระหว่างผู้จําหน่าย และได้ราคาวัตถุดิบและคุณภาพท่ีดีท่ีสุด โดยจะมีการ
พิจารณาเลือกผู้จําหน่ายวัตถุดิบแต่ละรายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะคุณภาพสินค้าและความสามารถในการจัดส่งวัตถุดิบได้
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ตรงต่อเวลา สําหรับแหล่งในการส่ังซ้ือวัตถุดิบ บริษัทฯจะพยายามจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศเป็นอันดับแรก 
ซ่ึงจะสะดวกในการติดต่อและสามารถจัดการเร่ืองเวลาในการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบหลาย
ชนิดจําเป็นต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศ เน่ืองจากวัตถุดิบเหล่านี้ต้องใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิต ซ่ึงยังไม่สามารถ
ผลิตได้ในประเทศ   

บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Product) ซ่ึงนอกจากจะเป็น
การรักษาส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ โรงงาน และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพของพนักงานแล้ว ในเชิงธุรกิจ บริษัทฯยัง
สามารถจําหน่ายสินค้าเข้าไปยังประเทศคู่ค้าท่ีในปัจจุบัน ได้มีการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม นอกเหนือจาก
มาตรฐานคุณภาพสินค้า และมาตรฐานด้านความปลอดภัย และเร่ิมหันมาให้ความสนใจและจริงจังต่อปัญหาผลกระทบ
ของสินค้าต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  ความเข้มงวดในด้านการใช้วัตถุดิบและการใช้สารท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมของประเทศ
คู่ค้าก็มีแนวโน้มท่ีจะเข้มงวดข้ึนเร่ือย ๆ ประกอบกับแนวโน้มในการบริโภคสินค้าท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีมากขึ้น ดังน้ัน 
เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดเสรีทุกภูมิภาค บริษัทฯจึงมีนโยบายท่ีชัดเจนในการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เป็น "ผลิตภัณฑ์สะอาด" (Green Product) และมีความเข้มงวดในการส่ังซ้ือวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยใช้สารอื่นทดแทนวัตถุดิบท่ีผลิตจากสารท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศคู่ค้า 
เช่น RoHS (The Restriction of the use of certain Hazardous Substance in electrical and electronic 
equipment การจํากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) และ  WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment ระเบียบ “เศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)  ซ่ึงบังคับใช้
ในสหภาพยุโรป  เป็นต้น ซ่ึงมาตรฐานดังกล่าวได้เริ่มมีการมีการนํา ไปประยุกต์และบังคับใช้อย่างแพร่หลายในหลาย ๆ 
ประเทศเช่นเดียวกัน 

 
4.3 ภาวะการแข่งขันและอุตสาหกรรม 

4.3.1 การแข่งขัน 
 สําหรับในประเทศไทยผู้ประกอบการหลักๆ ในประเทศ มีดังน้ี บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด 
(มหาชน) บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีมพรีซิช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษัท 
เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  คู่แข่งบริษัทต่างประเทศได้แก่ผู้ประกอบการ
ในประเทศจีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไต้หวัน เกาหลี เช่นบริษัท MMT Electronics (HK) Co., Ltd., และ Vigilant 
Electronics Co., Ltd. เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามจากการท่ีบริษัทฯได้มุ่งเน้นในการใช้เครื่องจักรท่ีมีเทคโนโลยีช้ันสูงในการผลิต โดยมีเป้าหมายท่ี
จะเน้นการจําหน่ายช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีช้ันสูง เพ่ือสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ใน
ผลิตภัณฑ์หลายประเภท ดังน้ันจึงทําให้คู่แข่งของบรษัิทฯจัดอยู่ในเฉพาะบริษัทท่ีสามารถผลิตและประกอบช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีท่ีสูงและมีคุณภาพท่ีดีเย่ียมเป็นหลักอย่างไรก็ตามบริษัทฯมีโครงสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์ท่ี
หลากหลายและมีอัตราการทํากําไรที่ต่างกัน ซ่ึงทําให้บริษัทฯสามารถหาลูกค้าได้หลากหลาย ซ่ึงอาจไม่ได้แข่งขันกับ
บริษัทแห่งใดแห่งหน่ึงโดยตรง 

4.3.2 แนวโน้มอุตสาหกรรม 
กําลังการผลิต HDD ของโลกปรับลดลงอย่างมากในไตรมาส 4 ของปี 2011 และต่อเน่ืองถึงไตรมาส 1 ปี 2555 

เน่ืองจากผู้ผลิต HDD รวมถึงผู้ผลิตช้ินส่วนประกอบ HDD เป็นจํานวนมากมีโรงงานอยู่ในประเทศไทยและต้ังอยู่ในบริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมทั้งในอยุธยาและปทุมธานี โดยผู้ผลิต HDD รายใหญ่ท่ีโรงงานน้ําท่วมคือ 
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Western Digital (WD) และ Toshiba ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดโลกสูง ในขณะที่ผู้ผลิตรายอื่น แม้โรงงานจะไม่ได้รับความ
เสียหาย แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการขาดแคลนชิ้นส่วนประกอบเนื่องจากผู้ผลิตส่วนประกอบหลักใน supply 
chain ของ HDD หลายรายประสบกับภาวะน้ําท่วม แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการในตลาดโลกยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง 
โดยคาดว่าในช่วงคร่ึงหลังของปี 2012 ยอดขาย HDD และคอมพิวเตอร์จะกลับมาฟ้ืนตัวดี เนื่องจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ท่ี
กลับมาส่ังซ้ือเป็นจํานวนมากเพื่อชดเชยสต็อกสินค้าท่ีขาดหายไป ประกอบกับในช่วงคร่ึงปีหลังเป็นช่วงฤดูกาลท่ียอดขาย 
HDD และคอมพิวเตอร์สูงตามปกติอยู่แล้วซ่ึงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญให้ยอดขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กลับมา
ขยายตัวได้ในเกณฑ์ดี 

สัดส่วนการผลิต HDD ของโลก จําแนกตามประเทศและผู้ผลิต 

 

ประมาณการยอดการส่ง HDD และ PC 
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 ในขณะท่ีประมาณการส่งออกในช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยขยายตัวอยู่ท่ีประมาณ 4.5% – 
7.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ในส่วนของ Smart Phone น้ัน ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในช่วงปี 2012 - 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากศนูย์วิจยักสิกรไทย ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 วนัท่ี 4 มกราคม 2555 
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สําหรับผลิตภัณฑ์ IC Packaging และ MEMs ความต้องการในตลาดโลกยังคงขยายตัว โดยเฉพาะในส่วนของ 
MEMs ซ่ึงประมาณการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองในปี 2012 – 2014 เช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
บริษัทฯได้รับใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) ซ่ึงตามใบอนุญาตดังกล่าวกําหนดให้บริษัทฯมีหน้าที่ท่ีจะต้องมีและใช้ระบบขจัดกล่ิน ฝุ่นละออง 
หรือวัตถุมีพิษท่ีประสิทธิภาพ  และต้องดําเนินการกําจัดกากอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง  และต้องมี
ระบบนํ้าท้ิงท่ีได้มาตรฐานของ กนอ.  

จาก IHS iSuppli; Automotive MEMS Market Tracker, Richard Dixon, Senior Analyst, 2011 
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กระบวนการผลิตและประกอบช้ินส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯอาจก่อให้เกิดของเสียและนํ้าเสียซ่ึงมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการตรวจวัดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทุกปีโดย
ว่าจ้างให้บริษัทพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร จํากัด ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง  ตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในพื้นท่ีทํางานและระดับเสียง และตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน้ําท้ิง ซ่ึงผลจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯมีการ
ควบคุมของเสียต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2544 บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน
ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) นอกจากนี้ยังได้ผ่านมาตรฐาน WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) และ RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  ท้ังน้ี บริษัทฯไม่
เคยมีประวัติการกระทําผิดด้านส่ิงแวดล้อม และไม่เคยได้รับการร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากมีการ
จัดการด้านขยะ การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วเป็นอย่างดี โดยในส่วนของของเสียท่ีเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯจะจัดส่งให้แก่ผู้ประกอบกิจการเฉพาะด้านการปรับปรุงคุณภาพของเสียเพ่ือดําเนินการรวม คัดแยก และฝังกลบ
ส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ใช้แล้ว รวมถึงบําบัดคุณภาพของเสียให้มีคุณลักษณะท่ีไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม ส่วนการบําบัดนํ้าเสีย
น้ัน บริษัทใช้บริการระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางของการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน   
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5. สินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

  (หน่วย: บาท) 

รายการทรัพย์สิน เจ้าของกรรมสิทธิ 
มูลค่าคงเหลือสุทธิหลังหัก

ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ทรัพย์สินท่ีมีกรรมสิทธิ   
1. ท่ิดิน/1 บริษัท 70,010,000 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษัท 451,562,698.91 
3. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ บริษัท 1,545,191,409.80 
4. ยานพาหนะ บริษัท 14,690,181.65 
5. เคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ง บริษัท 90,234,065.95 
6. เคร่ืองจักรระหว่างทาง บริษัท - 
7. อาคารระหว่างก่อสร้าง บริษัท - 
รวม  2,171,688,356.31 

/1 บริษัทได้มีการการประเมินราคาท่ีดินในส่วนของโรงงาน 1 และ 2 โดยผู้ประเมินอิสระบริษัท ซิมส์ พร็อพ
เพอร์ต้ี คอนซัลแทนท์ จํากัด ในเดือน เมษายน 2550 โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ทําให้มูลค่าท่ีดิน
เพ่ิมจาก 55.3 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 70 ล้านบาทในปี 2550  

บริษัทได้ทํากรมธรรม์ประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สินสําหรับโรงงานแห่งท่ี 1 และ 2 โดยรวมถึงส่ิงปลูกสร้าง
และส่วนต่อเติม เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สํานักงาน สินค้าคงเหลือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และเมื่อกิจการหยุดชะงัก 
โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม สําหรับโรงงานแห่งท่ี 1 และแห่งท่ี 2 จํานวน 206 ล้านบาท และ 3,648 ล้านบาท 
ตามลําดับ ท้ังน้ี ทรัพย์สินของบริษัทปลอดจากภาระจํานํา จํานอง 

 

เคร่ืองหมายการค้า 

-ไม่มี- 

 

นโยบายการลงทุน 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมโดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อ
ประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมี
ความถนัดและชํานาญ โดยจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็น
สําคัญ โดยบริษัทจะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น และบริษัทควรมีสิทธิคัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องท่ีสําคัญ ๆ ท่ีจะดําเนินการโดยบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
น้ัน ๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้น และ/หรือ
ในกรณีท่ีเป็นเข้าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย รวมท้ังต้อง
นํากฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องมาบังคับใช้ 
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สรุปสัญญาเช่าพื้นท่ีสํานักงาน 

-ไม่มี- 
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6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2552 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่ส้ินสุด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของ
บริษัทท่ีมีจํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

 ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี 2550 บริษัทฯได้ถูกอดีตกรรมการท่านหนึ่งฟ้องในคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาท 
เนื่องจากการที่ถูกบริษัทฯบอกเลิกจ้าง ศาลช้ันต้นได้มีคําพิพากษาเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2551 ว่าบริษัทฯ มีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา โดยบริษัทฯจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ศาลเป็นจํานวน 100,000 บาท บริษัทฯได้ชําระค่าปรับ
ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯได้ย่ืนอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาของศาลช้ันต้น ซ่ึงศาลอุทธรณ์ได้มีคํา
พิพากษาเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2553 ให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านดังกล่าวได้ย่ืนฎีกาเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 
2553 ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

นอกจากน้ีกรรมการท่านดังกล่าวยังอ้างว่าได้รับความเสียหายและเส่ือมเสียช่ือเสียงเน่ืองจากบริษัทฯได้บอกเลิก
จ้าง โดยฟ้องบริษัทฯในคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายดังน้ี 

ก) ในกรณีเส่ือมเสียช่ือเสียง จํานวน 30,000,000 บาท 

ข) ในกรณีต้องสูญเสียรายได้ท่ีสามารถทํางานได้จนถึงอายุ 70 ปี เป็นเงิน 60,606,000 บาท หักค่าชดเชย
ตามกฎหมายแรงงานท่ีได้รับจากบริษัทฯ ไปแล้ว จํานวน 3,174,600 บาท คงเหลือค่าเสียหายจํานวน 
57,431,400 บาท 

ค) ในกรณีสูญเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจและสูญเสียประโยชน์ในกรณีท่ีบริษัทฯจะเข้าตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ในการมีสิทธิซ้ือหุ้นของบริษัทฯตํ่ากว่าราคาตลาด โบนัสพิเศษ และอ่ืน ๆ จํานวน 
120,000,000 บาท 

บริษัทฯ ได้ย่ืนคําให้การแก้คดีแพ่งต่อศาลแล้ว  ปัจจุบันศาลได้มีคําส่ังให้งดการพิจารณาคดีน้ีไว้ก่อนและให้
จําหน่ายคดีไว้ช่ัวคราวเพื่อรอฟังผลในคดีอาญา เน่ืองจากคดีน้ีเป็นคดีแพ่งท่ีเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญาดังกล่าวข้างต้น การ
พิจารณาคดีแพ่งนี้จึงต้องรอให้การพิจารณาคดีอาญาถึงท่ีสุดก่อน  

อย่างไรก็ตามในคําพิพากษาของศาลช้ันต้น ศาลได้วินิจฉัยในประเด็นหน่ึงว่า “เช่ือว่าพยานท้ังหมดเบิกความตาม
ความจริง ฟังได้ว่าโจทก์ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าท่ีเป็นดังเช่นท่ีระบุในเอกสารหมาย จ. 2 ซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นการฝ่า
ฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของพนักงาน ความในหมวด 7 ว่าด้วยวินัยในการปฏิบัติงานและการดําเนินการ
ทางวินัยข้อ 1.12, 2.5, 2.6, 3.4, 5.3.13 ซ่ึงจําเลยท่ี 1 ถือเป็นเหตุบอกเลิกจ้างตามเอกสารหมาย จ.2” คําวินิจฉัยของ
ศาลในประเด็นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ในคดีแพ่งท่ีอดีตกรรมการท่านดังกล่าวได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก
บริษัทฯ     ในมูลละเมิดทําให้เขาเสียหายต่อช่ือเสียง เพราะเป็นคดีแพ่งท่ีเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญา และตามกฎหมายการ
พิพากษาคดีส่วนแพ่ง  ศาลจําต้องถือข้อเท็จจริงตามท่ีปรากฏในคําพิพากษาคดีส่วนอาญา และ   คําพิพากษาคดีส่วนแพ่ง
ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง โดยไม่ต้องคํานึงว่าจําเลยต้องคํา
พิพากษาว่าได้กระทําความผิดหรือไม่ ดังน้ัน เมื่อข้อความท่ีบริษัทฯ ระบุลงในหนังสือบอกเลิกจ้างเป็นความจริงมิใช่ความ
เท็จ การกระทําของบริษัทฯ จึงมิใช่เป็นการจงใจทําละเมิดต่อกรรมการท่านดังกล่าว โดยการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย
ซ่ึงข้อความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริง คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในประเด็นน้ีก็สอดคล้องกับศาลช้ันต้น   

ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเห็นว่า บริษัทฯมีข้อต่อสู้ท่ีสามารถหักล้างข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ท้ังในข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมาย เพราะการกระทําของบริษัทฯ เป็นการดําเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นการกระทําด้วย
ความจําเป็นและเป็นการแสดงข้อความจริงโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมและป้องกันส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามคลอง
ธรรม มิได้เป็นการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงข้อความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริง  จึงมิได้เป็นการจงใจทําละเมิดต่อ
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อดีตกรรมการท่านดังกล่าว  บริษัทฯ จึงไม่ควรต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามที่ถูกฟ้องร้อง อีกท้ังข้อเรียกร้องบาง
ประการก็เป็นข้อเรียกร้องท่ีไม่มีมูลความจริงและปราศจากข้ออ้างตามกฎหมาย  และข้อเท็จจริงในคดีอาญาท่ีศาลวินิจฉัย
ก็เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่หากว่าถ้าจะมีค่าเสียหายเกิดขึ้นบ้าง ก็จะไม่เป็นจํานวนที่เป็นสาระสําคัญแต่อย่างใด 
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7. โครงสร้างเงินทุน 

7.1 ทุนของบริษัท 

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

ทุนจดทะเบียน : 843,540,478 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 421,770,239 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท 

ทุนท่ีออกและชําระแล้ว : 833,844,960 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 416,922,480 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท 

7.1.2 หลักทรัพย์อ่ืน 

- ไม่มี - 

7.1.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
หรือการบริหารงานของบริษัท โดยท่ีข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย 

- ไม่มี - 

7.2  ผู้ถือหุ้นขอบริษัทฯ 

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรกท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2554 สามารถสรุปได้ ดังน้ี 

 ผู้ถือหุ้น จํานวน (หุ้น) คิดเป็น (ร้อยละ) 

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

2 นายสมนึก ไชยกุล 22,094,189 5.30 

3 นางสาว สุทธิลักษณ์ ไชยกุล 21,000,000 5.04 

4 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากัด 20,747,981 4.98 

5 นางสาว อรนุช ไชยกุล 17,397,500 4.17 

6 นายเพชร ไวลิขิต 13,248,650 3.18 

7 นายศรัณย์ ไชยกุล 10,001,900 2.40 

8 นางพูนพรรณ ไชยกุล 8,145,993 1.95 

9 นางพวงพร วงสถาวร 7,722,963 1.85 

10 นายวิชัย วชิรพงศ์ 6,851,700 1.64 
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7.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสําคัญ  

กลุ่มคุณสมนึก ไชยกุล ประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวไชยกุล (13 ราย) ถือหุ้นรวมกันจํานวน 118,895,773 
หุ้น ครอบครัวไวลิขิต (1 ราย) ถือหุ้นจํานวน 13,248,650 หุ้น และครอบครัววงสถาวร (2 ราย) ถือหุ้นจํานวน 
7,867,963 หุ้น โดยครอบครัวไวลิขิตมีความสัมพันธ์คือเป็นครอบครัวของภรรยาคุณสมนึก ไชยกุล ส่วนครอบครัววง
สถาวรมีความสัมพันธ์คือเป็นครอบครัวของพี่สาวคุณสมนึก ไชยกุล  โดยกลุ่มเหล่าน้ีอาจมีการออกเสียงไปในทางเดียวกัน
ได้   

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี
และสํารองตามกฎหมาย ท้ังน้ี คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบาย
ดังกล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดังกล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายกําลังการ
ผลิต หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต 
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8 การจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

สายงานการขาย 
และการตลาด 

สายงานปฏิบตัิการ 
และพัฒนา 

สายงานการจัดการวัตถุดิบ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร 

สายงานการเงิน 
และการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 
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โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน  4 ชุด  ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) 

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวนท้ังส้ิน 11 ท่านประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน 
กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 4ท่าน  

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน่ง 

1 นายสมนึก  ไชยกุล ประธานกรรมการ 

2 นายพิทักษ์  ศิริวันสาณฑ์  รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3 นายพลศักดิ์  เลิศพุฒิภิญโญ กรรมการ 

4 นายชอง เคว็น ซัม กรรมการ 

5 นายประสาท  ยูนิพันธ์ุ กรรมการ  

6 นางพูนพรรณ ไชยกุล กรรมการ 

7 นายโตรุ อูชิโนะ 

(แต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งกรรมการแทน ท่ี
ตําแหน่งของนายเทซึโอะ ซึจิโมโต้ ท่ีว่างลง โดย
มติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบ ริษัทฯ  ครั้ง ท่ี 
1/2554 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2554) 

กรรมการ 

8 นายธีรศักดิ์  สุวรรณยศ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

9 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

10 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตร
วัฒน์ 

(แต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 
2554 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2554) 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 

11 รองศาสตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
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(แต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 
2554 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2554) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เลขานุการบริษัทฯ คือ นายยรรยงค์ สวัสด์ิ  : ซ่ึงปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สาย
การเงิน และการบริหาร) และกรรมการบริหาร 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ   

1. บริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

2. มี อํานาจแต่ งตั้ งกรรมการ และ/หรือ  ผู้บริหารของบ ริษัทฯ   จํานวนห น่ึงให้ เป็น ฝ่ายบริหาร 
(“คณะกรรมการบริหาร”) เพื่อดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างได้ เพื่อปฏิบัติงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมท้ังมีอํานาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
คณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมท้ังมี
อํานาจแต่งตั้งและมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษัทฯได้ 
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีอํานาจยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ
เปล่ียนแปลงอํานาจดังกล่าวได้ตามท่ีเห็นสมควร 

3. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดําเนินงานประจําปี และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ 
รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใด ๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้
ดําเนินงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายรวมทั้งแผนการดําเนินงานท่ีคณะกรรมการได้ให้
ไว้   

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 

5. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 
6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ หรือลงทุนใน

บริษัท หรือกิจการต่าง ๆ 
7. กําหนดนโยบาย ควบคุม ดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ 
8. มีอํานาจพิจารณาเพื่อนําเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลิกใช้ และการจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และ

เช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่า
กลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีท่ีมูลค่าสุทธิทางบัญชีมากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป  

9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆท่ีสําคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือท่ีเห็นสมควรจะดําเนินการน้ัน ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ 

 
เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปน้ี จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังนี้ ใน

กรณีท่ีการดําเนินการเรื่องใดท่ีกรรมการท่านใด หรือผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสีย 
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ  และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง กรรมการท่าน
น้ันหรือผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการ ไม่มีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการในรายการดังกล่าว  
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(ก) เรื่องใด ๆ ท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
(ข) เรื่องใด ๆ ท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ระบุให้ต้องได้รับ

อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การดําเนินการเก่ียวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ท่ีสําคัญของบริษัทฯ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการท่ี
เข้าร่วมประชุม และจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ  
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไร
ขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้  
(ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ  
(ช) การอื่นใดท่ีกําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ดังกล่าวข้างต้น 
 

ท้ังนี้ เรื่องใดท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  และ/หรือ บริษัทย่อย 
กรรมการท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว 

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีกส่ีชุด เพื่อช่วยในการ
บริหารงาน พิจารณากล่ันกรอง ตัดสินใจ และ เพื่อความโปร่งใส ตามหลักการกํากับกิจการท่ีดี ดังนี้ 

- คณะกรรมการบริหาร 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ท้ังนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส การกําหนดทิศทางและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากําหนดเป้าหมายของบริษัทฯ  และกําหนดบทบาท  และ
มอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยท้ังส่ีชุด มีดังน้ี  
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8.1.2 คณะกรรมการบริหาร  (Executive Committee) 
                  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 4 ท่าน  
 

รายชื่อ ตําแหน่ง 

1 นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายพลศักดิ์  เลิศพุฒิภิญโญ กรรมการบริหาร 

3 นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหาร 

4 ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กรรมการบริหาร 

 
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  ดังนี้  
1. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการจัดทํานโยบาย เป้าหมายแผนการดําเนินงานประจําปีและ

งบประมาณประจําปี และรวมท้ังกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

2. ควบคุม ดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ  รวมตลอด
ถึงนโยบาย แผนการดําเนินงานประจําปี  งบประมาณประจําปี และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมท้ังปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ 
ในเรื่องอ่ืน ๆ  

3. ประเมินผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ  ตลอดจนฝ่ายงานต่าง ๆ ทุกไตรมาส 
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ มากําหนดทิศทาง แนวทาง เพื่อกําหนดภารกิจหลัก (Mission) 

สําหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ รวมท้ัง กําหนดแผนการดําเนินงานหลักและเป้าหมายทางธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับแนวนโยบาย แผนการดําเนินงานประจําปีและงบประมาณประจําปีท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการนําไปดําเนินการต่อไป 

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนการ
ดําเนินงานหลักท่ีวางไว้ และให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ  

6. ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ และข้อกําหนด เพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ  และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ  รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร 

7. พิจารณาว่าจ้าง เล่ือนตําแหน่งและเลิกจ้างบุคคลากร ซ่ึงเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  วางนโยบาย
เก่ียวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของบริษัทฯ  รวมท้ังท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ และ
สวัสดิการ 
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8. กล่ันกรอง และเสนอ งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ประมาณการกระแสเงินสด แผนการลงทุน เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติเพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้าจําเป็น) 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

9. ให้ข้อเสนอแนะ และให้คําปรึกษาต่อคณะกรรมการ เพื่อการตัดสินใจด้านธุรกิจของบริษัทฯ  
10. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการจัดทํารายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯตลอด

ถึงงบการเงิน งบการลงทุน และปัญหาสําคัญหรือการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณารับทราบ และ/หรืออนุมัติ 

11. กําหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานประจําปี และงบประมาณ
ประจําปี 

12. พิจารณาการเข้าย่ืนหรือร่วมในการประกวดราคา ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 
13. อนุมัติการซื้อเครื่องจักรซ่ึงอยู่นอกเหนือจากท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  และ/หรือ 

ปรากฏในแผนการดําเนินงานประจําปีหรืองบประมาณประจําปีของบริษัทฯแล้ว ในวงเงินไม่เกินธุรกรรม
ละ 30 ล้านบาท (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครั้งเดียวหรือตอ่เน่ือง) และปีละไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า  

14. มีอํานาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตาม
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีท่ี
มูลค่าสุทธิทางบัญชีมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท 

15. พิจารณาการให้กู้ ยืม หรือการกู้ยืม จัดหาเงินทุนขอหรือให้สินเช่ือ คํ้าประกัน ลงทุนในตราสารท่ี
กระทรวงการคลังหรือธนาคารพาณิชย์รับรองหรือคํ้าประกัน หรือตราสารอื่นใดท่ีเห็นสมควร และให้
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

16. นําเสนอเรื่องต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสําคัญและควรจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

17. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมท้ังมีอํานาจดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นใน
การปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

(ก) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามท่ีระบุในข้อกําหนดน้ี จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
ประชุม 

(ข) ในการออกเสียงของกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการบริหารแต่ละคนมีสิทธิ
ออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง 

(ค) การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของคณะกรรมการบริหารท่ีเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในการพิจารณาและลงมติในเร่ืองท่ีกําหนดไว้ในข้อ 
1, 8, 10, 12 และ 13 ดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน  5 ของจํานวนคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ ท้ังหมด 

(ง)  คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทําหน้าท่ี
กล่ันกรองงานท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดําเนินงานใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
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หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือดําเนินการใดแทนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ 

 
 อน่ึงการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการท่ีทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับ
มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มส่ีวนได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทํากับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศ
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมกีารกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจนไว้แล้ว 

 
8.1.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) 

เพื่อการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และให้เป็นไปตาม คู่มือ “หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2549” คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) เพื่อ
ทําหน้าท่ีพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ 

 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ  จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ตําแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจ
อนันต์ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    

2 นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยา
เกษตรวัฒน์ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ฯ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม  โดยคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะมีความเป็นอิสระอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้กฎบัตรฉบับน้ี   
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1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 
- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และจะต้อง

ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ  
- ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหน้าท่ีสนับสนุน

ให้การดําเนนิงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความราบร่ืน 
 

2. วาระการดํารงตําแหน่ง  
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯ แต่งต้ัง  ท้ังน้ีกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
ใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับการแต่งต้ังกรรมการ
ทดแทนในกรณีท่ีตําแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป    

 
3. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังต่อไปน้ี 

1. เสนอแนะเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. กําหนดค่าตอบแทนประจําปี  (Retainer fee) ค่าเบี้ยประชุม  (Attendance fee) และ
ค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติท่ีบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือท่ีปรึกษาท่ีบริษัทฯต้องการ   

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอํานาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และ/หรือบุคคล
อ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ช้ีแจง ซักถาม และ/หรือ จัดส่งเอกสารข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน  หรือมีอํานาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญอิสระตามความ
เหมาะสมท้ังจากบุคลากรภายใน และภายนอกบริษัทฯ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ภายใต้
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนดค่าตอบแทนได้  

4. กําหนดหลักเกณฑ์ และนําเสนอรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

5. รายงานผลการปฏิบัติห น้าท่ี ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ  ทุกครั้ ง หลังมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานรายช่ือ และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) เป็นต้น  

6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปล่ียนแปลงใดเกี่ยวกับกฎบัตรของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือ
ให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

7. พิจารณาและทําหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายแก่คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นคราวๆ ไป 

 
4. การประชุม 

1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามความ
จําเป็นและเหมาะสม 

2. ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะกําหนดวาระการประชุมแต่ละครั้ง และเป็นประธาน
ในการประชุม นอกจากน้ันต้องมีการจดและเก็บบันทึกการประชุมทุกครั้ง  

3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ล่วงหน้าก่อนการประชุม  

4. ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ก่ึงหน่ึงจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

5. มติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้า
ร่วมประชุม ท้ังน้ี กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองน้ัน 

5. การรายงาน  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
และรายงานการทําหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจําปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังน้ี 

1. รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2.  จํานวนครั้งในการประชุม 
3.  จํานวนครั้งท่ีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม 
4.  ผลการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรท่ีกําหนดไว้ 

 
8.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 
4 ท่าน ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบริหารความเส่ียง 
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รายช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายธีรศักด์ิ สุวรรณยศ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์  กรรมการตรวจสอบ 

    3.  รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 

    4.  รองศาสตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ใน 4 ท่านได้แก่ นายธีรศักด์ิ สุวรรณยศ รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และรศ.ดร. กํา
พล ปัญญาโกเมศ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ : ซ่ึงปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปน้ี:- 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ   

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ  และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่
มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ   

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปขีองบริษัทฯ  ซ่ึง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ฯ  

- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  
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- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

- ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
- ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน 

                                   -   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎบัตร (charter)  

- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   

       คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก 

 
(3) อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจท่ีจะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด
เมื่อเห็นว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประกอบการ
พิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองต่าง ๆ ได้  

 
(4) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. การประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ในกรณีจําเป็น
เร่งด่วน กรรมการตรวจสอบคนใดคนหน่ึง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ อาจขอให้มี
การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

2. การลงคะแนนเสียง  กรรมการตรวจสอบผู้ท่ีมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องท่ีพิจารณาห้ามมิให้แสดง
ความเห็นและลงคะแนนเสียงใดเรื่องน้ันๆ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

3. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
รายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนําส่งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการรับรองและนําส่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ  เพ่ือท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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(5) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดังต่อไปน้ีซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2. การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปรกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ   

 
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมี

นัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ  
และผู้บริหารแล้วว่าต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว้ร่วมกัน หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานส่ิงท่ีพบดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

 
8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เพื่อเป็นการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านการบริหารจัดการความเส่ียง  รวมท้ังบริษัทฯเล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหาร
ความเส่ียง (Risk Management) ท่ีดี จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งเสริมใหบ้ริษัทฯมีการเติบโตท่ี
มั่นคงและย่ังยืน ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯให้สูงย่ิงขึ้น    บริษัทฯจึงจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงขึ้นมาเพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีศึกษา ติดตาม ประเมนิ จัดลําดับความสําคัญ และให้คําแนะนําในการป้องกันหรือแก้ไข
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได้ท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯต่อไป 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯครั้งท่ี 6/2554 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2554 ดังน้ี 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตําแหน่ง 

1 รองศาตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญา
โกเมศ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 นายยรรยงค์  สวัสด์ิ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3 ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กรรมการบริหารความเส่ียง 
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4 นายปรีชา บุตรวิชา กรรมการบริหารความเส่ียง 

5 นายโกศล สารพัดโชค กรรมการบริหารความเส่ียง 

6 นายธวัชชัย วรชีวัน กรรมการบริหารความเส่ียง 

7 นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

8 นายวิทยา ยศประพันธ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

9 นายชัยยศ ทวีรติธรรม กรรมการบริหารความเส่ียง 

10 นายณัฐพล เผ่ือนปฐม กรรมการบริหารความเส่ียง 

11 นายสุวพัชร ชวพงศกร กรรมการบริหารความเส่ียง 

12 นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์  กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
องค์ประกอบ 

- คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานท่ีสําคัญ

ต่างๆ ของบริษัท จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน   
- วาระการดํารงตําแหน่ง  แบ่งเป็น 2 กรณี 
 กรรมการท่ีมาจากกรรมการอิสระ  ให้ดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี  ท้ังน้ี กรรมการที่ออกจากตําแหน่ง

ตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้  หากในกรณีท่ีกรรมการออกหรือว่างลงก่อน
วาระไม่ว่าในกรณีใด ให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแต่งต้ังกรรมการอิสระท่านอื่นเข้ามาดํารง
ตําแหน่งแทนได้ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

 กรรมการท่ีมาจากผู้บริหารระดับสูง  ให้ดํารงตําแหน่งได้ตลอดอายุการทํางานท่ียังคงเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงในฝ่ายงานน้ันๆ  ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการท่ีมาจากผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ว่างลงไม่ว่าในกรณีใดๆ  ให้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและมีตําแหน่งหน้าท่ีเดียวกันหรือเทียบเท่าเข้าเป็น
กรรมการแทน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ตลอดไปจนกว่าจะ
ได้รับการเล่ือนขั้น ย้าย ลาออก หรือไล่ออก หรือเพราะเหตุอื่นใดอันทําให้ไม่สามารถทํางานใน
ตําแหน่งหน้าท่ีดังกล่าวได้ 

 
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. กําหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเส่ียง และจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง (Risk Reporting) เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกําหนดแผนการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และ
นําไปปฏิบัติใช้ภายในบริษัทฯ 
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2. ศึกษา ประเมิน และติดตามความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงกําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวม 
(Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเส่ียงหลักท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกของธุรกิจ อาทิ
เช่น 

 2.1    ปัจจัยภายใน 
- ความเส่ียงจากการบริหารธุรกิจ (Business Risk) 
- ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) 
- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 

 2.2    ปัจจัยภายนอก 
- ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk)  
- ความเส่ียงจากข้อกฎหมายหรือนโยบายภาครัฐ (Regulatory / Political Risk) เป็นต้น 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ือง 

4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ เพื่อติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระสําคัญและ
ดําเนินการให้มีการจัดการความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม่ําเสมอ เกี่ยวกับความเส่ียง การบริหารความเส่ียง การจัดการความเสี่ยง 
รวมถึงสถานะความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ รวมถึงส่ิงท่ีต้องปรับปรุงหรือแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเส่ียงท่ีกําหนด 

6. ให้มีอํานาจแต่งตั้งคณะทํางาน และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติม หรือว่าจ้างผู้เช่ียวชาญอิสระจากภายนอกได้ตามความ
จําเป็น เพ่ือศึกษา ประเมิน ติดตามและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง 

7. จัดทํารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมท้ังกําหนดเป้าหมายและ
แผนงานในการดําเนินการสําหรับปีต่อไป เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

8. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปล่ียนแปลงใดเก่ียวกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง 

9. ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงจึงจะครบองค์

ประชุม 
3. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ันๆ   
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจเชิญบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้

ตามความจําเป็น 
5. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกท่านต้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน

ประชุม และต้องจัดทํารายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกท่านภายใน 14 วันทําการ
ภายหลังการประชุมเสร็จส้ิน 
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6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมสําหรับการประชุม อัน
ประกอบด้วย การจัดเตรียมสถานท่ีการประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น 

 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต้องรายงานผลการดําเนินการในการบริหารและจัดการความเส่ียง รวมถึง
สถานะความเส่ียงในแต่ละหัวข้อท่ีกําหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสถานะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  (Scope of Authorities and duties of Chief Executive 
Officer) 
1. ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 

เป้าหมาย แผนงานการดําเนินธุรกิจประจําปี และงบประมาณประจําปีท่ีกําหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

2. บริหารจัดการการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานประจําปี และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้องตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

 3. กํากับดูแลการดําเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของบริษัทฯท่ีกําหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร 

4. มีอํานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสําหรับพนักงานบริษัทฯใน
ตําแหน่งท่ีต่ํากว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอํานาจช่วงให้ดําเนินการแทนได้ 

5. กําหนดบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจําของ
พนักงานบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 

6. อนมุัติการซ้ือเคร่ืองจักรภายในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงคร้ังเดียวหรือต่อเน่ือง) ไม่เกินธุรกรรมละ 4 ล้านบาท และปี
ละไม่เกิน 20 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯไว้แล้ว และ/หรือปรากฏใน
แผนการดําเนินงานประจําปีหรืองบประมาณประจําปีของบริษัทฯแล้ว 

7. มีอํานาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจําหน่ายสินทรัพย์ หรอืการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติ
เรื่องการเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีท่ีมูลค่าสุทธิทางบัญชีไม่เกิน 1 
ล้านบาท 

8.          การทําสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

9.          มีอํานาจอนุมัติการส่ังซ้ือวัตถุดิบในโครงการ Western Digital (WD) ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาทหรือเทียบเท่า
ต่อธุรกรรม 

10.        ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมท้ังมีอํานาจ
ดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 
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 ท้ังน้ี ในการดําเนินการเร่ืองใดที่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไม่มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวโดยเร่ืองดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ี
ประชุมคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีการกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจนไว้
แล้ว 
 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจําปี 2554  

 รายชื่อ ประชุมกรรมการ
บริษัทฯ 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุม
กรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

     ประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 

1/2554 

ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2554 
1 นายสมนึก ไชยกุล 6/8   1/1 1/1 
2 นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์ 8/8  1/1 1/1 1/1 
3 นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ 8/8   1/1 1/1 
5 นายชอง  เคว็น ซัม 8/8   1/1 1/1 
7 นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 0/8 3/4  0/1 0/1 
8 นายประสาท ยูนิพันธ์ุ 8/8 1/1  1/1 1/1 
9 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุง

กิจอนันต์ 
7/8 4/4 1/1 1/1 1/1 

10 นางพูนพรรณ ไชยกุล  8/8   1/1 1/1 
11 นายโตรุ อูชิโนะ 6/7   1/1 1/1 
12 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย 

นิตยาเกษตรวัฒน์ 
(กรรมการใหม่มีผลตั้งแต่  29 
เมษายน 2554) 

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

13 รองศาสตราจารย ์ดร. กําพล 
ปัญญาโกเมศ 
(กรรมการใหม่มีผลตั้งแต่  29 
เมษายน 2554) 

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

บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554  
บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2554 
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แนวทางการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง(Management Compensation) 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ี
ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทาง 
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงไว้ดังน้ี 
 

1. แนวทางการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
1.1 บริษัทฯจะกําหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมท้ังน้ีเพื่อสามารถดึงดูดและรักษา

กรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้ทํางานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยสําคัญท่ีใช้ในการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ  

 ผลประกอบการบริษัทฯ 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 

 อัตราค่าตอบแทนโดยเฉล่ียของบริษัท ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
1.2 โครงสร้างของค่าตอบแทน จะประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจําปี ( Retainer Fee) และค่า

เบี้ยประชุม (Attendance Fee)  
 

2. แนวทางการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับ ผู้บริหารระดับสูง 
ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน

สําหรับผู้บริหารระดับสูง ในระดับรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานต่าง ๆ ผู้อํานวยการอาวุโส 
และผู้อํานวยการ สายงานต่าง ๆ ท้ังน้ี ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมท่ีจะสามารถดึงดูดและรักษา
ผู้บริหารระดับสูงให้ทํางานให้กับริษัทฯ โดยปัจจัยสําคัญท่ีใช้ในการพิจารณา กําหนดค่าตอบแทน คือ  

 ผลประกอบการของบริษัทฯ 

 การพิจารณาข้ึนค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจําปี จะพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานเทียบกับตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator – KPI)  

 บริษัทฯ จะนําอัตราค่าตอบแทนเฉล่ียของอุตสาหกรรมและค่าเฉล่ียของตลาดมา
ประกอบการพิจารณา  

นอกจากน้ันบริษัทฯ อาจจะขอคําปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาประกอบการพิจารณา โดยคิดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

 
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ  
1. มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์) 
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีความต้ังใจ และมีจริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ 
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์อื่นใด 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -59- 

4. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตน  
 
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร  

1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตย์สุจริต 
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรม

ในการดําเนินธุรกิจ 
3. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตน  

 
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน 
2. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ   
3. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ   
     บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ีกรรมการ 
    ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทาน 
    ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
 
คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
1. เป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ   
2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
3. เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าท่ีและ 
    ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 
คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด คือมีจํานวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สามคน โดยแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 
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3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมท้ังไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุม ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 
ท้ังน้ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมี
มูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่
จํานวนใดจะต่ํากว่า ท้ังนี้ให้นับรวมหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึง
เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
8.2 วิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ   

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทฯ ก็มีนโยบาย
ท่ีจะสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอน
กรรมการ ดังน้ี 

1.  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคล
อื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและดําเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง  

2. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปน้ี 
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
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2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
2.3 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก
และปีท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่
ในตําแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

4. ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

5. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
การสรรหากรรมการอิสระ 

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และ
จะต้องไม่ตํ่ากว่า 3 คน บริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการอิสระในลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการและ
ผู้บริหาร ท้ังน้ี ผู้ท่ีจะได้รับการคัดเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯกําหนด  

 
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน  
 กรรมการบริษัทฯ  ควรจํากัดจํานวนบริษัทในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัท เพ่ือให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบ 
หากมีการเปล่ียนแปลงในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
 
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯได้ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยรวมท้ังคณะไม่น้อยกว่าปีละ 
1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาผลงานท่ีผ่านมาว่ามีข้อดี และข้อบกพร่องประการใดบ้าง ท้ังน้ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานในอนาคตตลอดจนเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการทุกท่าน 

 
การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

บริษัทฯ ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประจําทุกปี เพื่อก่อให้เกิดการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยใช้หลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ จดทะเบียน
ส่วนใหญ่นิยมใช้ และตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงหลักเกณฑ์การประเมิน
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น้ันต้องรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว เป็นต้น  ปัจจัยท่ีใช้ในการ
ประเมินผลทั้งในแง่การประเมินโดยใช้ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) และปัจจัยท่ีไม่ใช่ทางการเงิน (Non-
Financial Metrics) เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- ปัจจัยทางการเงิน  (Financial Metrics) ได้แก่  รายได้  กําไรสุทธิ กําไรสุท ธิต่อหุ้ น  อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Return on Equity)  และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added - EVA) ฯลฯ 
เป็นต้น  

- ปัจจัยท่ีไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภาวะความเป็นผู้นํา การ
บรรลุตามแผนกลยุทธ์ การบริหารความเส่ียง การมีความสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมการบริษัทฯ  การ
ตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางของคณะกรรมการบริษัทฯ การติดต่อส่ือสาร การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล การขยายตลาด ฯลฯ เป็นต้น 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในด้านการกํากับดูและกิจการท่ีดี และในด้าน
การบริหารอย่างต่อเน่ือง โดยกรรมการและผู้บริหารจะเข้าร่วมการสัมมนาและการฝึกอบรมท่ีจัดขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการทุกท่านได้ผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2554 น้ี SMT ได้ส่งกรรมการใหม่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ดังน้ี 

1. รศ.ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 
90/2554 ซ่ึงเป็นหลักสูตรพ้ืนฐานของกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการได้ตาม 
Fiduciary Duties และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี วันท่ี 23 มิถุนายน 2554 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 

แผนการสืบทอดตําแหน่ง   
 บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตําแหน่ง โดยกระบวนการสรรหาจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ  มีระบบการคัดสรรบุคคลากรท่ีมีความเหมาะสมเข้ามารับตําแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารท่ีสําคัญ และ
สอดคล้องกับแผนการสืบทอดตําแหน่ง ท้ังน้ีทุกตําแหน่งจะต้องผ่านระบบการคัดสรรท่ีโปร่งใส และเป็นธรรม  
 
เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้ง นายยรรยงค์ สวัสดิ์ ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 
2552 โดยเลขานุการบริษัทฯมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีสําคัญ ได้แก่ ทําหน้าท่ีดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้องตามกฎหมาย จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รวบรวมและเก็บ
รักษารายงานการประชุมให้ง่ายแก่การค้นหา จัดเตรียมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมรวมท้ังรายงานประจําปีให้กับผู้ถือ
หุ้นและหน่วยงานกํากับดูแล จัดทําและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้แก่หน่วยงานกํากับดูแล รวมท้ังผู้
ถือหุ้นกับเผยแพร่ใน Website  ดูแลให้บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
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ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ติดต่อประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานดังกล่าว รวมท้ังแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ   ก.ล.ต. นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าท่ีให้คําแนะนําและ
คําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัทฯ รายใหม่  ติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ทําหน้าท่ีเป็น
ส่ือกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหาร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ Corporate 
Governance และให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม รวมท้ังให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดของหลักการดังกล่าว ให้ข้อมูลและคําแนะนําแก่กรรมการ และผู้บริหารในการจัดทํารายงานต่างๆตามท่ี
กฎหมายหรือกฎข้อบังคับ ต่างๆท่ีกําหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่น การรับทราบ
ภาระหน้าท่ีเก่ียวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ฯ และดูแลการดําเนินการของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
กฎระเบียบของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกํากับท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  และผู้บริหาร  (Board of Directors' Remuneration) 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนประจําปี 
2554 ไว้ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ดังน้ี 

