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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

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

22 ธันวาคม 2538 โดย (1) กลุ่มผู้บริหาร (2) บริษัท เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TATL”) (3) 
Itochu Corporation และ (4) Multichip Assembly Inc. เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการ การผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) โดยในระยะแรก บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วจํานวน 
45 ล้านบาท  ต่อมาในปี 2541 บริษัทได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพ่ิมทนุ โดยกลุ่มคณุสมนึก ไชยกุล 
ได้เข้าซือ้หุ้นท่ีกลุ่ม TATL ถืออยู่ทัง้หมด และในปีเดียวกนันัน้ SIIX Singapore Pte. Ltd. ได้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 7 และในวนัท่ี 23 กนัยายน 2552 บริษัทได้นําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

 
1.1   วสัิยทัศน์ ภารกจิหลัก กลยุทธ์ นโยบาย และทศิทางการดาํเนินงาน 

วสัิยทศัน์  
 “เราจะเป็นผู้ นําธุรกิจอตุสาหกรรมการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีในอนาคต”  
(Stars is to lead the industry in advanced manufacturing technology) 

 
ภารกจิหลัก  

“เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์กับลูกค้าและหุ้ นส่วนทางธุรกิจเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน
ร่วมกนั”  
(Stars is to be committed to its customers and business partners for long-term growth and win-
win relationships) 
 

กลยุทธ์ นโยบาย และทศิทางการดาํเนินงาน  
 
 เพ่ือให้ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างชดัเจน บริษัทฯ ได้มีนโยบายท่ีจะเป็นพนัธมิตรทาง
ธุรกิจกบัลกูค้าอย่างยัง่ยืน และสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง  บริษัทฯ ได้ใช้กลยทุธ์ดงันี ้ 
 

(1) กลยทุธ์ 3 Highs คือ High Technologies, High Growth และ High Margin  
(2) กลยุทธ์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Joint Development) กับลูกค้าตัง้แต่เร่ิมต้น จนผลิตภัณฑ์เข้าสู่

กระบวนการผลิต (Mass Production) โดยสมบรูณ์ 
(3) กลยทุธ์ มุ่งตลาดท่ีมีผลตอบแทนทางธุรกิจสงู 
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1.2    การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคญั 

บริษัทได้พฒันาตวัเองจนกลายเป็นหนึง่ในบริษัทรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเทคโนโลยี
การผลิตทันสมัยท่ีสุดในโลก บริษัทให้บริการ การผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งประกอบด้วยบริษัท
อิเล็กทรอนิกส์ชัน้นําของโลก โดยบริษัทสามารถให้บริการแบบครบวงจร รวมถึงการร่วมออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) ระหว่างลูกค้าและทีมวิศวกรชัน้นําของบริษัท ด้วยเทคโนโลยี
และเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย บริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ซึ่งตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
โดยโรงงานแห่งแรกตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี 4 ไร่ มีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมดประมาณ 3,500 ตารางเมตร และโรงงานแห่งท่ี 2 ซึ่ง
สร้างแล้วเสร็จเม่ือปี 2548 และได้เปิดดําเนินการผลิตเม่ือปี 2549 ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี 13 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด
ประมาณ 22,000 ตารางเมตร 

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท มีดงันี ้
 

ก่ อ น ปี 
2541 

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

 
2541  บ ริษัทได้ ใช้ เทคโนโลยี  FCOG (Flip Chip on Glass) และ  FCOF (Flip Chip on Flexible 

Circuit) สําหรับการผลิตและประกอบ LCD Module ซึง่เทคโนโลยีนีเ้ป็นเทคโนโลยีขัน้สงูในการ
ผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 บริษัทได้ออกแบบและพฒันา MMI (Man Machine Interface) Module เพ่ือผลิตและประกอบ
ผลิตภณัฑ์อเิลก็ทรอนิกส์ให้ลกูค้าในยโุรป 

 
2542  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการคณุภาพ ISO 9001 สําหรับการผลิต

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

 บริษัทเร่ิมต้นออกแบบและประกอบอปุกรณ์ และเคร่ืองมือสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตและ
ประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเอง เน่ืองจากอปุกรณ์และเคร่ืองมือดงักล่าวอาจต้องมี
การพฒันาและดดัแปลงให้เหมาะสมกบักระบวนการผลิตของบริษัท โดยอปุกรณ์และเคร่ืองมือ
ดงักล่าวประกอบด้วย 

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

เช่น Checkpoint Alcatel และ NEC สําหรับผลิตภณัฑ์  RFID และ LCD Module Assembly 
 

2543  บริษัทได้รับรางวัล Product Quality Assurance Notification (P.Q.A.) จาก Alcatel สําหรับ
การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของ 
Alcatel โดยสินค้าจากบริษัทมีคณุภาพอยู่ในระดบัไร้ของเสีย ซึง่ Alcatel สามารถนําสินค้าเข้าสู่
ระบบการผลิตโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบอีกครัง้ 

 บริษัทได้ร่วมกับลูกค้า ได้แก่ NEC, Alcatel และ Sony-Ericsson ในการออกแบบและพฒันา
เคร่ืองมือสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตซึง่ รวมถึง 

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

 
2544  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 สําหรับ

การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภท 
TAB, Flip Chip, COB   COF, BGA แล ะ  SMT แล ะก า รผ ลิ ต แ ล ะป ระ ก อบ ชิ ้น ส่ ว น
อิเลก็ทรอนิกส์สําหรับผลิตภณัฑ์เฉพาะอย่าง (Captive Line Assembly) 

 
2545  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจดัการคณุภาพ ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นการ

ปรับเกณฑ์มาตรฐานตาม ISO  
 บริษัทได้เร่ิมวิจัยและพัฒนาการผลิตชิ น้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับเคร่ืองสแกนเนอร์ 

(Computed Tomography Scanner) ร่วมกับ GE Design Center ผู้ ผลิตชัน้นําของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้ออกแบบในส่วนของ detector module ซึ่งทําหน้าท่ีเป็นตัวรับรังสี
เอก็ซ์เรย์มาเปลี่ยนเป็นสญัญาณดิจิตอล 

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

หุ้นสามัญจํานวน 18.25 ล้านหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราส่วน 2 
หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม่ 

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

 
2546  บ ริ ษั ท ป ร ะ ก อ บ  Color STN (Super Twist Nematic) LCD modules สํ า ห รั บ จ อ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
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2547  เร่ิมดําเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งท่ี 2 ในเดือนมกราคม 2547 บนเนือ้ท่ี 13 ไร่  

 ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2547 ได้มีมติอนุมัติใน
เร่ืองต่าง ๆ ดงันี ้

- ลดทุนจดทะเบียนจาก 408.75 ล้านบาท เป็น 273.75 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญ
จํานวน 27 ล้านหุ้นท่ียงัไม่ได้ชําระ 

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

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

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

 บริษัทได้รับจ้างประกอบและออกแบบการเช่ือมต่อ TFT Display Module ซึง่เป็นเทคโนโลยีใหม่
ลา่สดุของจอโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในขณะนัน้ 

 บริษัทได้เร่ิมดําเนินธุรกิจเก่ียวกบั Hard Disk Drive กบัลกูค้ารายใหญ่ของโลกบริษัทหนึ่ง  
 โรงงานแห่งท่ี 2 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

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

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

 บริษัทก่อตัง้ตัวแทนการขายในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. 
ในซิลิกอน วลัเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงทุนตามกลยทุธ์
ในการดําเนินการทางการตลาดและขยายฐานลกูค้า โดยพยายามติดตอ่ลกูค้าโดยตรงมากขึน้ 

 
2548  บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในกลุ่ม IC Packaging ในลักษณะ Standard Package ซึ่งเป็นการ

กระจายความเสี่ยงในโครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 โรงงานแห่งท่ี 1 ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้ามาตรฐาน ISO/TS16949 – Second Edition 

สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นระบบท่ีรับรองคุณภาพสินค้าท่ีเป็นท่ี
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ยอมรับอย่างกว้างขวางในอตุสาหกรรมยานยนต์  
 บริษัทได้ร่วมพัฒนาและออกแบบตวัผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ได้แก่ บริษัท Fabless รายหนึ่ง 

สําหรับผลิตภัณฑ์  TouchPad สําหรับคอมพิวเตอร์ Note Book และ  Touch Screen บน
โทรศพัท์มือถือ 

 
2549  บริษัทได้เร่ิมดําเนินการผลิตในโรงงานแห่งท่ี 2 โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้สิน้ 22,000 ตารางเมตร 

