
 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 

 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

 

สารบัญ 
 หวัข้อ หน้า 
 
ส่วนที่ 1  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 1 
2. ปัจจยัความเส่ียง 3 
3. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 7 
4. การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลิตภณัฑ์ 19 
5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 38 
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 40 
7. โครงสร้างเงินทนุ 42 
8. การจดัการ 44 
9. การควบคมุภายใน 76 
10. รายการระหวา่งกนั 77 
11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 82 
12. ข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 101 

 
ส่วนที่ 2  การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 102 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 104 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย 117 
เอกสารแนบ 3 อ่ืนๆ 119 



 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -1-  

ส่วนที่ 1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

กลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดอตุสาหกรรม : เทคโนโลยี/ชิน้สว่นอเีลค็โทรนิกส์ 

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

ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) 

หลกัทรัพย์ :  SET:  SMT (ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

ท่ีอยู่ตามหนงัสือรับรองบริษัท : เลขท่ี 586 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ท่ีอยู่ปัจจบุนั : เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

เบอร์โทรศพัท์ : 035-221-777 

เบอร์โทรสาร : 035-221-778 

โฮมเพจ : http://www.starsmicroelectronics.com  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000098 

ทนุจดทะเบียน : 839,164,878 บาท 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 833,865,746 บาท 

มลูค่าท่ีตราไว้ :  2 บาท 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย 

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

รายละเอยีดนิตบุิคคลที่บริษัทถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ขึน้ไป 
- ไม่มี - 

บุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 
นายทะเบียนหุ้นสามญั : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
  62   อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท์(662) 229-2800 โทรสาร  (662) 359 1259 
ผู้สอบบญัชี : นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ 
  นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  3844 และ/หรือ 
  นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  3459 
  บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
  เลขท่ี193/136-137อาคารสํานกังานเลครัชดา คอมเพลกซ์ ชัน้ 

33 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
  กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท์ (662) 264-0777 
  โทรสาร  (662) 264-0789-90 
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2. ปัจจัยความเส่ียง 

การดําเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา การลงทนุในตลาดเกิด
ใหม่ (Emerging Markets) การขยายตวัของห่วงโซอ่ปุทาน (Supply Chain) การเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย/ระเบียบ
ข้อบงัคบัตา่งๆของหน่วยงานราชการ การสร้างความโปร่งใสให้กบัผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ ปัจจยัตา่งๆเหล่านีทํ้าให้
บริษัทต้องเผชิญหน้ากบัความเส่ียงตา่งๆมากมาย ดงันัน้การบริหารความเสี่ยงเป็นงานท่ีสําคญัอย่างหนึง่ในการ
บริหารงานขององค์กร ซึง่ต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทกุหน่วยงานและจากบคุคลากรทกุระดบัในองค์กร 

ในการจดัทํานโยบายบริหารความเส่ียงขององค์กร บริษัทได้นําปัจจยัภายในและภายนอกองค์กรท่ีสําคญั
มาพิจารณาในการกําหนดเป็นนโยบายและกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง  ซึง่ได้มีการนําเสนอตอ่คณะ
กรรมการบริหารของบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบก่อนนําไปปฏิบติั ในการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบัสงูเป็นอย่างมาก อีกทัง้ยงัได้รับความร่วมมือจากทกุภาคสว่นใน
องค์กร 

เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทจําเป็นต้องเผชิญหน้ากบัความเสี่ยงใหม่ๆ อย่างหลกีเลีย่งมิได้ ทําให้บริษัทต้องมี
การทบทวน และปรับปรุงแผนการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารความเส่ียงอยู่ตลอดเวลาให้สอดคล้องกบั
องค์กรและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลีย่นแปลงไป ในปีท่ีผ่านมา บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) ได้จดัประชมุเชิงปฏิบติัการโดยระดมความคิดจากทกุหน่วยงานทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจจะมี
ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทดงันี ้

1. ทบทวนปัจจยัตา่งๆท่ีทําให้เกิดความเส่ียงในการบริหารงาน โดยนําเอาแนวคิดเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ี
เกิดจากปัจจยัภายนอก(SPEELT) Michael Porter’s 5 Forces Model และ Cash Cycle มาวางกรอบ
แนวคิดในการบริหารความเสี่ยง 

2. ประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) จากระดบัความน่าจะเป็นท่ีความเส่ียงจะเกิดขึน้ และ ระดบั
ผลกระทบตอ่องค์กรเม่ือเกิดความเสี่ยงขึน้แล้วนํามาจดัทําเป็นคะแนนเพ่ือแสดงถึงความรุนแรงของ
ความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบตอ่องค์กร 

3. จดัลําดบัความเสี่ยง (Risk Ranking) เพ่ือจดัลําดบัความสําคญัในการบริหารความเสี่ยงและ พิจารณา
ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite)  

4. พิจารณาหากิจกรรมในการตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) เพือ่ให้ความเส่ียงนัน้ลดลงอยู่ใน
ระดบัท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

5. เลือกแผนการจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม โดยศกึษาถึงความเปน้ไปได้และคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ 
รวมถึงผลดีผลเสียของแตล่ละทางเลือก 

จากการวิเคราะห์และศีกษาข้างต้น ความเสี่ยงหลกัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทมี
ดงัต่อไปนี ้
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1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

1.1. การเปลี่ยนแปลงของความต้องการของสินค้า 

บริษัทฯเป็นผู้ เช่ียวชาญในการให้บริการด้านการผลิต และ ออกแบบสินค้าอเิล็กทรอนิกส์(Electronic 
Manufacturing Services Provider) ทําให้ต้องมีการลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ล่วงหน้าก่อนท่ีจะมีการสัง่ซือ้
จริงจากลกูค้าก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทนุคือ อาจจะมีการลงทนุสงูเกินไป หรือ บางครัง้อาจมีการลงทนุต่ํา
เกินไป การผลิตสินค้าของบริษัทฯส่วนใหญ่เป็นการผลติตามคําสัง่ของลกูค้า (Job Order) สินค้าแต่ละชนิดมีความ
แตกตา่งกนัตามความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย สินค้าท่ีบริษัทฯผลิตบางกลุม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโน โลยี การออกแบบ และพฤติกรรมการบริโภคของลกูค้า สินค้าในกลุม่นีไ้ด้แก่สินค้ากลุม่
การส่ือสาร สินค้ากลุม่คอมพิวเตอร์ เป็นต้น จากเหตผุลข้างต้นจะเห็นได้ว่าความต้องการในสินค้าบางสว่นของบริษัท
ฯมีความไม่แน่นอน และ มีการเปลี่ยนแปลงสงูทําให้เกิดความไม่สม่ําเสมอของสายการผลิต การบริหารและควบคมุ
ต้นทนุ และ รายได้ของกิจการ นอกจากนัน้ต้องมีการจดัการปัญหาอย่างรวมเร็วให้ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ในกรณีดงักลา่วบริษัทฯได้กําหนดวิธีการในการปอ้งกนัความเส่ียงสําหรับสินค้าดงักลา่วเพ่ือลดความ
เส่ียงท่ีทําให้เกิดความเสียหายแก่กิจการให้น้อยท่ีสดุโดย 

1. กําหนดให้มีระดบัสินค้าคงคลงัไม่สงูมากนกั โดยผลิตสนิค้าให้มีความใกล้เคียงกบัคําสัง่ซือ้แตล่ะครัง้
ไม่ผลิตเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลงั  

2. ให้ฝ่ายการตลาดประสานงานกบัลกูค้าอย่างใกล้ชิดเพ่ือประเมินความต้องการสินค้าท่ีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ให้บริษัทฯทราบอย่างรวดเร็วเพื่อดําเนินการป้องกนัความเสี่ยงทีอาจจะเกิดขึน้  

3. ให้ฝ่ายการตลาดขยายฐานการตลาดโดยหาลกูค้าท่ีมีความต้องการในสินค้าใกล้เคียงกนั ไม่ขึน้อยู่กบั
ลกูค้ารายใดรายหนึง่เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการปรับปรุงสายการผลิต ให้เหมาะสม และ เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

2. ความเส่ียงด้านการปฏบิัตกิาร (Operational Risk) 

2.1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก 

สภาพเศรษฐกิจในยโุรปและสหรัฐอเมริกายงัคงประสบภาวะซบเซาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนั ซึง่อาจมี
ผลกระทบตอ่รายได้ของบริษัทฯ ในกรณีดงักล่าวบริษัทฯได้มีการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีความเทคโนโลยีสงูและ
ทนัสมยั และเน้นการตลาดไปในกลุม่ Niche Market มากขึน้ซึง่ความต้องการของสินค้าในลกูค้ากลุม่นี ้ เป็นสินค้าท่ี
ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตสงูมีเอกลกัษณ์ของตน เอง ต้องอาศยัความร่วมมือกนัในการออกแบบและผลติ (Joint 
Innovation) เป็นเวลานานก่อนท่ีจะ Mass Production ลกูค้าและบริษัทฯมีความผกูพนักนัมาก ทําให้ลกูค้าราย
สําคญัๆของบริษัทฯท่ีผ่านมายงัคงให้ความไว้วางใจในการสัง่ซือ้สินค้าของบริษัทฯอย่างสม่ําเสมอ ตลอดมาจนถึง
ปัจจบุนั 
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2.2. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี 
ในโลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าอย่างหนึ่งท่ีมีการ

แปลงอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และ การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค บริษัทฯเลง็เห็นถึง
ความสําคญัดงักลา่วจงึได้มีการประเมินปัจจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัด้านเทคโนโลยีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของบริษัทฯอย่างสม่ําเสมอ โดยจัดให้ติดตามพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ใกล้ชิดและเลือกลงทนุในเคร่ืองจกัรท่ีมีความลํา้สมยัทางด้านเทคโนโลยีการผลิตซึง่ความยืดหยุ่นสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตตามความต้องการของลกูค้าได้    รวมถึงการสามารถนําไปใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลาย เพ่ือลดความเสี่ยงลง รวมถึงการมุ่งเน้นการวิจยั และพฒันาเทคนิคการผลิตและผลิตภณัฑ์
เพ่ือให้ทันสมัยตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ นอกจากนัน้ บริษัทฯยังได้ร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
ลกูค้า หรือ ผู้ขายอ่ืนๆ เพื่อร่วมลงทนุในเคร่ืองจกัรในการผลิตเฉพาะด้านเพ่ือลดความเสี่ยงในการลงทนุ 

3. ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

3.1. ความไม่แน่นอนในการได้รับเงินคา่สินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั 

จากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัในช่วงปลายปี 2554 ในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางท่ีผ่านมา มีโรงงาน
อตุสาหกรรมจํานวนมากได้รับความเสียหาย ทําให้บริษัทฯประกนัภยัมีความรับผิดชอบต้องจ่ายคา่สินไหมทดแทน
เป็นจํานวนหลายแสนล้านบาท แม้วา่บริษัทประกนัภยัในประเทศสว่นใหญ่จะมีนโยบายทําประกนัต่อไปยงับริษัท
ประกนัในต่างประเทศก็ตาม บริษัทตา่งๆท่ีได้รับความเสียหายมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับเงินชดเชยดงักล่าว หรือ ได้รับ
เงินชดเชยไม่เต็มตามจํานวนความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทท่ีทํา
ประกนัไว้ ในเหตกุารณ์ดงักลา่ว บริษัทฯก็ได้รับความเสียหายจากภยัพิบตัิดงักล่าวเป็นจํานวนมากเชน่กนั ในชว่งต้น
ปี 2555 บริษัทฯ จดัทํารายงานความเสียหายเพือ่เรียกร้องเงินคา่สินไหมทดแทนจากบริษัทฯประกนัภยัคิดเป็นจํานวน
เงินรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท จากบริษัทประกนัภยัจํานวน 11 แห่งโดยมีบริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั(มหาชน) 
ซึง่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัเปน้ผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ รับ ประกนัหลกั ซึง่มีความมัน่คงและน่าเชื่อถือได้วา่บริษัทจะ
ได้รับเงินชดเชยคา่สินไหมทดแทนครบจํานวน  จนถึงปัจจบุนับริษัทประกนัภยัได้อนมุติัจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้
บริษัทฯ แล้วคิดเป็นเงินรวม 1,650 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินมาแล้วเป็นจํานวน 1,250 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือคาด
วา่จะได้รับชําระจนครบถ้วนภายในไตรมาสแรกของปี 2556  

อย่างไรก็ตาม แม้วา่จะมีความลา่ช้าจากการจ่ายคา่สินไหมทดแทนของบริษัทประกนัภยั บริษัทฯได้รับความ
ไว้วางใจจากสถาบนัการเงินหลายแห่งในการพิจารณาปล่อยสินเช่ือระยะยาว เพ่ือใช้เป็นเงินลงทนุในการสัง่ซือ้
เคร่ืองจกัร โดยมีเง่ือนไขว่าสามารถจ่ายคืนเงินต้นได้หากได้รับชําระคา่สิน ไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั ทําให้
สถานะการเงินของบริษัทฯยงัคงมีความแข่งแกร่งอย่างท่ีเคยเป็นมาในอดีต 

3.2. ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 

เน่ืองจากปีท่ีผ่านเกิดการไหลเข้าของเงินตราตา่งประเทศเพ่ือนําเงินมาลงทนุในภมิูภาคนีส้งูมาก กวา่ปกติ
ให้อตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราในภูมิภาคนีแ้ขง็ค่าขึน้อย่างตอ่เน่ือง อตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์
สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแขง็คา่ขึน้จาก 31.70 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐในตอนต้นปีเป็น 29.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
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ในช่วงปลายปี ทําให้ราคาขายสินค้าสง่ออกไปยงัตา่ง ประเทศเม่ือเทียบกบัคู่แขง่มีราคาแพงขึน้เม่ือเทียบเป็นเงินบาท
อาจทําให้กระทบต่อการสง่ออกของบริษัทฯได้  ในกรณีดงักล่าวเน่ืองจากบริษัทฯมีทัง้การรับและจ่ายเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในจํานวนใกล้เคยีงกนัทําให้ไม่มีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการส่งสินค้าไปยงัตา่งประเทศและมีการขายสินค้าเป็นเงินสกลุตา่งประเทศจํานวนหนึ่ง ใน
ขณะเดียวกนัก็มีการซือ้สินค้าจากตา่งประเทศได้แก่วตัถดุิบ เป็นเงินสกลุตา่งประเทศเช่นเดียวกนั นอกจากนัน้ในช่วง
ปีท่ีผ่านมาบริษัทฯยงัมีการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรจากตา่งประเทศมาทดแทนเคร่ืองจกัรเดิมท่ีเสยีหายจากนํา้ท่วมอีกจํานวน
หนึง่ด้วย ดงันัน้ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯได้ เพ่ือลดความ
เส่ียงดงักลา่วฝ่ายบริหารการเงินของบริษัทฯมีมาตรการในการปอ้งกนัผลกระทบจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยนโดยนําเอาเคร่ืองมือทางการเงินได้แก่ การทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า(Forward 
Contract) และ มีการทําอนพุนัธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments) มาใช้ในการปอ้งกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปลี่ยน นอกจากนัน้บริษัทฯยงัเปิดบญัชีกบัธนาคารเป็นเงินสกลุต่างประเทศเพ่ือให้สามารถจา่ยคา่
สินค้าเป็นเงินสกลุต่างประเทศได้ทนัทีซึง่เป็นการปอ้งกนัความเส่ียงโดยการทํา Natural Hedge อีกทางหนึง่ด้วย  

4. ความเส่ียงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ (Regulatory and Contractual Risk) 

4.1. การขึน้ค่าแรงขัน้ต่ําและการเคล่ือนย้ายของแรงาน 

จากนโยบายของรัฐบาลในการขึน้ค่าแรงรายวนัเป็นวนัละ 300 บาท โดยมีผลบงัคบัใช้ใน 7 จงัหวดันําร่อง
ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2555 และ มีผลบงัคบัใช้ทัว่ประเทศในปี 2556 โดยบริษัทฯคาดการณ์ว่าหากมีการประกาศขึน้
ค่าแรงงานขัน้ต่ําโดยมีผลบงัคบัใช้ทัว่ประเทศ อาจทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยมีแรงงานบางส่วนย้าย
กลบัไปทํางานในภมิูลําเนาเดิมเน่ืองจากค่าแรงเท่ากนัทัว่ประเทศอาจทําให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในบางพืน้ท่ี 
แม้วา่นิคมอสุาหกรรมบางปะอินไม่ได้อยู่ในเขตจงัหวดันําร่องดงักลา่วและยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในปี 2555ก็ตาม เพื่อ
เป็นการรองรับนโยบายดงักลา่ว และ รองรับปัญหาแรงงานในอนาคต บริษัทฯได้มีการปรับคา่แรงขัน้ต่ําเป็นวนัละ 
305 บาทตัง้แต่เดือนเมษายน2555เป็นต้นมา การปรับค่าแรงงานดงักล่าวมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 
น้อยมากเน่ืองจากต้นทนุค่าแรงงานคิดเป็นเพียงร้อยละ 2 ของต้นทนุรวมทัง้หมด ประกอบการท่ีผ่านมาบริษัทฯมีการ
ลงทนุในเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีสัง่เข้ามาทดแทนเคร่ืองจกัรท่ีเสียหาย ซึง่เคร่ืองจกัรดงักลา่วมีเทคโนโลยีทนัสมยักวา่เดิม 
โดยมีกําลงัการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตสงูขึน้มาก ทําให้บริษัทฯ สามารถลดจํานวนพนกังานลงได้บางสว่น
ในขณะท่ียงัมีกําลงัการผลิตเท่ากบัหรือมากกวา่เดิม ทําให้ลดผลกระทบของการขึน้คา่จ้างแรงงานและการขาดแคลน
แรง งานท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้มาก 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

3.1. ความเป็นมาและพฒันาการที่สาํคัญของบริษัท 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือ
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2538 โดย (1) กลุ่มผู้บริหาร (2) บริษัท เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จํากดั (“TATL”) 
(3) Itochu Corporation และ (4) Multichip Assembly Inc. เพ่ือประกอบธุรกิจรับจ้างผลติและประกอบชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) โดยในระยะแรก บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทนุ
ชําระแล้วจํานวน 45 ล้านบาท  ต่อมาในปี 2541 บริษัทได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิม่ทนุ โดยกลุ่ม
คณุสมนกึ ไชยกลุ ได้เข้าซือ้หุ้นท่ีกลุม่ TATL ถืออยู่ทัง้หมด และในปีเดียวกนันัน้ SIIX Singapore Pte. Ltd. ได้เข้า
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 7 และในวนัท่ี 23 กนัยายน 2552 บริษัทได้นําหุ้นเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษัทได้พฒันาตวัเองจนกลายเป็นหนึง่ในบริษัทรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเทคโนโลยี
การผลิตทนัสมยัท่ีสดุในโลก บริษัทให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกส์แก่กลุม่ลกูค้าซึง่
ประกอบด้วยบริษัทอเิลก็ทรอนิกส์ชัน้นําของโลก โดยบริษัทสามารถให้บริการแบบครบวงจร รวมถึงการร่วมออกแบบ
และพฒันาผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (Joint Innovation) ระหวา่งลกูค้าและทีมวิศวกรชัน้นําของบริษัท ด้วย
เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั บริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ซึง่ตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา โดยโรงงานแห่งแรกตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี 4 ไร่ มีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมดประมาณ 3,500 ตารางเมตร และ
โรงงานแห่งท่ี 2 ซึง่สร้างแล้วเสร็จเม่ือปี 2548 และได้เปิดดําเนินการผลิตเม่ือปี 2549 ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี 13 ไร่ โดยมีพืน้ท่ี
ใช้สอยทัง้หมดประมาณ 22,000 ตารางเมตร 

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท มีดงันี ้
 

ก่อนปี 
2541 

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

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

Circuit) สําหรับการผลิตและประกอบ LCD Module ซึง่เทคโนโลยีนีเ้ป็นเทคโนโลยีขัน้สงูในการ
ผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 บริษัทได้ออกแบบและพฒันา MMI (Man Machine Interface) Module เพ่ือผลิตและประกอบ
ผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ให้ลกูค้าในยโุรป 

 
2542  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการคณุภาพ ISO 9001 สําหรับการผลิต

และประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภท TAB, 
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Flip Chip, Chip on Board (COB), Chip on Flexible Circuit (COF), Ball Grid Array (BGA) 
และ Surface Mounted Technology (SMT) และการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์
สําหรับผลิตภณัฑ์เฉพาะอย่าง (Captive Line Assembly)  

 บริษัทเร่ิมต้นออกแบบและประกอบอปุกรณ์ และเคร่ืองมือสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตและ
ประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทเอง เน่ืองจากอปุกรณ์และเคร่ืองมือดงักลา่วอาจต้องมี
การพฒันาและดดัแปลงให้เหมาะสมกบักระบวนการผลิตของบริษัท โดยอปุกรณ์และเคร่ืองมือ
ดงักล่าวประกอบด้วย 

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

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

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

การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของ 
Alcatel โดยสินค้าจากบริษัทมีคณุภาพอยู่ในระดบัไร้ของเสีย ซึง่ Alcatel สามารถนําสินค้าเข้าสู่
ระบบการผลิตโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบอีกครัง้ 

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

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

 
2544  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:1996 สําหรับ

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

 
2545  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการคณุภาพ ISO 9001:2000 ซึง่เป็นการ

ปรับเกณฑ์มาตรฐานตาม ISO  
 บริษัทได้เร่ิมวิจยัและพฒันาการผลิตชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับเคร่ืองสแกนเนอร์ 

(Computed Tomography Scanner) ร่วมกบั GE Design Center ผู้ผลิตชัน้นําของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้ออกแบบในสว่นของ detector module ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นตวัรับรังสี
เอ็กซ์เรย์มาเปลี่ยนเป็นสญัญาณดิจิตอล 
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 บริษัทได้ดําเนินการเปล่ียนมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 5 บาทตอ่หุ้น 
 บริษัทได้ดําเนินการเพ่ิมทนุชําระแล้วจาก 182.50 ล้านบาทเป็น 273.75 ล้านบาท โดยการออก

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

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

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

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
 

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

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

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

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

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

 บริษัทได้รับจ้างประกอบและออกแบบการเช่ือมต่อ TFT Display Module ซึง่เป็นเทคโนโลยีใหม่
ลา่สดุของจอโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในขณะนัน้ 

 บริษัทได้เร่ิมดําเนินธุรกิจเก่ียวกบั Hard Disk Drive กบัลกูค้ารายใหญ่ของโลกบริษัทหนึง่  
 โรงงานแห่งท่ี 2 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

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

 บริษัทได้รับรางวลัเหรียญเงินจากการประกวดนวตักรรมดีเดน่แห่งชาติ (Thailand’s Best 
Technology Innovation) สําหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึง่จดัโดย Accenture, The 
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Nation, Innovation Development Fund 
 บริษัทก่อตัง้ตวัแทนการขายในตา่งประเทศ ได้แก่ บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. 