  เงินเดือน (ต่อเดือน) 

/ ค่าเบ้ียประชุม (ต่อคร้ัง) 

1. ประธานกรรมการ  36,000 บาท/เดือน 

2. กรรมการบริษัทฯ 24,000 บาท/เดือน 

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 36,000 บาท/เดือน 

4. กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน 

5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ, กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

5,000 บาท/ครั้ง 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  

 ในรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และในรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2554 ค่าตอบแทนกรรมการรวม เท่ากับ 2,499,000 บาท และ XXXX บาทตามลําดับ โดยเป็นค่าตอบแทนใน
รูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี    
       (หน่วย: บาท) 

          รายชื่อกรรมการ        ปีบัญชี 2553  

    ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2553 

        ปีบัญชี 2554 

     ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2554 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 

1. นายสมนึก  ไชยกุล 

2. นายพิทักษ์  ศิริวันสาณฑ์  

3. นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ 

4. นายเทซึโอะ ซึจิโมโต้ 1 

5. นายชอง  เคว็น ซัม 

6. นายประสาท  ยูนิพันธ์ุ 

7. นายธีรศักดิ์  สุวรรณยศ 

8. รศ.ดร.ปรีชา  จรุงกิจอนันต์ 

9. นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล 2 

10. นางพูนพรรณ  ไชยกุล 3 

11. นายโตรุ   อูชิโนะ 4 

12.รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 5 

13. รศ.ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ 6 

364,000 

268,000 

268,000 

52,000 

268,000 

335,000 

350,000 

326,000 

56,000 

212,000 

N/A 

N/A 

N/A 

462,000 

333,000 

328,000 

- 

328,000 

362,000 

447,000 

420,000 

- 

328,000 

294,000 

275,000 

270,000 

รวม 2,499,000 3,847,000 

/1  นายเทซึโอะ ซจิึโมโต้ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2553 
/2  นางสาวสุทธิลกัษณ์ ไชยกุล ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เน่ืองจากครบวาระ เม่ือวันที ่29 เมษายน 2553 
/3  นางพูนพรรณ ไชยกุล ไดร้ับการเลอืกตั้งเข้ามาใหม่ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2553 
/4  นายโตร ุอูชิโนะได้รับตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2554 มีผลบังคับเม่ือวันที่ 26 มกราคม   
2554 
/5  รศ,ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้รับการเลอืกตั้งเข้ามาใหม่ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2554 
/6  รศ,ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ ไดร้ับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2554 
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร   
       (หน่วย: บาท) 

ค่าตอบแทน 
ปีบัญชี 2553 

ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2553 
ปีบัญชี 2554  

ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2554 
จํานวนราย ค่าตอบแทนรวม จํานวนราย ค่าตอบแทนรวม 

เงินเดือนรวม 5 14,484,000 5 14,844,077 
โบนัสรวม 5 1,195,000 5 - 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 5 1,017,659 5 1,146,398 
รวม  16,696,659  15,990,475 

 

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน  

        (ไม่มี) 

8.4 การกํากับดูแลกิจการ  (Good Corporate Governance) 

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed Company) คณะกรรมการบริษัท สตาร์ส 
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาระดับการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้บริษัทฯมีระบบการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) และมุ่งหวังให้บริษัทฯพัฒนาระดับการ
กํากับดูแลกิจการให้ได้รับการยอมรับว่ามีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ถือหุ้น  

 

ในปี 2554 บริษัทฯ ปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ในวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. (ภายใน 
4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ) โดยใช้วิธีกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น (Record Date) และรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand 
Securities Depository Co., Ltd.) ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมท้ังฉบับภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ พร้อมรายงานประจําปี ในรูปแบบ CD-Rom ให้กับผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม  และ
โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน  3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
เวลาพิจารณาข้อมูลเพียงพอ หนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุมชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อ
รับทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสาร
ข้อมูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ  นอกจากน้ียังมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนํา
หลักฐานท่ีจําเป็น เพ่ือนํามาแสดงตนในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้น
ในการมอบฉันทะให้ผู้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยแนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตาม
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แบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด)  บริษัทฯได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า
ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง และใช้ระบบบาร์โค้ด (barcode) ในการลงทะเบียนพร้อมจัดพิมพ์บัตร
ลงคะแนนในแต่ละวาระให้กับผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมภายหลังจากท่ีเร่ิมประชุมแล้ว สามารถ
ลงคะแนนได้สําหรับวาระที่ยังไม่มีการลงมติ  

  
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 น้ัน มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 8 ท่านจาก
จํานวน 9 ท่าน รวมท้ังผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯท่ีปรึกษา
ทางการเงินของบริษัทฯ และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย และตัวแทนจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ทําการ
ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท
ฯ การดําเนินการประชุมเป็นไปตามลําดับวาระการประชุมเป็นไปตามลําดับวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระ
การประชุม 
 บริษัทฯได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับองค์ประชุม สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังด้วยตนเองและมอบฉันทะ 
วิธีการลงคะแนน วิธีนับคะแนน ดังน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ดังน้ันผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ 

หรือรับมอบฉันทะมา  
(2) ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น 
(3) ผู้ดําเนินการประชุมจะถามในแต่ละวาระๆว่ามีผู้คัดค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากประสงค์จะคัดค้านหรือ

งดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน สําหรับท่านท่ีไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตาม
วาระน้ัน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วม
ประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

(4) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระเรื่องพิจารณาเลือกต้ัง
กรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบกําหนดออกตามวาระผู้ถือหุ้นท้ังประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 
 

 บริษัทฯ กําหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ี บริษัทฯได้มีการบันทึก
รายงานการประชุม โดยบันทึกวาระการประชุม เน้ือหาการประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น คําช้ีแจงของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สําหรับรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัทฯได้จัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้
จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  
 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยได้ดําเนินการต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี 
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(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
เสมอ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าหากไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคัญท่ีต้องให้
ผู้ถือหุ้นใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

(2) เสนอรายช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และได้
ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น  วาระการแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ เป็นต้น 

(3) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถลงคะแนนได้ตามสมควร   

(4) ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ในการประชุมประจําปี 
2554 บริษัทฯเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และต้ังคําถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท
ฯได้ รวมท้ังให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามเพ่ือสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอ่ืนๆของบริษัทล่วงหน้าผ่าน 
E-mail address: ir@starsmicroelectronics.com หรือทางโทรสาร 035-221778 และสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี:แผนก Compliance & Legal โทรศัพท์ 035-221777 ต่อ 308  อย่างไรก็ตาม
ในปี 2554 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งเรื่องใดมาเพื่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือ
จําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี 

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความสําคัญกับรายการระหว่างกัน หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซ่ึงไม่อยู่ในเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

(7) กําหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทํา
ธุรกรรมใดๆอันอาจกระทบกับบริษัทฯ ผ่านแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยมีเลขานุการบริษัทฯ
เป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียและนําส่งประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงในปี 2554 บริษัทฯได้ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตน 
ซ่ึงท้ังปีน้ีไม่มีการกระทําใดขัดต่อข้อกําหนดในเรื่องการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกัน 

     3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น:  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ไม่กระทําการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
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2. พนักงาน: บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

3. คู่ค้าและเจ้าหน้ี: บริษัทฯปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า และ/
หรือ ข้อตกลงในสัญญาท่ีทําร่วมกัน 

4. ลูกค้า: บริษัทฯ ให้บริการท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความสําคัญด้าน
ความปลอดภัยควบคู่กันไป 

5. คู่แข่ง: บริษัทฯ ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันท่ีดี และหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทําลายคู่แข่ง  

6. สังคมรวมและส่ิงแวดล้อม: บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และส่งเสริมคุณภาพของ
สังคม และส่ิงแวดล้อมโดยรวม 

ท้ังน้ี บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นด้วย
ความเป็นธรรม 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ดูแลให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการ ท้ังข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน ให้ตรง
เวลาตามข้อกําหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนําเสนอท้ังในรูปภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ  เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เก่ียวข้องต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน 
นอกจากน้ีได้มีการเปิดเผยรายงานผู้สอบบัญชี ตัวเลขทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้งของการเข้าร่วม
ประชุม และเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ทําหน้าท่ี
รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลท่ีสําคัญต่อนักลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังจัดทําข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบไซต์ของบริษัทฯ  เพื่อให้นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถอ่าน  และ
รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของบริษัทฯ  ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผลการประกอบการได้ตลอดเวลา  

 บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานโดย ให้กรรมการทุกท่าน,ผู้ดํารงตําแหน่งในระดับบริหารส่ีราย
แรก นับต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา ,ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดับผู้อํานวยการฝ่ายข้ึนไป หรือเทียบเท่า ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการและผู้บริหาร  โดยรายงานเมื่อมีการทํารายการท่ีอาจเข้าข่ายมีส่วนได้เสีย ให้รายงานต่อบริษัทฯ 
โดยไม่ชักช้า และเลขานุการบริษัทฯจะเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและ
ผู้บริหารไว้ 

 
สําหรับผลการดําเนินงานของปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมแถลงผลการดําเนินงาน และมีการเข้าร่วมโครงการ 
Opportunity Day ซ่ึงจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 3 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ท่ี
สนใจเข้าชมกิจการของบริษัทฯ ( Company Visit ) เสมอ  
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ท้ังน้ี ปี 2554 นี้บริษัทฯได้ปฏิบัติโดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน และตรงตามกําหนดเวลา 

 
5. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดตามท่ีกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกําหนดเป้าหมาย 
แนวทาง นโยบาย แผนการดําเนินงานประจําปี งบประมาณประจําปีของบริษัทฯ  และควบคุมดูแลการบริหารและ
การจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใด ๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และนโยบาย รวมท้ังแผนการดําเนินงานท่ีคณะกรรมการได้ให้ไว้ 

  

 

คณะกรรมการ  

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการ จํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน และกรรมการ
อิสระท้ังหมดเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย กรรมการบริหารจํานวน 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการอิสระและไม่
เป็นผู้บริหารจํานวน 4 ท่าน   

บริษัทฯได้จัดต้ังคณะกรรมการรวมท้ังส้ิน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท้ังน้ี เพ่ือแบ่ง
อํานาจหน้าท่ีให้ชัดเจน ซ่ึงจะทําให้การกําหนดทิศทางและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากําหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และกําหนดบทบาทและมอบหมายอํานาจหน้าท่ี
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร      

    

คณะอนุกรรมการ  

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
จํานวน 5 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ท่าน และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจํานวน  3 ท่าน และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน 11 ท่าน  (มีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
ผู้บริหารของบริษัทฯเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง)  ท้ังนี้บริษัทฯ ได้มีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ  ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากโครงสร้าง
องค์กรของบริษัทฯ ไม่ได้มีความซับซ้อนมาก 

 

8.5 การใช้ข้อมูลภายใน (inside information Control) 
บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการในการป้องกันการนําข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้บริหาร และ

บุคลากรของบริษัทฯ    และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายในไว้  ซ่ึงสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ  

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นําความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทําการซ้ือขาย โอนหรือรับโอน 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัทฯ  และ/หรือ เข้าทํานิติกรรมอ่ืนใด
โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ  อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกําหนดน้ีให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บริษัทฯ ด้วย ผู้ใดท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทํา
ผิดอย่างร้ายแรง 

4. กรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวใน
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ 

 

จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกําหนด
แนวนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจและมี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ  
ซ่ึงบริษัทฯได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ ท่ี www.starsmicroelectronics.com ดังนี้ 

 

1. ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

2. คํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 
อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอ่ืนได้ นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้กําหนดบทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน 

4. ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาท่ีเหมาะสม 

5. ดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเส่ียง วางกลยุทธ์แก้ไขและ
ติดตามการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและสม่ําเสมอ 

ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  
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8.6 บุคลากรของบริษัทฯ (Human Resource) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จํานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ 
แบ่งตามสายงานหลัก ดังน้ี 

(หน่วย: คน) 
สายงานหลัก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

2553 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

2554 
1. สายงานการขายและ
การตลาด 

16 8 

2. สายงานปฏิบัติการและพัฒนา 2,181 584 
3. สายงานการจัดการวัตถุดิบ 121 59 
4. สายงานการเงินและธุรการ 120 62 

รวม 2,438 713 

ในปี 2554 จํานวนบุคลากรของบริษัทได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ  เนื่องจากบริษัทประสบกับภาวะน้ําท่วม ทําให้
บริเวณช้ัน 1 ของโรงงานท้ัง 2 แห่ง ได้รับความเสียหาย ดังน้ันบริษัทจึงพิจารณาปรับขนาดขององค์กรให้สอดคล้องกับ
ธุรกิจของบริษัทท่ีลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้เตรียมการลงทุนเพื่อสร้างกําลังการผลิตให้เหมือนเดิมเพื่อรองรับ
ลูกค้าท่ีจะทําธุรกิจกับบริษัทอย่างต่อเน่ืองภายหลังจากท่ีการฟื้นฟูทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงบริษัทก็จะได้ว่าจ้าง
บุคคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจต่อไป  

ข้อพิพาททางด้านแรงงาน 

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อท่ี 7 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) 

 หน่วย: บาท 
 ปีบัญชี 2553 

ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2553 
ปีบัญชี 2554 

ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2554 
เงินเดือนรวม 267,220,608 263,792,615 
โบนัสรวม 18,298,560 1,458,098 
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7,358,543 8,221,767 
อื่น ๆ 170,470,368 215,552,530 

รวม 463,348,079 489,025,010 

ค่าตอบแทนอื่น  

        (ไม่มี) 
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นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ   

บริษัทฯ มีกระบวนการดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรหรือพนักงานให้มีความรู้ความชํานาญ ตลอดจนมีทัศนคติท่ี
ดีต่อบริษัทฯ   เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดย
มีเป้าหมายให้พนักงานของบริษัทฯ เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ กล่าวคือ 

 1. เรียนรู้งานหลายประเภท 
 2. ปฏิบติังานได้หลายหน้าท่ี 
 3. มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง 
 4. สามารถสับเปล่ียนหน้าท่ีกับเพื่อนร่วมงานได้ 

 

ท้ังน้ีเพราะความเช่ือมั่นในศักยภาพของพนักงานและเป้าหมายท่ีจะให้พนักงานเกิดความก้าวหน้าในชีวิตการงาน บริษัทฯ จึง
กําหนดแผนการฝึกอบรม โดยมีแผนภูมิกระบวนการการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานดังน้ี 