และมีกําลงัการผลิตเร่ิมต้นประมาณ 550 ล้านชิน้ต่อปี เพ่ือผลิตในลกัษณะ Mass Production 
ให้แก่ลกูค้า 

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

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

 บริษัทได้ร่วมมือทางการค้ากบั บริษัท Smart Electronics ในประเทศเยอรมนั เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการหาลกูค้าท่ีอยู่ในภมิูภาคยโุรป  

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ Wireless Optical Sensor กับ EM Microelectronics (Swatch 
Group) 

 บริษัทได้รับสญัญาสัง่ซือ้จาก ON Semiconductor สําหรับผลิตภณัฑ์ IC Packaging 
 

2550  ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2550 เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2550 ได้มีมติอนมุตัิในเร่ือง
ต่าง ๆ ดงันี ้

- ลดทุนจดทะเบียนจาก 463.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญ
จํานวน 23.70 ล้านหุ้นท่ียงัไม่ได้ชําระ 

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

 บริษัทได้รับรางวัลทางด้านคุณภาพท่ีมีส่วนสูญเสียตํ่าสุดจากการผลิตชิน้ส่วน Click Wheel 
Interface ท่ีใช้ในเคร่ืองเลน่ MP3 จากบริษัท Fabless รายหนึง่ ซึง่เป็นบริษัทชัน้นําของโลก 

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

 บริษัทได้ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์  Clear Pad Sensor กับ  บริษัท  Fabless รายหนึ่ง ซึ่งเป็น
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เทคโนโลยีใหม่ลา่สดุสําหรับโทรศพัท์มือถือแบบ Smart Phone 
 บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) ซึ่งนําไปใช้กับ

อปุกรณ์การแพทย์ กบั GE Sensing   
 

2551  ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2551 ได้มีมติอนมุัติในเร่ือง
ต่าง ๆ ดงันี ้

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

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

 บริษัทได้รับรางวัลคุณภาพท่ีมีผลงานยอดเย่ียมจากบริษัท NEC Infrontia Thai Limited ใน
ฐานะท่ีเป็นผู้ผลิตชิน้สว่น (Supplier) ในกิจกรรม Total Supplier Chain Management 

 บริษัทได้รับรางวลั Performance Achievement Award จาก ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทผลิต Hard 
Disk 

 บริษัทได้จดสิท ธิบัตรการประดิษ ฐ์ชุดหัวคัดแยกคุณลักษณะเมล็ดพันธุ์ พืชห รือเม็ด
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมอ่ืน ๆ แบบลมเป่า 

 บริษัทได้จดสิทธิบตัรระบบควบคมุแบบขนานสําหรับเคร่ืองคัดแยกสีผลิตภัณฑ์ เมล็ดพืช หรือ
เม็ดพลาสติกโดยใช้หน่วยสมองควบคมุหลาย ๆ ตวัพร้อมกนั  

 บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ MEMS ซึ่งนําไปใช้กับถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbag) กับ 
ELMOS Semiconductor AG 

 บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ MEMS ซึ่งนําไปใช้กับ อุปกรณ์วัดความดันเคร่ืองยนต์ดีเซล 
(Diesel Fuel Tank Pressure Sensor) กบั BOSCH GmbH 

 
2552  เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2552 บริษัทได้ทําการซือ้หุ้นในบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc 

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

 บริษัทได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์บตัรอจัฉริยะ Intelligent Card กบั Citala 
 บริษัทได้รับสัญญาสั่งซือ้จาก บริษัทชัน้นําแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา สําหรับผลิตภัณฑ์เคร่ือง

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

2553  บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัทท่ีได้รับคดัเลือก ตามโครงการ ESOP จํานวน 7,500,000 หน่วย โดยมีอตัรา
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การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 1 หุ้น โดยสามารถซือ้หุ้นสามญัในราคา 
4.50 บาทตอ่หุ้น 

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

 บริษัทได้รับคดัเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET 100 
ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 

2554  บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท SmarTrek เป็นตวัแทนจําหน่ายในประเทศไต้หวนั 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดตัง้บริษัทย่อยโดยวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจผลิต

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

โรงงาน 1 และ โรงงาน 2 บริษัทได้รับความเสียหายทัง้ตัวอาคารและโรงงานชัน้ 1 เคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ โดยได้หยุดสายการผลิตตัง้แต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2555 และเร่ิมฟื้นฟู
โรงงานประมาณต้นเดือนธนัวาคม 2555 

2555  ได้ดําเนินการฟื้นฟูโรงงานและสายการผลิตโดยซ่อมแซมโรงงานและทําการป้องกันนํา้ท่วม 
สัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ือฟืน้ฟสูายการผลิตอย่างต่อเน่ือง และสามารถดําเนินการได้สําเร็จในสิน้ปี 

 ดําเนินการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% และมี
สถานะเป็นบริษัทย่อย 

2556  บริษัทฯได้ขายหุ้ นท่ีถือในบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากัด จํานวน 2,500,000 หุ้ น (ร้อยละ 
25%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าวใน ราคา 25 ล้านบาทให้แก่บริษัทหนึ่งใน
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในอนาคต 

 บริษัทฯได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากนํา้ท่วมครบถ้วนแล้ว เป็นจํานวนเงินรวม 1,692 
ล้านบาท ทําให้บริษัทฯสามารถเปลี่ยนแทนเคร่ืองจักรให้ทันสมัย และปรับปรุงกิจการให้ดีขึน้
อย่างมีนยัสําคญั มีศกัยภาพในการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนในอนาคต 

 
1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

  
 
 
 
 
 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า-8- 

 

 
 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยรวม 3 แห่ง ได้แก่  

(1) บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. บริษัทฯถือหุ้นอยู่จํานวนร้อยละ 59 
(2) บริษัท SS RFID Co.,Ltd. บริษัทฯถือหุ้นอยู่จํานวนร้อยละ 75 
(3) บริษัท SMT Green Energy Co.,Ltd. บริษัทฯถือหุ้นอยู่จํานวนร้อยละ 99 

 
Stars Microelectronics USA, Inc. มีทุนจดทะเบียน 20,000 เหรียญสหรัฐ และทนุชําระแล้ว 20,000 เหรียญสหรัฐ 
เป็นตวัแทนจําหน่ายของบริษัท โดยก่อตัง้ขึน้ในปี 2548 มีสํานกังานอยู่ท่ี ซิลิกอนวลัเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้เข้าไปร่วมลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 19 ตอ่มา เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2552  บริษัทได้ทําการ
ซือ้หุ้ น ในบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc จากผู้ ถือหุ้ นเดิมบางส่วน ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2551 และท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทครัง้ท่ี 
1/2551 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2552 จํานวน 8 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.001 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเท่ากบัมลูค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้ เพ่ือเพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นให้เป็นร้อยละ 59 โดยผู้ ท่ีหุ้นอ่ืนท่ีเหลือ คือ กลุ่มผู้บริหารของ Stars Microelectronics 
USA, Inc. ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทําให้ในปัจจุบันบริษัท Stars 
Microelectronics USA, Inc. มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

 
บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และทุนชําระแล้ว 250,000 โดยมติ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2553 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติให้บริษัทศึกษาแนวทางการลงทุนใน
พลงังานทดแทน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2553 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติ
การลงทนุในบริษัท เอสเอม็ที กรีน เอน็เนอร์ย่ี จํากดั ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึง่เท่ากบัมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ โดยมีสดัส่วน
การถือหุ้ นเท่ากับร้อยละ 99 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย์ รวมทัง้ธุรกิจด้านตา่งๆท่ีเก่ียวเน่ือง 