ในซิลิกอน วลัเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่บริษัทได้ร่วมลงทนุตามกลยทุธ์
ในการดําเนินการทางการตลาดและขยายฐานลกูค้า โดยพยายามติดต่อลกูค้าโดยตรงมากขึน้ 

 
2548  บริษัทได้ขยายธรุกิจไปในกลุม่ IC Packaging ในลกัษณะ Standard Package ซึง่เป็นการ

กระจายความเสีย่งในโครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 โรงงานแห่งท่ี 1 ได้รับการรับรองคณุภาพสินค้ามาตรฐาน ISO/TS16949 – Second Edition 

สําหรับผลิตภณัฑ์กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ ซึง่เป็นระบบท่ีรับรองคณุภาพสินค้าท่ีเป็นท่ี
ยอมรับอย่างกว้างขวางในอตุสาหกรรมยานยนต์  

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

 
2549  บริษัทได้เร่ิมดําเนินการผลิตในโรงงานแห่งท่ี 2 โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้สิน้ 22,000 ตารางเมตร 

และมีกําลงัการผลติเร่ิมต้นประมาณ 550 ล้านชิน้ต่อปี เพ่ือผลิตในลกัษณะ Mass Production 
ให้แก่ลกูค้า 

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

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

 บริษัทได้ร่วมมือทางการค้ากบั บริษัท Smart Electronics ในประเทศเยอรมนั เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการหาลกูค้าท่ีอยู่ในภมิูภาคยโุรป  

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ Wireless Optical Sensor กบั EM Microelectronics (Swatch 
Group) 

 บริษัทได้รับสญัญาสัง่ซือ้จาก ON Semiconductor สําหรับผลิตภณัฑ์ IC Packaging 
 

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

- ลดทนุจดทะเบียนจาก 463.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญั
จํานวน 23.70 ล้านหุ้นท่ียงัไม่ได้ชําระ 

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

 บริษัทได้รับรางวลัทางด้านคณุภาพท่ีมีส่วนสญูเสียต่ําสดุจากการผลิตชิน้สว่น Click Wheel 
Interface ท่ีใช้ในเคร่ืองเลน่ MP3 จากบริษัท Fabless รายหนึง่ ซึง่เป็นบริษัทชัน้นําของโลก 

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

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

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

 
2551  ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2551 ได้มีมติอนมุติัในเร่ือง

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

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

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

 บริษัทได้รับรางวลั Performance Achievement Award จาก ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทผลิต Hard 
Disk 

 บริษัทได้จดสิทธิบตัรการประดิษฐ์ชดุหวัคดัแยกคณุลกัษณะเมลด็พนัธุ์พืชหรือเม็ด
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
อ่ืน ๆ แบบลมเป่า 

 บริษัทได้จดสทิธิบตัรระบบควบคมุแบบขนานสําหรับเคร่ืองคดัแยกสีผลิตภณัฑ์ เมล็ดพืช หรือ
เม็ดพลาสติกโดยใช้หน่วยสมองควบคมุหลาย ๆ ตวัพร้อมกนั  

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ MEMS ซึง่นําไปใช้กบัถงุลมนิรภยัด้านข้าง (Side Airbag) กบั 
ELMOS Semiconductor AG 

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ MEMS ซึง่นําไปใช้กบั อปุกรณ์วดัความดนัเคร่ืองยนต์ดีเซล 
(Diesel Fuel Tank Pressure Sensor) กบั BOSCH GmbH 
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2552  เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2552 บริษัทได้ทําการซือ้หุ้นในบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc 
เพ่ิมเติมจํานวน 8 ล้านหุ้น ทําให้ในปัจจบุนับริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 59 ของทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว    

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์บตัรอจัฉริยะ Intelligent Card กบั Citala 
 บริษัทได้รับสญัญาสัง่ซือ้จาก บริษัทชัน้นําแห่งหนึง่ในสหรัฐอเมริกา สําหรับผลิตภณัฑ์เคร่ือง

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

2553  บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัทท่ีได้รับคดัเลอืก ตามโครงการ ESOP จํานวน 7,500,000 หน่วย โดยมีอตัรา
การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ตอ่ หุ้นสามญั 1 หุ้น โดยสามารถซือ้หุ้นสามญัในราคา 
4.50 บาทต่อหุ้น 

 ทําการซือ้หุ้นในบริษัท เอสเอม็ที กรีน เอน็เนอร์ย่ี จํากดั เป็นสดัส่วน 99% โดยมีวตัถปุระสงค์
หลกัในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยเฉพาะพลงังาน
แสงอาทิตย์ รวมทัง้ธุรกิจด้านต่างๆท่ีเก่ียวเน่ือง 

 บริษัทได้รับคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหลกัทรัพย์ในกลุม่ SET 100 
ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 

2554  บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท SmarTrek เป็นตวัแทนจําหน่ายในประเทศไต้หวนั 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจดัตัง้บริษัทย่อยโดยวตัถปุระสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจผลิต

และจําหน่าย Radio Frequency Identification (RFID) Tag 
 ในไตรมาส 4 บริษัทได้ประสบกบัอทุกภยัโดยนํา้ได้ท่วมบริเวณอาคารและโรงงานชัน้ 1 ทัง้

โรงงาน 1 และ โรงงาน 2 บริษัทได้รับความเสียหายทัง้ตวัอาคารและโรงงานชัน้ 1 เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ โดยได้หยดุสายการผลติตัง้แต่ประมาณกลางเดือนตลุาคม 2555 และเร่ิมฟืน้ฟู
โรงงานประมาณต้นเดือนธนัวาคม 2555 

2555  ได้ดําเนินการฟืน้ฟโูรงงานและสายการผลิต โดยซอ่มแซมโรงงานและทําการปอ้งกนันํา้ท่วม 
สัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ือฟืน้ฟสูายการผลิตอย่างต่อเน่ือง และสามารถดําเนินการได้สาํเร็จในสิน้ปี 

 ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดีแท็ค จํากดั ซึง่บริษัทซึง่หุ้น 100% และ
มีสถานะเป็นบริษัทย่อย 

 

3.2. ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท 

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

 
บริษัทผลิตและประกอบชิน้สว่นผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ให้

ผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ประเภทตา่ง ๆ โดยเทคโนโลยีท่ีบริษัทใช้ในการผลติและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์มี
ความหลากหลาย เชน่ เทคโนโลยี SMT COB COF FCOF และ FCOG  รวมถึงให้บริการประกอบและทดสอบ
แผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC Packaging) โดยสามารถให้บริการทัง้การประกอบและ
ทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวมแบบพืน้ฐาน (Standard Packaging) และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวมแบบ
ขัน้สงู (Advanced Packaging) ซึง่รวมถึงการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวมแบบระบบไฟฟา้เคร่ืองกล
จลุภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) นอกจากนี ้ บริษัทยงัสามารถนํากระบวนการประกอบ
ชิน้สว่นผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) และการประกอบและทดสอบแผงวงจร
ไฟฟา้รวม (IC Packaging) มาผสมผสานกนัในเทคโนโลยีการผลิตแบบ System in Package (SiP) ซึง่ทําให้ชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผลิตได้มีขนาดท่ีเลก็ลงมาก  

 
บริษัทมีกลยทุธ์ในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขนัโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อเิล็กทรอนิกส์ 

โดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบท่ีทนัสมยั มีความแม่นยําสงูซึง่มีความคลาดเคล่ือนเพียง
ประมาณ 3 - 5 ไมครอน จงึสามารถกําหนดจดุวางชิน้ส่วนได้อย่างสมบรูณ์ สง่ผลให้บริษัทสามารถสร้างความ
แตกตา่งในด้านคณุภาพการผลิตจากผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ  และเน่ืองจากบริษัทได้มีการลงทนุในเคร่ืองจกัร
พืน้ฐานท่ีสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจงึทําให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญ
ในเทคโนโลยีขัน้สงูดงักล่าว ประกอบกบัทีมวิศวกรชัน้นําของบริษัทท่ีสามารถร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์กบั
ลกูค้า (Joint Innovation) จงึทําให้บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีรับจ้างผลติและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชัน้นําของ
โลก ท่ีมีความสามารถในการผสมผสานและประยกุต์เทคโนโลยีการผลิตชัน้สงู เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าท่ีต้องการชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีความซบัซ้อนมากขึน้ เพ่ือนําไปใช้เป็น
สว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ขัน้ปลายท่ีมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ ตวัอย่างเช่น บริษัทได้เป็นผู้ผลิต
หน้าจอระบบสมัผสัโดยใช้เทคโนโลยี Capacitive Touch Screen รายแรกของโลก ซึง่ได้ถกูนํามาใช้ครัง้แรกใน
โทรศพัท์มือถือย่ีห้อหนึง่ โดยเทคโนโลยีดงักลา่วมีความคณุสมบติัพเิศษสามารถสามารถจบัจดุการสมัผสัได้หลายจดุ
พร้อมกนั (Multi Touch) สามารถตอบสนองต่อการสมัผสัจากผู้ใช้ได้ไวกว่า และมีความทนทานมากกวา่ เทคโนโลยี 
Resistive Touch Screen แบบเดิม โดยตอ่มาเทคโนโลยีดงักลา่วได้ถกูนํามาใช้กบัโทรศพัท์มือถือ Smart Phone ท่ี
ใช้ระบบปฎิบตัิการยคุใหม่ นอกจากนี ้ จากการท่ีบริษัทมีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและเทคโนโลยีการผลิตท่ีครบวงจรจงึ
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ได้รับเลือกจากบริษัทชัน้นําแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในการผลติ RFID เพ่ือขยายตลาดการประยกุต์ใช้ในลกัษณะเชิง
พาณิชย์ให้กว้างขางขึน้ 

 
นอกจากการทําตลาดเองแล้ว บริษัทย่อย พนัธมิตรและตวัแทนการตลาดจะทําการตลาดให้กบับริษัททัง้ใน

สว่นของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยมีบริษัทย่อยคือ Stars Microelectronics USA, Inc. เป็น
ตวัแทนจําหน่ายและทําการตลาดจดัหาลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสว่นของพนัธมิตรและตวัแทนการตลาดคือ 
Smart Electronics ในประเทศเยอรมนัยีเพ่ือทําการตลาดในแถบประเทศยโุรป และ SmarTrek ในประเทศไต้หวนั
เพ่ือทําการตลาดในไต้หวนัและเอเชีย นอกจากนีย้งัได้จดัตัง้ Japan Marketing Unit ขึน้ในบริษัทเพื่อพฒันาตลาดใน
ประเทศญ่ีปุ่ น  

 

3.3. โครงสร้างการถอืหุ้นในกลุ่มบริษัท 

 Stars Microelectronics USA, Inc. มีทนุจดทะเบยีน 20,000 เหรียญสหรัฐ และทนุชําระแล้ว 20,000 เหรียญ
สหรัฐ เป็นตวัแทนจําหน่ายของบริษัท โดยก่อตัง้ขึน้ในปี 2548 มีสํานกังานอยู่ท่ี ซลิิกอนวลัเลย์ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้เข้าไปร่วมลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 19 ตอ่มา เม่ือวนัท่ี 20 
มกราคม 2552  บริษัทได้ทําการซือ้หุ้น ในบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc จากผู้ ถือหุ้นเดิมบางส่วน 
ตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2551 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2551 และท่ีประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2552 จํานวน 8 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.001 
เหรียญสหรัฐ ซึง่เท่ากบัมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ เพ่ือเพ่ิมสดัสว่นการถือหุ้นให้เป็นร้อยละ 59 โดยผู้ ท่ีหุ้นอ่ืนท่ีเหลือ คือ 
กลุ่มผู้บริหารของ Stars Microelectronics USA, Inc. ซึง่ไม่ได้เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัท ทําให้ในปัจจบุนับริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
 

 บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั มีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท และทนุชําระแล้ว 250,000 โดยมติ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2553 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติให้บริษัทศกึษาแนวทางการลงทนุใน
พลงังานทดแทน และในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2553 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 ได้มีมติ
อนมุติัการลงทนุในบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอน็เนอร์ย่ี จํากดั ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึง่เท่ากบัมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 
โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 99 โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟา้
จากพลงังานทดแทน โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย์ รวมทัง้ธุรกิจด้านตา่งๆท่ีเก่ียวเน่ือง 

 
 บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั (SS RFID Co., Ltd.) มีทนุจดทะเบยีน 10,000,000 บาท และทนุชําระแล้ว 

2,500,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2554 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 ได้มีมติให้
บริษัทเข้าลงทนุในบริษัทย่อยจดัตัง้ใหม่และได้ดําเนินการจดัตัง้เสร็จสมบรูณ์ในไตรมาส 1 ปี 2555 เพื่อดําเนิน
ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตอาร์เอฟไอดี แท็ค โดยบริษัทถือหุ้น 100% มีวตัถปุระสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน่ายระบบ Radio Frequency Identification (RFID) Tags ซึง่ฐานลกูค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีป
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อเมริกา ทวีปยโุรป ทวีปเอเซีย รวมถึงในประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท 
และเรียกชําระแล้ว 50,000,000 บาท 

 

3.4. โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2553 - 2555 มีรายละเอียด ดงันี ้
โครงสร้างรายไดข้องบริษัท 

 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       

 MMA – Hard Disk 10,723,427  80.74   5,803,063  76.12 3,154,368 64.80 
 MMA – Others  1,520,175  11.45  943,434  12.38 88,787 1.82 
 IC Packaging  848,022   6.38   739,795  9.70 285,193 5.86 
รายได้จากการขายรวม 13,091,624  98.56 7,486,292  98.20 3,528,348 72.49 
รายได้จากการบริการ (1)  85,250  0.64   97,697  1.28 10,663 0.22 
รายได้อ่ืน ๆ  105,358   0.79   39,214  0.51  1,328,598 27.29 
รวมรายได้ 13,282,232  100.00   7,623,203 100.00  4,867,609 100.00 
 (1) รายได้จากการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 
ตามโครงสร้างรายได้ จะเห็นวา่รายได้จากการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับ Hard Disk 

(MMA – Hard Disk)  มีสดัสว่นมากกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ดี การพิจารณาจากมลูค่าเพ่ิม (Value Added หรือ VA 
ซึง่หมายถึง รายได้จากการขาย หกัด้วยต้นทนุวตัถดิุบ) จะได้ภาพท่ีสะท้อนโครงสร้างและลกัษณะการพึง่พิงธุรกิจของ
บริษัทถกูต้องมากขึน้ตามตารางสดัสว่นมลูคา่เพ่ิมด้านลา่ง ทัง้นี ้ เน่ืองจาก การจดัหาวตัถดิุบเพ่ือผลิตและประกอบ
ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์นัน้ สามารถแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) การท่ีลกูค้าของบริษัทมีการจดัหาวตัถดิุบหลกั
บางสว่นให้แก่บริษัท (Consign) เน่ืองจากเป็นชิน้สว่นพเิศษและมีลกัษณะเฉพาะสาํหรับลกูค้าแต่ละราย ซึง่บริษัทจะ
ไม่บนัทกึวตัถดิุบหลกัดงักล่าวเป็นต้นทนุการผลิตและสินค้าคงเหลือแต่อย่างใด และ (2) การท่ีลกูค้าของบริษัทมีการ
กําหนดแหลง่ซือ้วตัถดิุบ หรือมีการกําหนดรายชื่อผู้ จําหน่ายวตัถดุิบหลกัท่ีได้รับการอนมุติั (Approved Vendor List 
หรือ AVL) โดยบริษัทจะเป็นผู้จดัซือ้วตัถดิุบหลกัเอง (Turnkey) ซึง่บริษัทจะบนัทกึเป็นวตัถดิุบหลกัเป็นต้นทนุการ
ผลิตและสินค้าคงเหลือ ด้วยเหตนีุ ้ การพิจารณารายได้จากการขายจากมลูคา่เพ่ิม จะเป็นการพิจารณาเฉพาะส่วน
มลูค่าของชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมขึน้จากการผลิตและประกอบของบริษัท โดยไม่ได้คํานงึถึงลกัษณะการจดัหา
และจดัซือ้วตัถดิุบหลกั ซึง่มีแตกตา่งตามรายลกูค้า และรุ่นผลิตภณัฑ์ และการบนัทกึบญัชีตามลกัษณะการจดัหา
วตัถดิุบหลกัดงักล่าวแต่อย่างใด ซึง่ผลการแจกแจงแสดงถึงการกระจายตวัของมลูค่าเพ่ิมในผลิตภณัฑ์ของบริษัทโดย
ไม่ได้กระจกุตวัในผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึ่ง 
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สดัส่วนมูลค่าเพ่ิมจําแนกตามลกัษณะผลิตภณัฑ์ 

 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

มลูค่าเพ่ิม       

   MMA – Hard Disk  320,943  20.80  204,513  18.36 122,521 7.41 
   MMA - Others  567,520  36.78  353,942  31.77 51,742 3.13 
   IC Packaging  463,968  30.07  418,753  37.59 140,040 8.47 
มลูค่าเพ่ิมรวม  1,352,431  87.65  977,208  87.71 314,303 19.01 
รายได้จากการบริการ (1) 85,250   5.52 97,697  8.77 10,663 0.64 
รายได้อ่ืน ๆ  105,358   6.83  39,214   3.52 1,328,598 80.35 
รวมมลูค่าเพ่ิม  1,543,039  100.00  1,114,119  100.00 1,653,564 100.00 
(1) รายได้จากการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 

3.5. เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

3.5.1. มุ่งเน้นการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับผลิตภณัฑ์ที่ต้องใช้เคร่ืองจักรที่มี
เทคโนโลยีชัน้สูงในการผลิต (Advanced Technology Machineries and Equipments) 

อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการแขง่ขนัค่อนข้างสงู โดยเฉพาะอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดบัพืน้ฐาน เช่น การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) ทัง้นี ้ เน่ืองจากการผลิตและ
ประกอบชิน้ส่วนอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระดบัดงักล่าวใช้เงินลงทนุไม่มากนกั ดงันัน้ การเข้ามาเป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟา้รายใหม่ในตลาดจงึเป็นเร่ืองท่ีไม่ยากด้วยเช่นกนั นอกจากนี ้ การแข่งขนัด้านการตลาดมกัจะใช้ราคาต่ํา
เป็นเคร่ืองมือสําคญั ซึง่ภาวะการแขง่ขนัดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบตอ่การการแขง่ขนัของบริษัทในอตุสาหกรรมนี ้ 

 
บริษัทจงึมุ่งเน้นกลยทุธ์ด้านความแตกตา่งของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) และการสร้างข้อ

ได้เปรียบในการแขง่ขนัโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อเิลก็ทรอนิกส์ท่ีต้องใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั และมีความแม่นยําสงู ซึง่ท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการลงทนุเคร่ืองจกัรพืน้ฐานท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีท่ีมีเทคโนโลยีขัน้สงู อีกทัง้บริษัทได้พฒันากระบวนการผลิตให้ทนัสมยั เป็นระบบ และมีมาตรฐานสากล 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสินค้าทกุชิน้ของบริษัทได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างสงูสดุในราคาท่ี
สามารถแขง่ขนัได้ ทําให้ในปัจจบุนั ลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลกูค้าระดบับนท่ีให้ความสําคญัในเร่ืองคณุภาพ
ของสินค้าเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจสัง่ซือ้สินค้า  

 
บริษัทได้ให้ความสําคญัและมุ่งเน้นการดําเนินการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตอยู่เสมอ เพ่ือปรับตวักบั

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

3.5.2. มุ่งเน้นการรักษาอัตราการเตบิโตของฐานลูกค้าเดมิและขยายฐานลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มอัตรา
การเตบิโตในการประกอบธุรกจิโดยรวม 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาอตัราการเติบโตของฐานลกูค้าเดิม และเพ่ิมยอดขายจากฐานลกูค้ารายใหม่ ๆ 
เพ่ือเพ่ิมอตัราการเติบโตโดยรวมในการดําเนินธุรกิจ โดยมีเปา้หมายท่ีจะเพ่ิมจํานวน ตวัแทนจําหน่ายเพ่ือทํา
การตลาดและหาลกูค้าในภมิูภาคตา่ง ๆ  และเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ปลายทางให้มากขึน้  โดยใช้
ทัง้การแตง่ตัง้บริษัทตวัแทน และการจดัตัง้บริษัทตวัแทนจําหน่ายเอง เชน่ การจดัตัง้บริษัท Stars Microelectronic 
USA, Inc. ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีเป็นตวัแทนจําหน่าย และทําการตลาดจดัหาลกูค้าในอเมริกา ซึง่ท่ีผ่านมาตวัแทน
จําหน่ายเหลา่นีป้ระสบความสําเร็จในการหาลกูค้ารายใหญ่เพิม่ให้แก่บริษัท เช่น ON Semiconductor ซึง่มีการซือ้
ผ่านบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. และ GE Sensing ซึง่บริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. ได้
เป็นผู้จดัหาลกูค้ารายนีม้าให้ แต่จะมีการสัง่ซือ้โดยตรงกบัทางบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีเปา้หมายท่ีจะหาลกูค้า
ใหม่ด้วยตนเองอีกด้วย   

 
สําหรับผลิตภณัฑ์ใหม่บางผลิตภณัฑ์ซึง่บริษัทเป็นผู้ รับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์ บริษัทมี

แผนงานท่ีจะร่วมกบัลกูค้าในการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (Joint Innovation) 
เพ่ือท่ีจะพฒันาและประยกุต์ใช้ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่วให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึน้ การร่วม
ออกแบบและพฒันาชิน้สว่นผลติภณัฑ์ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากจะได้ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าแล้ว  ผลงาน
จากการร่วมออกแบบและพฒันากบัลกูค้าจะเป็นการรักษาให้ลกูค้าใช้บริการของบริษัทตอ่ไปในระยะยาวต่อไป   

 

3.5.3. มุ่งเน้นการเพิ่มจาํนวนการผลติ ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากาํไรขัน้ต้นสูง เพื่อเพิ่มอัตรากาํไร
ขัน้ต้นโดยรวมให้สูงขึน้ 

บริษัทมีเปา้หมายในการเพ่ิมจํานวนการผลิต ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูกวา่ คือ การประกอบและ
ทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC Packaging)  

 
บริษัทจะมุ่งเน้นการร่วมพฒันาและ/หรือการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอเิล็กทรอนิกส์จากลกูค้าใหม่ 

สําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นค่อนข้างสงู การท่ีบริษัทเน้นการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
ต้องใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีความแม่นยําสงู และการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ชิน้สว่น
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อิเลก็ทรอนิกส์ (Joint Innovation) กบัลกูค้า ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น ซึง่จะเป็นสว่นสําคญัในการเกือ้หนนุให้
บริษัทสามารถผลิต ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นสงู เพ่ือเพ่ิมอตัรากําไรขัน้ต้นในการดําเนินธุรกิจโดยรวมให้สงูขึน้ 

 
การท่ีบริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปสูก่ารประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) 

ซึง่กลยทุธ์ดงักลา่วจะทําให้บริษัทมีการขยายกําลงัการผลิตเพ่ิมขึน้และมีการกระจายตวั (diversify) ของธุรกิจ
อิเลก็ทรอนิกส์จากการทําการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ไปสูก่ารประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า
รวม (IC Packaging) มากย่ิงขึน้ ซึง่ธุรกิจสองธุรกิจนีจ้ะสามารถเกือ้หนนุกนัทําให้บริษัทสามารถให้บริการบริษัท
ลกูค้าอย่างครบวงจรมากขึน้ และทําให้บริษัทมีปริมาณการรับจ้างผลิตและประกอบสินค้าอิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้ด้วย   
อีกทัง้ธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) นัน้มีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product Life 
Cycle) ท่ียาวกว่าธุรกิจการผลติและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) มาก 
โดยมีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์สว่นมากยาวนานกวา่ 5 ปี ทําให้ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตบอ่ย ซึง่จะเป็นการลด
ต้นทนุได้  และนอกจากนี ้การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ยงัมีมลูคา่เพ่ิมท่ีสงูกว่าด้วย  
อนัจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีเสถียรภาพท่ีดีย่ิงขึน้ในระยะยาว 
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ์ 
4.1 ลักษณะของผลติภณัฑ์ 
บริษัทฯประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์  (Electronics Manufacturing 

Services หรือ EMS) เพ่ือส่งให้กับลูกค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าของบริษัทฯได้แก่ เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ผู้ รับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Subcontractor) และผู้ รับจ้างออกแบบผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ (Fabless Company) 

บริษัทฯสามารถให้บริการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีทันสมัยและมีคุณภาพสูง มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ทัง้ท่ีเป็นมาตรฐานทั่วไปในตลาดและเทคโนโลยีขัน้สูงหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการใช้เคร่ืองจักรท่ีมี
เทคโนโลยีขัน้สูงและครบวงจรดังกล่าว รวมถึงความสามารถของบริษัทฯในการวิจัย พัฒนาและร่วมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กบัลกูค้า (Joint Innovation) ทําให้บริษัทฯสามารถรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น
นวตักรรมใหม่อย่างหลากหลาย ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความซบัซ้อนและชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องการความ
ละเอียดและความแม่นยําสงู เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าชัน้นําของโลกได้  

1. การผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly : MMA)  
 บริษัทฯรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ อาทิ เช่น 

 การรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly หรือ PCBA) 
เพ่ือควบคมุการทํางานของฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive Control Board) 

 

 
Hard Disk Drive Control Board สาํหรับฮาร์ดดสิก์  

 การผลิตและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ วงจรอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ Touch Pad ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบ Notebook และชิน้สว่น Click Wheel Interface ในผลิตภณัฑ์เคร่ืองฟังเพลง MP3 

  

Touch Screen สาํหรับคอมพวิเตอร์พกพา Click Wheel Interface สาํหรับเคร่ืองเล่น MP3 
 

 การผลิตและประกอบหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen) ได้แก่  หน้าจอระบบสัมผัสสําหรับ
โทรศพัท์มือถือแบบ Smart Phone และเคร่ืองเลน่ MP4 โดยใช้เทคโนโลยีการเช่ือมแผงวงจรขัน้สงูลงบน
แผ่นพลาสติกใส (PET) ซึ่งทําให้มีต้นทนุท่ีตํ่าและมีความยืดหยุ่นกว่าหน้าจอแบบแก้ว โดยยงัสามารถ
นําไปใช้สําหรับอปุกรณ์อ่ืน ๆ ได้อีกมากมาย ในแทบทกุอตุสาหกรรม ได้แก่ เตาไมโครเวฟ 
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Touch Screen สาํหรับโทรศัพท์มือถือรุ่น Smart Phone ต่าง ๆ 

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

สําหรับอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์หลายชนิด 
 การรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับโทรศัพท์สํานักงานให้กับ NEC ซึ่งเป็นการ

ผลิตและประกอบในส่วนของ LCD Module ท่ีมีลกัษณะคล้ายกับการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วน
หน้าจอสําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (LCD Module Assembly)  

 การผลิตและประกอบอุปกรณ์สื่อสารระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นระบบ
ฉลากท่ีพฒันาขึน้จากระบบฉลากแบบแถบบาร์โค้ด โดยจุดเด่นของ RFID คือสามารถอ่านข้อมูลของ
ฉลากได้โดยไม่ต้องมีการสมัผสั มีคณุสมบตัิท่ีทนต่อความชืน้ แรงสัน่สะเทือน การกระทบกระแทก และ
สามารถอ่านข้อมลูได้ด้วยความเร็วสงู โดยผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ระบบฉลากแบบ RFID เช่น บตัรสําหรับผ่าน
เข้าออก บตัรจอดรถ และ ระบบฉลากของสินค้า เป็นต้น  

 การผลิตและประกอบวงจรในบตัรสมาร์ตการ์ดเป็นบตัรบนัทกึข้อมลู โดยสมาร์ตการ์ดจะมีการบรรจเุอา
ชิปหน่วยความจําไว้ภายในตัวเพ่ือจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือทํา
หน้าท่ีหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในบัตรเอาไว้เม่ือบัตรสมาร์ตการ์ดถูกนําไปใช้งาน
ร่วมกับเคร่ืองอ่าน ตัวอย่างของบัตรสมาร์ตการ์ด อาทิ เช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม บัตรประจําตัว
ประชาชน 
 

2. การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC Packaging) ใน
ปัจจบุนั บริษัทฯให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC Packaging) ได้หลายชนิด  
 Standard Packaging ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบทัว่ ๆ ท่ีมีการผลิตกนัมานานจนมีขนาดและรูปแบบ

เป็นมาตรฐานในตลาดโดยจะมีขนาดใหญ่และหนา ได้แก่ SOIC, TSSOP, SCTO, SOT23, SOT143 
เป็นต้น และ Advanced Packaging ซึง่เป็นการประกอบแผงวงจรในรูปแบบท่ีเพ่ิงเร่ิมมีการพฒันาไม่
นานโดยจะมีขนาดเลก็และบางมากกวา่ชนิด Standard Packaging ได้แก่ TDFN (Thin Dual Flat 
Non-Lead) UDFN (Ultra-Thin Dual Flat Non-Lead) ตวัอย่างผลิตภณัฑ์การให้บริการประกอบและ
ทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC Packaging) มีอาทิเชน่ ผลิตภณัฑ์ IC Chip ตา่งๆ 

  
IC Packaging 
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 นอกจากนี ้ บริษัทฯยงัเป็นหนึง่ในผู้ นําในการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวมแบบระบบไฟฟา้
เคร่ืองกลจลุภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีกําลงัเติบโต
มากในปัจจบุนั โดยบริษัทฯมีประสบการณ์กวา่ 10 ปี ในการร่วมพฒันาเทคโนโลยี MEMS สําหรับ
นําไปใช้กบัเคร่ืองวดัแรงดนัลมยางรถยนต์ (Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) กบับริษัท
ชัน้นําของโลก ซึง่ได้เป็นข้อกําหนดทางกฏหมายของบางประเทศในการกําหนดให้รถยนต์ใหม่ทกุคนั
ต้องมีอปุกรณ์ TPMS ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่เร่ิมบงัคบัทางกฏหมายในปี 2552 และกลุม่
ประเทศยโุรปซึง่จะบงัคบัทางกฏหมายประมาณปี 2555 บริษัทฯยงันําเทคโนโลยีการผลิตนีไ้ปใช้ในการ
ผลิต ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น ไมโครโฟนในโทรศพัท์มือถือ เคร่ืองวดัความดนัในอปุกรณ์การแพทย์ อปุกรณ์
สําหรับอตุสาหกรรม และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์สําหรับผู้บริโภคทัว่ไป 

 

 

MEMS สาํหรับเคร่ืองวัดแรงดันลมยางรถยนต์  
(Tire Pressure Monitoring System) 