วิเคราะหค์วามตอ้งการ

ออกแบบหลกัสตูร

ศึกษา อบรม และพฒันา

ประเมินและติดตาม  
  
 เน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างสูง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรซ่ึงมีข้อหลัก ๆ ดังต่อไปน้ี 
 1.จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
 2.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านอื่น ๆ ในทุกระดับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและ     
ภายนอกอย่างสม่ําเสมอ 
 3.จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น Joint Innovation 

 4.ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 
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9 การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เป็นท่ียอมรับ และ
เช่ือถือต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  และรายงานทางการเงินให้ตรงต่อความเป็น
จริง ครบถ้วน เช่ือถือได้ ตลอดจนดูแล ให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมี
ระบบการทํางานที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) และเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะในปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และได้ให้ความเห็น อันเป็น
ประโยชน์ เพ่ือบริหารและจัดการความเส่ียงท่ีสําคัญ โดยได้ทําการแจ้งให้ฝ่ายจัดการดําเนินการกับประเด็นท่ีผู้ตรวจสอบ
บัญชีแจ้งใน Management Letter อย่างครบถ้วน รวมท้ังติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯยังไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในอย่างมีนัยสําคัญ 

ด้านระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจและระดับการอนุมัติรายการในแต่ละ
ระดับ (ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผู้ถือหุ้น) แยกออกจากกันที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมี
การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในระบบงาน  4 ด้านต่อไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการสอบยันซ่ึงกันและ
กัน คือ (1) หน้าท่ีอนุมัติ (2) หน้าท่ีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าท่ีในการดูแลทรัพย์สิน และ (4) 
หน้าท่ีในการตรวจสอบ ท้ังนี้ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีในการสอบยันซ่ึงกันและกันเป็นบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระจาก
กันอย่างแท้จริง 

สําหรับบริษัทฯย่อยของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯมีบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท Stars 
Microelectronics USA, Inc. บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 59 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯต้ังแต่ไตรมาส
ท่ี 1 ปี 2552 (2) บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99 มีสถานะเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2553  และ (3) บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากัด  บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯต้ังแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 บริษัทฯ ก็จะจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีความเพียงพอและสอดคล้องกับของบริษัทฯ เช่นกัน   นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึง
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ีตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของระบบงานต่างๆให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ล่วงหน้าประจําปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ  
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10. รายการระหว่างกัน  

 รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

10.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

การซื้อขายวัตถุดิบและเครื่องจักรของบริษัท บางส่วนจะเป็นการซื้อขายผ่านทางตัวแทนของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และผ่านทางบริษัทย่อยซึ่งบริษัทเข้าไปร่วมลงทุนในปี 2548 เนื่องจาก
ตัวแทนและบริษัทย่อยดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการทําการตลาด และมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการติดต่อลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศ รวมไปถึงการจัดหาวัตถุดิบและเครื่องจักร
ที่ใช้ในการผลิต โดยราคาซื้อวัตถุดิบผ่านทางตัวแทนในการทําตลาดและบริษัทย่อยจะเป็นราคาตลาด ในขณะที่ราคาขายส่วนใหญ่จะเป็นราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553 และ 2554 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

รายการระหว่างกันหลักกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มบริษัท 

ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2553 
(บาท) 

สําหรับปีสิ้นสดุ 
วันที่ 31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 
ลกัษณะของรายการระหว่างกัน 

กลุ่ม Itochu  กลุ่ม Itochu ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 
2.61 

244,168 - การซือ้อะไหล่และอปุกรณ์ 

กลุ่ม SIIX กลุ่ม SIIX ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 5.00 20,417,355 18,619,624 การขายสินค้าและบริการ 
363,791 179,031 การซือ้วัตถุดิบ 

2,316,684 550,491 รายการลกูหนี้การค้า 
 27,553 - รายการเจ้าหนี้การค้า 

Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ  747,940,545 607,658,833 การขายสินค้า 
 59 297,235 - ซื้ออุปกรณ์ (เลเซอร์โปรเจคเตอร์) 
  139,236,522 35,339,973 รายการลกูค้าหนี้การค้า 
  190,720 - เจ้าหนี้อื่น 
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รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องตามรายบริษัท 

ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัท สําหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับปีสิ้นสดุ 
วันที่ 31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

ลกัษณะของรายการระหว่างกัน และความสมเหตุสมผล 

Itochu Systech Singapore PTE., LTD. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Itochu 
Corporation โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553 Itochu Corporation ถือหุ้นใน
บริษัทร้อยละ 2.61 

244,168 - การซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ 
เป็นการซื้ออะไหล่ของเครื่องจักร IC Project เพื่อใช้ในการผลิต โดยนโยบายราคา
ซื้อเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเทียบเคียงได้ 

บริษัท ซีคซ ์บางกอก จํากดั เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ SIIX 
Singapore PTE., LTD. โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 SIIX Singapore 
PTE., LTD. ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 
5.00  

20,417,355 18,619,624 การขายสินค้าและบริการ  
บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าในกลุ่ม Microelectronics ของบริษัทผ่านทางบริษัท 
ซีคซ์ บางกอก จํากัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการทําตลาดของบริษัท โดยนโยบายราคาขาย
จะเป็นราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเทียบเคียงได้ 

 363,791 179,031 การซื้อวัตถุดิบ 
บริษัทซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ LCD, IC CHIP , FPC และ CHIP CAPACITOR ผ่านทาง 
บ ริ ษั ท  ซี ค ซ์  บ างก อ ก  จํ ากั ด  เ พื่ อ นํ าม า ใ ช้ ใน ก ารผ ลิ ต สิ น ค้ า ใน ก ลุ่ ม 
Microelectronics ของบริษัท โดยนโยบายราคาซื้อเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถ
เทียบเคียงได้ 

  2,316,684 550,491 รายการลูกหนี้การค้า 
เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการในกลุ่ม Microelectronics 
โดยมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ 

  27,553 - รายการเจ้าหนี้การค้า 
รายการเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการค้า
ตามปกติ 

Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทย่อยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
59  

747,940,545 607,658,833 
 

การขายสินค้า 
บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าสินค้าในกลุ่ม Microelectronics  และ IC Packaging 
ของบริษัทผ่านทาง Stars Microelectronics USA, Inc. โดยนโยบายราคาขายจะ
เป็นราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม 

  297,235 - การซื้ออุปกรณ์ (เลเซอรโ์ปรเจคเตอร์) 
บริ ษัท มีการ ซื้ออุ ปกรณ์ อื่ น  ได้ แก่  เล เซอร์ โปร เจค เตอร์  ผ่ านทาง Stars 
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Microelectronics USA, Inc. โดยราคาซื้อเป็นราคาตลาด 

  139,236,522 35,339,973 รายการลูกหนี้การค้า 
เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการในกลุ่ม Microelectronics  
และ IC Packaging ดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ 

  190,720 - รายการเจ้าหนี้อื่น 
รายการเจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการสั่งซื้ออุปกรณ์อื่น คือ เลเซอร์โปรเจคเตอร์ โดยมี
เงื่อนไขการค้าตามปกติ 
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10.2 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ในอดีต บริษัทมีการทําธุรกรรมการค้าท่ีเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องและบริษัทร่วมอยู่พอสมควร  
เน่ืองจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการใหญ่ในธุรกิจซ้ือขายช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีส่วน
ช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท  เช่น การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดซ้ือวัตถุดิบ และการซ้ือ
เครื่องจักร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมการค้า
ท่ีเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติเสมือนคู่ค้าธุรกิจโดยท่ัวไป ซ่ึงต้องพ่ึงพาการ
ซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อกัน โดยผู้บริหารบริษัทได้กําหนดข้ันตอนในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวเสมือนการดําเนินการ
ค้ากับลูกค้าปกติโดยท่ัวไปและไม่มีการเลือกปฏิบัติ  โดยบริษัทมีนโยบายให้ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นระหว่างกันเป็นไปตามกลไก
ราคาตลาด นอกจากน้ี บริษัทได้มีนโยบายการจัดซ้ือตามมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะมีการเปรียบเทียบผู้ขายใน AVL 
(Approved Vendor List) ประมาณ 2-3 ราย และพิจารณาคัดเลือกจาก คุณภาพ ราคา ระยะเวลาการชําระเงิน โดย
เกณฑ์ท่ีใช้น้ี เป็นเกณฑ์เดียวกันท่ีใช้กับทุกบริษัท 

10.3 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ว่า
เป็นรายการที่บริษัทฯ ดําเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีเง่ือนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และผู้ถือหุ้น นอกจากน้ี นโยบายการกําหนดราคาระหว่างบริษัทฯ  กับกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกันกําหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีกําหนดให้กับบุคคล/กิจการอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษัิทฯ 

10.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และ 
(2) ธุรกรรมพิเศษ โดยมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันสําหรับธุรกรรมในแต่ละประเภท มี
รายละเอียด ดังน้ี  

1. ธรุกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่าในการเข้าทําธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง 
หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจําหน่าย
ทรัพย์สินท่ีสําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

2. ธุรกรรมพิเศษ 

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทําธุรกรรมต่าง 
ๆ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะจัดให้มี
บุคคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือ สํานักงานกฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็น
อิสระจากบริษัทฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของ
บุคคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัทฯ   และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
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10.5 แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

การทํารายการระหว่างกันในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ให้คํามั่นว่า จะดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเก่ียวโยง และการได้มา
หรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี 

 และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการเข้าทํารายการ ราคาและเง่ือนไขต่างๆ ของ
รายการว่าเป็นไปตาม เง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการ
อนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว 
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11 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบการเงิน 

สรุปรายการสอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัท ประจ ำงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2552 และประจ ำงวดปีบัญชีสิ้นสดุวันที่ 
31 ธันวำคม 2553 คือ นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3930 และประจ ำงวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 คือ นำงสำวศิรำภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3844 บริษัท ส ำนักงำน 
เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด  โดยสำมำรถสรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีได้ดังนี้ 

 

ส ำหรับงบกำรเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2552 และ 2551 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 งบก ำไรขำดทุนรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อควำมถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบกำรเงินเหล่ำนี้ ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบ
ของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำไม่ได้ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2552 ของบริษัทย่อย ซึ่งมียอดสินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 จ ำนวน 106,430     พันบำท รำยได้รวมและก ำไรสุทธิส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2552 จ ำนวน 399,675 พันบำท และ 8 พันบำท ตำมล ำดับ งบกำรเงินของบริษัทย่อยดังกล่ำวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
อื่น ซึ่งข้ำพเจ้ำได้รับรำยงำนจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยแล้ว กำรเสนอรำยงำนของข้ำพเจ้ำในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัท
ย่อยดังกล่ำวในงบกำรเงินรวมจึงถือตำมรำยงำนของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำต้องวำงแผนและ
ปฏิบัติงำนเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลว่ำงบกำรเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ กำร
ตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรทดสอบหลักฐำนประกอบรำยกำรทั้งที่เป็นจ ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน 
กำรประเมินควำมเหมำะสมของหลักกำรบัญชีที่กิจกำรใช้และประมำณกำรเกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรเงินที่เป็นสำระส ำคัญ 
ซึ่งผู้บริหำรเป็นผู้จัดท ำขึ้น ตลอดจนกำรประเมินถึงควำมเหมำะสมของกำรแสดงรำยกำรที่น ำเสนอในงบกำรเงินโดยรวม 
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำกำรตรวจสอบดังกล่ำวประกอบกับรำยงำนของผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่ำวถึงในวรรคก่อนให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์
อย่ำงเหมำะสมในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

จำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำและจำกรำยงำนของผู้สอบบัญชีอื่น ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตำร์ส ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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ข้ำพเจ้ำได้เคยตรวจสอบงบกำรเงนิซึ่งแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท สตำร์ส ไม
โครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2551 ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไปและได้แสดงควำมเห็นไว้อย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินดังกล่ำวตำมรำยงำนลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2552  

 

ศุภชัย ปัญญำวัฒโน 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930 

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงนิของบริษัท และได้ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินของบริษัทแสดงฐำนะกำรเงิน ผล
กำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

ส ำหรับงบกำรเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 งบก ำไรขำดทุนรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท สตำร์ส ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อควำมถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลในงบกำรเงินเหล่ำนี้ ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผล
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำไม่ได้ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552 ของ
บริษัทย่อยในต่ำงประเทศแห่งหนึ่งซึ่งมียอดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 จ ำนวน 139,148 พันบำท (2552: 
106,430 พันบำท) รำยได้และก ำไรสุทธิส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553 จ ำนวน 810,943 พันบำท และ 6,657 
พันบำท ตำมล ำดับ (2552: รำยได้และก ำไรสุทธิจ ำนวน 399,675 พันบำท และ 8 พันบำท ตำมล ำดับ) งบกำรเงินของ
บริษัทย่อยดังกล่ำวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งข้ำพเจ้ำได้รับรำยงำนจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยแล้ว กำรเสนอ
รำยงำนของข้ำพเจ้ำในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทย่อยดังกล่ำวในงบกำรเงินรวมจึงถือตำมรำยงำนของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำต้องวำงแผนและ
ปฏิบัติงำนเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลว่ำงบกำรเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ กำร
ตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรทดสอบหลักฐำนประกอบรำยกำรทั้งที่เป็นจ ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน 
กำรประเมินควำมเหมำะสมของหลักกำรบัญชีที่กิจกำรใช้และประมำณกำรเกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรเงินที่เป็นสำระส ำคัญ 
ซึ่งผู้บริหำรเป็นผู้จัดท ำขึ้น ตลอดจนกำรประเมินถึงควำมเหมำะสมของกำรแสดงรำยกำรที่น ำเสนอในงบกำรเงินโดยรวม 
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำกำรตรวจสอบดังกล่ำวประกอบกับรำยงำนของผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่ำวถึงในวรรคก่อนให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์
อย่ำงเหมำะสมในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -81- 

จำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำและจำกรำยงำนของผู้สอบบัญชีอื่น ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ
บริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท สตำร์ส ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

ศุภชัย ปัญญำวัฒโน 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930 

 
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงนิของบริษัท และได้ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินของบริษัทแสดงฐำนะกำรเงิน ผล

กำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

ส ำหรับงบกำรเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

รวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท 

สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ของบริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบกำรเงินเหล่ำนี้ ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดง

ควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำไม่ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทย่อยใน

ต่ำงประเทศแห่งหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมและมียอดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 จ ำนวน 36 ล้ำนบำท 

ยอดรำยได้และยอดขำดทุนส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจ ำนวน 647 ล้ำนบำท และ 6 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ งบกำรเงินของ

บริษัทย่อยดังกล่ำวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งข้ำพเจ้ำได้รับรำยงำนจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยแล้ว กำรเสนอ

รำยงำนของข้ำพเจ้ำในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทย่อยดังกล่ำวในงบกำรเงินรวมจึงถือตำมรำยงำนของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น 

งบกำรเงินรวมของบริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที ่ 31 ธันวำคม 2553 และ
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันที่แสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นในส ำนักงำนเดียวกันกับข้ำพเจ้ำ
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำนลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 
2554 กำรเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีท่ำนดังกลำ่วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยในต่ำงประเทศแห่งหนึ่งซึ่งตรวจสอบ



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -82- 

โดยผู้สอบบัญชีอื่นได้ถือตำมรำยงำนของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น บริษัทย่อยดังกล่ำวมียอดสินทรัพย์ ณ วันที ่ 31 ธันวำคม 
2553 จ ำนวน 139 ล้ำนบำท ยอดรำยได้และยอดก ำไรส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจ ำนวน 811 ล้ำนบำท และ 7 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำต้องวำงแผนและ

ปฏิบัติงำนเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลว่ำงบกำรเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ กำร

ตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรทดสอบหลักฐำนประกอบรำยกำรทั้งที่เป็นจ ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน 

กำรประเมินควำมเหมำะสมของหลักกำรบัญชีที่กิจกำรใช้และประมำณกำรเกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรเงินที่เป็นสำระส ำคัญ 

ซึ่งผู้บริหำรเป็นผู้จัดท ำขึ้น ตลอดจนกำรประเมินถึงควำมเหมำะสมของกำรแสดงรำยกำรที่น ำเสนอในงบกำรเงินโดยรวม 

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำกำรตรวจสอบดังกล่ำวประกอบกับรำยงำนของผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่ำวถึงในวรรคแรกให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์

อย่ำงเหมำะสมในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

จำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำและจำกรำยงำนของผู้สอบบัญชีอื่น ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตำร์ส ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 

โดยมิได้เป็นกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่องบกำรเงินข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 
4 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับปรับปรุงและมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภำ
วิชำชีพบัญชีเพื่อจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินนี้ และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2 บริษัทฯ ได้ประเมินควำมเสียหำย
ของทรัพย์สินจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยและบันทึกผลเสียหำยดังกล่ำวเป็นจ ำนวนรวม 1,572 ล้ำนบำทในส่วนของก ำไรหรอื
ขำดทุนส ำหรับปี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ท ำประกันภัยคุ้มครองควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เกิดจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยไว้
แล้ว และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเรียกเงินชดเชยจำกบริษัทประกันภัย 
 
 
ศิรำภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3844 
 

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงนิของบริษัท และได้ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินของบริษัทแสดงฐำนะกำรเงิน ผล
กำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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หน้า -83- 

ตารางสรุปงบการเงิน 
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พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 6,630 0.15 18,995 0.43 62,990 3.05
ลกูหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกัน 2,187 0.05 2,289 0.05 550 0.03
ลกูหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 806,747 18.43 685,906 15.40 227,587 11.02
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (480) (0.01) (480) (0.01) (6,211) (0.30)
รวมลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 808,454 18.46 687,715 15.44 221,926 10.74
ลกูหนีอ่ื้น 0 0.00 4,765 0.11 6,773 0.33
รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นสทุธิ 808,454 18.46 692,480 15.55 228,698 11.07
รายได้ที่ยังไมไ่ด้เรียกช าระ 212,413 4.85 504,005 11.32 42,988 2.08
สินค้าคงเหลือ 1,075,784 24.57 675,645 15.17 283,292 13.71
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 11,404 0.26 5,675 0.13 9,437 0.46
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,114,685 48.30 1,896,801 42.59 627,406 30.37

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกัน 9,151 0.21 0 0.00 0 0.00
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืน 2,480 0.06 0 0.00 0 0.00
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 2,241,633 51.20 2,536,609 56.96 1,416,738 68.59
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน-สทุธิ 9,851 0.22 18,641 0.42 20,622 1.00
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 538 0.01 1,526 0.03 884 0.04
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,263,652 51.70 2,556,775 57.41 1,438,243 69.63

รวมสินทรัพย์ 4,378,337 100.00 4,453,575 100.00 2,065,649 100.00

2554
ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคมรายการ
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งบการเงินรวม
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พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 205,677 4.70 453,977 10.19 122,107 5.91
เจ้าหนีก้ารค้า 1,443,490 32.97 818,477 18.38 521,882 25.26
เจ้าหนีค้า่เคร่ืองจกัร
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กิจการที่ไมเ่ก่ียวข้องกัน 171,623 3.92 271,820 6.10 145,678 7.05

เจ้าหนีอ่ื้น
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กิจการที่ไมเ่ก่ียวข้องกัน 59,702 1.36 66,395 1.49 108,158 5.24

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน-ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 8,635 0.20 8,167 0.18 477 0.02
เงินกู้ ยืมระยะยาว-ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 176,520 4.03 252,040 5.66 91,000 4.41
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 13,348 0.30 22,217 0.50 19,343 0.94
เจ้าหนีจ้ากการซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า 2,119 0.05 0 0.00 0 0.00
อ่ืนๆ 9,388 0.21 14,514 0.33 16,592 0.80

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,090,502 47.75 1,907,607 42.83 1,025,237 49.63
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน-สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 8,644 0.20 477 0.01 0 0.00

เงินกู้ ยืมระยะยาว-สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 579,960 13.25 441,020 9.90 0 0.00
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0 0.00 0 0.00 21,949 1.06
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 588,604 13.44 441,497 9.91 21,949 1.06

รวมหนีสิ้น 2,679,107 61.19 2,349,104 52.75 1,047,187 50.70

25542553

รายการ

2552

งบการเงินรวม

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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* ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 15 มกรำคม 2551 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำก 5 บำทต่อหุ้น 
เป็น 2 บำทต่อหุ้น โดยแก้ไขทุนจดทะเบียนหุ้นสำมัญจำก 147,200,000 หุ้น เป็น 368,000,000 หุ้น 

 

 

 

 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบยีน
421,770,239 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 2 บาท
(31 ธันวาคม 2553 : 375,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 2 บาท,
 31 ธันวาคม 2552 : 368,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 2 บาท) 736,000 16.81 751,000 16.86 843,540 40.84
ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว
31 ธันวาคม 2554
416,922,480 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 2 บาท 833,845 40.37
31 ธันวาคม 2553
369,013,700 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 2 บาท 738,027 16.57
31 ธันวาคม 2552
276,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 2 บาท 736,000 16.81

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 266,944 6.10 269,478 6.05 919,535 44.52
ส่วนเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน 14,712 0.34 14,712 0.33 14,712 0.71
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 20 0.00 -161 -0.00 -129 -0.01
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
จดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฏหมาย 54,684 1.25 75,100 1.69 75,100 3.64
จดัสรรแล้ว-ส ารองหุ้นสามญัซือ้คืน 0 0.00 0 0.00 13,510 0.65
ยังไมไ่ด้จดัสรร (ขาดทนุ) 626,823 14.32 1,004,953 22.57 (824,489) -39.91

หุ้นสามญัซือ้คืน 0 0.00 0 0.00 (13,510) -0.65
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,699,183 38.81 2,102,110 47.20 1,018,574 49.31
ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 47 0.00 2,361 0.05 (112) -0.01

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,699,230 38.81 2,104,471 47.25 1,018,463 49.30
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,378,337 100.00 4,453,575 100.00 2,065,649 100.00

มลูคา่ตามบญัชี (บาทตอ่หุ้น) 4.62 5.60 2.41
มลูคา่ที่ตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 2 2 2
จ านวนหุ้นสามญัปลายงวด (พนัหุ้น) 368,000 375,500 421,770

งบการเงินรวม

2554
ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ
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งบก าไรขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ
รายได้

รายได้จากการขายและการบริการ 11,051,462 99.42 13,176,874 99.21 7,583,989 99.49
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 42,259 0.38 60,050 0.45 0 0.00
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ก าไรจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ถาวร 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ก าไรจากการจ าหนา่ยเศษซาก 13,054 0.12 14,998 0.11 24,237 0.32
รายได้อ่ืน 8,744 0.08 30,310 0.23 14,977 0.20

รวมรายได้ 11,115,519 100.00 13,282,232 100.00 7,623,203 100.00
ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขายและบริการ 10,648,478 95.80 12,534,979 94.37 7,273,553 95.41
คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร 137,254 1.23 175,836 1.32 198,523 2.60
คา่เสียหายจากเหตกุารณ์อทุกภยั 0 0.00 0 0.00 1,571,721 20.62
ผลประโยชน์ที่จา่ยให้แก่พนกังานเม่ือเลิกจ้าง 0 0.00 0 0.00 60,326 0.79
คา่ใช้จา่ยอ่ืน-ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 0 0.00 0 0.00 6,428 0.08
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวมค่าใช้จ่าย 10,785,733 97.03 12,710,815 95.70 9,110,550 119.51
ก าไร ก่อนส่วนก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 329,787 2.97 571,417 4.30 (1,487,347) (19.51)
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี 329,787 2.97 571,417 4.30 (1,487,347) (19.51)
ดอกเบีย้จา่ย (61,738) (0.56) (37,714) (0.28) (17,235) (0.23)
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (857) (0.01) (3,920) (0.03) 0 0.00
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 267,191 2.40 529,783 3.99 (1,504,582) (19.74)
ส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย (ขาดทนุ) 3 0.00 2,437 0.02 (2,495) (0.03)
ส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทนุ) 267,188 2.40 527,346 3.97 (1,502,088) (19.70)

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (บาทตอ่หุ้น) 0.73 1.41 (3.57)
มลูคา่ที่ตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 2 2 2
จ านวนหุ้นสามญัปลายงวด (พนัหุ้น) 368,000 375,500 421,770

รายการ

2554
ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

2552 2553



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -87- 

งบกระแสเงินสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิก่อนภาษี 268,049 533,703 (1,504,582)
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 61,738 37,714 17,235
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 279,735 310,260 316,323
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ (โอนกลบั) (7,409) (2,987) (10,131)
หนีส้งสยัหนีจ้ะสญู (โอนกลบั) (98) 0 11,107
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (267) (11,054) (2,545)
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง (11,426) (9,560) 23,494
ตดัจ าหนา่ยสินค้าคงเหลือที่เสียหายจากน า้ทว่ม 0 0 427,653
ตดัจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์ที่เสียหายจากน า้ทว่ม 0 0 1,139,904
ตดัจ าหนา่ยส่วนตา่งระหว่างจ านวนที่จา่ยซือ้บริษัทย่อยกับจ านวนส่วนได้เสีย 235 10 0
   ของบริษัทฯ
ตดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ 0 14 0
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0 0 4,670

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 590,557 858,101 423,128
สินทรัพย์จากการด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 66,633 122,141 454,520
รายได้ที่ยังไมไ่ด้เรียกช าระ (212,413) (291,592) 461,017
สินค้าคงเหลือ (198,909) 403,126 (25,169)
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (1,322) 1,683 4,541
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (161) 282 609

หนีส้ินจากการด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 204,279 (620,960) (276,822)
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (5,032) 6,279 (2,389)
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0 0 (5,711)

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 443,632 479,059 1,033,724
จา่ยดอกเบีย้ (63,165) (37,596) (16,838)
จา่ยภาษีเงินได้นิติบคุคล (51) 0 (7,664)

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 380,417 441,463 1,009,222
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกันลดลง (เพ่ิมขึน้) (57) 9,151 0
เงินสดจา่ยเจ้าหนีค้า่เคร่ืองจกัร (84,082) (112,052) (215,869)
ซือ้อปุกรณ์ และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (102,464) (415,089) (302,231)
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 18,893 38,982 53,407
จา่ยดอกเบีย้ส่วนที่บนัทกึเป็นต้นทนุของสินทรัพย์ 0 0 0
เงินสดรับ (จา่ย) สทุธิจากการซือ้บริษัทย่อย 2,439 (8) 0

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (165,271) (479,016) (464,694)

25532552
พนับาทพนับาท

รายการ

ตรวจสอบแล้ว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (791,538) 246,518 (331,870)
เจ้าหนีจ้ากการขายสิทธิเรียกร้องในลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ (46,778) 0 0
เงินสดจา่ยคืนเจ้าหนีเ้ชา่ซือ้ (10,234) (8,635) (8,167)
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 750,000 200,000 0
ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (500,508) (263,420) (602,060)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 441,225 4,562 745,874
ซือ้หุ้นสามญัซือ้คืน 0 0 (13,510)
จา่ยเงินปันผล (51,520) (128,800) (290,854)

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (209,353) 50,225 (500,588)

ผลตา่งจากการแปลี่ยนแปลงคา่งบการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (5) (306) 54

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 5,787 12,365 43,996
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี 843 6,630 18,995
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 6,630 18,995 62,990

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใชเ่งินสด
จา่ยหุ้นปันผล 0 0 0
 รายการซือ้เคร่ืองจกัรที่ยังไมไ่ด้จา่ยช าระ 171,623 226,878 86,968

พนับาท พนับาท
2552 2553

ตรวจสอบแล้ว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ไม่สามารถค านวณได้ถงึแม้มีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในปี 2554 แต่เน่ืองจากบริษัทฯได้รับรู้ผลขาดทุนจากรายการ
พเิศษ (น า้ท่วม) ทัง้จ านวนในไตรมาส 4 ปี 2554 จงึท าให้บริษัทฯมผีลการด าเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิซึ่งไม่สามารถค านวณ
อัตราการจ่ายเงนิปันผลได้

อัตราสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.01 0.99 0.61
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.39 0.37 0.28
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.15 0.22 0.69
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 13.44 17.61 16.67
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 26.78 20.44 21.59
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 10.95 14.31 15.17
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 32.88 25.15 23.73
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 8.02 11.08 10.85
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 44.89 32.48 33.17
Cash Cycle (วนั) 14.77 13.11 12.15

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 3.65 4.87 4.09
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 2.98 4.34 (19.61)
อตัราก าไรอ่ืน (%)

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 1.15 0.77 (0.68)
อตัราก าไรสทุธิ (%) 2.40 3.99 (19.74)
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 19.49 27.86 (96.36)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.37 12.00 (46.16)
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 24.28 35.16 (60.11)
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 2.65 3.01 2.34

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.58 1.12 1.03
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 7.16 12.71 59.56
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Cash Basis) (เทา่) 0.55 0.55 0.89
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 39.94% 53.08% N.A.*

อัตราส่วนต่อหุ้น (Per Share Data)
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น (บาท) 2.00 2.00 2.00
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุ้น) 301,458 368,078 404,448
อตัราก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.89 1.44 (3.72)
อตัราก าไรตอ่หุ้นปรับลด (บาท) 0.89 1.43 (3.68)
มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 4.62 5.60 2.41

2554
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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 ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน 

 ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2554 

จ ำนวนเงิน %
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 7,584 13,177 (5,593) -42.45%
หกั ตน้ทุนขำย 7,274 12,535 (5,261) -41.97%
ก ำไรขั้นตน้ 310 642 (332) -51.71%
หกั ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 258 176 83 47.07%
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 52 466 (415) -88.93%
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (17) 38 (55) -144.74%
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียน (7) 60 (67) -111.67%
รำยไดอ่ื้น 39 45 (6) -13.33%
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน 67 530 (463) -87.43%
ควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์อุทกภยั (1,572) 0 (1,572) N.A
ก ำไรสุทธิ (1,505) 530 (2,035) -384.04%
ก ำไรสุทธิ(ต่อหุ้น) (3.74) 1.43 (5.17) -361.54%