 
บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากัด (SS RFID Co., Ltd.) มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และทุนชําระแล้ว 
2,500,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2554 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2554 ได้มีมติให้บริษัท
เข้าลงทนุในบริษัทย่อยจดัตัง้ใหม่และได้ดําเนินการจดัตัง้เสร็จสมบรูณ์ในไตรมาส 1 ปี 2555 เพ่ือดําเนินธุรกิจเก่ียวกบั
การผลิตอาร์เอฟไอดี แท็ค มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายระบบ Radio Frequency 
Identification (RFID) Tags ซึ่งฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเซีย รวมถึงในประเทศ
ญ่ีปุ่ น ปัจจุบนัได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท และเรียกชําระแล้ว 100,000,000 บาท ตอนเร่ิมจัดตัง้
บริษัทถือหุ้ น 100% จนเม่ือเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทฯได้ขายหุ้ นจํานวน 2,500,000 หุ้ น ในราคา 25 ล้านบาท
ให้แก่บริษัทแห่งหน่ึงในต่างประเทศ ทําให้บริษัทฯมีสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยดงักล่าวลดลงจากร้อยละ 100% 
เป็นร้อยละ 75% 
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บริษัทประกอบธุรกิจ ให้บริการ การผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ 
EMS) ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ผู้ รับจ้างผลิต
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  (Contract Manufacturer) และผู้ รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  (Fabless 
Company) โดยนอกจากบริษัทจะรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งให้กับลูกค้าทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ ยังมีการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์กับลกูค้า (Joint Innovation) ทําให้สามารถให้บริการ
ลกูค้าอย่างครบวงจรเพ่ือสนองต่อความต้องการและผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย โดยท่ีผ่านมา ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท
มีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาด สําหรับในช่วงปี 2546  -  2547 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ การผลิตและ
ประกอบชิน้ส่วนหน้าจอ LCD สําหรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (LCD Module Assembly) ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งภายใต้ 
Microelectronics Module Assembly สําหรับในปัจจุบันถึงแม้ผลิตภัณฑ์หลักจะยังคงเป็นการผลิตและประกอบ
ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) แต่จะมีความหลากหลายของชนิดและรุ่นผลิตภณัฑ์
มากขึน้ 

 
บริษัทให้บริการ การผลิตชิน้ส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  (Microelectronics Module Assembly) ให้

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเทคโนโลยีท่ีบริษัทใช้ในการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์มี
ความหลากหลาย เช่น เทคโนโลยี SMT COB COF FCOF และ FCOG  รวมถึงให้บริการประกอบและทดสอบ
แผงวงจรไฟฟา้รวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC Packaging) โดยสามารถให้บริการทัง้การประกอบและ
ทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบพืน้ฐาน (Standard Packaging) และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบ
ขัน้สูง (Advanced Packaging) ซึ่งรวมถึงการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเคร่ืองกล
จุลภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) นอกจากนี ้บริษัทยังสามารถนํากระบวนการประกอบ
ชิน้ส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) และการประกอบและทดสอบแผงวงจร
ไฟฟ้ารวม (IC Packaging) มาผสมผสานกันในเทคโนโลยีการผลิตแบบ System in Package (SiP) ซึ่งทําให้ชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผลิตได้มีขนาดท่ีเลก็ลงมาก  

 
บริษัทมีกลยทุธ์ในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขนัโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบท่ีทันสมัย มีความแม่นยําสูงซึ่งมีความคลาดเคล่ือนเพียง
ประมาณ 3 - 5 ไมครอน จึงสามารถกําหนดจุดวางชิน้ส่วนได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างความ
แตกต่างในด้านคุณภาพการผลิตจากผู้ ประกอบการรายอ่ืน ๆ  และเน่ืองจากบริษัทได้มีการลงทุนในเคร่ืองจักร
พืน้ฐานท่ีสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจึงทําให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญ
ในเทคโนโลยีขัน้สงูดงักล่าว ประกอบกบัทีมวิศวกรชัน้นําของบริษัทท่ีสามารถร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์กับ
ลกูค้า (Joint Innovation) จึงทําให้บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชัน้นําของ
โลก ท่ีมีความสามารถในการผสมผสานและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตชัน้สูง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าท่ีต้องการชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีความซับซ้อนมากขึน้ เพ่ือนําไปใช้เป็น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ขัน้ปลายท่ีมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น บริษัทได้เป็นผู้ ผลิต
หน้าจอระบบสัมผัสโดยใช้เทคโนโลยี Capacitive Touch Screen รายแรกของโลก ซึ่งได้ถูกนํามาใช้ครัง้แรกใน
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โทรศพัท์มือถือย่ีห้อหนึ่ง โดยเทคโนโลยีดงักลา่วมีความคณุสมบติัพิเศษสามารถสามารถจบัจดุการสมัผสัได้หลายจดุ
พร้อมกัน (Multi Touch) สามารถตอบสนองต่อการสมัผสัจากผู้ ใช้ได้ไวกว่า และมีความทนทานมากกว่า เทคโนโลยี 
Resistive Touch Screen แบบเดิม โดยต่อมาเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนํามาใช้กับโทรศพัท์มือถือ Smart Phone ท่ี
ใช้ระบบปฎิบติัการยุคใหม่ นอกจากนี ้จากการท่ีบริษัทมีเคร่ืองจกัรท่ีทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตท่ีครบวงจรจึง
ได้รับเลือกจากบริษัทชัน้นําแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในการผลิต RFID เพ่ือขยายตลาดการประยกุต์ใช้ในลกัษณะเชิง
พาณิชย์ให้กว้างขางขึน้ 

 
นอกจากการทําตลาดเองแล้ว บริษัทย่อย พนัธมิตรและตวัแทนการตลาดจะทําการตลาดให้กับบริษัททัง้ใน

ส่วนของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยมีบริษัทย่อยคือ Stars Microelectronics USA, Inc. เป็น
ตวัแทนจําหน่ายและทําการตลาดจดัหาลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสว่นของพนัธมิตรและตวัแทนการตลาดคือ 
Smart Electronics ในประเทศเยอรมันยีเพ่ือทําการตลาดในแถบประเทศยุโรป และ SmarTrek ในประเทศไต้หวนั
เพ่ือทําการตลาดในไต้หวนัและเอเชีย นอกจากนีย้งัได้จดัตัง้ Japan Marketing Unit ขึน้ในบริษัทเพ่ือพฒันาตลาดใน
ประเทศญ่ีปุ่ น  

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2554 - 2556 มีรายละเอียด ดงันี ้

 
ปี 2554 ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)  ปี 2556 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       

 MMA – Hard Disk  5,803,063  76.12 3,154,368 64.80 6,896,713 84.83 
 MMA – Others  943,434  12.38 88,787 1.83 59,315 0.73 
 IC Packaging  739,795  9.70 283,772 5.83 665,365 8.19 
รายได้จากการขายรวม 7,486,292  98.20 3,526,927 72.46 7,621,393 93.75 
รายได้จากการบริการ (1)  97,697  1.28 10,663 0.22 30,474 0.37 
รายได้อ่ืน ๆ  39,214  0.51  1,330,048 27.32 477,971 5.88 
รวมรายได้  7,623,203 100.00  4,867,638 100.00 8,129,838 100.00 
 (1) รายได้จากการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 
ตามโครงสร้างรายได้ จะเห็นว่ารายได้จากการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ Hard Disk 

(MMA – Hard Disk)  มีสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ดี การพิจารณาจากมลูค่าเพ่ิม (Value Added หรือ VA 
ซึง่หมายถึง รายได้จากการขาย หกัด้วยต้นทนุวตัถดิุบ) จะได้ภาพท่ีสะท้อนโครงสร้างและลกัษณะการพึง่พิงธุรกิจของ
บริษัทถูกต้องมากขึน้ตามตารางสดัส่วนมลูค่าเพ่ิมด้านล่าง ทัง้นี ้เน่ืองจาก การจดัหาวตัถุดิบเพ่ือผลิตและประกอบ
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ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์นัน้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การท่ีลูกค้าของบริษัทมีการจัดหาวตัถุดิบหลัก
บางสว่นให้แก่บริษัท (Consign) เน่ืองจากเป็นชิน้ส่วนพิเศษและมีลกัษณะเฉพาะสําหรับลกูค้าแต่ละราย ซึง่บริษัทจะ
ไม่บนัทึกวตัถดิุบหลกัดงักล่าวเป็นต้นทนุการผลิตและสินค้าคงเหลือแต่อย่างใด และ (2) การท่ีลกูค้าของบริษัทมีการ
กําหนดแหล่งซือ้วตัถดิุบ หรือมีการกําหนดรายช่ือผู้ จําหน่ายวตัถดิุบหลกัท่ีได้รับการอนมุติั (Approved Vendor List 
หรือ AVL) โดยบริษัทจะเป็นผู้ จัดซือ้วตัถุดิบหลักเอง (Turnkey) ซึ่งบริษัทจะบันทึกเป็นวตัถุดิบหลักเป็นต้นทุนการ
ผลิตและสินค้าคงเหลือ ด้วยเหตนีุ ้การพิจารณารายได้จากการขายจากมลูค่าเพิ่ม จะเป็นการพิจารณาเฉพาะส่วน
มลูค่าของชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมขึน้จากการผลิตและประกอบของบริษัท โดยไม่ได้คํานึงถึงลกัษณะการจดัหา
และจัดซือ้วตัถุดิบหลกั ซึ่งมีแตกต่างตามรายลกูค้า และรุ่นผลิตภัณฑ์ และการบนัทึกบญัชีตามลกัษณะการจดัหา
วตัถดิุบหลกัดงักล่าวแต่อย่างใด ซึง่ผลการแจกแจงแสดงถึงการกระจายตวัของมลูค่าเพ่ิมในผลิตภณัฑ์ของบริษัทโดย
ไม่ได้กระจกุตวัในผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึง่ 
 