MEMS สาํหรับเคร่ืองวัดความดันในอุปกรณ์อื่น ๆ 

 
สทิธิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ 
พ.ศ. 2520 ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัทฯจํานวน 2 ฉบบั โดยการอนมุติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
ภายใต้เง่ือนไขตา่งๆท่ีกําหนดไว้ บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม วนัท่ี 29 กนัยายน 2547 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ เลขท่ี 2057(4)/2547 ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2547  

- ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม เลขท่ี อก 0906/005845 ลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2548 
เลขท่ี อก 0906/015080 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2549 
เลขท่ี อก 0906/015444 ลงวนัท่ี 28 มิถนุายน 2550 
เลขท่ี อก 0906/016064 ลงวนัท่ี 4 กรกฏาคม 2550 
เลขท่ี อก 0906/020700 ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2550 
เลขท่ี อก 0907/030677 ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2552 

- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม 
   การลงทนุ 

ผลิต Integrated Circuit และ LCD Module และประกอบ PCBA ประเภท 
5.5 การผลติชิน้ส่วนหรืออปุกรณ์ท่ีใช้กบัผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

- สรุปสาระสําคญั สิทธิ ประโยชน์  
   และเงื่อนไข 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 7 ปีนับจากวันท่ีเร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการนัน้ (สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
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บุคคลจะสิน้สุดในวันท่ี 8 ธันวาคม 2555) ในกรณีท่ีประกอบกิจการ
ขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนําผลขาดทุน
ประจําปีท่ีเกิดขึน้ระหว่างเวลานัน้ไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดขึน้
ภายหลงัระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลาไม่
เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปี
ใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวม
คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคล  

 ทนุจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 463.50 ล้านบาท 
 กําลงัการผลิต  
 IC  623,151,400  ช้ินต่อปี 
 LCD Module 24,177,600    ช้ินต่อปี 
 PCBA  56,414,400    ช้ินต่อปี 
 (เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 
 ต้องตัง้โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ทัง้นี ้ภายในระยะเวลา 15 ปีนบัแต่วนัเปิดดําเนินการ จะย้ายโรงงานไป
ตัง้ในท้องท่ีอืน่ไม่ได้ 

 
- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม วนัท่ี 1 มีนาคม 2549 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ เลขท่ี 1386(4)/2549 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2549  
- ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม เลขท่ี อก 0906/013806 ลงวนัท่ี 8 มิถนุายน 2550 

เลขท่ี อก 0906/016064 ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2550 
เลขท่ี อก 0907/007603 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2552 
เลขท่ี อก 0907/030676 ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2552 
เลขท่ี อก 0907/023225 ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2553 

- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม 
   การลงทนุ 

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

- สรุปสาระสําคญั สิทธิ ประโยชน์  
   และเงื่อนไข 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 7 ปีนับจากวันท่ีเร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการนัน้ (สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจะสิน้สุดในวันท่ี 30 เมษายน 2557) ในกรณีท่ีประกอบกิจการ
ขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนําผลขาดทุน
ประจําปีท่ีเกิดขึน้ระหว่างเวลานัน้ไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดขึน้
ภายหลงัระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลาไม่
เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปี
ใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวม
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คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคล  

 ต้องมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในด้านฝึกอบรมบคุลากรไทยเทียบกับค่าใช้จ่าย
เงินเดือนและค่าจ้าง (Payroll) ของทัง้คนไทยและคนตา่งชาติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ในระยะ 3 ปีแรก 

 ทนุจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 463.50 ล้านบาท 
 กําลงัการผลิต  
 IC   61,705,440  ช้ินต่อปี 
 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 48,180,000  ช้ินต่อปี 
 (เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 
 ต้องตัง้โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ทัง้นี ้ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัเปิดดําเนินการ จะย้ายโรงงานไป
ตัง้ในท้องท่ีอืน่ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการ 

 
- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ เลขท่ี 2020 (1)/2552 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2552  
- ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม เลขท่ี อก 0907/014022 ลงวนัท่ี 14 มิถนุายน 2553 

เลขท่ี อก 0907/017752 ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2554 
- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม 
   การลงทนุ 

ผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SEMICONDUCTOR และ PCBA สําหรับ 
HARD DISK DRIVE 

- สรุปสาระสําคญั สิทธิ ประโยชน์  
   และเงื่อนไข 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปีนับจากวันท่ีเร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการนัน้ (สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจะสิน้สุดในวันท่ี 6 ธันวาคม 2561) ในกรณีท่ีประกอบกิจการ
ขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนําผลขาดทุน
ประจําปีท่ีเกิดขึน้ระหว่างเวลานัน้ไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดขึน้
ภายหลงัระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลาไม่
เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปี
ใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไป
คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคล  

 ทนุจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 736.00 ล้านบาท 
 กําลงัการผลิต  
 SEMICONDUCTOR 3,621,560,000  ช้ินต่อปี 
 PCBA     60,000,000  ช้ินต่อปี 
 (เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 
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- วนัท่ีได้รับการอนมุตัิการสง่เสริม วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 
- บตัรสง่เสริมการลงทนุ เลขท่ี 1167(1)2555  ลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2555  
- ประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม 
   การลงทนุ 

ผลิต RFID WAFER 

- สรุปสาระสําคญั สิทธิ ประโยชน์  
   และเงื่อนไข 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 7 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการนัน้  ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทนุในระหวา่ง
เวลาท่ีได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนําผลขาดทุนประจําปีท่ีเกิดขึน้
ระหว่างเวลานัน้ไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาท่ี
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพ้น
กําหนดเวลานัน้ โดยเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็
ได้ 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวม
คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคล 

 ทนุจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 830.42 ล้านบาท 
 กําลงัการผลิต  
 RFID WAFER  157,680  ช้ินต่อปี 
 (เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง ตอ่วนั 365 วนั ตอ่ปี) 

 
นอกจากน้ี บริษัทฯได้รับสทิธิการส่งเสริมการลงทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที ่7/2552 เร่ืองมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้
บริษัททีไ่ด้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอม็ เอ ไอ 
(MAI) ซึง่ บริษัทฯจะได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคลโดยไม่จาํกัดวงเงนิ 
 

4.2 การตลาดและการจัดจาํหน่าย 
4.2.1 ลักษณะการให้บริการ และประเภทสนิค้าที่ผลติ  

บริษัทฯผลิตและประกอบชิน้สว่นทางอเิล็กทรอนิกส์เพ่ือจําหน่ายให้บริษัทท่ีผลิตสินค้าในหลากหลายประเภท
อตุสาหกรรม ได้แก่ กลุม่คอมพิวเตอร์ กลุม่อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ กลุม่อปุกรณ์
สื่อสาร กลุ่มอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยั และอตุสาหกรรมเคร่ืองบนัเทิง และอ่ืนๆ บริษัทฯมีรายได้และสดัส่วนการ
ขายให้กลุ่มลกูค้าในประเทศต่างๆ ดงันี ้

สัดส่วนการจาํหน่ายช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ของบริษัทฯจาํแนกตามภมิูภาค 

 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
กลุ่มตลาดในประเทศสหรัฐ 2,152,790 16.44 1,489,676 19.90 289,449 8.20 
กลุ่มตลาดในประเทศยโุรป 75,936 0.58 47,775 0.64 18,605 0.53 
กลุ่มตลาดภายในประเทศ (เพ่ือสง่ออก) 10,862,898 82.98 5,948,841 79.46 3,220,294 91.27 

รายได้จากการขายรวม 13,091,624 100.00 7,486,292 100.00 3,528,348 100.00 
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บริษัทฯได้ทําการตลาดในการติดต่อลกูค้าและรับจ้างผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ การทําการตลาดโดยตรงจากหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในบริษัทฯทางหนึง่ และผ่านทางบริษัทร่วม พนัธมิตร 
และตวัแทนการตลาดของบริษัทฯ  

 
สัดส่วนรายได้จาํแนกตามช่องทางการจัดจาํหน่าย 

รายได้จากการขาย 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

ขายตรง 12,120,892 92.58 6,738,043 90.01 3,208,502 90.94 
Stars USA 795,637 6.08 613,092 8.19 281,611 7.98 
Smart Electronics 155,510 1.19 116,911 1.56 20,510 0.58 
SIIX Corporation 19,585 0.15 18,246 0.24 17,707 0.50 

SmarTrek - - - - - - 

รวม 13,091,624 100.00 7,486,292 100.00 3,528,348 100.00 

 
ตวัแทนการตลาดของบริษัทฯมี 4 ราย ได้แก่ 
 Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทสญัชาติสหรัฐอเมริกา มีสํานักงานอยู่ท่ี ซิลิกอนวัลเลย์ เมือง

ซานโจเซ ่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมผู้บริหารมีความรู้ความชํานาญในการจดัจําหน่ายและ
ร่วมพฒันาสินค้ากบัลกูค้า รวมถึงการให้บริการ การรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีสถานะ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯโดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 59 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

 Smart Electronics เป็นบริษัทสญัชาติเยอรมนั ปัจจบุนัเป็นตวัแทนจดัจําหน่ายให้กบั  บริษัทฯในประเทศแถบ
ยุโรป  ผู้ บริหารของบริษัทมีความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดจําหน่ายอุปกรณ์และชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศแถบยโุรปมากกวา่สิบปี  

 Japan Unit เป็นหน่วยงานในบริษัทฯเพื่อทําการตลาดในประเทศญ่ีปุ่ น ในปัจจบุนัมีผู้บริหารเป็นชาวญ่ีปุ่ นซึ่ง
มีประสบการณ์และความชํานาญในอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

 Smar Trek เป็นบริษัทสัญชาติไต้หวัน มีสํานักงานอยู่ ท่ีซินจู ประเทศไต้หวัน ซึ่งถือเป็นย่านศูนย์กลาง
อตุสาหกรรมไฮเทค เป็นบริษัทฯท่ีมีความแข็งแกร่งด้านสายสมัพันธ์กับบริษัทไฮเทคขนาดใหญ่จํานวนมาก
ของไต้หวนั และมีประสบการณ์ด้านการรับจ้างผลิตขัน้สงูในธุรกิจ IC 

 
4.2.2 การจัดหาผลติภณัฑ์ และบริการ 

กาํลังการผลิต 
ในปัจจบุนั บริษัทฯมีโรงงาน 2 แห่งตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน (เขตส่งออก) จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา บนเนือ้ท่ี 17 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด 25,500 ตารางเมตร และดําเนินการผลิต 3 กะต่อวนั กะ
ละ 8 ชัว่โมง ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 โรงงานแห่งที ่ 1  สร้างเสร็จเม่ือปี 2540 บนเนือ้ท่ี
ประมาณ 4 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้สิน้ 3,500 ตาราง
เมตร บริษัทฯได้ทําการปรับปรุงระบบต่างๆให้พร้อม
และมีมาตรฐานท่ีจะสามารถรองรับลกูค้าระดบัโลก
เช่นเดียวกบัโรงงานแห่งท่ี 2   
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 โรงงานแห่งที2่  ตวัอาคารสร้างเสร็จเม่ือปี 2548 และ
มีการดําเนินการผลิต เม่ือปี 2549 ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี
ประมาณ 13 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้สิน้ 22,000 
ตารางเมตร โดยมีกําลงัการผลติทัง้สิน้ประมาณ 1,600 
ล้านชิน้ต่อปี ให้บริการ Microelectronics Module 
Assembly (MMA), IC Packaging Assembly & Test 
และ Captive Line Assembly  
 

ในปี 2555 บริษัทได้เข้าทําการฟืน้ฟโูรงงาน และดําเนินการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ือฟืน้ฟสูายการผลิตให้กลบัเข้า
สูส่ภาวะปกติและเติบโตอย่างต่อเน่ือง ณ สิน้ปี บริษัทสามารถฟืน้ฟกํูาลงัการผลิตได้ดงันี ้

 
ผลิตภณัฑ์ กาํลังการผลิตเตม็ที่ต่อปี (ล้านชิน้) ก่อนนํา้ท่วม 

การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC) 1,500.00 
การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (MMA) 120.00 
รวม 1,620.00 

 
 ขัน้ตอนการทาํการตลาดและการผลิต 
 

ขัน้ตอนการทําการตลาดของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงันี ้
 
 
 

 
 

 
 
สําหรับขัน้ตอนในการรับจ้างผลติและประกอบชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 

การออกแบบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ การจดัหาวตัถดิุบ การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ การทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ และการบรรจแุละขนส่ง 

 
การออกแบบช้ินส่วนอเิล็กทรอนิกส์ ในขัน้ตอนของการออกแบบ ทีมงานวิศวกรของบริษัทฯจะร่วมกบั

ลกูค้าในการออกแบบชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์ (Joint Innovation) เพ่ือให้เข้าใจถึงความต้องการของลกูค้าและให้ได้
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ ในขณะเดียวกนั ก็สามารถลดต้นทนุ พลงังาน อนัเป็นผลมาจากขัน้ตอนในการผลิตและ
ประกอบท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึง่นอกจากจะได้ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าแล้ว ผลจากการร่วมออกแบบและพฒันากบั
ลกูค้าจะเป็นพนัธะสญัญาให้ลกูค้าใช้บริการตอ่ไปในระยะยาว โดยบริษัทฯจะให้คําแนะนําในการจดัวางแผงวงจร 
เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และดําเนินการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ต้นแบบ ซึง่จากการท่ีบริษัทฯมี
เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีทนัสมยัและมีความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีดงักล่าวในการผลิตและประกอบ ทําให้การ
ออกแบบชิน้สว่นสามารถยืดหยุน่ได้ตามความต้องการของลกูค้า ในปัจจบุนั ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯร่วมกบัลกูค้า

ส่งมอบ

สินค้า
ผลิตจริง

จัดหา

วัตถุดบิ
ตดิต่อ

ลูกค้า

ลูกค้า

แจ้งให้

เสนอ

ราคา

ตอบรับการ

เสนอนราคา

บริษัท

เสนอราคา
ออกแบบ ทดลอง

การผลิต
ทําสัญญา

ส่งมอบ
สินค้า
ชุดแรก

ผลิตจริงจัดหา
วัตถุดบิ

ตดิต่อ
ลูกค้า

ลูกค้า
แจ้งให้
เสนอ
ราคา

ตอบรับการ
เสนอนราคา

บริษัท
เสนอราคา

ออกแบบ
และพัฒนา

ทดลอง
การผลิต

ทาํสัญญา

เดือนที่ 0 เดือนท่ี 2-3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 6
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ออกแบบและพฒันาชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 30 ของรุ่นผลิตภณัฑ์ สําหรับการจดสิทธิบตัรใน
เทคโนโลยีท่ีเกิดจากการพฒันาร่วมกนั (Joint Innovation) นัน้ ลกูค้าจะเป็นผู้จดสิทธิบตัร และบริษัทฯจะเป็นผู้ นํา
เทคโนโลยีดงักลา่วไปใช้ในการผลิตสินค้า 

การจัดหาวัตถุดบิ วตัถดิุบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตมีทัง้วตัถดิุบท่ีลกูค้าและตวัแทนการตลาดเป็นผู้จดัหา
ให้ และวตัถดุบิท่ีบริษัทฯเป็นผู้จดัหาเอง โดยวตัถดิุบท่ีลกูค้าจดัหาให้นัน้ ลกูค้าจะสง่มอบวตัถดิุบตามจํานวนท่ี
เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วน ในกรณีท่ีบริษัทฯเป็นผู้จดัหาเอง บริษัทฯจะต้องวาง
แผนการจดัซือ้ ซึง่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สัง่ซือ้วตัถดิุบลว่งหน้า แตจ่ะสัง่วตัถดิุบเม่ือได้รับคําสัง่จากลกูค้าให้ผลติและ
ประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์แล้วเท่านัน้ 

การผลติและประกอบชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ เม่ือบริษัทฯได้รับวตัถดิุบตามท่ีต้องการแล้ว ก็จะ
ดําเนินการผลิตและประกอบชิน้สว่นตามแบบท่ีลกูค้าต้องการ โดยประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจร
ชนิดตา่ง ๆ โดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ เทคโนโลยีขัน้สงูท่ี
เคร่ืองจกัรของบริษัทฯใช้อยู่ในปัจจบุนัเป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และเป็นท่ีนิยมในต่างประเทศ มีความซบัซ้อนและมี
ต้นทนุสงู ได้แก่ FCOF และ FCOG เป็นต้น โดยชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีได้จากการผลิตและประกอบด้วยเทคโนโลยี
เหล่านีจ้ะมีคณุภาพสงู ขนาดเลก็ และนํา้หนกัเบา ในปัจจบุนัผู้ผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทยยงัไม่มีการนําเทคโนโลยีเหล่านีเ้ข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย นอกจากนี ้ บริษัทฯยงัใช้เทคโนโลยีในการประกอบ
ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนท่ีมีต้นทนุต่ํากวา่ เช่น PTH, SMT และ COB ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้กนัทัว่ไปใน
ปัจจบุนั   

ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึง่ อาจต้องใช้เทคโนโลยีในการ
ผลิตและประกอบหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภณัฑ์ บริษัทฯจะเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุ ซึง่เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์นัน้ สามารถใช้สําหรับการผลิตอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ได้หลากหลายชนิด  

การทดสอบผลิตภัณฑ์ หลงัจากการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะทําการตรวจสอบ
การทํางานของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทกุชิน้งานโดยผ่านระบบงานด้านการประกนัคณุภาพและความเช่ือถือ 
(Quality and Reliability Assurance) ก่อนการจดัสง่สินค้าให้แก่ลกูค้า เพ่ือให้แน่ใจวา่สินค้าท่ีจดัส่งให้ลกูค้านัน้
ถกูต้อง มีคณุภาพและมาตรฐานตามท่ีลกูค้าต้องการ 

การบรรจุและขนส่ง หลงัจากได้ทําการตรวจสอบผลิตภณัฑ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก็จะทําการบรรจุ
ผลิตภณัฑ์และจดัสง่ให้กบัลกูค้าปลายทางตอ่ไป  โดยบริษัทฯจะได้รับค่าจ้างในการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์จาก
ตวัแทนการตลาดหากเป็นรายการว่าจ้างท่ีผ่านตวัแทนการตลาด  สว่นในกรณีเป็นลกูค้าทางตรงท่ีบริษัทฯเป็นผู้หามา
เอง บริษัทฯก็จะได้รับคา่จ้างในการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์จากลกูค้าโดยตรง 
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R&D SERVICE MATERIAL’S SOURCING,
PROCUREMENT &
MARKETING

ELECTRONICS &
MECHANIC PARTS
MANUFACTURING

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

OEM SERVICE LOGISTICS SERVICE

FINISHED
PRODUCT

MFG COSTING

CONCURRENT
ENGINEERING

SELECTION OF
MFG FACILILITIES

MICRO
ELECTRONICS

ASSY MFG
COSTING

CUSTOMER
SPEC

PROJECT
PLANNING

MATERIALS
SOURCING

GLOBAL COST
EVALUATION

PROPOSAL OF
OPTIMUM BOM

QUOTATION CONTRACT

PARTS MFG
COSTING

MATERIALS
PROCUREMENT

MATERIALS
DELIVERY
CONTROL

KITTING

DELIVERY

PRODUCTION
ENGINEERING

ESTABLISHMENT
OF PROCESS/
QC STANDARD

MASS
PRODUCTION

 
 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 

ในปัจจบุนัเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์มีหลายประเภท โดยชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีได้จากการผลิตและประกอบด้วยเทคโนโลยีท่ีต่างกนัจะมีต้นทนุการผลิต และคณุสมบติัแตกต่างกนั
โดยเฉพาะในด้านขนาด และนํา้หนกั เป็นต้น ซึง่การผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดจะเลือกใช้
เทคโนโลยีแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ท่ีนําชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์นัน้ไปประกอบต่อไป โดย
พฒันาการของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์เร่ิมต้นจากเทคโนโลยีการผลิตและ
ประกอบท่ีไม่ซบัซ้อนมากนกัและใช้แรงงานคนเป็นหลกั เช่น  เทคโนโลยีแบบ Pin Through Hole (“PTH”) โดยใน
ปัจจบุนั เทคโนโลยีในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์มีแนวโน้มท่ีจะซบัซ้อนย่ิงขึน้ และลดการใช้
แรงงานคนลง เน่ืองจากความต้องการชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะนําไปประกอบในผลิตภณัฑ์ขัน้ปลายมีขนาดเลก็ลง
มาก โดยเทคโนโลยีระดบัสงูท่ีมีความซบัซ้อน และใช้แรงงานคนน้อย ได้แก่ Flip Chip on Flexible Circuit (“FCOF”) 
และ Flip Chip on Glass (“FCOG”) จากการท่ีบริษัทฯได้ลงทนุในเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีไม่ซบัซ้อน และ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จงึสามารถผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตท่ีหลากหลายและครบวงจรประกอบกนัความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ของบริษัทฯในการร่วมพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์กบัลกูค้า ในการตอบสนองความ
ต้องการของกระบวนการผลิตใหม่ๆ ของลกูค้าชัน้นําของโลก นอกจากนี ้ จากการท่ีบริษัทฯมีการให้บริการประกอบ
ชิน้สว่นผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟา้
รวม (IC Packaging) อยู่ในโรงงานเดียวกนั จงึสามารถนําสายการผลิตทัง้คู่มาประยกุต์เข้าด้วยกนัเพ่ือผสมผสานกนั
เป็นเทคโนโลยีการผลติแบบ System in Package (SiP) ซึง่จะรวมวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะ Microelectronics 
Module Assembly อยู่ในวงจรไฟฟา้รวม IC ตวัเดียว ทําให้สามารถผลิตชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ในขนาดท่ีเล็กลงมาก  

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

 
สําหรับเทคโนโลยี FCOF และ FCOG นัน้ สามารถใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายนอกเหนือจาก 

LCD Module Assembly ซึง่เทคโนโลยีประเภทนีส้ามารถใช้กบัการเช่ือมวงจรไฟฟ้าท่ีมีขนาดจดุเช่ือมเล็กมากและมี
จํานวนจดุเชื่อมมากกวา่ 100 จดุเช่ือมขึน้ไป ได้แก่ การผลิต Finger Print Sensor, Optical Mouse Sensor, 
โทรทศัน์ LCD, Secure Pad, Touch Screen Panel และ Intelligent Card เป็นต้น  
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เทคโนโลยีการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีการผลิต 

และประกอบ 
รายละเอยีดของเทคโนโลยี ตวัอย่างผลิตภัณฑ์ 

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

 เป็นเทคโนโลยีที่ยงัคงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องขนาดและ
นํา้หนกั 

 เครื่องเป่าผม  
 เครื่องฟอกอากาศ  
 

Surface Mounted 
Technology (SMT) 

 เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยการติดตัง้ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Surface-Mounted Device หรือ SMD) ลง
บนพืน้ผิวของแผ่นวงจรพิมพ์ เช่น อปุกรณ์วงจรรวม ตัวต้านทาน ตวัเก็บประจุไฟฟ้า และไดโอด SMD มีข้อได้เปรียบในด้านของ
ขนาด นํา้หนัก ต้นทุนในการผลิต และความทนทาน เมื่อเปรียบเทียบกับชิน้ส่วนแบบมีขาเสียบที่ใช้กันอยู่เดิม จึงส่งผลให้
เทคโนโลยีการผลิตแบบ SMT เป็นที่แพร่หลายในวงการอตุสาหกรรม และชิน้ส่วนแบบ SMD ได้รับการพฒันาเพื่อให้มีขนาดที่เล็ก
ลงและสามารถช่วยลดต้นทนุของผลิตภณัฑ์ 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่ 
 ชิน้สว่นอปุกรณ์โทรศพัท์ 
 ชิน้สว่นอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์/notebook  
 Remote Control Unit 

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

 เป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุนตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัการติดตัง้วงจรรวมซึง่ผ่านการประกอบแล้ว (Integrated Circuit หรือ IC) จึงทําให้
สามารถลดต้นทนุของอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ลงได้ 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์
notebook 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์โทรศพัท์ 
 ชิน้สว่นอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

แบบพกพา 
 บตัรสมาร์ทการ์ด 
 บตัรแสดงตวัตน (RFID CARD) 
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เทคโนโลยีการผลิต 
และประกอบ 

รายละเอยีดของเทคโนโลยี ตวัอย่างผลิตภัณฑ์ 

Chip on Flexible Circuit 
(COF) 

 เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ด้วยการติดตัง้วงจรรวมโดยตรงลงบนแผ่นฐานชนิดอ่อนตวั (Flexible substrate) 
และใช้ลวดอลมูิเนียมในการเชื่อมวงจรเช่นเดียวกบัเทคโนโลยี COB 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์
notebook 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์อิเลก็โทรนิกส์แบบ
พกพา 

Flip Chip on Flexible 
Circuit (FCOF) 

 เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการติดตัง้วงจรรวมโดยตรงลงบนแผ่นฐานชนิดอ่อนตัว โดยจะมีความ
แตกต่างกบัเทคโนโลยีแบบ COF ที่การติดตัง้อปุกรณ์วงจรรวม (Integrated Circuit หรือ IC) ซึ่งจะเป็นแบบวางหงายลงบนแผ่น
ฐานชนิดออ่นตวัแทนการวางควํ่าแบบ FCOF 

 เทคโนโลยีนีเ้ป็นเทคโนโลยีชัน้สูงเช่นเดียวกับเทคโนโลยีแบบ FCOG เนื่องจากในการวางอุปกรณ์วงจรรวมควํ่าลงบนแผ่นฐาน
โดยตรงจะทําให้ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์มีขนาดเลก็ลง เนื่องจากต้องมีการเชื่อมวงจรด้วย Anisotropic Conductive Film หรือ Gold 
to Gold 

 ชิน้สว่นอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่ 
 ชิน้สว่นอปุกรณ์อิเลก็โทรนิกส์แบบ

พกพา 
 ชิน้สว่นเครื่องสแกนลายนิว้มือ 
 ชดุจอแสดงผลบนบตัรสมาร์ท

การ์ด 
Flip Chip on Glass 
(FCOG) 

 เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการติดตัง้วงจรรวมโดยตรงลงบนแผ่นฐานชนิดแก้ว (Glass) และเชื่อมวงจร
ด้วย Anisotropic Conductive Film หรือวิธี Gold to Gold  

 เป็นเทคโนโลยีชัน้สงู โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของเทคโนโลยี การออกแบบ ราคา และ ความทนทาน ซึง่ทําให้สามารถออกแบบ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเร็วที่สงูขึน้ ขนาดเลก็ลง นํา้หนกัลดลง ต้นทนุการผลิตลดลง และลดขัน้ตอนในการผลิต 

 อปุกรณ์ประเภทพกพา 
(portable/mobile Application) 

 ชิน้สว่นโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
 เครื่องอา่นบาร์โค้ด (Barcode 