ปี 2554 ปี 2553
เปล่ียนแปลง

(หน่วย:ลำ้นบำท)

 
 

ในปี 2554 เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติที่ส ำคัญที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2554 เป็น
อย่ำงมำก  

1. เหตุกำรณ์แผ่นดินไหว และ คลื่นยักษ์ซึนำมี ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนำคม 
2554 ที่ผ่ำนมำ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่ำงมำก เหตุกำรณ์ดังกล่ำว
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ บริษัทฯ เนื่องจำกควำมเสียหำยดังกล่ำวท ำให้เกิดกำรขำดแคลนวัตถุ ดิบจ ำเป็นที่ใช้ในกำรผลิต
ของบริษัทฯ ท ำให้ไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

2. บริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมตั้งแต่วันที่ 14 ตุลำคม 2554 ที่ผ่ำนมำโดยระดับน้ ำเข้ำ
ท่วมในชั้นที่ 1 ของอำคำรส ำนักงำนและโรงงำนของบริษัทฯสูงถึง 1.65 เมตรจำกระดับพื้นของบริษัทฯ จนกระทั่งระดับ
น้ ำได้ลดลงสู่สภำวะปกติในต้นเดือน ธันวำคม จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ท ำให้อำคำรสิ่งปลูกสร้ำง เครื่องจักร และ เครื่องใช้
ส ำนักงำนได้รับควำมเสียหำย ท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถผลิตสินค้ำได้แม้ว่ำระดับน้ ำจะลดลงแล้วก็ตำม บริษัทฯประเมินว่ำ 
ต้องใช้เวลำในกำรปรับปรุงประมำณ 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อยจึงจะสำมำรถผลิตสินค้ำตำมปกติได้ เนื่องจำกเครื่องจักร
บำงส่วนที่เสียหำยไม่สำมำรถซ่อมได้ ต้องท ำกำรสั่งซื้อจำกต่ำงประเทศใหม่  

หลังจำกได้ท ำกำรส ำรวจควำมเสียหำย บริษัทฯ ประเมินควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยดังกล่ ำวเป็น
จ ำนวนเงินรำว 1,572 ล้ำนบำท (ตำมมูลค่ำทำงบัญชี) และ บริษัทฯได้ท ำประกันภัยตำมมูลค่ำทดแทน (Replacement 
Value) คำดว่ำจะได้รับกำรชดเชยควำมเสียหำยจำกบริษัทประกันภัยทั้งหมด 
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บริษัทสตำร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด มหำชน และ บริษัทย่อย มีก ำไรสุทธิจ ำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมจ ำนวน 67 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน -463 ล้ำนบำท หรือ ลดลงคิด
เป็นร้อยละ -87.43 จำกปีก่อน บริษัทฯได้รับควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมในปี 2544 คิดเป็นจ ำนวนเงิน -1,572 
ล้ำนบำท       หำกรวมควำมเสียหำยดังกล่ำวแล้วบริษัทฯ มีผลขำดทุนในปี 2544 เท่ำกับ -1,505 ล้ำนบำท คิดเป็นผล
ขำดทุนต่อหุ้น -3.74 บำทต่อหุ้น 

 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯจำกกลุ่มใหญ่ๆทั้ง 3 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้ำ Hard Disk Drive 
กลุ่มสินค้ำ MMA – Others และ กลุ่มสินค้ำ IC Packaging ในปี 2554 มีจ ำนวนรวม 7,584 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 
-4,921 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ -45.89 โดยสำมำรถแบ่งตำมกลุ่มสินค้ำที่ส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน %
1. กลุ่มสินคำ้ Hard Disk Drive 5,803 76.52% 10,724 81.38% (4,921) -45.89%
2. กลุ่มสินคำ้ MMA - Others 943 12.44% 1,520 11.54% (577) -37.93%
3. กลุ่มสินคำ้ IC Packaging 740 9.75% 848 6.44% (108) -12.76%
รวม รำยไดจ้ำกกำรขำย 7,486 98.71% 13,092 99.35% (5,606) -42.82%
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 98 1.29% 85 0.65% 13 14.94%
รวม รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร 7,584 100.00% 13,177 100.00% (5,593) -42.45%

(หน่วย:ลำ้นบำท)
เปล่ียนแปลงปี 2554 ปี 2553

 
  

เนื่องจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยเดือนตุลำคม ท ำให้บริษัทฯถูกน้ ำท่วมขังนำนกว่ำ 45 วัน ไม่สำมำรถท ำกำรผลิตได้ 
และ เป็นช่วงที่มีควำมต้องกำรจำกลูกค้ำสูง (High Season) จึงท ำให้ในปี 2554 บริษัทฯ มียอดขำยในกลุ่มทุกกลุ่มลดลง
จำกปีก่อนเป็นอย่ำงมำก และท ำให้ Value Added (VA) (หมำยถึงยอดขำย หักด้วยค่ำวัตถุดิบ) ลดลงอย่ำงมำก ตำม
ตำรำงด้ำนล่ำง 
  

จ ำนวนเงิน %
1. กลุ่มสินคำ้ Hard Disk Drive 205 321 (116) -36.29%
2. กลุ่มสินคำ้ MMA - Others 354 567 (213) -37.58%
3. กลุ่มสินคำ้ IC Packaging 419 464 (45) -9.75%
รวม Value Added 977 1,352 (375) -27.72%

(หน่วย:ลำ้นบำท)
เปล่ียนแปลง

ปี 2554 ปี 2553
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ด้นทุนขาย 
 

อัตรำส่วนต้นทุนขำยต่อยอดขำยในปี 2554 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 95.13 ในปี 2553 แต่ลดลงจำก ร้อยละ 96.35 
ในปี 2552 เป็นร้อยละ 95.91  เนื่องจำกปริมำณกำรผลิตมีจ ำนวนลดลง เนื่องจำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ซึ
นำมิถล่มประเทศญี่ปุ่นในไตรมำสที่ 1 และ เหตุกำรณ์น้ ำท่วนในไตรมำสที่ 4 ท ำให้ไม่สำมำรถผลิตสินค้ำได้เนื่องจำกกำร
ขำดแคลนวัตถุดิบ และ เครื่องจักร และ โรงงำนได้รับควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมในจังหวัดอยุธยำ ท ำให้อัตรำ
ก ำไรขั้นต้นในปี 2554 ลดลงเหลือร้อยละ 4.09 ลดลงจำกปี 2553 ซึ่งมีอัตรำก ำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 4.87 ของรำยได้
จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ในปี 2554 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ ำนวนรวม 258 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 3.42 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2552 และ 2551 เท่ำกับ 
176 และ 137 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.33 และ 1.24 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดับ เนื่องจำกในปี 
2554 นอกจำกบริษัทฯ แล้ว พนักงำนบริษัทฯส่วนใหญ่ ก็ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมเช่นเดียวกัน ท ำให้บริษัท
ฯ จ ำเป็นต้องช่วยเหลือพนักงำนโดยกำรจ่ำยค่ำแรงงำนและเงินเดือนให้แก่พนักงำนเต็มจ ำนวนในเดือน ตุลำคม แม้ว่ำจะ
มีกำรผลิตสินค้ำแค่ 14 วันก็ตำม และ จ่ำยให้ร้อยละ 75 ของค่ำแรงงำนและเงินเดือนในเดือนพฤศจิกำยน ซึ่งไม่มีกำร
ผลิตสินค้ำเลย นอกจำกนั้นในเดือนธันวำคม บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องเลิกจ้ำงพนักงำนรำยวัน และ รำยเดือนบำงส่วน
โดยมีกำรจ่ำยเงินค่ำชดเชยให้ตำมกฏหมำยแรงงำน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60.23 ล้ำนบำท เนื่องจำกไม่มีรำยได้เข้ำมำและ
ต้องหยุดด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน รำยกำรดังกล่ำวรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ในปี 2554 บริษัทฯ มีรำยจ่ำยค่ำดอกเบี้ยจ่ำย เท่ำกับ 17 ล้ำนบำทคิดเป็น ร้อยละ 0.23 ของรำยได้จำกกำร
ขำยและบริกำร ในขณะที่ปี 2553 และปี 2552 มีรำยจ่ำยค่ำดอกเบี้ยจ่ำยเท่ำกับ 38 และ 62 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อย
ละ 0.29 และ 0.56 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดับ จะเห็นได้ว่ำรำยจ่ำยค่ำดอกเบี้ยที่ผ่ำนมำมีแนวโน้ม
ลดลงทุกปี เนื่องจำกบริษัทฯสำมำรถบริหำรกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ สถำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯมีควำมมั่นคง มี
โครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสม จนได้รับควำมไว้วำงใจ จำกสถำบันกำรเงินทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ท ำให้
สำมำรถจัดหำเงินทุนได้โดยมีอัตรำดอกเบี้ยต่ ำลง 
 

 ฐานะทางการเงิน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษัทฯมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น เปรียบเทียบกับ ณ เวลเดียวกัน
ของปีก่อน มีดังต่อไปนี้ 
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ปี 2554 ปี 2553
31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม จ ำนวนเงิน %

สินทรัพยห์มุนเวียน 628 1,897 (1,269) -66.90%
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,438 2,556 (1,118) -43.74%
รวม สินทรัพย์ 2,066 4,453 (2,387) -53.60%
หน้ีสินหมุนเวียน 1,025 1,908 (883) -46.28%
หน้ีสินระยะยำว 22 441 (419) -95.01%
ส่วนของผูถื้อหุ้น
หุ้นสำมญัและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 1,753 1,009 744 73.77%
ก ำไรสะสม
     จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย 75 75 0 0.00%
     จดัสรรแลว้ - ส ำรองหุ้นสำมญัซ้ือคืน 14 0 14 0.00%
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (838) 1,005 (1,843) -183.38%
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 15 15 0 0.00%
รวม หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,066 4,453 (2,387) -53.60%

(หน่วย:ลำ้นบำท)
เปล่ียนแปลง

 
 

หลังจำกที่บริษัทฯได้เข้ำจดทะเบียนเป็นบริษัทฯจดทะเบียนในปี 2552 เป็นต้นมำหนี้สินของบริษัทฯ มีแนวโน้ม
ลดลง ประกอบกับผลประกอบกำรที่ดีในปี 2553 ท ำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ ำนวนสูงขึ้นและอัตรำส่วนทำงกำรเงินของ
บริษัทฯดีขึ้นมำโดยตลอด โดยได้รับควำมเชื่อถือจำกสถำบันกำรเงิน และเจ้ำหนี้กำรค้ำเป็นอย่ำงดี  แต่อย่ำงไรก็ตำม 
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วม ก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษัทฯ คือท ำให้ทรัพย์สินเสียหำยบำงส่วน และ ธุรกิจหยุดชะงัก 
ในปี 2554 บริษัทฯรับรู้ผลขำดทุนจำกค่ำเสียหำยจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วม จ ำนวน 1,572 ล้ำนบำทไว้ในงบกำรเงิน
เรียบร้อยแล้ว และ คำดว่ำสำมำรถเรียกคืนจำกบริษัทฯประกันภัยได้ทั้งจ ำนวนในปีหน้ำ ซึ่งจะแสดงเป็นรำยได้ท ำให้งบ
กำรเงินกลับมำแสดงฐำนะทำงกำรเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ 
 
สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษัท มีสินทรัพย์รวม เท่ำกับ 2,066 ล้ำนบำท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 628 ล้ำน
บำท และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ ำนวน 1,438 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 2,388 ล้ำนบำท 
 สินทรัพย์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกปีก่อน ได้แก่ สินค้ำคงเหลือลดลง 393 ล้ำนบำท โดยมียอดคงเหลือ ณ วันสิ้น
งวดจ ำนวน 283 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 2553 ยอดคงเหลือของสินค้ำ มีจ ำนวน 676 ล้ำนบำทส่วนยอดลูกหนี้กำรค้ำ
คงเหลือเท่ำกับ 272 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 925 ล้ำนบำท 

ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รำยกำรที่ส ำคัญคือกำรลงทุนในทรัพย์สินถำวร ได้แก่เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่ำตำม
บัญชีสุทธิ ลดลง 1,120 ล้ำนบำท 
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กำรลดลงของสินทรัพย์ดังกล่ำวข้ำงต้นสำเหตุหลักมำจำกทรัพย์สินดังกล่ำวเสียหำยจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วม และ 
กำรหยุดชะงักของธุรกิจ  
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 บริษัท มีหนี้สินหมุนเวียนรวม เท่ำกับ 1, 025 ล้ำนบำท และหนี้สินระยะยำวลดลง
จำกปีก่อนจ ำนวน 441 ล้ำนบำท และ ส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,018 ล้ำนบำทลดลงจำกปีก่อน1,086 ล้ำนบำท 
 บริษัทฯมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีสำระส ำคัญดังต่อไปนี้เจ้ำหนี้
กำรค้ำลดลง 384 ล้ำนบำท เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น 332 ล้ำนบำท เจ้ำหนี้อื่นๆลดลง 167  ล้ำนบำท 
เนื่องจำกผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมท ำให้ธุรกิจหยุดชะงักและไม่มีกำรสั่งซื้อสินค้ำ 

หนี้สินระยะยำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ลดลงจำกปีก่อนเท่ำกับ 441 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรจ่ำยคืนเงินกู้
ระยะยำวตำมก ำหนด และมีกำรจ่ำยคืนเงินกู้ระยะยำวก่อนก ำหนดบำงส่วน เนื่องจำกมีกระแสเงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 เท่ำกับ 1,018  ล้ำนบำทลดลงจำกปีก่อน1,086 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกน้ ำท่วมในไตรมำส 4 จ ำนวน 1,572 ล้ำนบำท แต่อย่ำงไรก็ตำมในระหว่ำงปี ส่วนของผู้
ถือหุ้นมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจำกกำรขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรำ 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในรำคำหุ้นละ 
16  จ ำนวน 46 ล้ำนหุ้นเศษ ท ำให้ได้รับเงินเข้ำมำจำกกำรออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จ ำนวนประมำณ 738 ล้ำนบำทเมื่อเดือน
มีนำคม 2554 กำรระดมทุนดังกล่ำวบริษัทมีแผนน ำมำข ยำยกำรลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน   ในเดือนกันยำยน
คณะกรรมกำรของบริษัทฯมีมติให้ซ้ือหุ้นสำมัญคืนจ ำนวนไม่เกิน ร้อยละ 10 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัทฯใน
วงเงินสูงสุด 350 ล้ำนบำทให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกิน 6 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2544 บริษัทฯมีกำรซื้อหุ้น
คืนจ ำนวนเงิน 14 ล้ำนบำท จำกรำยกำรดังกล่ำวท ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นเป็น 843.25 ล้ำนบำทก ำไร
สะสมจัดสรร เท่ำกับจ ำนวนที่กฎหมำยก ำหนด 75.1 ล้ำนบำทและมีก ำไร(ขำดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรรหลังจำกหักเงิน
ปันผลระหว่ำงกำลของครึ่งปีแรกจ ำนวน  83.25 ล้ำนบำทแล้ว คงเหลือจ ำนวน -838 ล้ำนบำท 