สดัส่วนมูลค่าเพ่ิมจําแนกตามลกัษณะผลิตภณัฑ์ 

 
ปี 2554 ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2556 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

มลูค่าเพ่ิม       

   MMA – Hard Disk  204,513  18.36 122,521  7.40 264,806  24.71 
   MMA - Others  353,942  31.77 51,742  3.13 33,713  3.15 
   IC Packaging  418,753  37.59 140,040 8.46 264,735 24.70 
มลูค่าเพ่ิมรวม  977,208  87.71 314,303 18.99 563,254 52.56 
รายได้จากการบริการ (1) 97,697  8.77 10,663 0.64 30,474 2.84 
รายได้อ่ืน ๆ  39,214   3.52 1,330,048 80.37 477,971 44.60 
รวมมลูค่าเพ่ิม  1,114,119  100.00 1,655,014 100.00 1,071,699 100.00 

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

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทฯ รับจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์สําหรับผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ อาทิ เช่น 
• การรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board 
Assembly หรือ PCBA) เพ่ือควบคมุการทํางานของฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive Control Board) 
• การผลิตและประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ Notebook และ IPAD 
ระบบเช่ือมตอ่สญัญาณ Bluetooth เป็นต้น 
• การผลิตและประกอบหน้าจอระบบสมัผสั (Touch Screen) ได้แก่ หน้าจอระบบสมัผสัสําหรับโทรศพัท์มือถือแบบ 
Smart Phone โดยใช้เทคโนโลยีการเช่ือมแผงวงจรขัน้สูงลงบนแผ่นพลาสติกใส (PET) ซึ่งทําให้มีต้นทุนท่ีต่ําและมี
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ความยืดหยุ่นกว่าหน้าจอแบบแก้ว โดยยังสามารถนําไปใช้สําหรับอุปกรณ์ อ่ืนๆได้อีกมากมาย  ในแทบทุก
อตุสาหกรรม ได้แก่ เตาไมโครเวฟ 
• การรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนแบบ PCBA โดยใช้เทคโนโลยี PTH, SMT, COB, FOB และ FCOF สําหรับ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด 
• การรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับโทรศัพท์สํานักงานให้กับ NEC ซึ่งเป็นการผลิตและ
ประกอบในส่วนของ LCD Module ท่ีมีลักษณะคล้ายกับการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนหน้าจอสําหรับ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี (LCD Module Assembly) 
• การผลิตและประกอบอุปกรณ์สื่อสารระบบ  RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นระบบฉลากท่ี
พฒันาขึน้จากระบบฉลากแบบแถบบาร์โค้ด โดยจุดเด่นของ RFID คือสามารถอ่านข้อมูลของฉลากได้โดยไม่ต้องมี
การสมัผสั มีคณุสมบติัท่ีทนตอ่ความชืน้ แรงสัน่สะเทือน การกระทบกระแทก และสามารถอา่นข้อมลูได้ด้วยความเร็ว
สงู โดยผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ระบบฉลากแบบ RFID เช่น บตัรสําหรับผ่านเข้าออก บตัรจอดรถ และ ระบบฉลากของสินค้า 
เป็นต้น 
• การผลิตและประกอบวงจรในบัตรสมาร์ทการ์ดเป็นบัตรบันทึกข้อมูล โดยสมาร์ทการ์ดจะมีการบรรจุเอาชิป
หน่วยความจําไว้ภายในตวัเพื่อจดัเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมต่างๆ เพ่ือทําหน้าท่ีหลักในการ
รักษาความปลอดภยัของข้อมลูในบตัรเอาไว้เม่ือบตัรสมาร์ทการ์ดถกูนําไปใช้งานร่วมกบัเคร่ืองอา่น ตวัอย่างของบตัร
สมาร์ทการ์ด อาทิ เช่น บตัรเครดิต บตัรเอทีเอม็ บตัรประจําตวัประชาชน 
 
การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม  
ในปัจจบุนั บริษัทฯให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ได้หลายชนิด 
• Standard Packaging ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบทั่วๆ ไปท่ีมีการผลิตกันมานานจนมีขนาดและรูปแบบเป็น
มาตรฐานในตลาดโดยจะมีขนาดใหญ่และหนา ได้แก่ SOIC, TSSOP, SC70, SOT23, SOT143 เป็นต้น และ 
Advanced Packaging ซึ่งเป็นการประกอบแผงวงจรในรูปแบบท่ีเพ่ิงเร่ิมมีการพฒันาไม่นานโดยจะมีขนาดเล็กและ
บางมากกว่าชนิด Standard Packaging ได้แก่ TDFN (Thin Dual Flat Non-Lead) UDFN (Ultra-Thin Dual Flat 
Non-Lead) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) มีอาทิเช่น 
ผลิตภณัฑ์ IC Chip ตา่งๆ 
• นอกจากนี ้บริษัทฯยังเป็นหนึ่งในผู้ นําในการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเคร่ืองกล
จลุภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีกําลงัเติบโตมากในปัจจบุนั โดยบริษัท
ฯมีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการร่วมพฒันาเทคโนโลยี MEMS สําหรับนําไปใช้กับเคร่ืองวดัแรงดนัลมยางรถยนต์ 
(Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) กบับริษัทชัน้นําของโลก ซึง่ได้เป็นข้อกําหนดทางกฎหมายของบาง
ประเทศในการกําหนดให้รถยนต์ใหม่ทุกคันต้องมีอุปกรณ์ TPMS ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเร่ิมบังคับทาง
กฎหมายในปี 2552 และกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งจะบงัคบัทางกฎหมายประมาณปี 2555 บริษัทฯ ยงันําเทคโนโลยีการ
ผลิตนีไ้ปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไมโครโฟนในโทรศัพท์มือถือ เคร่ืองวัดความดันในอุปกรณ์การแพทย์ 
อปุกรณ์สําหรับอตุสาหกรรม และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์สําหรับผู้บริโภคทัว่ไป 
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บริษัทได้ให้ความสําคญัและมุ่งเน้นการดําเนินการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตอยู่เสมอ เพ่ือปรับตวักบั
ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของความต้องการของตลาดและสร้างศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดโลก อีกทัง้ บริษัทยงัได้
มีการให้ความสําคญักับการพฒันาบุคลากรอย่างมาก เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่
เสมอ ประกอบกับการเข้าร่วมสัมมนาทัง้ในและต่างประเทศ และการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือ
พฒันาชิน้ส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีชัน้สงูอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทมีทีมวิจยัพฒันาของตนเอง และยงัมีการ
ร่วมมือกบัลกูค้า ในการทําการวิจยัและร่วมคิดค้นพฒันากระบวนการผลิตใหม่ ๆ รวมทัง้ออกแบบผลิตภณัฑ์ (Joint 
innovation) เพ่ือยกระดบัตวัเองเป็นพนัธมิตรทางการวิจยัพฒันา เพ่ือความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลกูค้าท่ีถาวรมากขึน้ 
พร้อมกับการพฒันาตวัเองให้ก้าวหน้าไปอยู่เสมอเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขนั และดึงดูดลกูค้ารายใหม่
ด้วย  

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 
อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู โดยเฉพาะอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

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

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

บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาอตัราการเติบโตของฐานลกูค้าเดิม และเพ่ิมยอดขายจากฐานลกูค้ารายใหม่ ๆ เพ่ือ
เพ่ิมอตัราการเติบโตโดยรวมในการดําเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มจํานวน ตวัแทนจําหน่ายเพ่ือทําการตลาด
และหาลูกค้าในภูมิภาคต่าง ๆ  และเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ปลายทางให้มากขึน้  โดยใช้ทัง้การ
แต่งตัง้บริษัทตวัแทน และการจดัตัง้บริษัทตวัแทนจําหน่ายเอง เช่น การจัดตัง้บริษัท Stars Microelectronic USA, 
Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีเป็นตวัแทนจําหน่าย และทําการตลาดจดัหาลกูค้าในอเมริกา ซึ่งท่ีผ่านมาตวัแทนจําหน่าย
เหล่านีป้ระสบความสําเร็จในการหาลกูค้ารายใหญ่เพ่ิมให้แก่บริษัท เช่น ON Semiconductor ซึ่งมีการซือ้ผ่านบริษัท 
Stars Microelectronic USA, Inc. และ GE Sensing ซึ่งบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. ได้เป็นผู้ จัดหา
ลกูค้ารายนีม้าให้ แตจ่ะมีการสัง่ซือ้โดยตรงกบัทางบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีเปา้หมายท่ีจะหาลกูค้าใหม่ด้วยตนเอง
อีกด้วย   
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2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 
สําหรับผลิตภณัฑ์ใหม่บางผลิตภณัฑ์ซึง่บริษัทเป็นผู้ รับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมี

แผนงานท่ีจะร่วมกับลูกค้าในการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) 
เพ่ือท่ีจะพฒันาและประยกุต์ใช้ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึน้ การร่วม
ออกแบบและพฒันาชิน้สว่นผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะได้ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าแล้ว  ผลงาน
จากการร่วมออกแบบและพฒันากบัลกูค้าจะเป็นการรักษาให้ลกูค้าใช้บริการของบริษัทตอ่ไปในระยะยาวต่อไป   

 
บริษัทมีเป้าหมายในการเพ่ิมจํานวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสูงกว่า คือ การประกอบและ

ทดสอบแผงวงจรไฟฟา้รวม (IC Packaging)  
 
บริษัทจะมุ่งเน้นการร่วมพฒันาและ/หรือการรับจ้างผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าใหม่ 

สําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นค่อนข้างสงู การท่ีบริษัทเน้นการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ต้องใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีความแม่นยําสงู และการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) กับลูกค้า ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการเกือ้หนุนให้
บริษัทสามารถผลิต ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นสงู เพ่ือเพ่ิมอตัรากําไรขัน้ต้นในการดําเนินธุรกิจโดยรวมให้สงูขึน้ 

 
การท่ีบริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) 

ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะทําให้บริษัทมีการขยายกําลังการผลิตเพ่ิมขึน้และมีการกระจายตัว (diversify) ของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์จากการทําการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า
รวม (IC Packaging) มากย่ิงขึน้ ซึ่งธุรกิจสองธุรกิจนีจ้ะสามารถเกือ้หนุนกันทําให้บริษัทสามารถให้บริการบริษัท
ลกูค้าอย่างครบวงจรมากขึน้ และทําให้บริษัทมีปริมาณการรับจ้างผลิตและประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ด้วย   
อีกทัง้ธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) นัน้มีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life 
Cycle) ท่ียาวกว่าธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) มาก 
โดยมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ส่วนมากยาวนานกว่า 5 ปี ทําให้ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตบ่อย ซึ่งจะเป็นการลด
ต้นทนุได้  และนอกจากนี ้การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ยงัมีมลูค่าเพ่ิมท่ีสงูกว่าด้วย  
อนัจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีเสถียรภาพท่ีดีย่ิงขึน้ในระยะยาว 

 
3. ปัจจัยความเส่ียง 

 
ในปี 2556 ท่ีผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งท่ีบริษัทฯต้องใช้ความพยายามอย่างหนกัในการบริหารกิจการให้ผ่านพ้น

วิกฤติการทางเศรษฐกิจ ความผิดปกติของธรรมชาติ ความผนัผวนทางการเงิน และ ความไม่แน่นอนการเมืองทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ แม้จะยงัไม่สามารถประสบความสําเร็จถึงจดุสงูสดุ แต่ก็มีการพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้อย่าง
มาก บริษัทฯกําหนดให้มีการพฒันาในเชิงคณุภาพ ส่งเสริมให้มีการพฒันาแบบยัง่ยืน โดยเน้นการเพ่ิมมลูค่าเพ่ิมของ
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สินค้าท่ีต้องใช้เทคโนโลยีระดบัสงูในการผลิต พฒันาความรู้ความสามารถของบคุคลากรในองค์กร ลดต้นทนุการผลิต 
และ ให้ความสําคญักับสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พฒันาการผลิตให้ได้มาตรฐาน พฒันาระบบบริหารความ
เส่ียงของกิจการอย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถนํามาใช้ปฎิบตัิและวดัผลได้อย่างชดัเจน 

เม่ือบริษัทฯกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงแล้ว คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะดําเนินการ
ตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง โดยทําการศกึษาวิเคราะห์หาปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง แล้วกําหนดเป็น
กิจกรรมต่างๆขึน้ โดยท่ีกิจกรรมดงักล่าวต้องสามารถดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เป็นรูปธรรม และ ให้ผลสําเร็จไปใน
ทิศทางเดียวกนัต่อองค์กร ดงันี ้
 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ทัง้สิน้ในปี 2556 
จํานวน 4 ครัง้ โดยนําเอาแผนธุรกิจของบริษัทฯในแต่ละปีมากําหนดเป็นเป้าหมายในการดําเนินงานบริหารความ
เสี่ยง แล้วให้หน่วยงานต่างๆทําการวิเคราะห์หาปัจจัยความเส่ียงของหน่วยงานของตนเองท่ีจะทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินงานตามเป้าหมายได้  ตามกรอบท่ีหน่วยงานต่างๆได้กําหนดไว้แล้วตัง้แต่ต้นปี แล้วกําหนดเป็น4 KPI (Key 
Performance Indicators) และให้ทําการประเมินหาสาเหตุ และวดัผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงเปรียบเทียบกับ
ประมาณการท่ีตัง้ไว้ในทุกไตรมาส ทัง้นีไ้ด้รายงานความคืบหน้าของผลการดําเนินงาน พร้อมทัง้อปุสรรคที่เกิดขึน้
ให้แก่ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบทกุครัง้ 
ในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดให้วิเคราะห์ความเส่ียงในหวัข้อหลกัๆ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ยอดขายแยกตามกลุ่มผลิตภณัฑ์ 

2. กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน 

3. อตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญั 

จากข้างต้นสามารถกําหนดประเดน็ความเส่ียงท่ีต้องนํามาพจิารณาได้ดงันี ้
1) ความไม่แน่นอนในความต้องการของสินค้าและความหลากหลายของสินค้า 

2) ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ และ ความรุนแรงทางการเมือง 

3) ความเสี่ยงด้านการบริหารกําลงัการผลิต 

4) ความเสี่ยงด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ  

5) ความเสี่ยงด้านคา่แรงและการบริหารแรงงานสมัพนัธ์ 

ปัจจยัสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อการผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปมีการดําเนินการดงัต่อไปนี ้
 

1) ความไม่แน่นอนในความต้องการของสนิค้าและความหลากหลายของสินค้า 

การเปล่ียนแปลง และพฒันาอย่างรวดเร็วในสินค้าเก่ียวกับ อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บาง
ประเภทมีวงจรชีวิตสัน้ ความต้องการของสินค้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึน้อยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทําให้
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บริษัทฯอาจจะประสบปัญหาในการบริหารจดัการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว ใน
ขณะเดียวกันไม่ก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ในเร่ืองดังกล่าวบริษัทฯมี
นโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยการ หาสินค้าท่ีมีวงจรชีวิตยาวขึน้ และ มีระดบัความต้องการสงูเพียงพอท่ีจะบริหาร
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยื่น ในกรณีดงักล่าวบริษัทฯได้กําหนดวิธีการในการ
ปอ้งกนัความเสี่ยงสําหรับสินค้าดงักลา่วเพื่อลดความเสียหายแก่กิจการให้น้อยท่ีสดุโดย 1. ไม่เน้นลกูค้าท่ีมีสินค้าท่ีมี
สินค้าแฟชั่น (Fashionable Goods)มีวงจรชีวิตของสินค้าสัน้ การผลิตสินค้าเป็นจํานวนน้อยและต้องมีการปรับ
กระบวนการผลิตบ่อยๆ  2. ขยายฐานการตลาดในสินค้าใกล้เคียงกัน ไม่ขึน้อยู่กับลกูค้ารายใดรายหนึ่งเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตวัในการปรับปรุงสายการผลิต ให้เหมาะสม และ เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  3. ประสานงานกบัลกูค้าอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือประเมินความต้องการสินค้าท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไปให้บริษัทฯทราบอย่างรวดเร็วเพ่ือดําเนินการ
เพ่ือให้สามารถวางแผนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดการสญูเสีย 

 
2) ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกจิ และ ความรุนแรงทางการเมือง 