Scanning) 
 อปุกรณ์เครื่องวดัตา่ง ๆ 
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4.2.3 การจัดหาและแหล่งที่มาของวัตถุดบิหลัก 
วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ 

วตัถดิุบหลกั และวตัถดิุบอ่ืน ๆ โดยวตัถดิุบหลกัจะนําไปใช้ในการประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ ส่วนวตัถดิุบอ่ืน ๆ 
คือวสัดท่ีุใช้ในการสนบัสนนุการผลิต เช่น นํา้ยาทําความสะอาด และเทปกาว เป็นต้น 

การจดัหาวตัถดุิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทฯมี 2 วิธี คือ วตัถดิุบท่ี
ลกูค้าหรือตวัแทนการตลาดเป็นผู้จดัหาให้ (Consignment) และวตัถดุิบท่ีบริษัทฯจดัหาเอง (Turnkey) โดยวตัถดิุบ
สว่นใหญ่ท่ีใช้ในการผลิตและประกอบในปัจจบุนัเป็นวตัถดิุบท่ีบริษัทฯจดัหาเอง (Turnkey) สําหรับวตัถดิุบท่ีลกูค้า
หรือตวัแทนการตลาดเป็นผู้จดัหาให้ (Consignment) ลกูค้าหรือตวัแทนการตลาดจะส่งมอบวตัถดุิบตามจํานวนท่ี
เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วน ในสว่นของวตัถดิุบท่ีบริษัทฯเป็นผู้จดัหาเอง (Turnkey) 
นัน้ สว่นมากลกูค้าจะเป็นผู้คดัเลือกวา่ให้สัง่ซือ้จากผู้จดัจําหน่ายวตัถดุิบรายใด ซึง่คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 90 
– 95 ของมลูคา่วตัถดิุบท่ีบริษัทฯเป็นผู้จดัหาเอง (Turnkey) ทัง้หมด โดยวตัถดุิบท่ีเหลือประมาณร้อยละ 5 – 10 ของ
มลูค่าวตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตทัง้หมด เป็นวตัถดิุบอ่ืน ๆ บริษัทฯจะเป็นผู้จดัหาเอง อย่างไรก็ตาม โดยปกติบริษัทฯจะ
ไม่มีการสัง่วตัถดุิบลว่งหน้า แตจ่ะสัง่ซือ้วตัถดิุบเม่ือได้รับคําสัง่จากลกูค้าให้ผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์
แล้วเท่านัน้ 

ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทผลิต Hard Disk ซึง่มีการจดัหาวตัถดิุบลกัษณะ Turn Key บริษัทฯจะต้องบนัทึกต้นทนุ
วตัถดิุบ โดยมลูค่าวตัถดิุบในสว่นนีมี้มลูคา่ท่ีมากโดยคิดเป็นสดัสว่นกวา่ร้อยละ 96 ของราคาขาย สําหรับแหล่ง
วตัถดิุบ บริษัทผลิต Hard Disk รายดงักลา่ว จะเป็นผู้ กําหนดให้บริษัทฯซือ้วตัถดุิบเหลา่นีจ้ากตวัเอง และแหล่งท่ี
ลกูค้ากําหนดตาม AVL (Approved Vendor List)  ซึง่บริษัทฯบนัทึกต้นทนุวตัถดิุบของลกูค้ารายนีท้ัง้หมดเป็นการ
สัง่ซือ้ภายในประเทศ อนัเป็นผลให้มลูค่าการสัง่ซือ้วตัถดิุบโดยรวมมาจากภายในประเทศเป็นสว่นใหญ่ สําหรับ
วตัถดิุบท่ีมีการจดัซือ้จาก บริษัทผลิต Hard Disk รายนัน้โดยตรง คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของมลูคา่วตัถดิุบ
ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้มีความสี่ยงจากการผึ่งพิงแหล่งท่ีมาของวตัถดิุบจาก บริษัทผลิต Hard Disk ราย
ดงักล่าว เน่ืองจากวา่การสัง่ซือ้วตัถดิุบจาก บริษัทผลิต Hard Disk รายนัน้จะสมัพนัธ์กบัยอดการสัง่ซือ้และบริษัทฯจะ
ไม่มีการสัง่วตัถดุิบลว่งหน้า     

อย่างไรก็ดี วตัถดิุบหลายชนิดจําเป็นต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศ เน่ืองจากวตัถดิุบเหลา่นีต้้องใช้
เทคโนโลยีสงูในการผลิต ซึง่ยงัไม่สามารถผลติได้ในประเทศ  โดยสว่นใหญ่บริษัทฯสัง่จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย ฮ่องกง จีน เกาหลีและไต้หวนั เพ่ือนํามาประกอบเป็นแผงวงจรไฟฟ้า  วตัถดิุบสว่นใหญ่จะ
ซือ้ตามคณุสมบติัท่ีลกูค้ากําหนด และบริษัทฯต้องมีการตรวจสอบคณุภาพของวตัถดิุบท่ีสัง่ซือ้โดยการสุม่ตวัอย่าง
ตามอตัราส่วนของวตัถดุิบแตล่ะประเภทและตรวจสอบคณุสมบติัของผู้จดัจําหน่ายวตัถดุิบแตล่ะราย 
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รายละเอียดของวตัถดิุบหลกัและแหลง่ท่ีมาของวตัถดิุบหลกั สําหรับการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ มีดงันี ้
วตัถดิุบหลกัและแหล่งทีม่า 

วตัถดิุบ คําอธิบาย แหลง่ท่ีมา 
PCB (Printed Circuit 
Board) และ FPC 
(Flexible Printed 
Circuit) 

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

ไทย จีน สิงคโปร์ 

IC วงจรรวม (Integrated Circuit) ใช้ควบคมุการทํางาน/
สัง่การ 

ไทย จีน สิงคโปร์ เกาหล ี

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

ไทย จีน สิงคโปร์ เกาหล ี

Lead Frame เป็นส่วนท่ีใช้เช่ือมต่อวงจรไฟฟา้ระหว่างใน Die กบั
แผงวงจรไฟฟา้รวม  ซึง่จะทําจากทองแดงเคลือบผิว
โดยโลหะนําไฟฟ้าแตส่กึกร่อนยาก 

ฮ่องกง เกาหล ีสิงคโปร์ 

ลวดเช่ือมวงจร (ทอง ,
อลมิูเนียม และอ่ืนๆ) 

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

ไทย ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ 

ACF (Anisotropic 
Conductive Film) 

กาวชนิดพิเศษใช้เป็นตวักลางในการติด/เช่ือมต่อ สว่น
ตา่ง ๆ ในขัน้ตอนการประกอบ 

ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา  

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

Silicone และ Coating 
Material 

นํา้ยา ซลิิโคน หรือนํา้ยา/เม็ดอิพ็อกซีใช้เคลือบปิด
วงจรไฟฟา้ท่ีเช่ือมต่อสําเร็จเพื่อปอ้งการความเสียหาย
ตอ่บริเวณที่เช่ือมวงจรและป้องกนัความชืน้ในอากาศ 

ไทย ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ 

Packing Material บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้สําหรับบรรจสุินค้าสําเร็จรูปตามท่ี
ลกูค้าหรือมาตรฐานอตุสาหกรรมกําหนด 

ไทย มาเลเซีย 

LCD จอแสดงผลแบบผลกึเหลว (Liquid Crystal)ขาว/ดํา
และสี 

ญ่ีปุ่ น จีน  เกาหลี ไต้หวนั 

Touch Pad / Screen ใช้ในการควบคมุเคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยวิธีสมัผสัหน้าจอ ญ่ีปุ่ น จีน  เกาหลี ไต้หวนั 
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 นโยบายการสั่งซือ้วัตถุดบิ 
 บริษัทฯใช้นโยบายในการสัง่ซือ้วตัถดิุบแตล่ะชนิดอย่างน้อย 2 ถงึ 3 ราย เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบราคาจาก
ผู้ จําหน่ายวตัถดุบิแตล่ะราย  สร้างการแขง่ขนัระหวา่งผู้จําหน่าย และได้ราคาวตัถดิุบและคณุภาพท่ีดีท่ีสดุ โดยจะมี
การพิจารณาเลือกผู้ จําหน่ายวตัถดิุบแต่ละรายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะคณุภาพสินค้าและความสามารถในการจดัส่ง
วตัถดิุบได้ตรงต่อเวลา สําหรับแหล่งในการสัง่ซือ้วตัถดุิบ บริษัทฯจะพยายามจดัหาวตัถดิุบจากแหล่งภายในประเทศ
เป็นอนัดบัแรก ซึง่จะสะดวกในการติดต่อและสามารถจดัการเร่ืองเวลาในการจดัส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็
ตาม วตัถดิุบหลายชนิดจําเป็นต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศ เน่ืองจากวตัถดิุบเหล่านีต้้องใช้เทคโนโลยีสงูในการ
ผลิต ซึง่ยงัไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ   

บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะผลิตสินค้าโดยใช้วตัถดิุบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ซึง่นอกจากจะ
เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ โรงงาน และไม่ส่งผลกระทบในทางลบตอ่สขุภาพของพนกังานแล้ว ในเชิงธุรกิจ 
บริษัทฯยงัสามารถจําหน่ายสินค้าเข้าไปยงัประเทศคูค้่าท่ีในปัจจบุนั ได้มีการรณรงค์เพ่ือการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
นอกเหนือจากมาตรฐานคณุภาพสินค้า และมาตรฐานด้านความปลอดภยั และเร่ิมหนัมาให้ความสนใจและจริงจงัต่อ
ปัญหาผลกระทบของสินค้าต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้  ความเข้มงวดในด้านการใช้วตัถดิุบและการใช้สารท่ีเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมของประเทศคูค้่าก็มีแนวโน้มท่ีจะเข้มงวดขึน้เร่ือย ๆ ประกอบกบัแนวโน้มในการบริโภคสินค้าท่ีอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีมากขึน้ ดงันัน้ เพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้ในตลาดเสรีทกุภมิูภาค บริษัทฯจงึมีนโยบายท่ีชดัเจนในการ
ปรับปรุง และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็น "ผลิตภณัฑ์สะอาด" (Green Product) และมีความเข้มงวดในการสัง่ซือ้วตัถดิุบ
ท่ีมีคณุภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้สารอ่ืนทดแทนวตัถดิุบท่ีผลติจากสารท่ีเป็นพษิตอ่สิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศคูค้่า เช่น RoHS (The Restriction of the use of certain Hazardous Substance in 
electrical and electronic equipment การจํากดัการใช้สารอนัตรายบางชนิดในผลิตภณัฑ์ไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์) 
และ  WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment ระเบียบ “เศษเหลือทิง้ของผลิตภณัฑ์ไฟฟา้และ
อิเลก็ทรอนิกส์)  ซึง่บงัคบัใช้ในสหภาพยโุรป  เป็นต้น ซึง่มาตรฐานดงักล่าวได้เร่ิมมีการมีการนํา ไปประยกุต์และ
บงัคบัใช้อย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศเช่นเดียวกนั 

 
4.3 ภาวะการแข่งขันและอุตสาหกรรม 

4.3.1 การแข่งขัน 
 สําหรับในประเทศไทยผู้ประกอบการหลกัๆ ในประเทศ มีดงันี ้ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากดั 
(มหาชน) บริษัท แคล-คอมพ์ อีเลค็โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํากดั (มหาชน) บริษัท 
เอสวีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  คู่แขง่บริษัทตา่งประเทศได้แก่
ผู้ประกอบการในประเทศจีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ มาเลเซยี ไต้หวนั เกาหล ี เชน่บริษัท MMT Electronics (HK) Co., 
Ltd., และ Vigilant Electronics Co., Ltd. เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามจากการท่ีบริษัทฯได้มุ่งเน้นในการใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีชัน้สงูในการผลิต โดยมีเปา้หมาย
ท่ีจะเน้นการจําหน่ายชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีชัน้สงู เพือ่สร้างความแตกตา่งของ
ผลิตภณัฑ์ในผลิตภณัฑ์หลายประเภท ดงันัน้จงึทําให้คู่แขง่ของบริษัทฯจดัอยู่ในเฉพาะบริษัทท่ีสามารถผลิตและ
ประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีท่ีสงูและมีคณุภาพท่ีดีเย่ียมเป็นหลกัอย่างไรก็ตามบริษัทฯมีโครงสร้าง
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ธุรกิจและผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายและมีอตัราการทํากําไรท่ีต่างกนั ซึง่ทําให้บริษัทฯสามารถหาลกูค้าได้หลากหลาย 
ซึง่อาจไม่ได้แขง่ขนักบับริษัทแห่งใดแห่งหนึง่โดยตรง 

4.3.2 แนวโน้มอุตสาหกรรม 
อตุสาหกรรมการร HDD จะประสบกบัสถานการณ์การรุกตลาดของ tablet, smartphone และ solid state 

drive (SSD) ซึง่จะทําให้แนวโน้มยอดขายของ HDD ตลาดโลกลดลงประมาณ 12% ในปี 2556 ตามการคาดการณ์
ของ HIS iSuppli Storage Space market brief โดยท่ีระดบัยอดขายในปี 2556 จะอยู่ท่ีประมาณ 32.7 พนัล้านดอล
ลา่ร์สหรัฐ ซึง่ลดลง 11.8% จากปี 2555 และระดบัยอดขายในปี 2557 ก็จะอยู่ในระดบัเดียวกบัปี 2556  

 

 

 
 
สําหรับผลิตภณัฑ์ IC Packaging ความต้องการในตลาดโลกยงัคงขยายตวัจากปี 2555 ซึง่จะเป็น IC ท่ีใช้ใน

อตุสาหกรรมตา่งๆ และท่ีจะขยายตวัมากท่ีสดุก็จะเป็นใน IC ในกลุม่ Tablet และ smartphone 
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4.3.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
บริษัทฯได้รับใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมจากการนิคมอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึง่ตามใบอนญุาตดงักลา่วกําหนดให้บริษัทฯมีหน้าท่ีท่ีจะต้องมีและใช้ระบบขจดักลิ่น ฝุ่ น
ละออง หรือวตัถมีุพิษท่ีประสิทธิภาพ  และต้องดําเนินการกําจดักากอตุสาหกรรมจากกระบวนการผลิตให้ถกูต้อง  
และต้องมีระบบนํา้ทิง้ท่ีได้มาตรฐานของ กนอ.  

กระบวนการผลิตและประกอบชิน้สว่นผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทฯอาจก่อให้เกิดของเสียและนํา้เสีย
ซึง่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง  อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการตรวจวดัผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมทกุ
ปีโดยวา่จ้างให้บริษัทพฒันาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จํากดั ดาํเนินการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่ง  ตรวจวดั
คณุภาพอากาศในพืน้ท่ีทํางานและระดบัเสียง และตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํา้ทิง้ ซึง่ผลจากการตรวจสอบพบวา่บริษัท
ฯมีการควบคมุของเสียต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี ้ เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2544 บริษัทฯได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) นอกจากนีย้งัได้ผ่านมาตรฐาน WEEE (Waste Electrical and 
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Electronic Equipment) และ RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) ดงัท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  ทัง้นี ้
บริษัทฯไม่เคยมีประวติัการกระทําผิดด้านสิ่งแวดล้อม และไม่เคยได้รับการร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากมีการจดัการด้านขยะ การกําจดัสิ่งปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไม่ใช้แล้วเป็นอย่างดี โดยในส่วนของของเสียท่ีเป็น
อนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม บริษัทฯจะจดัส่งให้แก่ผู้ประกอบกิจการเฉพาะด้านการปรับปรุงคณุภาพของเสียเพ่ือ
ดําเนินการรวม คดัแยก และฝังกลบสิ่งปฏิกลูท่ีไม่ใช้แล้ว รวมถึงบําบดัคณุภาพของเสียให้มีคณุลกัษณะท่ีไม่เป็น
อนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม ส่วนการบําบดันํา้เสียนัน้ บริษัทใช้บริการระบบบําบดันํา้เสียสว่นกลางของการนิคม
อตุสาหกรรมบางปะอิน   
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5. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพย์สนิถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

  (หน่วย: บาท) 

รายการทรัพย์สิน เจ้าของกรรมสิทธิ 
มลูค่าคงเหลือสทุธิหลงัหกัค่า

เส่ือมราคาสะสม  
ทรัพย์สินท่ีมีกรรมสิทธิ   
1. ท่ิดิน/1 บริษัทฯ 70,010,000 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษัทฯ 501,040,687.41 
3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ บริษัทฯและบริษัทย่อย 1,643,869,548.21 
4. ยานพาหนะ บริษัทฯ 5,298,124.55 
5. เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตัง้ บริษัทฯ 201,096,338.51 
6. เคร่ืองจกัรระหวา่งทาง บริษัทฯ - 
7. อาคารระหวา่งก่อสร้าง บริษัทฯ - 
รวม  2,421,314,698.68 

/1 บริษัทฯได้มีการการประเมินราคาท่ีดินในส่วนของโรงงาน 1 และ 2 โดยผู้ประเมินอิสระบริษัท ซิมส์ พร็อพ
เพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จํากดั ในเดือน เมษายน 2550 โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ทําให้มลูคา่ท่ีดิน
เพ่ิมจาก 55.3 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 70 ล้านบาทในปี 2550  

บริษัทฯได้ทํากรมธรรม์ประกนัความเสี่ยงภยัทรัพย์สินสําหรับโรงงานแห่งท่ี 1 และ 2 โดยรวมถึงสิ่งปลกูสร้าง
และส่วนต่อเติม เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้สํานกังาน สินค้าคงเหลือ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และเม่ือกิจการหยดุชะงกั 
โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม สําหรับโรงงานแห่งท่ี 1 และแห่งท่ี 2 จํานวน 86 ล้านบาท และ 3,118 ล้านบาท 
ตามลําดบั ทัง้นี ้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ปลอดจากภาระจํานํา จํานอง 

 

เคร่ืองหมายการค้า 

-ไม่มี- 

 

นโยบายการลงทุน 

บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมโดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเกือ้หนุนและเอือ้
ประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริษัทฯหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการเจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ี
บริษัทฯมีความถนัดและชํานาญ โดยจะคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯเป็นสําคญั โดยบริษัทฯจะควบคมุดแูลด้วยการส่งกรรมการหรือพนกังานระดบัสูงเข้าไปเป็นตัวแทนของ
บริษัทฯตามสดัส่วนการถือหุ้น และบริษัทฯควรมีสิทธิคัดค้าน (Veto Right) ในเร่ืองท่ีสําคัญ ๆ ท่ีจะดําเนินการโดย
บริษัทย่อยและ /หรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
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คณะกรรมการของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้น และ/หรือในกรณีท่ีเป็นเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะต้องผ่านการพิจารณา
อนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย รวมทัง้ต้องนํากฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องมาบงัคบัใช้ 
 
สรุปสัญญาเช่าพืน้ที่สาํนักงาน 

-ไม่มี- 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯมีข้อพิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่สิน้สุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทฯท่ีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี 2550 บริษัทฯได้ถกูอดีตกรรมการท่านหนึ่งฟ้องในคดีอาญาข้อหาหม่ินประมาท 
เน่ืองจากการท่ีถกูบริษัทฯบอกเลิกจ้าง ศาลชัน้ต้นได้มีคําพิพากษาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2551 ว่าบริษัทฯ มีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา โดยบริษัทฯจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ศาลเป็นจํานวน 100,000 บาท บริษัทฯได้ชําระ
ค่าปรับดงักล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯได้ย่ืนอทุธรณ์คดัค้านคําพิพากษาของศาลชัน้ต้น ซึ่งศาล
อทุธรณ์ได้มีคําพิพากษาเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 ให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านดงักล่าวได้ย่ืนฎีกาเม่ือ
วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 ปัจจบุนัคดีดงักลา่วอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

นอกจากนีก้รรมการท่านดงักล่าวยงัอ้างว่าได้รับความเสียหายและเส่ือมเสียช่ือเสียงเน่ืองจากบริษัทฯได้บอก
เลิกจ้าง โดยฟ้องบริษัทฯในคดีแพ่งเรียกคา่เสียหายดงันี ้

ก) ในกรณีเสื่อมเสียช่ือเสียง จํานวน 30,000,000 บาท 

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

ค) ในกรณีสูญเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจและสูญเสียประโยชน์ในกรณีท่ีบริษัทฯจะเข้าตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในการมีสิทธิซือ้หุ้นของบริษัทฯต่ํากว่าราคาตลาด โบนสัพิเศษ และอ่ืน ๆ 
จํานวน 120,000,000 บาท 

บริษัทฯ ได้ย่ืนคําให้การแก้คดีแพ่งต่อศาลแล้ว  ปัจจบุนัศาลได้มีคําสัง่ให้งดการพิจารณาคดีนีไ้ว้ก่อนและให้
จําหน่ายคดีไว้ชัว่คราวเพื่อรอฟังผลในคดีอาญา เน่ืองจากคดีนีเ้ป็นคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญาดังกล่าวข้างต้น 
การพิจารณาคดีแพง่นีจ้งึต้องรอให้การพิจารณาคดีอาญาถึงท่ีสดุก่อน  

อย่างไรก็ตามในคําพิพากษาของศาลชัน้ต้น ศาลได้วินิจฉยัในประเด็นหนึ่งว่า “เช่ือว่าพยานทัง้หมดเบิกความ
ตามความจริง ฟังได้ว่าโจทก์ประพฤติตนและปฏิบติัหน้าท่ีเป็นดงัเช่นท่ีระบใุนเอกสารหมาย จ. 2 ซึง่อาจถือได้ว่าเป็น
การฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับการทํางานของพนกังาน ความในหมวด 7 ว่าด้วยวินยัในการปฏิบติังานและการ
ดําเนินการทางวินยัข้อ 1.12, 2.5, 2.6, 3.4, 5.3.13 ซึง่จําเลยท่ี 1 ถือเป็นเหตบุอกเลิกจ้างตามเอกสารหมาย จ.2” คํา
วินิจฉัยของศาลในประเด็นดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ในคดีแพ่งท่ีอดีตกรรมการท่านดังกล่าวได้ฟ้องเรียก
ค่าเสียหายจากบริษัทฯ     ในมลูละเมิดทําให้เขาเสียหายต่อช่ือเสียง เพราะเป็นคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา และ
ตามกฎหมายการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง  ศาลจําต้องถือข้อเท็จจริงตามท่ีปรากฏในคําพิพากษาคดีส่วนอาญา และ   
คําพิพากษาคดีสว่นแพ่งต้องเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ด้วยความรับผิดของบคุคลในทางแพ่ง โดยไม่ต้อง
คํานึงว่าจําเลยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดหรือไม่ ดงันัน้ เม่ือข้อความท่ีบริษัทฯ ระบลุงในหนงัสือบอกเลิก
จ้างเป็นความจริงมิใช่ความเท็จ การกระทําของบริษัทฯ จึงมิใช่เป็นการจงใจทําละเมิดต่อกรรมการท่านดงักล่าว โดย
การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริง คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในประเด็นนีก็้
สอดคล้องกบัศาลชัน้ต้น   
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ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเห็นว่า บริษัทฯมีข้อต่อสู้ ท่ีสามารถหักล้างข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทัง้ใน
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพราะการกระทําของบริษัทฯ เป็นการดําเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นการ
กระทําด้วยความจําเป็นและเป็นการแสดงข้อความจริงโดยสุจริตเพ่ือความชอบธรรมและป้องกันส่วนได้เสียของ
บริษัทฯ ตามคลองธรรม มิได้เป็นการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอนัฝ่าฝืนต่อความเป็นจริง  จึงมิได้เป็น
การจงใจทําละเมิดต่ออดีตกรรมการท่านดงักล่าว  บริษัทฯ จงึไม่ควรต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามท่ีถกูฟ้องร้อง อีก
ทัง้ข้อเรียกร้องบางประการก็เป็นข้อเรียกร้องท่ีไม่มีมลูความจริงและปราศจากข้ออ้างตามกฎหมาย  และข้อเท็จจริงใน
คดีอาญาท่ีศาลวินิจฉัยก็เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่หากว่าถ้าจะมีค่าเสียหายเกิดขึน้บ้าง ก็จะไม่เป็นจํานวนท่ีเป็น
สาระสําคญัแตอ่ย่างใด 
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

7.1 ทุนของบริษัทฯ 

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

ทนุจดทะเบียน : 839,164,878 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 419,582,439 หุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 833,865,746 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 416,932,873 หุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท 

7.1.2 หลักทรัพย์อื่น 

- ไม่มี - 

7.1.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองที่ มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดงักล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย 

- ไม่มี - 

7.2  ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯสูงสุด 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 สามารถสรุปได้ ดงันี ้

 ผู้ถอืหุ้น จาํนวน (หุ้น) คดิเป็น (ร้อยละ) 

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

2 นางสาว สทุธิลกัษณ์ ไชยกลุ 21,000,000 5.04 

3 บริษัท ซกีซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากดั 20,747,981 4.98 

4 นายสมนกึ ไชยกลุบริษัท  19,865,737 4.76 

5 นางสาว อรนชุ ไชยกลุ 15,220,000 3.65 

6 นายเพชร ไวลิขิต 13,248,650 3.18 

7 นายวิชยั วชิรพงศ์ 10,781,700 2.59 

8 นายศรัณย์ ไชยกลุ 10,001,900 2.40 

9 นายนทัธพงศ์ ไชยกลุ 9,000,000 2.16 

10 นางพนูพรรณ ไชยกลุ 8,145,993 1.95 
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7.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาํคัญ  

กลุ่มคุณสมนึก  ไชยกุล  ประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวไชยกุล  (12 ราย) ถือหุ้ นรวมกันจํานวน 
116,727,867 หุ้น ครอบครัวไวลิขิต (1 ราย) ถือหุ้นจํานวน 13,248,650 หุ้น และครอบครัววงสถาวร (1 ราย) ถือหุ้น
จํานวน 5,106,663 หุ้ น โดยครอบครัวไวลิขิตมีความสัมพันธ์คือเป็นครอบครัวของภรรยาคุณสมนึก ไชยกุล ส่วน
ครอบครัววงสถาวรมีความสมัพนัธ์คือเป็นครอบครัวของพ่ีสาวคณุสมนึก ไชยกลุ  โดยกลุ่มเหล่านีอ้าจมีการออกเสียง
ไปในทางเดียวกนัได้   

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีและสํารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตาม
นโยบายดงักล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักล่าวได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีการดําเนินการดงักล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้ น เช่น ใช้เป็นทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อ
ขยายกําลงัการผลิต หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯใน
อนาคต 
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8 การจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

สายงานการขาย 
และการตลาด 

สายงานปฏิบตัิการ 
และพฒันา 

สายงานการจดัการ 
ซพัพลาย เชน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร 

สายงานการเงิน 
และการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 
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โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน  4 ชุด  ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) 

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวนทัง้สิน้ 11 ท่านประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ท่าน 
กรรมการอสิระ 4 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 4ท่าน  

รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

1 นายสมนึก  ไชยกุล ประธานกรรมการ 

2 นายพทิักษ์  ศริิวันสาณฑ์  รองประธานกรรมการ และกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 

3 นายพลศักดิ์  เลศิพุฒภิญิโญ กรรมการ 

4 นายชอง เควน็ ซัม กรรมการ 

5 นายประสาท  ยูนิพนัธ์ุ กรรมการ  

6 นางพนูพรรณ ไชยกุล กรรมการ 

7 นายโตรุ อูชิโนะ กรรมการ 

8 นายธีรศักดิ์  สุวรรณยศ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

9 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกจิอนันต์ กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

10 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

11 รองศาสตราจารย์ ดร. กาํพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เลขานุการบริษัทฯ คือ นายยรรยงค์ สวัสดิ์  : ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(สายการเงิน และการบริหาร) และกรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ   
1. บริหารจดัการและดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท

ฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สจุริต และระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ  

2. มี อํานาจแต่งตัง้กรรมการ และ /หรือ  ผู้ บ ริหารของบริษัทฯ   จํานวนหนึ่ งให้ เป็นฝ่ายบริหาร 
(“คณะกรรมการบริหาร”) เพ่ือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้ เพ่ือปฏิบติังานตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมทัง้มีอํานาจแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
คณะกรรมการอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมทัง้มี
อํานาจแต่งตัง้และมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนใดดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีอํานาจยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ
เปลี่ยนแปลงอาํนาจดงักลา่วได้ตามท่ีเห็นสมควร 

3. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดําเนินงานประจําปี และงบประมาณประจําปีของบริษัท
ฯ รวมถึงควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร หรือของบคุคลใด ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ดําเนินงานดังกล่าว  ให้ เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายรวมทัง้แผนการดําเนินงานท่ี
คณะกรรมการได้ให้ไว้   

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุติันโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ โครงการ
ลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 

5. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 
6. พิจารณาอนมุติัการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการอ่ืน ๆ หรือลงทนุ

ในบริษัท หรือกิจการตา่ง ๆ 
7. กําหนดนโยบาย ควบคมุ ดแูลการบริหารงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ 
8. มีอํานาจพิจารณาเพ่ือนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนุมัติการเลิกใช้ และการจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย 

และเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบตัิเร่ืองการเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและ
เช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ในกรณีท่ีมลูคา่สทุธิทางบญัชีมากกวา่ 30 ล้านบาทขึน้ไป  

9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืน ๆท่ีสําคัญอนัเก่ียวกับบริษัทฯ หรือท่ีเห็นสมควรจะดําเนินการนัน้ ๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ 

 
เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการดงัต่อไปนี ้จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้

ในกรณีท่ีการดําเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการท่านใด หรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการ หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
(ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) มี
ส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ  และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
กรรมการท่านนัน้หรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการ ไม่มีอํานาจในการอนมุติัการดําเนินการในรายการดงักล่าว  

(ก) เร่ืองใด ๆ ท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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(ข) เร่ืองใด ๆ ท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ระบุให้ต้อง
ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น อาทิเช่น การดําเนินการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทฯ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

เร่ืองดังต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ และจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ  
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบคุคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งกําไร
ขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้   
(ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ  
(ช) การอื่นใดท่ีกําหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงดงักลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  และ/หรือ บริษัทย่อย 
กรรมการท่านนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว 

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัมีการแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยอีกสี่ชดุ เพ่ือช่วยในการ
บริหารงาน พิจารณากลัน่กรอง ตดัสินใจ และ เพื่อความโปร่งใส ตามหลกัการกํากบักิจการท่ีดี ดงันี ้

- คณะกรรมการบริหาร 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ทัง้นี  ้เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส การกําหนดทิศทางและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากําหนดเป้าหมายของบริษัทฯ  และกําหนดบทบาท  และ
มอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการชดุย่อย โดยรายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการชดุย่อยทัง้สี่ชดุ มี
ดงันี ้ 
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8.1.2 คณะกรรมการบริหาร  (Executive Committee) 
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 5 ท่าน  

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายพลศักดิ์  เลศิพุฒภิญิโญ กรรมการบริหาร 

3 นายชอง เคว็นซัม กรรมการบริหาร 

4 นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหาร 

5 ดร.กวี เตชะพเิชฐวนิช กรรมการบริหาร 

 
อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ  ดงันี ้ 
1. ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการจดัทํานโยบาย เป้าหมายแผนการดําเนินงานประจําปี

และงบประมาณประจําปี และรวมทัง้กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติั  

2. ควบคุม ดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ  รวม
ตลอดถึงนโยบาย แผนการดําเนินงานประจําปี  งบประมาณประจําปี และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัท
ฯ ท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมทัง้ปฏิบติัตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ในเร่ืองอ่ืน ๆ  

3. ประเมินผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ  ตลอดจนฝ่ายงานต่าง ๆ ทกุไตรมาส 
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ มากําหนดทิศทาง แนวทาง เพ่ือกําหนดภารกิจหลัก 

(Mission) สําหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการ รวมทัง้ กําหนดแผนการดําเนินงานหลกัและเป้าหมาย
ทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกบัแนวนโยบาย แผนการดําเนินงานประจําปีและงบประมาณประจําปีท่ีได้รับ
อนมุติัจากคณะกรรมการ เพือ่ให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการนําไปดําเนินการตอ่ไป 

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาอปุสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจดัการดําเนินการตามยทุธศาสตร์ และ
แผนการดําเนินงานหลกัท่ีวางไว้ และให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ  

6. ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และข้อกําหนด เพ่ือให้แน่ใจว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ  และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ  รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 
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7. พิจารณาว่าจ้าง เลื่อนตําแหน่งและเลิกจ้างบุคคลากร ซึ่งเป็นผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  วาง
นโยบายเก่ียวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของบริษัทฯ  รวมทัง้ท่ีเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ และสวสัดิการ 

8. กลั่นกรอง และเสนอ งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ประมาณการกระแสเงินสด แผนการลงทุน เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติเพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น (ถ้า
จําเป็น) เพือ่พิจารณาอนมุตัิต่อไป 

9. ให้ข้อเสนอแนะ และให้คําปรึกษาตอ่คณะกรรมการ เพ่ือการตดัสินใจด้านธุรกิจของบริษัทฯ  
10. ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการจดัทํารายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

ตลอดถึงงบการเงิน  งบการลงทุน  และปัญหาสําคัญหรือการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบ และ/หรืออนมุติั 

11. กําหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานประจําปี และ
งบประมาณประจําปี 

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

ปรากฏในแผนการดําเนินงานประจําปีหรืองบประมาณประจําปีของบริษัทฯแล้ว ในวงเงินไม่เกิน
ธุรกรรมละ 30 ล้านบาท (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครัง้เดียวหรือต่อเน่ือง) และปีละไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือ
เทียบเท่า  

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

15. พิจารณาการให้กู้ ยืม หรือการกู้ ยืม จัดหาเงินทุนขอหรือให้สินเช่ือ คํา้ประกัน ลงทุนในตราสารท่ี
กระทรวงการคลงัหรือธนาคารพาณิชย์รับรองหรือคํา้ประกัน หรือตราสารอ่ืนใดท่ีเห็นสมควร และให้
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

16. นําเสนอเร่ืองต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสําคญัและควรจะได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการ
ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

17. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทัง้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็น
ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

(ก) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามท่ีระบุในข้อกําหนดนี  ้จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทัง้หมด จึงจะถือว่าครบเป็น
องค์ประชมุ 

(ข) ในการออกเสียงของกรรมการบริหาร ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการบริหารแต่ละคนมี
สิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง 
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(ค) การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
เสียงทัง้หมดของคณะกรรมการบริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ เว้นแต่ในการพิจารณาและลงมติในเร่ืองท่ีกําหนด
ไว้ในข้อ 1, 8, 10, 12 และ 13 ดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ ทัง้หมด 

(ง)  คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพ่ือทํา
หน้าท่ีกลัน่กรองงานท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือให้ดําเนินงานใดอนัเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อดําเนินการใดแทนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้ 

 
 อนึง่การอนมุติัรายการดงักล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุติัรายการที่ทําให้คณะกรรมการบริหารหรือ
ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยีหรืออาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทํากบับริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเร่ือง
ดงักล่าวตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้พิจารณาและอนมุติัรายการดงักลา่วภายใต้ข้อบงัคบั
หรือประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีการกําหนดขอบเขตท่ีชดัเจน
ไว้แล้ว 

 
8.1.3 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) 

 
เพ่ือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และให้เป็นไปตาม คู่มือ “หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด

ทะเบียนปี 2549” คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration 
Committee) เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
ผู้อนมุตัิ 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ  จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 

รายช่ือคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ตาํแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกจิอนันต์ ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน    

2 นายพทิักษ์ ศิริวนัสาณฑ์ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน   

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน   
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  กําหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ฯ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อให้

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท่ี
ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานกุารบริษัทฯให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม  โดยคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะมีความเป็นอิสระอย่างเตม็ท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใต้กฎบตัรฉบบันี ้  

 
1. องค์ประกอบและการแต่งตัง้ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และจะต้อง

ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
- ประธานคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนจะต้องแต่งตัง้จากกรรมการอิสระ  
- ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหน้าท่ี

สนบัสนนุให้การดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นไปด้วยความราบร่ืน 
 

2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง  
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯ แต่งตัง้  ทัง้นีก้รรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับการแต่งตัง้
กรรมการทดแทนในกรณีท่ีตําแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือก
กรรมการ และพิจารณาแตง่ตัง้ต่อไป    

 
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

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

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

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

4. กําหนดหลกัเกณฑ์ และนําเสนอรายงานการประเมินผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

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

6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ ยนแปลงใดเก่ียวกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมติัปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

7. พิจารณาและทําหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายแก่คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนเป็นคราวๆ ไป 

 
4. การประชุม 

1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม 

2. ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะกําหนดวาระการประชุมแต่ละครัง้ และเป็น
ประธานในการประชมุ นอกจากนัน้ต้องมีการจดและเก็บบนัทกึการประชมุทกุครัง้  

3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชมุ  

4. ในการประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

5. มติท่ีประชมุของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ี
เข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองนัน้ 

5. การรายงาน  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
และรายงานการทําหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผู้ ถือหุ้นในรายงานประจําปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี ้

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

 
8.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
จํานวน 4 ท่าน ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบญัชีและการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบริหาร
ความเสี่ยง 

รายช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายธีรศกัด์ิ สวุรรณยศ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ใน 4 ท่านได้แก่ นายธีรศกัด์ิ สวุรรณยศ รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ และ
รศ.ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ : ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็น
ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ดงัต่อไปนี:้- 

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

ภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอสิระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้โยกย้าย เลิก
จ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ   

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ  และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่ว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ   

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  ซึง่
รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ  

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของ 
   คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

 -   ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ี
ตามกฎบตัร (charter)  

- รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   

       คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ่
บคุคลภายนอก 

 
(3) อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืน
ใดเม่ือเห็นวา่จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ  

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเรียกขอข้อมลูจากหน่วยงานตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 
ประกอบการพิจารณาเพิม่เติมในเร่ืองต่าง ๆ ได้  

 
(4) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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1. การประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณี
จําเป็นเร่งด่วน กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ 
อาจขอให้มีการจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

2. การลงคะแนนเสียง  กรรมการตรวจสอบผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาห้ามมิให้
แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงใดเร่ืองนัน้ๆ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

3. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จดและจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
รายงานการประชมุดงักล่าวจะต้องนําส่งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือการรับรองและนําส่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ   เพ่ือ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  จะได้ทราบถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(5) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทําดงัตอ่ไปนีซ้ึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2. การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปรกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบการควบคมุภายใน 

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ   

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมี
นยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกนักับคณะกรรมการบริษัทฯ  
และผู้ บริหารแล้วว่าต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเม่ือครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว้ร่วมกัน หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานส่ิงท่ีพบดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือเป็นการดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านการบริหารจดัการความเสีย่ง  รวมทัง้บริษัทฯเล็งเห็นวา่การวางระบบการ
บริหารความเส่ียง (Risk Management) ท่ีดี จะเป็นสว่นชว่ยเพ่ิมมลูคา่ของกิจการให้แก่ผู้ ถือหุ้น สง่เสริมให้บริษัทฯมีการ
เติบโตท่ีมัน่คงและยัง่ยืน ตลอดจนเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯให้สงูยิ่งขึน้    บริษัทฯจงึจดัตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้มาเพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีศกึษา ติดตาม ประเมิน จดัลําดบัความสําคญั และให้
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คําแนะนําในการป้องกนัหรือแก้ไขความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก เพ่ือนําเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทฯตอ่ไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตาํแหน่ง 

1 รองศาตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 นายยรรยงค์  สวสัด์ิ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3 ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กรรมการบริหารความเส่ียง 

4 นายโกศล สารพดัโชค กรรมการบริหารความเส่ียง 

5 นายธวชัชยั วรชีวนั กรรมการบริหารความเส่ียง 

6 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

7 นายชยัยศ ทวีรติธรรม กรรมการบริหารความเส่ียง 

8 นายณฐัพล เผ่ือนปฐม กรรมการบริหารความเส่ียง 

9 นายสวุพชัร ชวพงศกร กรรมการบริหารความเส่ียง 

10 นางสาวสนุนัท์ วงศ์มทุธาวณิชย์  กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
องค์ประกอบ 

- คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานท่ี

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

ตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้  หากในกรณีท่ีกรรมการออกหรือ
ว่างลงก่อนวาระไม่ว่าในกรณีใด ให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแต่งตัง้กรรมการอิสระท่านอ่ืน
เข้ามาดํารงตําแหน่งแทนได้ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ี
ตนแทน 
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 กรรมการท่ีมาจากผู้บริหารระดบัสงู  ให้ดํารงตําแหน่งได้ตลอดอายกุารทํางานท่ียงัคงเป็นผู้บริหาร
ระดบัสูงในฝ่ายงานนัน้ๆ  ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการท่ีมาจากผู้บริหารระดบัสูงจากฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งว่างลงไม่ว่าในกรณีใดๆ  ให้บุคคลท่ีมีคุณสมบติัและมีตําแหน่งหน้าท่ีเดียวกันหรือเทียบเท่า
เข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ตลอดไป
จนกว่าจะได้รับการเลื่อนขัน้ ย้าย ลาออก หรือไล่ออก หรือเพราะเหตุอ่ืนใดอนัทําให้ไม่สามารถ
ทํางานในตําแหน่งหน้าท่ีดงักลา่วได้ 

 
อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. กําหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเสี่ยง และจดัทํารายงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Reporting) เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกําหนดแผนการจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
และนําไปปฏิบติัใช้ภายในบริษัทฯ 

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

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

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

3. ดแูลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบติัตามอย่างตอ่เน่ือง 

4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีมีสาระสําคญัและ
ดําเนินการให้มีการจดัการความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม่ําเสมอ เก่ียวกับความเสี่ยง การบริหารความเส่ียง การจดัการความ
เสี่ยง รวมถึงสถานะความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ รวมถึงสิ่งท่ีต้องปรับปรุงหรือแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนด 

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

7. จดัทํารายงานประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้กําหนดเป้าหมาย
และแผนงานในการดําเนินการสําหรับปีตอ่ไป เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
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8. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดเก่ียวกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะต้องจดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
2. ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์

ประชมุ 
3. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครัง้

นัน้ๆ   
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจเชิญบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบวาระการประชมุเพ่ือเข้าร่วมการประชมุ

ได้ตามความจําเป็น 
5. การจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุให้กบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทกุท่านต้องไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนั

ประชมุ และต้องจดัทํารายงานการประชมุส่งให้กบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทกุท่านภายใน 14 วนัทําการ
ภายหลงัการประชมุเสร็จสิน้ 

6. เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัเตรียมความพร้อมสําหรับการประชมุ อนั
ประกอบด้วย การจดัเตรียมสถานท่ีการประชมุ วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ เป็นต้น 

 
การรายงานผลการปฏบิัตงิาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการดําเนินการในการบริหารและจดัการความเสี่ยง รวมถึง
สถานะความเสี่ยงในแต่ละหวัข้อท่ีกําหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้ความมัน่ใจว่า คณะกรรมการบริษัท
ได้รับทราบและตระหนกัถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อสถานะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (Scope of Authorities and duties of Chief Executive Officer) 
1. ดแูล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบติังานประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 

เป้าหมาย แผนงานการดําเนินธุรกิจประจําปี และงบประมาณประจําปีท่ีกําหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

2. บริหารจดัการการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลกั (Mission) ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนการดําเนินงานประจําปี และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ และกลยทุธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

 3. กํากบัดแูลการดําเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบคุคล และด้านการปฏิบติังานอ่ืนๆ โดยรวมเพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของบริษัทฯท่ีกําหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร 
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4. มีอํานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง กําหนดอตัราค่าจ้างและค่าตอบแทนสําหรับพนกังานบริษัทฯ
ในตําแหน่งท่ีตํ่ากว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอาํนาจช่วงให้ดําเนินการแทนได้ 

5. กําหนดบําเหน็จรางวลั ปรับขึน้ เงินเดือน คา่ตอบแทน เงินโบนสัพิเศษ นอกเหนือจากโบนสัปกติประจําของ
พนกังานบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 

6. อนมุตัิการซือ้เคร่ืองจกัรภายในวงเงิน (ไม่วา่จะเกิดเพียงครัง้เดียวหรือตอ่เน่ือง) ไม่เกินธุรกรรมละ 4 ล้านบาท 
และปีละไม่เกิน 20 ล้านบาท เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯไว้แล้ว และ/หรือ
ปรากฏในแผนการดําเนินงานประจําปีหรืองบประมาณประจําปีของบริษัทฯแล้ว 

7. มีอํานาจอนมุตัิการเลิกใช้ และการจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเชา่กลบัคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบติั
เร่ืองการเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ในกรณีท่ีมลูคา่สทุธิทางบญัชีไม่
เกิน 1 ล้านบาท 

8.          การทําสญัญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯให้นําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร
พิจารณา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

9.          มีอํานาจอนมุติัการสัง่ซือ้วตัถดิุบในโครงการ Western Digital (WD) ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาทหรือเทียบเท่า
ตอ่ธุรกรรม 

10.        ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้มีอํานาจ
ดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว 

 
 ทัง้นี ้ในการดําเนินการเร่ืองใดท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอํานาจอนมุตัิการดําเนินการในเร่ืองดงักลา่วโดยเร่ืองดงักล่าวจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีการ
กําหนดขอบเขตท่ีชดัเจนไว้แล้ว 
 
รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ การประชุมสามัญผู้
ถอืหุ้นประจาํปี 2555  

 รายชื่อ ประชุมกรรมการ
บริษัทฯ 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุม
กรรมการ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ประจาํปี 2555 

1 นายสมนึก ไชยกุล 4/4   0/1 
2 นายพทิักษ์ ศิริวนัสาณฑ์ 4/4  1/1 1/1 
3 นายพลศักดิ์ เลศิพุฒภิญิโญ 4/4   1/1 
5 นายชอง  เคว็น ซัม 4/4   1/1 
7 นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 0/4 1/4  0/1 
8 นายประสาท ยูนิพนัธ์ุ 4/4   1/1 
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9 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา 
จรุงกจิอนันต์ 

3/4 4/4 1/1 1/1 

10 นางพูนพรรณ ไชยกุล  4/4   0/1 
11 นายโตรุ อูชิโนะ 4/4   1/1 
12 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย 

นิตยาเกษตรวัฒน์ 
 

4/4 4/4 1/1 1/1 

13 รองศาสตราจารย์ ดร. กาํพล 
ปัญญาโกเมศ 
 

4/4 4/4  1/1 

บริษัทฯ กําหนดจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2556 
 
แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง(Management Compensation) 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) จะเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยจะเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมติั 
ทัง้นีใ้นส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ได้กําหนด
แนวทาง การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูไว้ดงันี ้
 

1. แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
1.1 บริษัทฯจะกําหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมทัง้นีเ้พ่ือสามารถดึงดดูและรักษา

กรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้ทํางานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยสําคัญท่ีใช้ในการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ  

 ผลประกอบการบริษัทฯ 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 

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

เบีย้ประชมุ (Attendance Fee)  
 

2. แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับ ผู้บริหารระดบัสูง 
ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จะเป็นผู้ พิจารณา

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

 ผลประกอบการของบริษัทฯ 
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 การพิจารณาขึน้ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจําปี จะพิจารณาจากผลการ
ปฏิบติังานเทียบกบัตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator – KPI)  

 บริษัทฯ จะนําอตัราค่าตอบแทนเฉล่ียของอตุสาหกรรมและค่าเฉลี่ยของตลาดมา
ประกอบการพิจารณา  

นอกจากนัน้บริษัทฯ อาจจะขอคําปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากร
บคุคลมาประกอบการพิจารณา โดยคิดคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัทฯ  
1. มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายกําหนด (พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์) 
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ และมีจริยธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ 
3. สามารถใช้ดลุยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุม่ท่ีมีผลประโยชน์อืน่ใด 
4. สามารถอทิุศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใสใ่นการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตน  
 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร  

1. เป็นผู้ มีวิสยัทศัน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซื่อสตัย์สจุริต 
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ และมี

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
3. สามารถอทิุศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของ

ตน  
 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน 
2. ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ   
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ   
     บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได้ 
 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
1. เป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ   
2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
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3.. เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
4.. สามารถอทิุศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  
 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผู้
ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด คือมีจํานวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด แต่
ต้องไม่น้อยกวา่สามคน โดยแตล่ะคนต้องมีคณุสมบติัดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอสิระด้วย 

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

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส 
พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อน
ได้รับการแตง่ตัง้ 
ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่า อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ซึง่มีมลูคา่รายการตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาท ขึน้ไป 
แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากวา่ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท
ฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
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และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอาํนาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอสิระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
8.2 วธีิการสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ   

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมการ แต่บริษัทฯ ก็มี
นโยบายท่ีจะสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจยัหลายประการ เช่น 
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้และถอด
ถอนกรรมการ ดงันี ้

1.  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ ท่ี
มีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายกําหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติ
บคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและดําเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้  

2. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
2.2 ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้
ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี
แรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

4. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บคุคลหนึ่งซึง่มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน
ตําแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 
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5. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
การสรรหากรรมการอสิระ 

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และ
จะต้องไม่ต่ํากว่า 3 คน บริษัทฯ มีแนวทางในการคดัเลือกกรรมการอิสระในลกัษณะเดียวกับการคดัเลือกกรรมการ
และผู้ บริหาร ทัง้นี ้ผู้ ท่ีจะได้รับการคัดเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯ
กําหนด  

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  
 กรรมการบริษัทฯ  ควรจํากัดจํานวนบริษัทในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน ไม่เกิน 5 บริษัท 
เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการปฏิบตัิหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และต้องรายงานให้บริษัท
ฯ ทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 
 
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯได้ทําการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ โดยรวมทัง้คณะไม่น้อยกว่าปี
ละ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาผลงานท่ีผ่านมาว่ามีข้อดี และข้อบกพร่องประการใดบ้าง ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติังานในอนาคตตลอดจนเพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีในการปฏิบติังานร่วมกนัของคณะกรรมการทกุท่าน 
การประเมนิผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัทฯ ทําการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประจําทกุปี เพ่ือก่อให้เกิดการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้บริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยใช้หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ จดทะเบียน
ส่วนใหญ่นิยมใช้ และตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งหลักเกณฑ์การ
ประเมินนัน้ต้องรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบติัตามวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว เป็นต้น  
ปัจจัยท่ีใช้ในการประเมินผลทัง้ในแง่การประเมินโดยใช้ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) และปัจจัยท่ีไม่ใช่
ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังาน 

- ปัจจัยทางการเงิน  (Financial Metrics) ได้แก่  รายได้  กําไรสุทธิ  กําไรสุทธิต่อหุ้ น  อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset) อตัราผลตอบแทนจากสว่นของผู้ ถือหุ้น 
(Return on Equity)  และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added - EVA) ฯลฯ 
เป็นต้น  

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



 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -65- 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯมีนโยบายในการพฒันากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในด้านการกํากับดูและกิจการท่ีดี และใน
ด้านการบริหารอย่างต่อเน่ือง โดยกรรมการและผู้บริหารจะเข้าร่วมการสมัมนาและการฝึกอบรมท่ีจดัขึน้ โดยตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังาน ก.ล.ต. หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการทุก
ท่านได้ผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) หรือ หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการการพฒันากรรมการบริษัทฯ: 

ในปี 2555 นี ้SMT ได้สง่กรรมการใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรม ดงันี ้
1. รศ.ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ ได้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 
90/2554 ซึ่งเป็นหลักสูตรพืน้ฐานของกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการได้ตาม 
Fiduciary Duties และหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี วนัท่ี 23 มิถุนายน 2554 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 
การพฒันาผู้บริหารของบริษัทฯ: 
 

1. นายวิทยา ยศประพนัธ์ ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการเงินและบญัชี ได้เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร เกาะติด IFRS 
สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่สากล จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555   

2. นายณัฐพล เผื่อนปฐม ผู้ อํานวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ได้เข้าร่วมอบรมหลกัสูตร HR Light 
up 2012 จดัโดยสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2555 

3. นายชชัชาลี รักษ์ตานนท์ชัย ผู้ อํานวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ Captive และวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตร FMEA IN TS 16949:2002 จัดโดย Asia Training Center Co.,Ltd. วันท่ี 25 กันยายน 
2555   

4. นายชัยณรงค์    นิมมานเทวินทร์ ผู้ อํานวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ MMA ได้เข้าร่วมอบรม
หลกัสตูร เพ่ิมกําไรด้วยการบริหารและควบคมุต้นทนุ จดัโดยสถาบนั Management Psychology วนัท่ี 19-
20 มิถนุายน 2555   

5. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่าย Corporate Affairs ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหาร
ความเส่ียงสําหรับผู้บริหาร จดัโดยจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วนัท่ี 14 -31 มีนาคม 2555  

6. นายจิรวฒัน์ จนัทร์อยู่ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการผลิตภณัฑ์ IC ได้เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร การฟืน้ฟู
โรงงานและเคร่ืองจกัรท่ีถกูนํา้ท่วม จดัโดย NEC วนัท่ี 22 มีนาคม 2555   

 
แผนการสืบทอดตาํแหน่ง   
 บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตําแหน่ง โดยกระบวนการสรรหาจากบคุคลทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ  มีระบบการคดัสรรบุคคลากรท่ีมีความเหมาะสมเข้ามารับตําแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารท่ีสําคญั และ
สอดคล้องกบัแผนการสืบทอดตําแหน่ง ทัง้นีท้กุตําแหน่งจะต้องผ่านระบบการคดัสรรท่ีโปร่งใส และเป็นธรรม  
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เลขานุการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตัง้ นายยรรยงค์ สวัสด์ิ ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 7 