 
แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุน (Source and Use of Fund) 

ปี 2554 ปี 2553 เพ่ิม(ลด)
กระแสเงินสดสุทธิจำก
      กิจกรรมด ำเนินงำน 880 441 439
      กิจกรรมกำรลงทุน (336) (479) 143
      กิจกรรมจดัหำเงิน (500) 50 (550)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 44 12 32
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 19 7 12
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 63 19 44

(หน่วย:ลำ้นบำท)

 
 
 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 880 ล้ำนบำท เกิดจำกขำดทุนสุทธิ จำกกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีหลังจำกบันทึกค่ำเสียหำยจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมจ ำนวน -1,505 ล้ำนบำท รำยจ่ำยที่ไม่ใช่ตัวเงินจ ำนวน  358 
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ล้ำนบำท และ ปรับปรุงกำรเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์และหนี้สินในกำรด ำเนินงำนและเสียหำยจำกน้ ำท่วมจ ำนวน 
2,027 ล้ำนบำท 
 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมกำรลงทุนใช้ไป จ ำนวน -336 ล้ำนบำท เป็นกำรน ำเงินสดไปลงทุนในกำรซื้อ
เครื่องจักรจ ำนวน 173 ล้ำนบำท และ จ่ำยเจ้ำหนี้ค่ำเครื่องจักรจ ำนวน 216 ล้ำนบำท และ เงินสดรับกำรจำกขำย
เครื่องจักรเก่ำจ ำนวน 53 ล้ำนบำท 
 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 500 ล้ำนบำท เกิดจำกเงินกู้ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินลดลง 
332 ล้ำนบำท และช ำระคืนเงินกู้ระยะยำวจ ำนวน 602 ล้ำนบำท กระแสเงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 746 
ล้ำนบำท หุ้นสำมัญซื้อคืนจ ำนวน 14 ล้ำนบำท นอกจำกนั้นบริษัทยังมีเงินสดจ่ำยส ำหรับเงินปันผลในปี 2554 จ ำนวน 
291 ล้ำนบำท 

 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 

 
กำรจัดตั้งบริษัทย่อย 

ตำมมตกิำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2554 ได้อนุมัติให้
บริษัทฯลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย ซึ่งต่อมำได้จัดตั้งภำยใต้ชื่อบริษัท เอสเอส อำร์เอฟไอดี จ ำกัด เมื่อวันที่ 20 
กุมภำพันธ์ 2555 มีวัตถุประสงค์ในกำรผลิตและจ ำหน่ำย อำร์เอฟไอดี แท็ค โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท และมีกำรช ำระเงินค่ำหุ้นแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 
(เท่ำกับ 2,500,000 บำท) สอดคล้องกับทิศทำงของบริษัทฯ ในกำรลงทุนธุรกิจใหม่ ท ำให้บริษัทฯมีสินค้ำของตนเองซึ่งจะ
ท ำให้บริษัทฯมีควำมมั่นคงมำกขึ้นและเป็นสำยธุรกิจใหม่ท่ีมีแนวโน้มกำรเจริญเติบโตและมีอัตรำก ำไรสูง ซึ่งบริษัทฯจะ
รับรู้ผลประกอบกำรทั้งหมดของบริษัทย่อยในงบกำรเงินของบริษัทฯ 
 
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกภำวะเศรษฐกิจของโลก 

ตำมหำกกำรแก้ปัญหำหนี้ของประเทศทำงยุโรปไม่ส ำเร็จและส่งผลให้ภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำทั่วโลกกลับมำอีก
ครั้งและมีควำมรุนแรงมำกขึ้นมำก ผลประกอบกำรของบริษัทอำจจะได้รับผลกระทบได้  

 

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษัท ฯ และบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี บริษัท 
ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด คิดเป็นค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี (Audit Fee) จ ำนวน 1,575,000 บำท 

 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หน้า -96- 

12. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี-  
 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หน้า -97- 

ส่วนท่ี 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีน้ันให้ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ลง
ลายมือช่ือพร้อมท้ังประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี พร้อมท้ังมอบอํานาจให้บุคคลใดลงนาม
กํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังน้ี 

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ   นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ัง
การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้  นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นายพลศักด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น 

 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ** 

 

1. นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

 

2. นายยรรยงค์ สวัสดิ์  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   

 

 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

ผู้รับมอบอํานาจ นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

                                                         
   ให้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบด้วย 
**  พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  
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ท้ังนี้  มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับ
ผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือ
ประชาชนท่ัวไป โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จในสาระสําคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญใน
กรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผย
ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จํากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่าน้ัน  อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซ่ึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตําแหน่งหน้าท่ี
ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งน้ัน ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
 
หมายเหตุ  *** ใช้บังคับกับบริษัทท่ีอยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่าน้ัน 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 



                บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนกิส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 

หน้าที่ -100- 

ชือ่-นามสกุล อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นายสมนึก ไชยกุล 
 ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ 
       บริหาร 
 (กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) 
 

60 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2547 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

5.30 - 2542-ปัจจุบัน 
 

2523-2554 
2553–ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

 
 

ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
 
บจ. ไทยมาพรรณเทรดดิ้ง 
บจ. เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ 
บจ. กรีน นาวิทัส 
บจ. คีย์ สตาร์ พร๊อพเพอร์ตี้  
บจ. ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ 

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตและส่งออกข้าว 
พลังงานทดแทน 
พัฒนาแปลงเพาะปลูกพืช 
ส่งออกสินค้าทางการเกษตร 
ผลิตและส่งออกข้าว 
 

2. นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์ 
 รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณา 
      ค่าตอบแทน 

62 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัญฑิต 
สาขาไฟฟ้า  
University of Detroit ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2547 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 
Medallion Award: ALT Award-ALT flights 
of the Space Shuttle Orbiter, NASA 

1.25 - 2541-ปัจจุบัน 
 

ปัจจุบัน 
 

รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
 
บจ. เอสเอส อาร์เอฟไอดี 

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไมโคร 
 

3. นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ 
 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน 
      เจา้หน้าที่บริหาร 
 (กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) 

55 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการทั่วไป  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2547 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

0.06 - 2539-ปัจจุบัน 
 

2553-ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
พลังงานทดแทน 
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไมโคร 
 



                บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนกิส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 

หน้าที่ -101- 

ชือ่-นามสกุล อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายชอง เคว็น ซัม 
 กรรมการ  

(ปัจจุบันเกษียนอายุงานแล้ว เดิมดํารง                
ตําแหน่งกรรมการบริหาร และรองประธาน       
เจ้าหนา้ที่บริหาร สายงานการจัดการวัตถุดิบ) 

 

60 Diploma, Business Management 
Singapore Institute of Management, 
Singapore 
Postgraduate Diploma in Business 
Administration T.E.D. Management 
Studies school , Singapore. 
 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- - 2545-2554 
 

2546-ปัจจุบัน 
 

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานการจัดการวัตถุดิบ 
กรรมการ 
 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
 
บจ. ไทยมาพรรณเทรดดิ้ง 
 

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตและส่งออกข้าว 
 

5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

59 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยการาจี 
ประเทศปากีสถาน 
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยการาจี ประเทศ
ปากีสถาน 
 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547  
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

0.01 - 2545-ปัจจุบัน 
 

2552-2554 
2551-ปัจจุบัน 
2548-2550 
ปัจจุบัน 

 
 

ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
อนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาร่าง
ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ 
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
 
บมจ.อสมท 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
บจ. ฟินันซ่าประกันชีวิต 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
บมจ.การบินไทย 

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  
สื่อสารมวลชน วิทยุโทรทัศน์ 
ธนาคาร 
บริษัทประกันชีวิต 
 

6. นายประสาท ยูนิพันธุ์ 
 กรรมการ 

64 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยดีทรอยท์  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2547 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

0.91 - 2545-ปัจจุบัน 
 
2541 – ปัจจุบัน 
2541 – ปัจจุบัน
2523 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
 
บจ. ไอ เอช ซี (ไทยแลนด์) 
บจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต 
บจ. นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ ออฟฟิศ 
 

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  
การโรงแรม 
ประกันชีวิต 
ปรึกษาและให้คําแนะนําทาง
กฎหมาย 
 



                บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนกิส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 

หน้าที่ -102- 

ชือ่-นามสกุล อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและ  

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

65 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัญฑิต  
สาขา public finance  California State 
University, USA 
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัญฑิต  
สาขา Monetary Theory  University of 
Missouri – Columbia, USA 
 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธุ์ 2547  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ผ่านหลักสูตร Directors Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2550 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ผ่านหลักสูตร  Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นที่ 24/2551 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

0.01 - ปัจจุบัน 
 

ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

 
 

ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

2544 – 2550 
 

กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
อธิการบดี 
 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
 
บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย) 
 
 
คณะกรรมการนโยบายและกํากับหนี้สาธารณะ 
สภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัทหลักทรัพย์ 
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ํามัน
ปาล์ม, ไขมันพืชผสม และเนยเทียม  
 
สภาวิจัย 
มหาวิทยาลัย 
 

8. นางพูนพรรณ ไชยกุล 52 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

1.95 ภรรยาประธาน
กรรมการ 

ปัจจุบัน กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  
 
บจ. ไทยมาพรรณ เทรดดิ้ง 
บจ. ทีเอ็มพี ไรช์ มิลล์ 
บจ. ชีวา ไรซ์ 
บจ.กุลภัสสรณ์ 

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตและส่งออกข้าว 
ผลิตและส่งออกข้าว 
ส่งออกข้าว 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

9. นายโตรุ อูชิโนะ 62 Bachelor’s degree in Automatic Control, 
Mechanical Engineering, Tokyo-
Metropolitan University 

 

0.11 - ปัจจุบัน 
 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ผู้อํานวยการ ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  
 
บจ. เอสเอส อาร์เอฟไอดี 
 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไมโคร 
ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 



                บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนกิส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 

หน้าที่ -103- 

ชือ่-นามสกุล อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตร 
      วัฒน์ 
      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ  
      กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

48 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต  
สาขา การเงิน 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัญฑิต  
University of Mississippi –Finance 

 

- - ปัจจุบัน 
 
 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 
รองศาสตราจาย์ ระดับ9คณะ
บริหารธุรกิจ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  
 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์  
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น 

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วน 
มหาวิทยาลัย 
 
ค้าเคมีภัณฑ์ 
รับเหมาก่อสร้าง 

11. รองศาสตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ 
      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ  
      ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

39 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต  
สาขา การเงิน 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัญฑิต  
Schulich School of Business, York 
University , Canada –Finance 

 

- - ปัจจุบัน 
 
 
 

กรรมการตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
รองศาสตราจาย์ คณะบริหารธุรกิจ  
กรรมการตรวจสอบ 
 
 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  
 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
บมจ. ไฮโดรเท็ค 
 

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วน 
มหาวิทยาลัย 
รับก่อสร้าง และรับบริหารจัดการ
งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

12. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ 
 กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัทฯ และ 
      รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน 
      และการบริหาร 
     

58 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัญฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสคร์ 
 
ผ่านหลักสูตร Company Secretary Program 
(DCP) รุ่นที่ 33/2552 เมือ่วันที่ 5-6 ตุลาคม 
2552  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ผ่านหลักสูตร  Role of the Compensation 
Committee Program (RCC) รุ่นที่ 9/2552 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

0.02 - 2551 - ปัจจุบัน 
 

2538 - 2549 
2524 - 2545 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน
การเงินและการบริหาร 
ผู้จัดการทั่วไป 
อาจารย์พิเศษ 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
 
บริษัทไทยมาพรรณ เทรดดิ้ง จํากัด 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตและส่งออกข้าว 
มหาวิทยาลัย 



                บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนกิส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 

หน้าที่ -104- 

ชือ่-นามสกุล อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

13. ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช 
 กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้า 
      ที่บริหาร สายงานปฎบิัติการและพัฒนา 

43 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสา
หการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการมหาบัญฑิต 
University of IOWA 
ปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการดุษฎีบัญฑิต  
University of IOWA 

0.0001 - 2550 - ปัจจุบัน 
 

ปัจจุบัน 
2546 – 2550 
2539 - 2546 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน
ปฎิบัติการและพัฒนา 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการทั่วไป 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
 
บจ. เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์จี่ 
บจ. เค เทค อินเตอร์กรุ๊ป 
บจ. อาร์ เอ ซี โกลบอล อินเตอร์เนชั่นแนล 

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
พลังงานทดแทน 
ค้าปลีก 
ผลิตและจําหน่ายน้ํามันเครื่อง 

14. นายวิทยา ยศประพันธ์ 
 ผู้อํานวยการอาวุโส(ฝ่ายการเงินและบัญชี) 

51 ปริญญาตรี บัญชบีัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บริหารการเงิน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- - ปัจจุบัน 
 

2537 – 2551 

ผู้อํานวยการอาวุโส (ฝ่ายการเงินและ
บัญชี) 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
 
บจ. บางกอกอินเตอร์ฟูด   

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตแป้งจากข้าว 
 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หน้า -105- 

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 บริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บมจ. สตารส์ ไมโคร 

อิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 
Stars Microelectronics 

USA, Inc. 
บจ. เอสเอ็มท ีกรีน 

เอ็นเนอร์ย่ี 
บจ. ไทยมา

พรรณ 

1. นายสมนึก  ไชยกลุ X,// / X /, // 

2. นายพิทักษ์  ศิริวันสาณฑ์ / /   

3. นายพลศักดิ ์ เลศิพุฒิภิญโญ /,//,* / /  

4. นายชอง เคว็น ซัม /,//,*   / 

5. นายธีรศกัดิ ์ สุวรรณยศ /    

6. นายประสาท  ยนิูพันธ์ุ /    

7. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต ์ /    

8. นางพูนพรรณ ไชยกุล /    

9. นายโตรุ อูชิโนะ /,*    

10. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ /    

11. รองศาสตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ /    

12. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ //,*    

13. ดร. กวี   เตชะพิเชฐวนิช //,*  /  

14. นายวิทยา ยศประพันธ์ *    

 

 

 

X หมายถึง ประธานกรรมการ    // หมายถึง กรรมการบริหาร   / หมายถึงกรรมการ  * หมายถึงผูบ้ริหาร 



 บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

  

 

 

 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 บริษัท 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร Stars Microelectronics USA, Inc. บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 

1. Mr. Robert Bob Luthi X,//  

2. Mr. Byron Johnson *  

3. Khun Somnuk Chaikul / X 

4. Khun Pitak Siriwunnasan /  

5. Khun Polsak Lertputipinyo / / 

6. Dr.Kavee Techapichetvanich  / 

 

 

 

X หมายถึง ประธานกรรมการ    // หมายถึง กรรมการบริหาร   / หมายถึงกรรมการ  * หมายถึงผูบ้ริหาร 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หน้า -108- 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 อ่ืนๆ 
--ไม่ม-ี- 
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