ในช่วงคร่ึงปีหลงั สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสภาวะเศรษฐกิจของโลกมีสญัญานฟืน้ตวัดีขึน้ อีก
ทัง้หลายประเทศในสหภาพยุโรป มีสภาพเศรษฐกิจผ่านจดุต่ําสดุมาแล้ว คาดว่าแนวโน้มการผลิตของอตุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์น่าจะสดใสกว่าปีท่ีผ่านมามากเน่ืองจากสัญญานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทัง้ในภูมิภาคและนอก
ภูมิภาคมีแนวโน้มดีขึน้กว่าปีก่อน  บริษัทฯจึงจําเป็นต้องเร่งปรับตวัโดยให้ความสําคัญกับการผลิตท่ีก่อให้เกิดเพ่ิม
มลูค่าของผลผลิต เน้นการผลิตสินค้าท่ีต้องใช้เทคโนโลยีท่ีสงูโดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ลดการใช้แรงงานคน จดัทํา
แผนในการลดต้นทุนการผลิต ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และ มี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าจะยงัมีปัญหาเร่ืองของความขดัแย้งทางการเมืองในประเทศยงัไม่มีท่ีท่าว่าจะสงบลงได้ในระยะ 
เวลาอันสัน้ แต่บริษัทฯก็เตรียมความพร้อมในเร่ืองดังกล่าวโดยมีการจัดทําแผนดําเนินการในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือให้
สามารถผลิต และ ส่งสินค้าให้แก่ลกูค้าได้ทนัเวลา อย่างต่อเน่ือง  

 
3) ความเส่ียงด้านการบริหารกาํลังการผลติ 

บริษัทฯมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีสัง่ซือ้เข้ามาทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีเสียหายจากเหตกุารณ์นํา้ท่วม
ใหญ่เม่ือ 2 ปีท่ีผ่านมา ทําให้ได้เคร่ืองจกัรรุ่นใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม อีกทัง้ยงัมีกําลงัการผลิตสงูขึน้กวา่เดิม
มาก การลงทนุท่ีผ่านมาส่งผลให้บริษัทฯต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรเพ่ิมขึน้ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี ได้แก่ 
ค่าเสื่อมราคาเคร่ืองจกัร ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา เป็นต้น ในช่วงต้นของการติดตัง้บริษัทฯ ยงัใช้กําลงัการผลิตไม่
สงูพอจนถึงจดุคุ้มทุน ทําให้ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯยงัคงมี Gross Margin ติดลบอยู่เล็กน้อย แต่ก็พฒันาดีขึน้จากปีท่ี
ผ่านมามาก ปัญหาดงักล่าวทําให้บริษัทฯ ต้องเร่งปรับตวัโดยการจดัสายการผลิตใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และ มีความ
ยืดหยุ่นสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้    รวมถึงการสามารถ
นําไปใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลาย บริษัทฯมุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนาเทคนิคการผลิตและ
ผลิตภณัฑ์เพ่ือให้ทันสมยัตามความต้องการของลกูค้าอยู่เสมอ นอกจากนัน้ บริษัทฯยงัได้ร่วมการพฒันาผลิตภณัฑ์
ร่วมกับลกูค้า เพ่ือร่วมลงทนุในเคร่ืองจกัรในการผลิตเฉพาะด้าน บริษัทฯมีการพฒันาการผลิตให้เหมาะสมกับความ
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ต้องการของสินค้าในปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทฯมีความมั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
หลากหลายย่ิงขึน้ และทําให้มีการใช้กําลงัการผลิตสงูกวา่จดุคุ้มทนุได้ 

 
4) ความเส่ียงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 
การอดุหนุนทางการเงินของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น  ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ ทําให้อตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศเม่ือเทียบกบัเงินบาทมีความผนัผวนสงูมาก 

ในปี 2556 บริษัทฯ ใช้สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นสกลุเงินหลกัในการขายสนิค้าและรับเงินคา่สินค้า
คิดเป็นสดัส่วนเกือบทัง้หมดของยอดขาย ทําให้สถานะเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯในด้านรับและจ่ายมีปริมาณ
ใกล้เคียงกนั รายรับและรายจ่ายส่วนใหญ่สามารถทํา Natural Hedge ได้ทําให้สามารถลดความเสี่ยงเก่ียวกบัความ
ไม่แน่นอนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก  อีกทัง้บริษัทฯยงัเปิดบญัชีกบัธนาคารเป็นเงิน
สกุลต่างประเทศเพ่ือให้สามารถจ่ายค่าสินค้าเป็นเงินสกุลต่างประเทศได้ทนัทีซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงโดยการ
ทํา Natural Hedge อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนัน้หากมีสญัญาณอย่างชดัเจนว่าอตัราแลกเปลี่ยนจะมีแนวโน้มแข็ง
ค่าหรืออ่อนค่าอย่างชดัเจน ฝ่ายบริหารการเงินของบริษัทฯมีมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี่ยนโดยนําเอาเคร่ืองมือทางการเงินได้แก่ การทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า(Forward 
Contract) และ มีการทําอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments) มาใช้ในการป้องกันความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลี่ยนในระยะสัน้ เพิม่เติมด้วย   

 
5) ความเส่ียงด้านค่าแรงและการบริหารแรงงานสัมพนัธ์ 

หลงัจากท่ีได้มีการประกาศขึน้ค่าแรงขัน้ต่ําทัว่ประเทศเป็นวนัละ 300 บาทตัง้แตต้่นปี 2556 ท่ีผ่านมา อาจมี
ผลให้สินค้าอปุโภคบริโภคแพงขึน้ตามมา คาดวา่ในอนาคตค่าแรงขัน้ตํ่า จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได้หากเหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึน้ในอนาคต จะมีผลทําให้ต้นทนุค่าแรงงานปรับตวัสงูขึน้อย่างแน่นอน นกัธุรกิจตา่ง
ก็เล็งเห็นปัญหาดงักล่าว และ พยายามหาทางป้องกันเพ่ือลดผลกระทบ  บริษัทฯก็ตระหนักถึงปัญหานีเ้ช่นกัน จึง
พยายามหาวิธีการลดผลกระทบในเร่ืองนีใ้ห้มากท่ีสุด โดยการเน้นการลงทุนในเคร่ืองจักรอตัโนมัติมากขึน้เพ่ือลด
ปัญหาแรงงานคนโดยมิให้กระทบต่อกําลงัการผลิตท่ีวางไว้  ในปีท่ีผ่านมา หลงัจากท่ีได้นําเอาเคร่ืองจกัรดงักล่าวมา
ใช้ บริษัทฯสามารถลดต้นทุนค่าแรงงานได้ต่ํากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนัน้บริษัทฯมี
นโยบายในการปรับปรุงการบริหารแรงงานสมัพนัธ์ โดยมีการประชาสัมพนัธ์ให้พนักงานมีความรักองค์กร เพ่ือลด
อตัราการเข้าออกของพนกังาน และ พฒันาระบบการสรรหาบคุคลากร และ ฝึกอบรมเพ่ือให้ได้พนกังานท่ีมีคณุภาพ 
และ ทนัตอ่ความต้องการ ไม่กระทบตอ่การดําเนินงาน 
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4. สนิทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สนิถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

                    (หน่วย: บาท) 

รายการทรัพย์สิน เจ้าของกรรมสิทธิ 
มลูค่าคงเหลือสทุธิหลงัหกัค่า
เส่ือมราคาสะสม  

ทรัพย์สินท่ีมีกรรมสิทธิ   
1. ท่ิดิน/1 บริษัทฯ 70,010,000 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษัทฯ 501,879,186.62 
3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ บริษัทฯและบริษัทย่อย 1,730,688,813.48 
4. ยานพาหนะ บริษัทฯ 3,413,251.97 
5. เคร่ืองจกัรระหว่างติดตัง้ บริษัทฯ 53,629,159.79 
6. เคร่ืองจกัรระหว่างทาง บริษัทฯ 0.00 
7. อาคารระหวา่งก่อสร้าง บริษัทฯ 41,544,974.36 
รวม  2,401,165,386.22 

/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 ล้านบาท ซึง่ได้บนัทึกไว้ในสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน      
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินดงักลา่ว โดยผู้ประเมินอิสระบริษัท ซมิส์ พร็อพ เพอร์ตี ้คอนซลั
แทนท์ จํากดั โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach)  ซึง่ราคาท่ีตีใหม่ในปี 2554 ไม่แตกต่างจากราคาท่ีตีใหม่
ในปี 2550 

บริษัทฯได้ทํากรมธรรม์ประกนัความเสี่ยงภยัทรัพย์สินสําหรับโรงงานแห่งท่ี 1 และ 2 โดยรวมถึงสิ่งปลกูสร้าง
และส่วนตอ่เติม เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้สํานกังาน สินค้าคงเหลือ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และเม่ือกิจการหยดุชะงกั 
โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัรวม สําหรับโรงงานแห่งท่ี 1 และแห่งท่ี 2 จํานวน 76 ล้านบาท และ 3,910 ล้านบาท 
ตามลําดบั ทัง้นี ้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ปลอดจากภาระจํานํา จํานอง 
 