สิงหาคม 2552 โดยเลขานุการบริษัทฯมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีสําคญั ได้แก่ ทําหน้าท่ีดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบร่ืนถกูต้องตามกฎหมาย จดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการ 
รวบรวมและเก็บรักษารายงานการประชมุให้ง่ายแก่การค้นหา จดัเตรียมและจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุรวมทัง้รายงาน
ประจําปีให้กับผู้ ถือหุ้ นและหน่วยงานกํากับดูแล จัดทําและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น และจัดส่งให้แก่
หน่วยงานกํากับดูแล รวมทัง้ผู้ ถือหุ้ นกับเผยแพร่ใน Website  ดูแลให้บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ และผู้ บริหาร
ปฏิบติัให้ถกูต้องตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานกังานคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ ติดต่อประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานดังกล่าว รวมทัง้แจ้ง
ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ   ก.ล.ต. นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทฯ 
ยงัมีหน้าท่ีให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัทฯ รายใหม่  ติดตอ่สร้างความสมัพนัธ์
กบัผู้ ถือหุ้น ทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างผู้ ถือหุ้นกบัคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหาร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับ Corporate Governance และให้ข้อมลูและผลกัดนัคณะกรรมการให้ปฏิบติัตาม รวมทัง้ให้มีการตรวจสอบ
ผลการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของหลักการดงักล่าว ให้ข้อมูลและคําแนะนําแก่กรรมการ และผู้บริหารในการจดัทํา
รายงานต่างๆตามท่ีกฎหมายหรือกฎข้อบงัคบั ต่างๆท่ีกําหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือความโปร่งใส 
เช่น การรับทราบภาระหน้าท่ีเก่ียวกบัการรายงานการถือหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการดําเนินการของบริษัทฯให้เป็นไป
ตามข้อบงัคบั กฎระเบยีบของบริษัทฯ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหน่วยงานกํากบัท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  และผู้บริหาร  (Board of Directors' Remuneration) 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2555 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทน
ประจําปี 2555 ไว้ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 ได้เคยมีมติอนมุติัไว้ดงันี ้

  เงนิเดอืน (ต่อเดอืน) 

/ ค่าเบีย้ประชุม (ต่อครัง้) 

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. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบริษัทฯ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง (เฉพาะ
ท่ีมาจากกรรมการอิสระ) 

5,000 บาท/ครัง้ 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิและไม่เป็นตัวเงนิ 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  

 ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 
2555 ค่าตอบแทนกรรมการรวม เท่ากบั 3,847,000บาท และ 4,022,000 บาทตามลําดบั โดยเป็น
คา่ตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้    

   (หน่วย: บาท) 

          รายช่ือกรรมการ ปีบัญชี 2554 

สิน้สุด 31 ธันวาคม 2554 

ปีบัญชี 2555 

สิน้สุด 31 ธันวาคม 2555 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 

1. นายสมนึก  ไชยกุล 

2. นายพทิักษ์  ศริิวันสาณฑ์  

3. นายพลศักดิ์ เลศิพุฒภิญิโญ 

4. นายชอง  เควน็ ซัม 

5. นายประสาท  ยูนิพนัธ์ุ 

6. นายธีรศักดิ์  สุวรรณยศ 

7. รศ.ดร.ปรีชา  จรุงกจิอนันต์ 

8. นางพนูพรรณ  ไชยกุล  

9. นายโตรุ   อูชิโนะ  

10.รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์  

11. รศ.ดร. กาํพล ปัญญาโกเมศ  

462,000 

333,000 

328,000 

328,000 

362,000 

447,000 

420,000 

328,000 

294,000 

275,000 

270,000 

457,000 

318,000 

313,000 

313,000 

313,000 

442,000 

410,000 

313,000 

313,000 

415,000 

415,000 

รวม 3,847,000 4,022,000 

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร   
       (หน่วย: บาท) 

ค่าตอบแทน 
ปีบัญชี 2554  

สิน้สุด 31 ธันวาคม 2554 
ปีบัญชี 2555  

สิน้สุด 31 ธันวาคม 2555 
จาํนวนราย ค่าตอบแทนรวม จาํนวนราย ค่าตอบแทนรวม 

เงนิเดอืนรวม 5 14,844,077 5 14,538,504 
โบนัสรวม 5 - 5 1,197,027 
กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 5 1,146,398 5 1,604,065 
รวม  15,990,475  17,339,596 
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ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิ  

        (ไม่มี) 

8.4 การกาํกับดูแลกจิการ  (Good Corporate Governance) 

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed Company) คณะกรรมการบริษัท 
สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จงึมุ่งมัน่ในการพฒันาระดบัการกํากบัดแูลกิจการอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษัทฯมีระบบการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) และมุ่งหวงัให้บริษัทฯ
พฒันาระดบัการกํากบัดแูลกิจการให้ได้รับการยอมรับว่ามีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น ผู้ มีสว่นได้เสยี และสร้างมลูคา่เพ่ิมให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ ถือหุ้น  

 

ในปี 2555 บริษัทฯ ปฏบัิตติามการกาํกับดแูลกจิการที่ด ีดังต่อไปนี ้

1. สทิธิของผู้ถอืหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ กําหนดจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวนัพฤหสับดีท่ี 19 เมษายน 2555 เวลา 
14.00 น. (ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ) โดยใช้วิธีกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้า
ร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั (Thailand Securities Depository Co., Ltd.) ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุทัง้
ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ พร้อมรายงานประจําปี ในรูปแบบ CD-Rom ให้กบัผู้ ถือหุ้น ล่วงหน้า 14 วนัก่อนวนั
ประชมุ  และโฆษณาบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั  3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั เพ่ือให้ผู้
ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณาข้อมลูเพียงพอ หนงัสือเชิญประชมุระบรุายละเอียดของวาระการประชมุชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี
เสนอเพ่ือรับทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระพร้อม
เอกสารข้อมลูประกอบการประชมุท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ  นอกจากนีย้งัมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นนํา
หลกัฐานท่ีจําเป็น เพือ่นํามาแสดงตนในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ และให้สิทธิผู้ ถือหุ้นใน
การมอบฉนัทะให้ผู้บคุคลอ่ืนมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยแนบแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบท่ี
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด)  บริษัทฯได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อนเวลา
ประชมุไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง และใช้ระบบบาร์โค้ด (barcode) ในการลงทะเบยีนพร้อมจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่
ละวาระให้กบัผู้ ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ ท่ีเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากท่ีเร่ิมประชมุแล้ว สามารถลงคะแนนได้สําหรับวาระ
ท่ียงัไม่มีการลงมติ  
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 นัน้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ 8 ท่านจากจํานวน 
11 ท่าน รวมทัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะวาระ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯท่ีปรึกษาทางการเงินของ
บริษัทฯ และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชมุเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซกัถามของผู้
ถือหุ้นด้วย และตวัแทนจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ทําการตรวจสอบการลงทะเบียน
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ของผู้ ถือหุ้น และตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ การดําเนินการประชมุ
เป็นไปตามลําดบัวาระการประชมุเป็นไปตามลําดบัวาระการประชมุโดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชมุ 
 บริษัทฯได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัองค์ประชมุ สดัส่วนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและมอบฉนัทะ 
วิธีการลงคะแนน วิธีนบัคะแนน ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึ่งเสียง ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถืออยู ่
หรือรับมอบฉนัทะมา  

(2) ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ 
(3) ผู้ ดําเนินการประชมุจะถามในแตล่ะวาระๆวา่มีผู้คดัค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากประสงค์จะคดัค้าน

หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน สําหรับท่านท่ีไม่คดัค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือวา่
อนมุติัตามวาระนัน้ บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากจํานวนเสียง
ทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ หรืองดออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

(4) เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระเร่ืองพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ครบกําหนดออกตามวาระผู้ ถือหุ้นทัง้ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 
 

 บริษัทฯ กําหนดเวลาในการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเตม็ท่ี บริษัทฯได้มีการ
บนัทกึรายงานการประชมุ โดยบนัทกึวาระการประชมุ เนือ้หาการประชมุ ผลการลงคะแนนแตล่ะวาระ มติท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น ประเดน็ข้อซกัถาม ความคิดเห็น คําชีแ้จงของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน สําหรับรายงาน
การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วนัหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นโดย
ได้จดัเก็บรายงานการประชมุอย่างเป็นระเบียบเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  
 

2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุคนและปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่าง

เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย หรือผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยได้ดําเนินการ
ต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

(1) ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมเสมอ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าหากไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระ
สําคญัท่ีต้องให้ผู้ ถือหุ้นใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ 

(2) เสนอรายช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้ น และได้
ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น  วาระการแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ เป็นต้น 
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(3) สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียงทกุวาระ โดยจดัทําบตัรลงคะแนนแยกแตล่ะวาระเพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร   

(4) ประธานในท่ีประชมุได้จดัสรรเวลาให้กบัผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ในการประชมุ
ประจําปี 2554 บริษัทฯเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้คําถามต่อท่ีประชมุในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัทฯได้ รวมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามเพ่ือสอบถามข้อมลูในแตล่ะวาระหรือข้อมลูอ่ืนๆ
ของบริษัทล่วงหน้าผ่าน E-mail address: ir@starsmicroelectronics.com หรือทางโทรสาร 035-
221778 และสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ี:แผนก Compliance & Legal โทรศพัท์ 035-221777 
ตอ่ 308  อย่างไรก็ตามในปี 2555 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสง่เร่ืองใดมาเพ่ือสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 

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

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

(7) กําหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมลูถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทํา
ธุรกรรมใดๆอนัอาจกระทบกบับริษัทฯ ผ่านแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยมีเลขานกุารบริษัท
ฯเป็นผู้ รับรายงานการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียและนําส่งประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯได้ให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนเปิดเผยข้อมลูการมีส่วน
ได้เสียของตน ซึง่ในปีนีไ้ม่มีการกระทําใดขดัต่อข้อกําหนดในเร่ืองการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกนั 

     3. สทิธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่มท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

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

2. พนกังาน: บริษัทฯ ปฏิบติัตอ่พนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

3. คูค้่าและเจ้าหนี:้ บริษัทฯปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า และ/
หรือ ข้อตกลงในสญัญาท่ีทําร่วมกนั 
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4. ลกูค้า: บริษัทฯ ให้บริการท่ีมีคณุภาพและตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยให้ความสําคญัด้าน
ความปลอดภยัควบคูก่นัไป 

5. คูแ่ขง่: บริษัทฯ ปฏิบติัตามกติกาการแขง่ขนัท่ีดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุริตเพือ่ทําลายคูแ่ขง่  

6. สงัคมรวมและสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ให้การสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ และส่งเสริมคุณภาพ
ของสงัคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดูแลสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียข้างต้น
ด้วยความเป็นธรรม 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ดูแลให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับกิจการ ทัง้ข้อมลูทางการเงิน รายงานการเงิน ให้
ตรงเวลาตามข้อกําหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนําเสนอทัง้ในรูป
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ  เพ่ือให้นกัลงทุน ผู้ ถือหุ้น และผู้ เก่ียวข้องต่างๆ ได้รับทราบข้อมลูได้อย่างโปร่งใส 
เท่าเทียมกัน นอกจากนีไ้ด้มีการเปิดเผยรายงานผู้ สอบบัญชี ตัวเลขทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชดุย่อย จํานวนครัง้ของการเข้า
ร่วมประชมุ และเปิดเผยข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีส่วนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ทํา
หน้าท่ีรับผิดชอบดแูลให้ข้อมลูท่ีสําคญัต่อนกัลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้จดัทําข้อมลูเผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ 
ผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบไซต์ของบริษัทฯ  เพ่ือให้นกัลงทนุ และผู้ มีส่วนได้เสียสามารถอ่าน  
และรับทราบข้อมลูขา่วสารท่ีสําคญัของบริษัทฯ  ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูผลการประกอบการได้ตลอดเวลา  

 บริษัทฯ กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานโดย ให้กรรมการทกุท่าน,ผู้ ดํารงตําแหน่งในระดบับริหารสี่
รายแรก นบัต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา ,ผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ี
เป็นระดบัผู้ อํานวยการฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเท่า ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียตามแบบแจ้งรายงานการมี
สว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร  โดยรายงานเม่ือมีการทํารายการท่ีอาจเข้าข่ายมีสว่นได้เสยี ให้
รายงานต่อบริษัทฯ โดยไม่ชกัช้า และเลขานกุารบริษัทฯจะเป็นผู้ เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ี
รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารไว้ 

 
สําหรับผลการดําเนินงานของปี 2555 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมแถลงผลการดําเนินงาน และมีการเข้าร่วมโครงการ 
Opportunity Day ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 1 ครัง้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ี
สนใจเข้าชมกิจการของบริษัทฯ ( Company Visit ) เสมอ  

 
ทัง้นี ้ปี 2555 นีบ้ริษัทฯได้ปฏิบติัโดยการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน และตรงตามกําหนดเวลา 



 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -72- 

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

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

  

คณะกรรมการ  

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการ จํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน และ
กรรมการอิสระทัง้หมดเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย กรรมการบริหารจํานวน 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการ
อิสระและไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 4 ท่าน   

บริษัทฯได้จัดตัง้คณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทัง้นี ้เพ่ือแบ่ง
อํานาจหน้าท่ีให้ชัดเจน ซึ่งจะทําให้การกําหนดทิศทางและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากําหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และกําหนดบทบาทและมอบหมายอํานาจ
หน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร      

 

    

คณะอนุกรรมการ  

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัมีคณะกรรมการชดุย่อย 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
จํานวน 5 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ท่าน และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจํานวน  3 ท่าน 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน 11 ท่าน  (มีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และผู้ บริหารของบริษัทฯเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง)  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชดัเจน  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ  ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา 
เน่ืองจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ไม่ได้มีความซบัซ้อนมาก 

 

8.5 การใช้ข้อมูลภายใน (inside information Control) 

บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการในการป้องกันการนําข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้บริหาร และ
บคุลากรของบริษัทฯ    และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการรักษาความลบั และการใช้ข้อมลูภายในไว้  ซึ่งสามารถสรุปได้ 
ดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบั และ/หรือ ข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ  
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2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นําความลบั และ/หรือ ข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทําการซือ้ขาย โอนหรือรับโอน 
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในบริษัทฯ  และ/หรือ เข้าทํานิติกรรมอ่ืน
ใดโดยใช้ความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัทฯ  อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกําหนดนีใ้ห้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้างของ บริษัทฯ ด้วย ผู้ ใดท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักล่าวจะ
ถือวา่ได้กระทําผิดอย่างร้ายแรง 

4. กรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักล่าวใน
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ 

 

จริยธรรมธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
กําหนดแนวนโยบายเก่ียวกับการกํากบัดแูลกิจการ  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจและ
มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็น
สําคญั  ซึง่บริษัทฯได้เผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ภายในของบริษัทฯ ท่ี www.starsmicroelectronics.com ดงันี ้

1. ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นและปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

2. คํานึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้สว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ และดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

3. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 
อาจมีการแต่งตัง้คณะกรรมการคณะอ่ืนได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดบทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะคณะอย่างชดัเจน 

4. ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาท่ี
เหมาะสม 

5. ดําเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงั โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินความเส่ียง วางกลยทุธ์แก้ไขและ
ติดตามการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและสม่ําเสมอ 

ปลกูฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ  
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8.6 บุคลากรของบริษัทฯ (Human Resource) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ 
แบง่ตามสายงานหลกั ดงันี ้

(หน่วย: คน) 
สายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2554 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2555 
1. สายงานการขายและการตลาด 8 12 
2. สายงานปฏิบัตกิารและพัฒนา 584 1,268 
3. สายงานการจัดการวัตถุดบิ 59 85 
4. สายงานการเงนิและธุรการ 62 89 

รวม 713 1,454 

ในปี 2554 จํานวนบุคลากรของบริษัทได้ลดลงอย่างมีนยัสําคญั  เน่ืองจากบริษัทประสบกับภาวะนํา้ท่วม 
ทําให้บริเวณชัน้ 1 ของโรงงานทัง้ 2 แห่ง ได้รับความเสียหาย ดังนัน้บริษัทจึงพิจารณาปรับขนาดขององค์กรให้
สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทท่ีลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้เตรียมการลงทุนเพ่ือสร้างกําลังการผลิตให้
เหมือนเดิมเพ่ือรองรับลกูค้าท่ีจะทําธุรกิจกับบริษัทอย่างต่อเน่ืองภายหลงัจากท่ีการฟืน้ฟทูุกอย่างเสร็จสมบรูณ์ ซึ่ง
บริษัทก็จะได้ว่าจ้างบคุคลากรให้สอดคล้องกบัปริมาณธุรกิจตอ่ไป  

ข้อพิพาททางดา้นแรงงาน 

โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อท่ี 7 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ค่าตอบแทนแก่บคุลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

 หน่วย: บาท 
 ปีบญัชี 2554 

สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2554 
ปีบญัชี 2555 

สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2555 
เงินเดือนรวม 263,792,615 196,874,966 
โบนสัรวม 1,458,098 16,802,293 
เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 8,221,767 6,706,023 
อ่ืน ๆ 215,552,530 68,229,177 
รวม 489,025,010 288,612,459 

ค่าตอบแทนอืน่  

        (ไม่มี) 
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นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ   

บริษัทฯ มีกระบวนการดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรหรือพนักงานให้มีความรู้ความชํานาญ ตลอดจนมี
ทัศนคติท่ีดีต่อบริษัทฯ   เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบัน
และอนาคต โดยมีเปา้หมายให้พนกังานของบริษัทฯ เป็นบคุลากรท่ีมีคณุภาพ กล่าวคือ 

 1. เรียนรู้งานหลายประเภท 
 2. ปฏิบติังานได้หลายหน้าท่ี 
 3. มีทกัษะในการปฏิบติังานอย่างกว้างขวาง 
 4. สามารถสบัเปล่ียนหน้าท่ีกบัเพ่ือนร่วมงานได้ 

ทัง้นีเ้พราะความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของพนกังานและเปา้หมายท่ีจะให้พนกังานเกิดความก้าวหน้าในชีวิตการงาน บริษัทฯ จงึ
กําหนดแผนการฝึกอบรม โดยมีแผนภมิูกระบวนการการศกึษา ฝึกอบรม และพฒันาพนกังานดงันี ้

วิเคราะหค์วามตอ้งการ

ออกแบบหลกัสตูร

ศึกษา อบรม และพฒันา

ประเมินและติดตาม  
  
 เน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากรเป็นอย่างสงู บริษัทฯ จงึมีนโยบายในการ
พฒันาบคุลากรซึง่มีข้อหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 1.จดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาบคุลากรในองค์กร 
 2.สง่เสริมการพฒันาบคุลากรด้านอ่ืน ๆ ในทกุระดบั โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทัง้ภายในและ     
ภายนอกอย่างสม่ําเสมอ 
 3.จดัให้มีการพฒันาบคุลากรร่วมกบัลกูค้าเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น Joint Innovation 

 4.สง่บคุลากรไปฝึกอบรมในตา่งประเทศ 
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9 การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ และ
เช่ือถือตอ่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุ ตลอดจนผู้ มีสว่นได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  และรายงานทางการเงินให้ตรงต่อความ
เป็นจริง ครบถ้วน เช่ือถือได้ ตลอดจนดแูล ให้บริษัทฯมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
และมีระบบการทํางานท่ีถกูต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยเฉพาะเร่ืองของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) และเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุร่วมกบั ผู้สอบบญัชี ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะในปรับปรุงระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และได้ให้ความเห็น อนั
เป็นประโยชน์ เพ่ือบริหารและจดัการความเสี่ยงท่ีสําคญั โดยได้ทําการแจ้งให้ฝ่ายจดัการดําเนินการกบัประเด็นท่ีผู้
ตรวจสอบบญัชีแจ้งใน Management Letter อย่างครบถ้วน รวมทัง้ติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลวุตัถปุระสงค์ เป็นไปตามเปา้หมาย ซึง่ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯยงัไม่มีข้อบกพร่อง
เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในอย่างมีนยัสําคญั 

ด้านระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจและระดบัการอนมุติัรายการในแต่
ละระดบั (ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น) แยกออกจากกนัท่ีชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในระบบงาน  4 ด้านตอ่ไปนี ้ออกจากกนัโดยเด็ดขาดเพ่ือเป็นการสอบยนัซึง่
กนัและกนั คือ (1) หน้าท่ีอนมุติั (2) หน้าท่ีบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ (3) หน้าท่ีในการดแูลทรัพย์สิน 
และ (4) หน้าท่ีในการตรวจสอบ ทัง้นี ้บคุคลท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีในการสอบยนัซึง่กนัและกนัเป็นบคุคลท่ีมีความ
เป็นอิสระจากกนัอย่างแท้จริง 

สําหรับบริษัทฯยอ่ยของบริษัทฯ ปัจจบุนับริษัทฯมีบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท Stars 
Microelectronics USA, Inc. บริษัทฯมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 59 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯตัง้แตไ่ตร
มาสท่ี 1 ปี 2552 (2) บริษัท เอสเอม็ที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั บริษัทฯมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99 มีสถานะเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 2 ปี 2553  และ (3) บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั  บริษัทฯมีสดัส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 100 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯตัง้แต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 บริษัทฯ ก็จะจดัให้มีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีมีความเพียงพอและสอดคล้องกบัของบริษัทฯ เช่นกนั   นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  ซึง่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการ
แสดงความคิดเห็น มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลการ
ปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยทําการทดสอบ การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอ และ
ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบติังานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
เปา้หมายและเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบที่วางไว้ และรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนท่ีได้กําหนดไว้
ลว่งหน้าประจําปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ  

 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

 หน้าที่ -77- 

10. รายการระหว่างกัน  

 รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง สามารถสรุปได้ ดงันี ้

10.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถอืหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

การซือ้ขายวตัถดุิบและเครื่องจกัรของบริษัทฯ บางส่วนจะเป็นการซือ้ขายผ่านทางตวัแทนของบริษัทฯซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผ่านทางบริษัทย่อยซึง่บริษัทเข้าไปร่วมลงทนุในปี 2548 

เนื่องจากตวัแทนและบริษัทย่อยดงักล่าวมีความเชี่ยวชาญในการทําการตลาด และมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการติดต่อลูกค้าโดยเฉพาะลกูค้าในต่างประเทศ รวมไปถึงการจดัหา
วตัถุดิบและเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลิต โดยราคาซือ้วตัถุดิบผ่านทางตวัแทนในการทําตลาดและบริษัทย่อยจะเป็นราคาตลาด ในขณะที่ราคาขายส่วนใหญ่จะเป็นราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม และ
ค่าใช้จ่ายในการจดัการวตัถุดิบที่เสียหายจากนํา้ท่วม เป็นราคาที่ตกลงร่วมกนั สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกบัผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ดงันี ้

รายการระหว่างกนัหลกักบัผูถ้ือหุน้และบริษัททีเ่กี่ยวขอ้งตามกลุ่มบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
สําหรับปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

กลุ่ม SIIX กลุ่ม SIIX ถือหุ้นในบริษัทฯ    

ร้อยละ 5.00 

18,619,624 18,059,593 การขายสินค้าและบริการ 
179,031 307,779 การซือ้วตัถดุิบ 

550,491 2,560,418 รายการลกูหนีก้ารค้า 

 - - รายการเจ้าหนีก้ารค้า 

Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 59 

607,658,833 257,464,480 การขายสินค้า 

  - 9,123,687 คา่ใช้จ่ายในการจดัการวตัถดุิบที่เสียหายจากนํา้ท่วม 

  35,339,973 91,515,058 รายการลกูค้าหนีก้ารค้า 

  - - เจ้าหนีอ้ื่น 
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รายการระหว่างกนักบัผูถ้ือหุน้และบริษัททีเ่กี่ยวขอ้งตามรายบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท สําหรับปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั และความสมเหตสุมผล 

บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) 

จํากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ SIIX Corp 

Osaka โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2555 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 

5.00  

18,619,624 18,059,593 การขายสินค้าและบริการ  
บริษัทฯมีการจําหน่ายสินค้าในกลุ่ม Microelectronics ของบริษัทฯ
ผ่านทางบริษัท ซีคซ์ บางกอก จํากัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการทําตลาด
ของบริษัทฯ โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม 

และเป็นราคาตลาดซึง่สามารถเทียบเคียงได้ 

 179,031 307,779 การซือ้วตัถดุิบ 

บ ริ ษั ท ฯ ซื ้อ วั ต ถุ ดิ บ  ไ ด้ แ ก่  LCD, IC CHIP , FPC แล ะ  CHIP 

CAPACITOR ผ่านทาง บริษัท ซีคซ์ บางกอก จํากัด เพื่อนํามาใช้ใน
การผลิตสินค้าในกลุ่ม Microelectronics ของบริษัทฯ โดยนโยบาย
ราคาซือ้เป็นราคาตลาดซึง่สามารถเทียบเคียงได้ 

  550,491 2,560,418 รายการลกูหนีก้ารค้า 

เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการในกลุ่ม 

Microelectronics โดยมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ 

  - - รายการเจ้าหนีก้ารค้า 

รายการเจ้าหนีก้ารค้าที่เกิดจากการสั่งซือ้วัตถุดิบดังกล่าว โดยมี
เงื่อนไขการค้าตามปกติ 

Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือ
หุ้นอยู่ร้อยละ 59 

607,658,833 

 

257,464,480 การขายสินค้า 

บริษัทฯมีการจําหน่ายสินค้าสินค้าในกลุ่ม Microelectronics  และ IC 

Packaging ของบริษัทฯผ่านทาง Stars Microelectronics USA, Inc. 

โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทนุบวกกําไรส่วนเพิ่ม 
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  - 9,123,687 คา่ใช้จ่ายในการจดัการวตัถดุิบที่เสียหายจากนํา้ท่วม 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการวตัถดุิบที่เสียหายจากนํา้ท่วม เป็นราคาที่
ตกลงร่วมกนั 

 

  35,339,973 91,515,058 รายการลกูหนีก้ารค้า 

เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการในกลุ่ม 

Microelectronics  และ IC Packaging ดงักล่าวโดยมีเงื่อนไขการค้า
ตามปกติ 

  - - รายการเจ้าหนีอ้ื่น 

รายการเจ้าหนี อ้ื่น ที่ เกิดจากการสั่งซื อ้อุปกรณ์อื่น  คือ  เลเซอร์
โปรเจคเตอร์ โดยมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ 
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10.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ในอดีต บริษัทฯมีการทําธุรกรรมการค้าท่ีเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องและบริษัทร่วมอยู่
พอสมควร  เน่ืองจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นผู้ ประกอบการใหญ่ในธุรกิจซือ้ขายชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่มีส่วนช่วยเหลือและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เช่น การจําหน่ายผลิตภณัฑ์ การจดัซือ้
วัตถุดิบ และการซือ้เคร่ืองจักร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมการค้าท่ีเกิดขึน้เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติเสมือนคู่
ค้าธุรกิจโดยทัว่ไป ซึง่ต้องพึง่พาการซือ้ผลิตภณัฑ์หรือบริการต่อกนั โดยผู้บริหารบริษัทได้กําหนดขัน้ตอนในการอนมุติั
ธุรกรรมดงักล่าวเสมือนการดําเนินการค้ากบัลกูค้าปกติโดยทัว่ไปและไม่มีการเลือกปฏิบติั  โดยบริษัทฯมีนโยบายให้
ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ระหว่างกันเป็นไปตามกลไกราคาตลาด นอกจากนี ้บริษัทฯได้มีนโยบายการจดัซือ้ตามมาตรฐาน 

ISO 9001 โดยจะมีการเปรียบเทียบผู้ ขายใน AVL (Approved Vendor List) ประมาณ  2-3 ราย และพิจารณา
คดัเลือกจาก คณุภาพ ราคา ระยะเวลาการชําระเงิน โดยเกณฑ์ท่ีใช้นี ้เป็นเกณฑ์เดียวกนัท่ีใช้กบัทกุบริษัท 

10.3 ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  

วา่เป็นรายการท่ีบริษัทฯ ดําเนินการตามธรุกิจปกติ ไม่มีเง่ือนไขพเิศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ถือหุ้ น นอกจากนี ้นโยบายการกําหนดราคาระหว่างบริษัทฯ  กับ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกันกําหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกําหนดให้กบับคุคล/กิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง
กนั และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

10.4 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและตอ่เน่ือง และ 

(2) ธุรกรรมพิเศษ โดยมาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันสําหรับธุรกรรมในแต่ละประเภท มี
รายละเอียด ดงันี ้ 

1. ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ว่าในการเข้าทําธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้ดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ 
หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง และการได้มา
หรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชี 

2. ธุรกรรมพิเศษ 

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลในการเข้าทําธุรกรรม
ต่าง ๆ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะ
จดัให้มีบคุคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือ สํานกังานกฎหมาย เป็น
ต้น ท่ีเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว 

ความเห็นของบุคคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ   และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

10.5 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

การทํารายการระหว่างกันในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้คํามั่นว่า จะดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง 
และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

 และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการ ราคาและเง่ือนไขต่างๆ 

ของรายการว่าเป็นไปตาม เง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยผู้บริหารและผู้ มีสว่นได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนใน
การอนมุติัรายการระหว่างกนัดงักล่าว 
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
งบการเงนิ 

สรุปรายการสอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัท ประจํางวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 คือ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3930 ประจํางวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้
อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3844 และประจํางวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คือ นางสาว
ศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3844 บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั  โดย
สามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้

 

สาํหรับงบการเงนิงวดปีบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทนุรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษัท สตาร์ส ไมโคร

อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั ซึง่ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อ

ความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหลา่นี ้สว่นข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ

การเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2553 และ 2552 ของบริษัทย่อยในตา่งประเทศแห่งหนึง่ซึง่มียอดสินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

จํานวน 139,148 พนับาท (2552: 106,430 พนับาท) รายได้และกําไรสทุธิสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

จํานวน 810,943 พนับาท และ 6,657 พนับาท ตามลําดบั (2552: รายได้และกําไรสทุธิจํานวน 399,675 พนับาท 

และ 8 พนับาท ตามลําดบั)  งบการเงินของบริษัทย่อยดงักลา่วตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน ซึง่ข้าพเจ้าได้รับรายงาน

จากผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยแล้ว การเสนอรายงานของข้าพเจ้าในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษัทย่อยดงักลา่วในงบการเงิน

รวมจงึถือตามรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืนนัน้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ

ปฏิบติังานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลวา่งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบ

การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็น

สาระสําคญั ซึง่ผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบ



 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -83- 

การเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือวา่การตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบัรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืนท่ีกล่าวถึงในวรรคก่อน

ให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและจากรายงานของผู้สอบบญัชีอืน่ ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุ วนัเดียวกนัของ

แต่ละปีของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท 

สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป 

ศภุชยั ปัญญาวฒัโน 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3930 

 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

กรุงเทพฯ: 21 กมุภาพนัธ์ 2554 

 
ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และได้ให้ความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

สาํหรับงบการเงนิงวดปีบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 งบกําไรขาดทนุรวม 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุ

วนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั ซึง่ผู้บริหาร

ของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหล่านี ้สว่นข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบ

ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของ



 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -84- 

บริษัทย่อยในตา่งประเทศแห่งหนึง่ซึง่รวมอยู่ในงบการเงินรวมและมียอดสินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จํานวน 

36 ล้านบาท ยอดรายได้และยอดขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัจํานวน 647 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท 

ตามลําดบั งบการเงินของบริษัทย่อยดงักล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน ซึง่ข้าพเจ้าได้รับรายงานจากผู้สอบบญัชี

ของบริษัทย่อยแล้ว 

การเสนอรายงานของข้าพเจ้าในสว่นท่ีเก่ียวกบับริษัทย่อยดงักล่าวในงบการเงินรวมจงึถือตามรายงานของผู้สอบ

บญัชีอ่ืนนัน้ 

งบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ
สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัท่ีแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ท่ีนีต้รวจสอบโดยผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนในสํานกังานเดียวกนักบั
ข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึง่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 21 
กมุภาพนัธ์ 2554 การเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีท่านดงักลา่วในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทย่อยในตา่งประเทศแห่ง
หนึง่ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืนได้ถือตามรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืนนัน้ บริษัทย่อยดงักลา่วมียอดสินทรัพย์ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จํานวน 139 ล้านบาท   ยอดรายได้และยอดกําไรสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัจํานวน 811 
ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลําดบั 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ

ปฏิบติังานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลวา่งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบ

การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็น

สาระสําคญั ซึง่ผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบ

การเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือวา่การตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบัรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืนท่ีกล่าวถึงในวรรคแรก

ให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและจากรายงานของผู้สอบบญัชีอืน่ ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส 

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

อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ข้อ 4 ในระหวา่งปีปัจจบุนั บริษัทฯได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบญัชีเพ่ือจดัทําและนําเสนองบการเงินนี ้และหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2 บริษัทฯ ได้ประเมิน
ความเสียหายของทรัพย์สินจากเหตกุารณ์อทุกภยัและบนัทกึผลเสียหายดงักล่าวเป็นจํานวนรวม 1,572 ล้านบาทใน



 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -85- 

สว่นของกําไรหรือขาดทนุสําหรับปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ทําประกนัภยัคุ้มครองความเสียหายตอ่ทรัพย์สินท่ีเกิดจาก
เหตกุารณ์อทุกภยัไว้แล้ว และอยูร่ะหวา่งดําเนินการเรียกเงินชดเชยจากบริษัทประกนัภยั 

ศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3844 

 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
กรุงเทพฯ: 28 กมุภาพนัธ์ 2555 

 
ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และได้ให้ความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

สาํหรับงบการเงนิงวดปีบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2555    งบกําไรขาดทนุรวม      

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุ

วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและ หมายเหตเุร่ืองอ่ืน ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้วยเชน่กนั 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพจิารณาวา่จําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบ

การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

 

 



 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -86- 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลวา่  งบการเงินปราศจากการ  

แสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจํานวนเงินและการ

เปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึงการประเมิน

ความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือ

ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและ

การนําเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใชเ่พื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง

การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ี

จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและ กระแสเงินสด 
สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3844 

 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
กรุงเทพฯ: 1 มีนาคม 2556 

 
ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และได้ให้ความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  



 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -87- 

ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบดลุ 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ
สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 18,995 0.43 62,990 3.05 1,786 0.05

ลูกหนี้การค้ากจิการท ีเ่ก ีย่วข้องกนั 2,289 0.05 550 0.03 2,560 0.07

ลูกหนี้การค้ากจิการอื่น 685,906 15.40 227,587 11.02 134,268 3.44

รายได้ท ีย่งัไม่ได้เรยีกชําระ 504,005 11.32 42,988 2.08 431,845 11.07

หกั: ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ (480) (0.01) (6,211) (0.30) (23,702) (0.61)

รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,191,720 26.76 264,914 12.82 544,972 13.97

ลูกหนี้อื่น 4,765 0.11 6,773 0.33 489,981 12.56

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ 1,196,485 26.87 271,687 13.15 1,034,953 26.53
สินค้าคงเหลอื 675,645 15.17 283,292 13.71 394,651 10.11
สินทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 5,675 0.13 9,437 0.46 24,944 0.64
รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 1,896,801 42.59 627,406 30.37 1,456,333 37.33

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -               -           -               -           -                -           
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,536,609 56.96 1,416,738 68.59 2,421,315 62.06
สินทรพัย์ไม่มตีวัตน-สุทธิ 18,641 0.42 20,622 1.00 22,932 0.59
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 1,526 0.03 884 0.04 1,065 0.03
รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 2,556,775 57.41 1,438,243 69.63 2,445,312 62.67

รวมสินทรพัย์ 4,453,575 100.00 2,065,649 100.00 3,901,645 100.00

2555
ตรวจสอบแล้ว ณ วนัท ี ่31 ธนัวาคม

2554

รายการ

2553

งบการเงนิรวม

 



 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -88- 

งบดุล (ต่อ) 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ
หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบิกเกนิบัญชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 453,977 10.19 122,107 5.91 818,804 20.99
เจ้าหนี้การค้า 818,477 18.38 521,882 25.26 487,164 12.49
เจ้าหนี้ค่าเครือ่งจกัร
กจิการท ีเ่ก ีย่วข้องกนั -               -           -               -           -                -           
กจิการท ีไ่ม่เก ีย่วข้องกนั 271,820 6.10 145,678 7.05 471,600 12.09

เจ้าหนี้อื่น
กจิการท ีเ่ก ีย่วข้องกนั -               -           -               -           -                -           
กจิการท ีไ่ม่เก ีย่วข้องกนั 66,395 1.49 108,158 5.24 62,657 1.61

เจ้าหนี้จากการขายสิทธเิรยีกร้องในลูกหนี้การค้า -               -           -               -           -                -           
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 22,217 0.50 19,343 0.94 23,478 0.60
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,178,909 26.47 795,061 38.49 1,044,899 26.78
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงนิ-ส่วนท ีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 8,167 0.18 477 0.02 -                -           
เงนิกู้ยมืระยะยาว-ส่วนท ีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 252,040 5.66 91,000 4.41 105,000 2.69
หนี้สินหมุนเวยีนอื่น
เจ้าหนี้จากการซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า -               -           -               -           -                -           
อื่นๆ 14,514 0.33 16,592 0.80 6,644 0.17

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,907,607 42.83 1,025,237 49.63 1,975,346 50.63
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงนิ-สุทธจิากส่วนท ีถ่งึกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 477 0.01 -               -           -                -           

เงนิกู้ยมืระยะยาว-สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 441,020 9.90 -               -           150,000 3.84
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -               -           21,949 1.06 15,992 0.41
หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น -               -           -               -           607 0.02
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 441,497 9.91 21,949 1.06 166,600 4.27

รวมหน้ีสิน 2,349,104 52.75 1,047,187 50.70 2,141,946 54.90

2555

งบการเงนิรวม

ตรวจสอบแล้ว ณ วนัท ี ่31 ธนัวาคม
25542553

รายการ

 



 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -89- 

งบดุล (ต่อ) 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ
ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
419,582,439 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท 751,000 16.86 843,540 40.84 839,165 21.51

(31 ธนัวาคม 2554 : 421,770,239 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท,
 31 ธนัวาคม 2553 : 375,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท)
ทุนท ีอ่อกและเรยีกชําระแล้ว
416,932,873 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท 738,027 16.57 833,845 40.37 833,866 21.37

(31 ธนัวาคม 2554 : 416,922,480 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท,
 31 ธนัวาคม 2553 : 369,013,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท)

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 269,478 6.05 919,535 44.52 924,817 23.70
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จดัสรรแล้ว-สํารองตามกฏหมาย 75,100 1.69 75,100 3.64 75,100 1.92
จดัสรรแล้ว-สํารองหุ้นสามญัซื้อคนื -               -           13,510 0.65 -                -           
ยงัไม่ได้จดัสรร (ขาดทุน) 1,004,953 22.57 (824,489) (39.91) (85,847) (2.20)

หุ้นสามญัซื้อคนื -               -           (13,510) (0.65) -                -           
องค์ประกอบส่วนอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 14,551 0.33 14,584 0.71 14,648 0.38
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ 2,102,110 47.20 1,018,574 49.31 1,762,583 45.18
ส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยของบรษิทัย่อย 2,361 0.05 (112) (0.01) (2,884) (0.07)

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,104,471 47.25 1,018,463 49.30 1,759,699 45.10

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,453,575 100.00 2,065,649 100.00 3,901,645 100.00

มูลค่าตามบัญชต่ีอหุ้น (บาท) 5.70 2.44 4.22
มูลค่าท ีต่ราไว้ (บาทต่อหุ้น) 2.00 2.00 2.00
จํานวนหุ้นสามญัปลายงวด (พนัหุ้น) 369,014 416,922 416,933

ตรวจสอบแล้ว ณ วนัท ี ่31 ธนัวาคม
255525542553

งบการเงนิรวม

รายการ

 



 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -90- 

งบกาํไรขาดทุน 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ
รายได้

รายได้จากการขายและการบรกิาร 13,176,874 99.21 7,583,989 99.49 3,539,011 72.71

เงนิชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยั -                -          -                -          1,293,153 26.57

กําไรจากอัตราแลกเปลีย่น 60,050 0.45 -                -          23,780 0.49

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสีย -                -          -                -          -                -          

กําไรจากการจําหน่ายสินทรพัย์ถาวร -                -          -                -          -                -          

กําไรจากการจําหน่ายเศษซาก 14,998 0.11 24,237 0.32 10,722 0.22

รายได้อื่น 30,310 0.23 14,977 0.20 944 0.02
รวมรายได้ 13,282,232 100.00 7,623,203 100.00 4,867,609 100.00
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบรกิาร 12,534,979 94.37 7,273,553 95.41 3,896,638 80.05

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิาร 175,836 1.32 198,523 2.60 194,138 3.99

ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยั -                -          1,571,721 20.62 -                -          

ผลประโยชน์ท ีจ่่ายให้แก่พนกังานเมือ่เลกิจ้าง -                -          60,326 0.79 -                -          

ค่าตดัจําหน่ายอุปกรณ์และสินทรพัย์ไม่มตีวัตน -                -          -                -          22,007 0.45

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น -                -          6,428 0.08 -                -          

ขาดทุนจากการจําหน่ายเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ -                -          -                -          1,818 0.04
รวมค่าใช้จ่าย 12,710,815 95.70 9,110,550 119.51 4,114,601 84.53
กาํไร ก่อนส่วนกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 571,417 4.30 (1,487,347) (19.51) 753,008 15.47

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม -                -          -                -          -                -          
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษี 571,417 4.30 (1,487,347) (19.51) 753,008 15.47

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (37,714) (0.28) (17,235) (0.23) (21,559) (0.44)

ภาษเีงนิได้นติบุิคคล (3,920) (0.03) -                -          -                -          
กาํไร (ขาดทุน) สทุธิ 529,783 3.99 (1,504,582) (19.74) 731,449 15.03

ส่วนท ีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยของบรษิทัย่อย (ขาดทุน) 2,437 0.02 (2,495) (0.03) (2,817) (0.06)

ส่วนท ีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ (ขาดทุน) 527,346 3.97 (1,502,088) (19.70) 734,266 15.08

กําไร (ขาดทุน) สุทธต่ิอหุ้น (บาท) 1.44 (3.61) 1.75

มูลค่าท ีต่ราไว้ (บาทต่อหุ้น) 2.00 2.00 2.00

จํานวนหุ้นสามญัปลายงวด (พนัหุ้น) 369,014 416,922 416,933

รายการ
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 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -91- 

งบกระแสเงนิสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธกิ่อนภาษี 533,703 (1,504,582) 731,449
รายการปรบักระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดําเนนิงาน

เงนิชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยั -                -                (1,293,153)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 310,260 316,323 220,414
หนี้สงสัยหนี้จะสูญ (โอนกลบั) -                11,107 18,874
ตดัจําหน่ายหนี้สูญ -                -                4,936
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นท ีย่งัไม่เกดิข ึ้นจรงิ (9,560) 23,494 (9,650)
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ (11,054) (2,545) 1,818
ตดัจําหน่ายสินค้าคงเหลอืท ีเ่สียหายจากน้ําท่วม -                427,653 -                
ตดัจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ท ีเ่สียหายจากน้ําท่วม -                1,139,904 -                
การปรบัลดสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธทิ ีจ่ะได้รบั (โอนกลบั) (2,987) (10,131) 5,214
ตดัจําหน่ายส่วนต่างระหว่างจํานวนท ีจ่่ายซื้อบรษิทัย่อยกบัจํานวนส่วนได้เสีย
   ของบรษิทัฯ 10 -                -                
ตดัจําหน่ายอุปกรณ์และสินทรพัย์ไม่มตีวัตน 14 -                22,007
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                4,670 2,994
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 37,714 17,235 21,559

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์และหน้ีสินดาํเนินงาน 858,101 423,128 (273,539)

สินทรพัย์จากการดําเนนิงานลดลง (เพิม่ข ึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (169,451) 915,537 (316,514)
สินค้าคงเหลอื 403,126 (25,169) (116,572)
สินทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 1,683 4,541 (7,103)
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 282 609 (181)

หนี้สินจากการดําเนนิงานเพิม่ข ึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (620,960) (276,822) (77,320)
หนี้สินหมุนเวยีนอื่น 6,279 (2,389) (9,963)
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                (5,711) (8,950)
หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น -                -                607

เงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน 479,059 1,033,724 (809,535)
รบัเงนิชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยั -                -                822,245
จ่ายดอกเบี้ย (37,596) (16,838) (19,676)
จ่ายภาษเีงนิได้นติบุิคคล -                (7,664) -                

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 441,463 1,009,222 (6,966)
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 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -92- 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารท ีม่ภีาระคํ้าประกนัลดลง (เพิม่ข ึ้น) 9,151 -                -                
เงนิสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าเครือ่งจกัร (112,052) (215,869) (133,640)
ซื้ออุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มตีวัตน (415,089) (302,231) (838,822)
เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 38,982 53,407 48,217
เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบรษิทัย่อย -                -                -                
เงนิสดรบั (จ่าย) สุทธจิากการซื้อบรษิทัย่อย (8) -                -                

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (479,016) (464,694) (924,245)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบิกเกนิบัญชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิเพิม่ข ึ้น (ลดลง) 246,518 (331,870) 696,697
เจ้าหนี้จากการขายสิทธเิรยีกร้องในลูกหนี้การค้าเพิม่ข ึ้น -                -                -                
เงนิสดจ่ายคนืเจ้าหนี้เช่าซื้อ (8,635) (8,167) (477)
เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะยาว 200,000 -                300,000
ชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาว (263,420) (602,060) (136,000)
เงนิสดรบัจากการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน 4,562 745,874 9,679
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของผู้มส่ีวนได้เสียท ีไ่ม่มอํีานาจควบคุมของบรษิทัย่อย -                -                0
ซื้อหุ้นสามญัซื้อคนื -                (13,510) -                
จ่ายเงนิปันผล (128,800) (290,854) -                

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 50,225 (500,588) 869,898

ผลต่างจากการแปลีย่นแปลงค่างบการเงนิเพิม่ข ึ้น (ลดลง) (306) 54 109

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ข ึ้น (ลดลง) สุทธิ 12,365 43,996 (61,204)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 6,630 18,995 62,990
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 18,995 62,990 1,786

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท ีม่ใิช่เงนิสด
จ่ายหุ้นปันผล -                -                -                
รายการซื้อเครือ่งจกัรท ีย่งัไม่ได้จ่ายชําระ 226,878 86,968 460,521

2555
พนับาทพนับาท

2554

ตรวจสอบแล้ว 
ณ วนัท ี ่31 ธนัวาคม

พนับาท

รายการ
2553

 



 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -93- 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ  

อัตราสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.99 0.61 0.74
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 0.37 0.28 0.07
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.22 0.69 (0.00)
อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.91 10.41 8.74
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 30.22 34.57 41.19
อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลอื (เท่า) 14.31 15.17 11.50
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วนั) 25.15 23.73 31.32
อัตราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี้ (เท่า) 11.08 10.85 7.72
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ (วนั) 32.48 33.17 46.61
Cash Cycle (วนั) 22.89 25.13 25.90

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

อัตรากําไรข ัน้ต้น (%) 4.87 4.09 (10.11)
อัตรากําไรจากการดําเนนิงาน (%) 4.34 (19.61) 21.28
อัตรากําไรอื่น (%) 0.23 0.20 0.03
อัตราส่วนเงนิสดต่อการทํากําไร (%) 0.77 (0.68) (0.01)
อัตรากําไรสุทธิ (%) 3.99 (19.74) 15.03
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 27.86 (96.36) 52.66

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (%) 12.00 (46.16) 24.52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวร (%) 35.16 (60.11) 49.60
อัตราการหมุนของสินทรพัย์ (เท่า) 3.01 2.34 1.63

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 1.12 1.03 1.22
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า) 12.71 59.56 0.68
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั (Cash Basis) (เท่า) 0.55 0.89 (0.01)
อัตราการจ่ายเงนิปันผล (%) 53.08% -5.53% -*

อัตราส่วนต่อหุ้น (Per Share Data)

มูลค่าท ีต่ราไว้ต่อหุ้น (บาท) 2.00 2.00 2.00
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (พนัหุ้น) 368,078 404,448 415,528
กําไรต่อหุ้นข ัน้พื้นฐาน (บาท) 1.44 (3.72) 1.76
กําไรต่อหุ้นปรบัลด (บาท) 1.43 (3.68) 1.75
มูลค่าตามบัญชต่ีอหุ้น (บาท) 5.70 2.44 4.22
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* งดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี โดยจะมีการนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 ในวันที่ 22 เมษายน 2556 
 

** ไม่สามารถคาํนวณได้ถึงแม้มีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในปี 2554 แต่เน่ืองจากบริษัทฯได้รับรู้ผลขาดทุนจากรายการ
พเิศษ (นํา้ท่วม) ทัง้จาํนวนในไตรมาส 4 ปี 2554 จงึทาํให้บริษัทฯมีผลการดาํเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิซึ่งไม่สามารถคาํนวณ
อัตราการจ่ายเงนิปันผลได้ 

na.** 



 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -94- 

คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

 

 ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2555 

      (หน่วย:ลา้นบาท) 

ปี 2555 ปี 2554 
เปล่ียนแปลง 

  จาํนวนเงิน % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,539 7,584 -4,045 -53.34% 

เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยั 1,293 0 1,293 0.00% 

รายไดอ่ื้น 36 39 -3 -7.69% 

รายไดร้วม 4,868 7,623 -2,755 -36.14% 

ค่าใชจ่้ายรวม 4,136 7,556 -3,420 -45.26% 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน 732 67 665 992.54% 

ความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยั 0 -1,572 1,572 -100.00% 

กาํไรสุทธิ 732 -1,505 2,237 -148.64% 

กาํไรสุทธิ(ต่อหุน้) 1.76 -3.71 5.47 -147.44% 
 

จากเหตกุารณ์อทุกภยัครัง้ใหญ่ในปี 2554 มีสินทรัพย์จํานวนมากได้รับความเสียหาย บริษัทฯไม่สามารถ
ผลิตสินค้าได้อย่างต่อเน่ืองจึงทําให้ลกูค้าหลายรายมีการย้ายฐานการผลิตไปท่ีอ่ืน จากสาเหตกุารณ์ดงักล่าวบริษัทฯ
เร่ิมเข้ามาฟืน้ฟูกิจการในเดือนธันวาคม ปี 2554 และต้องใช้เวลาหลายเดือนในการฟืน้ฟกิูจการ สัง่ซือ้เคร่ืองจกัรใหม่ 
เพ่ือเรียกความมัน่ใจจากลกูค้ากลบัคืนมา จนสามารถเร่ิมดําเนินการผลิตบางส่วนได้ในต้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2555 
ท่ีผ่านมา 

 
ทําให้ในปี 2555 มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 3,539 ล้านบาทต่ํากว่าปีท่ีผ่านมาเป็นจํานวนมาก 

แต่บริษัทฯก็มีรายได้จากเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากเหตกุารณ์อทุกภัยบางส่วนจากบริษัทประกันภัย คิดเป็น
จํานวน 1,293 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือคาดว่าจะได้รับในปี 2556 จึงทําให้ในปี 2555 เม่ือรวมรายรับจากเงินชดเชยค่า
สินไหมทดแทนจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมแล้ว บริษัทฯมีกําไรสทุธิ 732 ล้านบาทหรือคิดเป็นกําไร 1.76 บาทต่อหุ้น แต่ถ้า
ไม่รวมรายได้จากเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมแล้ว บริษัทฯยงัมีผลขาดทนุจากการดําเนินงาน
อยู่  
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รายได้จากการขายสนิค้าและบริการ 
 

ในปี 2555 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯจากกลุ่มใหญ่ๆทัง้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้า Hard 
Disk Drive กลุ่มสินค้า MMA – Others และ กลุ่มสินค้า IC Packaging ในปี 2555 มีจํานวนรวม 3,539 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน -4,045 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -53.34 โดยสามารถแบง่ตามกลุม่สินค้าท่ีสําคญัได้ดงัต่อไปนี ้

 

          (หน่วย:ลา้นบาท) 