เคร่ืองหมายการค้า 

-ไม่มี- 
 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯมีนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมโดยพจิารณาลงทนุในธุรกิจท่ีเกือ้หนนุและเอือ้

ประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริษัทฯหรือเป็นธุรกิจซึง่อยู่ในอตุสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการเจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ี
บริษัทฯมีความถนดัและชํานาญ โดยจะคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทนุ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น
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ของบริษัทฯเป็นสําคญั โดยบริษัทฯจะควบคมุดแูลด้วยการสง่กรรมการหรือพนกังานระดบัสงูเข้าไปเป็นตัวแทนของ
บริษัทฯตามสดัส่วนการถือหุ้น และบริษัทฯควรมีสิทธิคดัค้าน (Veto Right) ในเร่ืองท่ีสําคญั ๆ ท่ีจะดําเนินการโดย
บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ โดยการลงทนุในบริษัทดงักล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนมุติัจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้น และ/หรือในกรณีท่ีเป็นเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะต้องผ่านการพจิารณา
อนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย รวมทัง้ต้องนํากฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องมาบงัคบัใช้ 
 
สรุปสญัญาเช่าพืน้ท่ีสํานกังาน 

-ไม่มี- 
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

  บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่สิน้สดุ ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่สินทรัพย์ของบริษัทฯท่ีมีจํานวนสงูกวา่
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

             ในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ของปี 2550 บริษัทฯได้ถกูอดีตกรรมการท่านหนึง่ฟอ้งในคดีอาญาข้อหาหม่ิน
ประมาทเน่ืองจากการท่ีถกูบริษัทฯบอกเลิกจ้าง ศาลชัน้ต้นได้มีคําพิพากษาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2551 วา่บริษัทฯ 
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยบริษัทฯจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ศาลเป็นจํานวน 100,000 บาท บริษัทฯ
ได้ชําระค่าปรับดงักลา่วแล้วเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2551 บริษัทฯได้ย่ืนอทุธรณ์คดัค้านคําพิพากษาของศาลชัน้ต้น ซึง่
ศาลอทุธรณ์ได้มีคําพิพากษาเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 ให้ยกฟอ้ง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านดงักลา่วได้ย่ืนฎีกา
เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 ซึง่ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาเม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2557 ให้ยกฟอ้ง 
นอกจากนีก้รรมการท่านดงักลา่วยงัอ้างว่าได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียช่ือเสียงเน่ืองจากบริษัทฯได้บอกเลิกจ้าง 
โดยฟอ้งบริษัทฯในคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายดงันี ้

ก) ในกรณีเสื่อมเสียช่ือเสียง จํานวน 30,000,000 บาท 
ข) ในกรณีต้องสญูเสียรายได้ท่ีสามารถทํางานได้จนถึงอาย ุ70 ปี เป็นเงิน 60,606,000 บาท หกัค่าชดเชย

ตามกฎหมายแรงงานท่ีได้รับจากบริษัทฯ ไปแล้ว จํานวน 3,174,600 บาท คงเหลือค่าเสียหายจํานวน 
57,431,400 บาท 

ค) ในกรณีสญูเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจและสญูเสียประโยชน์ในกรณีท่ีบริษัทฯจะเข้าตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในการมีสิทธิซือ้หุ้นของบริษัทฯต่ํากวา่ราคาตลาด โบนสัพิเศษ และอ่ืน ๆ 
จํานวน 120,000,000 บาท 

บริษัทฯ ได้ย่ืนคําให้การแก้คดีแพง่ต่อศาลแล้ว  ปัจจบุนัศาลได้มีคําสัง่ให้งดการพิจารณาคดีนีไ้ว้ก่อนและให้จําหน่าย
คดีไว้ชัว่คราวเพ่ือรอฟังผลในคดีอาญา เน่ืองจากคดีนีเ้ป็นคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาดงักลา่วข้างต้น การ
พิจารณาคดีแพง่นีจ้งึต้องรอให้การพิจารณาคดีอาญาถึงท่ีสดุก่อน ซึง่ศาลฎีกาได้พิจารณาคดีอาญาเรียบร้อยแล้ว
ตามท่ีกลา่วข้างต้น และบริษัทฯอยู่ระหวา่งดําเนินการย่ืนคําแถลงตอ่ศาลให้นําคดีแพง่นีม้าพิจารณา  
อย่างไรก็ตามในคําพิพากษาของศาลชัน้ต้น ศาลได้วินิจฉยัในประเดน็หนึง่วา่ “เช่ือวา่พยานทัง้หมดเบิกความตาม
ความจริง ฟังได้ว่าโจทก์ประพฤติตนและปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นดงัเช่นท่ีระบใุนเอกสารหมาย จ. 2 ซึง่อาจถือได้วา่เป็นการ
ฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางานของพนกังาน ความในหมวด 7 วา่ด้วยวินยัในการปฏิบติังานและการ
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ดําเนินการทางวินยัข้อ 1.12, 2.5, 2.6, 3.4, 5.3.13 ซึง่จําเลยท่ี 1 ถือเป็นเหตบุอกเลกิจ้างตามเอกสารหมาย จ.2” คํา
วินิจฉยัของศาลในประเดน็ดงักลา่วจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ในคดีแพง่ท่ีอดีตกรรมการท่านดงักลา่วได้ฟ้องเรียก
ค่าเสยีหายจากบริษัทฯ     ในมลูละเมิดทําให้เขาเสียหายตอ่ช่ือเสียง เพราะเป็นคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา และ
ตามกฎหมายการพิพากษาคดีส่วนแพง่  ศาลจําต้องถือข้อเท็จจริงตามท่ีปรากฏในคําพิพากษาคดีสว่นอาญา และ   
คําพิพากษาคดีสว่นแพ่งต้องเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ด้วยความรับผิดของบคุคลในทางแพง่ โดยไม่ต้อง
คํานึงวา่จําเลยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดหรือไม่ ดงันัน้ เม่ือข้อความท่ีบริษัทฯ ระบลุงในหนงัสือบอกเลิก
จ้างเป็นความจริงมิใช่ความเท็จ การกระทําของบริษัทฯ จงึมิใช่เป็นการจงใจทําละเมิดต่อกรรมการท่านดงักลา่ว โดย
การกลา่วหรือไขขา่วแพร่หลายซึง่ข้อความอนัฝ่าฝืนตอ่ความเป็นจริง คําวินิจฉยัของศาลอทุธรณ์ในประเดน็นีก็้
สอดคล้องกบัศาลชัน้ต้น   
 
ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเห็นวา่ บริษัทฯมีข้อต่อสู้ ท่ีสามารถหกัล้างข้อกลา่วหาดงักลา่วได้ทัง้ในข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมาย เพราะการกระทําของบริษัทฯ เป็นการดําเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นการกระทําด้วย
ความจําเป็นและเป็นการแสดงข้อความจริงโดยสจุริตเพ่ือความชอบธรรมและป้องกนัสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ตาม
คลองธรรม มิได้เป็นการกลา่วหรือไขข่าวแพร่หลายซึง่ข้อความอนัฝ่าฝืนตอ่ความเป็นจริง  จงึมิได้เป็นการจงใจทํา
ละเมิดตอ่อดีตกรรมการท่านดงักล่าว  บริษัทฯ จงึไม่ควรต้องรับผิดชดใช้คา่เสียหายตามท่ีถกูฟ้องร้อง อีกทัง้ข้อ
เรียกร้องบางประการก็เป็นข้อเรียกร้องท่ีไม่มีมลูความจริงและปราศจากข้ออ้างตามกฎหมาย  และข้อเท็จจริงใน
คดีอาญาท่ีศาลวินิจฉยัก็เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แตห่ากวา่ถ้าจะมีค่าเสียหายเกิดขึน้บ้าง ก็จะไม่เป็นจํานวนท่ีเป็น
สาระสําคญัแต่อย่างใด 
 
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

กลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดอตุสาหกรรม : เทคโนโลยี/ชิน้สว่นอเีลค็ทรอนิกส์ 

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 
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โฮมเพจ : http://www.starsmicroelectronics.com  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000098 

ทนุจดทะเบียน : 839,164,878 บาท 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 836,420,676 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 

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  
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  ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
          โทรศพัท์(662) 229-2888 Call center 0-2229-2888 
 
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 
  เลขท่ี193/136-137อาคารสํานกังานเลครัชดาคอมเพลกซ์ ชัน้ 33 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
  กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท์ (662) 264-0777 
  โทรสาร  (662) 264-0789-90 
 
 
 
6.2 ข้อมูลสาํคัญอื่น 
“ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทฯเพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯท่ี
แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ www.starsmicroelectronics.com”  
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดแูลกจิการ 