ปี 2555 ปี 2554 เปล่ียนแปลง 

  
จาํนวน
เงิน % 

จาํนวน
เงิน % จาํนวนเงิน % 

1. กลุ่มสินคา้ Hard Disk Drive 3,154 89.12% 5,803 76.52% -2,649 -45.65% 

2. กลุ่มสินคา้ MMA - Others 89 2.51% 943 12.44% -854 -90.57% 

3. กลุ่มสินคา้ IC Packaging 285 8.05% 740 9.75% -455 -61.48% 

รวม รายไดจ้ากการขาย 3,528 99.69% 7,486 98.71% -3,958 -52.87% 

รายไดจ้ากการบริการ 11 0.31% 98 1.29% -87 -88.74% 

รวม รายไดจ้ากการขายและการบริการ 3,539 100.00% 7,584 100.00% -4,045 -53.34% 
  

จากเหตกุารณ์อทุกภยัในปลายปี 2554 ทําให้ในปี 2555 บริษัทฯใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฟืน้ฟกิูจการ จดัทํา
รายงานความเสียหายเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั เพ่ือนําเงินค่าสินไหมทดแทนมาใช้ในการ
ซือ้เคร่ืองจักรใหม่เข้ามาแทนเคร่ืองจักรเก่าท่ีเสียหายไป บริษัทฯได้ทําการปรับปรุงอาคารสํานักงานและโรงงาน
รวมทัง้สัง่ซือ้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเคร่ืองจกัรอย่างเร่งด่วนเพ่ือทําให้บริษัทฯกับสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้ลกูค้าเก่าท่ีเคยใช้บริการจากบริษัทฯ และเร่งหาลกูค้าใหม่เพ่ิมขึน้โดยนําเอาข้อได้เปรียบของบริษัทฯ
ได้แก่การมีเคร่ืองจักรใหม่ท่ีทันสมัย มาใช้ในการประชาสัมพนัธ์ จึงทําให้ในปี 2555 บริษัทฯ มียอดขายในกลุ่มทุก
กลุ่มลดลงจากปีก่อนเป็นอย่างมาก และทําให้ Value Added (VA) (หมายถึงยอดขาย หักด้วยค่าวตัถุดิบ) ลดลง
อย่างมาก ตามตารางด้านล่าง  

      (หน่วย:ลา้นบาท) 

ปี 2555 ปี 2554 
เปล่ียนแปลง 

  จาํนวนเงิน % 

1. กลุ่มสินคา้ Hard Disk Drive 122 205 -83 -40.35% 

2. กลุ่มสินคา้ MMA - Others 52 354 -302 -85.31% 

3. กลุ่มสินคา้ IC Packaging 140 419 -279 -66.57% 

รวม Value Added 314 977 -663 -67.87% 
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ด้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 
 
 จากงบกําไรขาดทุนในปี 2555 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ ต้นทุนขาย และกําไร(ขาดทุน)
ขัน้ต้นเม่ือเทียบกบัปี 2554 ดงัตอ่ไปนี ้

      (หน่วย:ลา้นบาท) 

ปี 2555 ปี 2554 

  จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,539 100.00% 7,584 100.00% 

ตน้ทุนขาย 3,896 110.09% 7,274 95.91% 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ -357 -10.09% 310 4.09% 
 

อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2555 เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 95.91 ในปี 2554  เป็นร้อยละ 110.09
เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทฯใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฟืน้ฟกิูจการจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมในปี 2554 และจดัทํารายงาน
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกนัภยั เพื่อนําเงินค่าสินไหมทดแทนมาใช้ในการซือ้เคร่ืองจกัรใหม่เข้ามาทดแทน
เคร่ืองจกัรเก่าท่ีเสียหาย แตเ่น่ืองจากโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยสว่นใหญ่ได้รับควาเสียหายจงึทําให้มีความ
ต้องการเคร่ืองจกัรมาก ผู้ผลิตในต่างประเทศผลิตสินค้าไม่ทนัทําให้เคร่ืองจกัรท่ีสัง่ไปบางส่วนเกิดความล่าช้าในการ
จดัส่งไม่ตรงตามกําหนด บริษัทฯได้รับเคร่ืองจกัรมาบางส่วนในไตรมาสท่ี 2 และทยอยเข้ามาจนเกือบครบถ้วนใน
ปลายไตรมาสท่ี 4 ทําให้การผลิตสินค้าต่างๆยงัทําได้ไม่เต็มท่ีตามกําลงัการผลิตท่ีมีอยู่ประกอบกบัการผลิตสินค้าใน
อตุสาหกรรมนี ้ต้องใช้เวลาในการทํา Qualification ค่อนข้างนานจึงจะได้รับการอนมุตัิจากลูกค้าให้ทําการผลิตเต็ม
กําลงัได้ สาเหตดุงักล่าวทําให้บริษัทฯมีต้นทนุสินค้าและคา่ใช้จ่ายในการผลิตคอ่นข้างสงู จงึมีอตัราสว่นต้นทนุขายสงู
ถึง ร้อยละ 110.09 ของยอดขายและมีอตัรากําไรขัน้ต้นในปี 2555 ติดลบอยู่ร้อยละ -10.09 เทียบกับปี 2554 ซึ่งมี
อตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 4.09 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการแม้ว่าจะเกิดนํา้ท่วมใหญ่ในไตรมาสท่ี 4 
ก็ตามเน่ืองจากบริษัทฯมีรายได้ค่อนข้างสงูใน 9 เดือนแรก 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2555 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนรวม 194 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.48 ของรายได้จากการขายและบริการ ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2554 และ 2553 
เท่ากับ 258 และ 176 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.42 และ 1.33 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดับ 
เน่ืองจากในปี 2555 แม้ว่าจะไม่สามารถผลิตสินค้าได้เต็มท่ีแต่บริษัทฯต้องรักษาแรงงานฝีมือ และ พนักงานท่ีมี
ความสามารถเอาไว้เพ่ือ รองรับการผลิตเม่ือบริษัทฯสามารถฟืน้ฟกํูาลงัการผลิตได้เต็มท่ี และเป็นหน่วยงานในการ
ฝึกอบรมให้กบัพนกังานใหม่ท่ีจะมีเพ่ิมขึน้ในอนาคต  ประกอบกบัผลจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมทําให้ โปรเจคกบัลกูค้าท่ี
อยู่ระหว่างการดําเนินการต้องยกเลิกไปทําให้ลูกค้าบางส่วนไม่ยอมจ่ายเงินค่าสินค้า จึงต้องมีการตัง้สํารองหนีส้ญู
สําหรับลกูหนีท่ี้คาดว่าจะไม่สามารถเก็บเงินได้ไว้ด้วย  นอกจากนัน้ยงัมีค่าขนย้ายและรือ้ถอน ค่าซอ่มแซมบางส่วนท่ี
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ไม่สามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันได้ และ ยังมีการบนัทึกผลขาดทุนจากค่าสินค้าท่ีลกูค้าย้ายฐานการผลิตไป
ระหวา่งนํา้ท่วมอกีจํานวนหนึง่ด้วย 

 
ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายจ่ายค่าดอกเบีย้จ่าย เท่ากบั 22 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 0.50 ของรายได้จากการ

ขายและบริการ ในขณะท่ีปี 2554 และปี 2553 มีรายจ่ายค่าดอกเบีย้จา่ยเท่ากบั 17 และ 38 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย
ละ 0.23 และ 0.29 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดบั จะเห็นได้ว่ารายจ่ายคา่ดอกเบีย้ท่ีผ่านมามีแนวโน้ม
ลดลงทกุปี เน่ืองจากบริษัทฯสามารถบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สถานะทางการเงินของบริษัทฯมีความมัน่คง 
มีโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม จนได้รับความไว้วางใจ จากสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทําให้
สามารถจัดหาเงินทุนได้โดยมีอัตราดอกเบีย้ต่ําลง แต่ในปี 2555 บริษทฯกลับมีรายจ่ายค่าดอกเบีย้จ่ายเพ่ิมขึน้
เน่ืองจากต้องกู้ เงินมาก่อนระหว่างรอเงินชดเชยจากบริษัทฯประกนัภยั เพ่ือใช้สัง่ซือ้เคร่ืองจกัรให้ทนัเวลา และ ใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนเน่ืองจากเงินสดท่ีได้จากการดําเนินงานยงัอยู่ในระดบัต่ําไม่เพียงพอในการใช้ในการดําเนินกิจการ  

 

 ฐานะทางการเงนิ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีสินทรัพย์ หนีส้ิน และส่วนของผู้ ถือหุ้ น เปรียบเทียบกับ ณ เวลา

เดียวกนัของปีก่อน มีดงัตอ่ไปนี ้

      (หน่วย:ลา้นบาท) 

ปี 2555 ปี 2554 เปล่ียนแปลง 

  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม จาํนวนเงิน % 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,456 628 828 131.85% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,446 1,438 1,008 70.10% 

รวม สินทรัพย ์ 3,902 2,066 1,836 88.87% 

หน้ีสินหมุนเวียน 1,975 1,025 950 92.68% 

หน้ีสินระยะยาว 167 22 145 659.09% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

หุน้สามญัและส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,759 1,753 5 0.30% 

กาํไรสะสม 

     จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 75 75 0 0.00% 

     จดัสรรแลว้ - สาํรองหุน้สามญัซ้ือคืน 0 14 -14 0.00% 

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร -86 -838 752 -89.74% 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 15 15 0 0.00% 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -3 0 -3 0.00% 

รวม หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,902 2,066 1,835 88.82% 
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หลงัจากเหตุการณ์นํา้ท่วมในปี 2554 บริษัทฯมีทรัพย์สินเสียหายเป็นจํานวนมากทําให้ทรัพย์สินรวมของ
บริษัทฯลดจากปีก่อนๆมากแต่หลงัจากท่ีบริษัทฯได้รับการฟืน้ฟใูนปี 2555 และมีการสัง่ซือ้สินทรัพย์ต่างๆเป็นจํานวน
มากเข้ามาทดแทนสินทรัพย์ท่ีเสียหาย ทําให้ในปี 2555 ทรัพย์สินรวมของบริษัทฯสูงขึน้มากดังมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
 
สนิทรัพย์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 3,902 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมนุเวียน 1,457 
ล้านบาท และ สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน จํานวน 2,445 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 1,836 ล้านบาท 
 สินทรัพย์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ได้แก่ สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ 117 ล้านบาท โดยมียอดคงเหลือ ณ 
วนัสิน้งวดจํานวน 395 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2554 ยอดคงเหลือของสินค้า มีจํานวน 283 ล้านบาทส่วนยอดลกูหนี ้
การค้าคงเหลือเท่ากบั 1,035 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 763 ล้านบาท ลกูหนีท่ี้เพ่ิมขึน้บางส่วนเป็นลกูหนีค้้างชําระ
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมจํานวน 471 ล้านบาท และสินทรัพย์หมนุเวียนอืน่เพ่ิมขึน้ 16 ล้านบาท 

ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รายการท่ีสําคญัคือการลงทุนในทรัพย์สินถาวร ได้แก่เคร่ืองจกัรซึ่งมีมูลค่า
ตามบญัชีสทุธิ เพ่ิมขึน้ 1,005 ล้านบาท เน่ืองจากมีการซือ้เคร่ืองจกัรใหม่ และ สินทรัพย์ถาวรอื่นๆใหม่เพ่ือทดแทนท่ี
เสียหายจากเหตกุารณ์นํา้ท่วม 

 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีหนีส้ินหมุนเวียนรวม เท่ากับ 1,975 ล้านบาท หนีส้ินไม่หมุนเวียน
จํานวน 167 ล้านบาท และ สว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,760 ล้านบาท 
 หนีสิ้นหมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีสาระสําคญัจากปี 2554 มีดงัต่อไปนี ้
เจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 250 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้ 697 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ ยื่ม
ระยะยาวท่ีถึงกําหนดในหนึ่งปี เพ่ิมขึน้ 14 ล้านบาท และ หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนๆลดลง 10 ล้านบาท เน่ืองจากปลายปี 
2554 บริษัทฯยังไม่มีการประกอบการเน่ืองจากเหตุการณ์นํา้ท่วมส่วนในปี 2555 บริษัทฯเร่ิมมีการประกอบการ
บางสว่นหลงัจากการฟืน้ฟบูริษัทฯ 

หนีสิ้นระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เพ่ิมขึน้จากปีก่อนเท่ากับ 105 ล้านบาท เน่ืองจากมีการกู้ ยืม
เงินมาใช้ในการบริหารงานและซือ้ทรัพย์สินถาวรระหว่างรอเงินท่ีจะได้รับจากค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายจาก
ประกนัภยั 

ส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 1,760 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 742 ล้านบาท 
เน่ืองจากบริษัทฯมีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ 732  ล้านบาทและมีการออกหุ้นเพิม่ทนุจากโครงการ ESSOP 
ของพนกังานอีกจํานวนหนึง่ 

 
 
 



 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา้ -99- 

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน (Source and Use of Fund) 
 

    (หน่วย:ลา้นบาท) 

  ปี 2555 ปี 2554 เพิม่(ลด) 

กระแสเงินสดสุทธิจาก 

      กิจกรรมดาํเนินงาน -7 1,009 -1,016 

      กิจกรรมการลงทุน -924 -464 -460 

      กิจกรรมจดัหาเงิน 870 -501 1,371 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึน(ลดลง)สุทธิ -61 44 -105 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 63 19 44 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2 63 -61 
 

 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน -7 ล้านบาท เกิดจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ประจําปี 732 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการหกักระทบกําไรท่ีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน  -1,005  
ล้านบาท และ ปรับปรุงการเพิ่มขึน้และลดลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นในการดําเนินงาน -536 ล้านบาท และมีเงินสด
รับจากการชดเชยค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัยจํานวน 822 ล้านบาท และ ดอกเบีย้จ่ายเป็นเงินสดจํานวน -20 
ล้านบาท 
 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการลงทนุใช้ไป จํานวน -924 ล้านบาท เป็นการนําเงินสดไปลงทนุในการซือ้
เคร่ืองจกัรและสินทรัพย์ถาวรจํานวน -839 ล้านบาท และ จ่ายเจ้าหนีค้่าเคร่ืองจกัรจํานวน -134 ล้านบาท และ เงิน
สดรับการจากขายซากเคร่ืองจกัรเก่าจํานวน 48 ล้านบาท 
 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 870 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
เพ่ิมขึน้ 697 ล้านบาท และกระแสเงินสดรับจากการเงินกู้ ระยะยาวจํานวน 300 ล้านบาท ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว -
136 ล้านบาท กระแสเงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 10 ล้านบาท  
 จากกระแสเงินสดข้างต้นทําให้บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิ -61 ล้านบาท เม่ือรวมกับเงินสดคงเหลือต้นปี 
63 ล้านบาท ทําให้เงินสดคงเหลือปลายปี 2555 เท่ากบั 2 ล้านบาท 

 

ปัจจยัและอทิธิพลหลกัที่อาจมผีลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 
การจัดต้ังบริษัทย่อย 

ตามมติการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2554 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 ได้อนมุติัให้
บริษัทฯลงทนุร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย ซึง่ตอ่มาได้จดัตัง้ภายใต้ชื่อบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั เม่ือวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2555 มีวตัถปุระสงค์ในการผลิตและจําหน่าย อาร์เอฟไอดี แท็ค โดยมีทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท และมีการชําระเงินคา่หุ้นแล้วร้อยละ 50 ของทนุจด
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ทะเบียน (เท่ากบั 50,000,000 บาท) สอดคล้องกบัทิศทางของบริษัทฯ ในการลงทนุธุรกิจใหม่ ทําให้บริษัทฯมีสินค้า
ของตนเองซึง่จะทําให้บริษัทฯมีความมัน่คงมากขึน้และเป็นสายธรุกิจใหม่ท่ีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตและมีอตัรา
กําไรสงู ซึง่บริษัทฯจะรับรู้ผลประกอบการทัง้หมดของบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯ 
 
ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากภาวะเศรษฐกจิของโลก 

หากการแก้ปัญหาหนีข้องประเทศทางยโุรปไม่สําเร็จและสง่ผลให้ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่โลก ผล
ประกอบการของบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบได้  

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชี 
บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั คดิเป็นคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) จํานวน 1,625,000 บาท 
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12. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี-  
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ส่วนที่ 2 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 การรับรองความถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีนัน้ให้ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท
 ลงลายมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี พร้อมทัง้มอบอํานาจให้บคุคล
ใดลงนามกํากบัเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดงันี ้

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

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลู
อย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็น
สาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน 
รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้อง
แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้  นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายพลศกัด์ิ เลิศพฒุิภิญโญ กํากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรอง
ความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ** 

 

1. นายสมนึก ไชยกลุ  ประธานกรรมการ    

 

2. นายพลศกัด์ิ เลิศพฒุภิิญโญ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

 

                                                         
   ให้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบด้วย 
**  พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  
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 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ นายพลศกัด์ิ เลิศพฒุภิิญโญ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

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

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

หน้าท่ี -104 - 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้าที่ -105- 

ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นายสมนึก ไชยกุล 
 ประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการบริหาร 
 (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
บริษัท) 
 

61 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บัณฑติ 
สาขาเครื่องกล จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อ
วันที่ 2 พฤศจกิายน 2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

4.76 - 2542-ปัจจบุนั 
 

2523-2554 
2553–ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
 

ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
บจ. ไทยมาพรรณเทรดดิง้ 
บจ. เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ 
บจ. กรีน นาวทิสั 
บจ. คีย์ สตาร์ พร๊อพเพอร์ตี ้ 
บจ. ทีเอ็มพี ไรซ์ มลิล์ 

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ผลติและสง่ออกข้าว 
พลงังานทดแทน 
พฒันาแปลงเพาะปลกูพืช 
สง่ออกสินค้าทางการเกษตร 
ผลติและสง่ออกข้าว 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้าที่ -106- 

ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. นายพทิกัษ์ ศิริวันสาณฑ์ 
 รองประธานกรรมการ และกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

63 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บัณฑติ 
สาขาไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัญฑติ 
สาขาไฟฟ้า  
University of Detroit ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  
 
Medallion Award: ALT Award-ALT 
flights of the Space Shuttle Orbiter, 
NASA 

0.77 - 2541-ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

รองประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
บจ. เอสเอส อาร์เอฟไอดี 

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ผลติและจําหน่ายชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ แผงวงจรไมโคร 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้าที่ -107- 

ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. นายพลศักดิ์ เลิศพุฒภิญิโญ 
 กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
บริษัท) 

56 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บัณฑติ 
สาขาไฟฟ้า (อิเลก็ทรอนิกส์) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑติ 
สาขาการจดัการทัว่ไป  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

0.08 - 2539-ปัจจบุนั 
 

2553-ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 

กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
พลงังานทดแทน 
ผลติและจําหน่ายชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ แผงวงจรไมโคร 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้าที่ -108- 

ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายชอง เควน็ ซัม 
 กรรมการ  

(ปัจจบุนัเกษียนอายงุานแล้ว เดิม
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย
งานการจดัการวตัถดุบิ) 

 

61 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  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

- - 2545-2554 
 
 

ปัจจบุนั 
 

2546-ปัจจบุนั 
 

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานการ
จดัการวตัถดุิบ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
บจ. ไทยมาพรรณเทรดดิง้ 
 

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
ผลติและสง่ออกข้าว 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้าที่ -109- 

ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

60 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์บัณฑติ (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัการาจี ประเทศปากีสถาน 
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัการาจี ประเทศปากีสถาน 
 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547  
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

0.01 - 2545-ปัจจบุนั 
 

2552-2554 
 

2551-2555 
2548-2550 
ปัจจบุนั 

 
 
 
 

ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
อนกุรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณา
ร่างประกาศเกี่ยวกบัการ
ออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ 
กรรมการ และ
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
บมจ.อสมท 
 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
บจ. ฟินนัซ่าประกนัชีวติ 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 
 
บมจ.การบนิไทย 

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์  
สื่อสารมวลชน วทิยโุทรทศัน์ 
 
ธนาคาร 
บริษัทประกนัชีวิต 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้าที่ -110- 

ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. นายประสาท ยูนิพันธุ์ 
 กรรมการ 

65 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท สาขาความสัมพนัธ์และ
กฎหมายระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัดีทรอยท์  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

0.92 - 2545-ปัจจบุนั 
 
 

2541- ปัจจบุนั 
2541- ปัจจบุนั 
2523- ปัจจบุนั 

 

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
บจ. ไอ เอช ซี (ไทยแลนด์) 
บจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกนัชีวติ 
บจ. นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ ออฟฟิศ 
 

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์  
 
การโรงแรม 
ประกนัชีวติ 
ปรึกษาและให้คําแนะนําทาง
กฎหมาย 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้าที่ -111- 

ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุง
กิจอนันต์ 
 กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบและ ประธานกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

66 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาบัญฑติ  
สาขา public finance  California State 
University, USA 
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎี
บัญฑติ  
สาขา Monetary Theory  University of 
Missouri – Columbia, USA 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพนัธุ์ 2547  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
ผ่านหลักสูตร Directors Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550 เมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2550 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
ผ่านหลักสูตร  Audit Committee 
Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

- - ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
2544 – 2550 

 

กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
กรรมการ 
อธิการบดี 
 

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

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ 
 
ผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์
นํา้มนัปาล์ม, ไขมนัพืชผสม และ
เนยเทียม  
 
 
สภาวิจยั 
มหาวทิยาลยั 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้าที่ -112- 

ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. นางพูนพรรณ ไชยกุล 53 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

1.95 ภรรยาประธาน
กรรมการ 

ปัจจบุนั กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย)  
บจ. ไทยมาพรรณ เทรดดิง้ 
บจ. ทีเอ็มพี ไรช์ มิลล์ 
บจ. ชีวา ไรซ์ 
บจ.กลุภสัสรณ์ 
บจ. คีย์ สตาร์ พร๊อพเพอร์ตี ้ 

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ผลติและสง่ออกข้าว 
ผลติและสง่ออกข้าว 
สง่ออกข้าว 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

9. นายโตรุ อูชิโนะ 63 Bachelor’s degree in Automatic 
Control, Mechanical Engineering, 
Tokyo-Metropolitan University 

 

0.11 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ผู้ อํานวยการ ฝ่ายธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย)  
บจ. เอสเอส อาร์เอฟไอดี 
 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย)  

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ผลติและจําหน่ายชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ แผงวงจรไมโคร 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้าที่ -113- 

ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย 
นิตยาเกษตรวัฒน์ 
      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

49 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บัณฑิต  
สาขาเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัญฑติ 
สาขา การเงิน 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎี
บัญฑติ  
University of Mississippi –Finance 

 

- - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 
 
รองศาสตราจาย์ ระดบั9
คณะบริหารธรุกิจ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย)  
 
 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
บมจ. ยนูิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เค
มิคลัส์  
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ 

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
มหาวทิยาลยั 
 
ค้าเคมีภณัฑ์ 
 
รับเหมาก่อสร้าง 

11. รองศาสตราจารย์ ดร. กาํพล 
ปัญญาโกเมศ 
      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ  
      ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

41 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บัณฑิต  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรุี 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัญฑติ 
สาขา การเงิน 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎี
บัญฑติ  
Schulich School of Business, York 
University , Canada –Finance 

 

- - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
 
รองศาสตราจาย์ คณะ
บริหารธรุกิจ  
กรรมการตรวจสอบ 
 
 

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

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
มหาวทิยาลยั 
 
รับก่อสร้าง และรับบริหารจดัการ
งานวศิวกรรมสิง่แวดล้อม 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้าที่ -114- 

ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

12. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ 
 กรรมการบริหาร เลขานกุารบริษัทฯ 
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
การเงินและการบริหาร 
     

60 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑติ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัญฑติ สถาบันบัณฑติพัฒนบริ
หารศาสคร์ 
 
ผ่านหลักสูตร Company Secretary 
Program (DCP) รุ่นที่ 33/2552 เมื่อ
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2552  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
ผ่านหลักสูตร  Role of the 
Compensation Committee Program 
(RCC) รุ่นที่ 9/2552 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

0.00009 - 2551- ปัจจบุนั 
 
 

2538-2549 
2524-2545 

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานการเงิน
และการบริหาร 
ผู้จดัการทัว่ไป 
อาจารย์พิเศษ 

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

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
ผลติและสง่ออกข้าว 
มหาวทิยาลยั 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้าที่ -115- 

ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

13. ดร. กวี เตชะพเิชฐวนิช 
 กรรมการบริหาร และรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฎิบตักิารและ
พฒันา 

43 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บัณฑติ 
สาขาอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาบัญฑติ University of IOWA 
ปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ
ดุษฎีบัญฑติ  
University of IOWA 

0.01 - 2550-ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
2546–2550 
2539-2546 

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานปฎิบตัิ
การและพฒันา 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
ผู้จดัการโรงงาน / 
ผู้จดัการทัว่ไป 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
บจ. เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์จี่ 
บจ. เค เทค อินเตอร์กรุ๊ป 
บจ. อาร์ เอ ซี โกลบอล อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
พลงังานทดแทน 
ค้าปลีก 
ผลติและจําหน่ายนํา้มนัเครื่อง 

14. นายวทิยา ยศประพันธ์ 
 ผู้ อํานวยการอาวโุส(ฝ่ายการเงินและ
บญัชี) 

51 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาบริหารการเงนิ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- - ปัจจบุนั 
 

2537 – 2551 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (ฝ่าย
การเงินและบญัชี) 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
บจ. บางกอกอินเตอร์ฟดู   

ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ผลติแปง้จากข้าว 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -116- 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 บริษัท บริษัทย่อย บริษัทท่ี
เก่ียวข้อง 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บมจ. สตาร์ส ไมโคร 

อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

Stars Microelectronics 
USA, Inc. 

บจ. เอส เอส 
อาร์เอฟไอดี 

บจ. เอสเอม็ที 
กรีน เอ็นเนอร์ยี ่

บจ. ทีเอม็พี 
ไรซ์มิลล์ 

1. นายสมนกึ  ไชยกลุ X,// /  X /, // 

2. นายพิทกัษ์  ศิริวนัสาณฑ์ / / X   

3. นายพลศกัด์ิ  เลิศพฒิุภิญโญ /,//,* / /,* /  

4. นายชอง เควน็ ซมั /,//,*    / 

5. นายธีรศกัด์ิ  สวุรรณยศ /     

6. นายประสาท  ยนิูพนัธุ์ /     

7. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ /     

8. นางพนูพรรณ ไชยกลุ /     

9. นายโตรุ อชูิโนะ /,*  /,*   

10. รองศาสตราจารย์  ดร. เอกชัย  นิตยา
เกษตรวฒัน์ 

/     

11. รองศาสตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญา
โกเมศ 

/     

12. นายยรรยงค์ สวสัดิ์ //,*     

13. ดร. กว ี  เตชะพเิชฐวนิช //,*   /  

14. นายวิทยา ยศประพนัธ์ *     

15. นายพร้อมพงษ์ ไชยกลุ   /,*   

 
X หมายถึง ประธานกรรมการ    // หมายถึง กรรมการบริหาร   / หมายถึงกรรมการ  * หมายถึงผูบ้ริหาร 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -117- 

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

  

 

 

 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -118- 

รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 บริษัท 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร Stars Microelectronics USA, 
Inc. 

บริษัท เอสเอม็ท ีกรีน เอน็
เนอร์ย่ี จาํกัด 

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟ
ไอด ีจาํกัด 

1. Mr. Robert Bob Luthi X,//   

2. Mr. Byron Johnson *   

3. Khun Somnuk Chaikul / X  

4. Khun Pitak Siriwunnasan /  X 

5. Khun Polsak Lertputipinyo / / /, * 

6. Dr.Kavee Techapichetvanich  /  

7. Khun Prompong Chaikul   /, * 

8. Mr. Toru Uchino   /, * 
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