7. ข้อมลูหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

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

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 836,420,676 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 418,210,338 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 2556 สามารถสรุปได้ ดงันี ้

 ผู้ถอืหุ้น จาํนวน (หุ้น) คดิเป็น (ร้อยละ) 

1 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 34,613,337 8.277 

2 นายเพชร ไวลิขิต 34,164,850 8.169 

3 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากดั 20,747,981 4.961 

4 นายสมนกึ ไชยกลุ 20,119,822 4.811 

5 นางสาว อรนชุ ไชยกลุ 15,160,000 3.625 

6 นายศรัณย์ ไชยกลุ 10,001,900 2.392 

7 นายนทัธพงศ์ ไชยกลุ 9,000,000 2.152 

8 นายสมบติั เฉลิมวฒิุนนัท์ 8,700,000 2.080 

9 นางพนูพรรณ ไชยกลุ 6,500,000 1.554 
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10 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 6,208,484 1.485 

 

7.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาํคัญ  

กลุ่มคุณสมนึก  ไชยกุล  ประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวไชยกุล  (11 ราย) ถือหุ้ นรวมกันจํานวน 
95,786,952 หุ้น ครอบครัวไวลิขิต (1 ราย) ถือหุ้นจํานวน 34,164,850 หุ้ น และครอบครัววงสถาวร (1 ราย) ถือหุ้ น
จํานวน 4,022,863 หุ้ น โดยครอบครัวไวลิขิตมีความสัมพันธ์คือเป็นครอบครัวของภรรยาคุณสมนึก ไชยกุล ส่วน
ครอบครัววงสถาวรมีความสมัพนัธ์คือเป็นครอบครัวของพ่ีสาวคณุสมนึก ไชยกุล โดยกลุ่มเหล่านีอ้าจมีการออกเสียง
ไปในทางเดียวกนัได้   

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

7.3.1 ใบสาํคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2553 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP จํานวน 7,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า (หน่วยละ 0 
บาท) อตัราการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้ นสามัญ และราคาการใช้สิทธิ 4.50 บาทต่อหุ้ น โดย
กําหนดการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในวนัทําการสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของ
แต่ละปีตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 4 ปี จนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2557 (วันท่ี 30 
พฤษภาคม 2557)   

 นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญั ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมเป็นจํานวน 6,157,950 หน่วย คิดเป็นหุ้นท่ีได้จากการใช้สิทธิ จํานวนทัง้สิน้ 
6,271,426 หุ้ น โดยยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิอีก จํานวน 1,342,050 หน่วย และเหลือหุ้ น
สําหรับรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิตามโครงการนี ้จํานวน 1,372,101 หุ้น 

 หมายเหต ุ  
1. บริษัทฯ ได้มีการปรับอตัราและราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว (เร่ิมตัง้แต่การใช้สิทธิ

ครัง้ท่ี 2 ในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2554) เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยราคาท่ีเสนอขายหุ้นละ 16 บาทนัน้ เป็น
ราคาท่ีตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ (คํานวณจากราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้ น
สามัญในตลาดหลกัทรัพย์ 7 วนัทําการติดต่อกัน หรือในช่วงระยะเวลา วนัท่ี 16-17 กุมภาพนัธ์ 2554 และ 21 -25 
กมุภาพนัธ์ 2554 ซึ่งเท่ากับ 19.87 บาท) และเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบไุว้ใน “ ข้อกําหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่
ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัทีอ่อกให้แก่
กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ” ท่ีกําหนดให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีปรับสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดย
อตัราการใช้สิทธิใหม่ทําให้ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1.02213 หุ้น และราคาการ
ใช้สิทธิ 4.403 บาท ต่อหุ้น 
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 2. บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการซือ้หุ้นคืนเพ่ือการบริหารทางการเงิน ในระหว่างวนัท่ี 12 ตลุาคม 2554 ถึง
วนัท่ี 12 เมษายน 2555 ตอ่มาท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร  ได้มีมติให้บริษัทฯ จําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืนดงักลา่ว ภายใน
ช่วงวนัท่ี 22 ตลุาคม 2555 ถึงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 นัน้ 
 เน่ืองจากบริษัทฯไม่มีนโยบายจะขายหุ้นท่ีซือ้คืนดงักล่าว จํานวน 2,187,800 หุ้น ซึ่งตามกฎกระทรวงท่ี
ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซือ้หุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน และการ
ตดัหุ้นท่ีซือ้คืนของบริษัท พ.ศ. 2544 กําหนดให้บริษัทต้องดําเนินการลดทนุชําระแล้วโดยวิธีการตดัหุ้นท่ีซือ้คืนและยงั
มิได้จําหน่าย หากบริษัทจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืนไม่หมดหรือยงัมิได้จําหน่าย ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการลดทุนจด
ทะเบียนและทนุชําระแล้วโดยการตดัหุ้นท่ีซือ้คืนและยงัไม่ได้จําหน่าย จํานวน 2,187,800 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 2 บาท ต่อ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั แล้วเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 
 ทัง้นี ้ภายหลงัจากการลดทนุ บริษัทฯ จะมีทนุจดทะเบียน จํานวน 839,164,878 บาท 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

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

8 โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

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

รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ 

1 นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ 4/4 

2 นายพทิักษ์ ศิริวนัสาณฑ์ 
รองประธานกรรมการ และ

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

4/4 

3 นายพลศักดิ์ เลศิพุฒภิญิโญ กรรมการ 4/4 

4 นายชอง  เคว็น ซัม กรรมการ 4/4 

5 นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 
กรรมการอสิระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2/4 

6 นายประสาท ยูนิพนัธ์ุ กรรมการ 4/4 
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7 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  
จรุงกจิอนันต์ 

กรรมการอสิระ  กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน 

4/4 

8 นางพนูพรรณ ไชยกุล  กรรมการ 4/4 

9 นายโตรุ อูชิโนะ กรรมการ 4/4 

10 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย 
นิตยาเกษตรวัฒน์ 
 

กรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบ  และกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน 

4/4 

11 รองศาสตราจารย์ ดร. กาํพล 
ปัญญาโกเมศ 
 

กรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3/4 

 

8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษัทฯ  มีผู้บริหารจํานวน  6  ท่าน ดงันี ้

 รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1 นายพลศกัดิ์ เลิศพฒิุภิญโญ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ(รักษาการ) รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานขายและการตลาด) 

2 ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช 

 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานปฏิบัติการและ
พฒันา) 

3 นายโกศล สารพดัโชค รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานซพัพลายเชน)  

4 นายวิทยา  ยศประพนัธ์ (รักษาการ) รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานการเงิน
และการบริหาร) 

5 นายสวุพชัร ชวพงศกร  ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายขายและการตลาด 

6 นายนิมิตร หงษ์ยิม้ ผู้ อํานวยการอาวโุส  ฝ่ายปฏิบติัการและการผลิต  
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โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน  5 ชุด  ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

8.3 เลขานุการบริษัทฯ  

เลขานกุารบริษัทฯ คือ นายยรรยงค์ สวสัด์ิ  ซึง่ปัจจบุนัดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

สายงานการขาย 

และการตลาด 

สายงานปฏิบตัิการ 

และพฒันา 

สายงานการจดัการ 

ซพัพลายเชน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร 

สายงานการเงิน 

และการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ได้มีมติอนมุตัิให้คงอตัราคา่ตอบแทน 

ประจําปี 2556 ไว้ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 ได้เคยมีมติอนมุติัไว้ดงันี ้

  เงนิเดือน (ต่อเดือน) 

/ 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. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัทฯ, กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะท่ีมา
จากกรรมการอิสระ) 

5,000 บาท/ครัง้ 

 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิและไม่เป็นตัวเงนิ 

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  
ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

ค่าตอบแทนกรรมการรวม เท่ากับ 4,022,000 บาท และ 3,977,000 บาทตามลําดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้                                                                                                       

                                                                                                                                         
      (หน่วย: บาท) 

          รายชื่อกรรมการ ปีบัญชี 2555 

สิน้สุด 31 ธันวาคม 
2555 

ปีบัญชี 2556 

สิน้สุด 31 ธันวาคม 
2556 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 

1. นายสมนึก  ไชยกุล 

2. นายพทิกัษ์  ศิริวันสาณฑ์  

3. นายพลศักดิ์ เลศิพุฒภิญิโญ 

4. นายชอง  เควน็ ซัม 

457,000 

318,000 

313,000 

313,000 

452,000 

313,000 

308,000 

308,000 
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5. นายประสาท  ยูนิพันธ์ุ 

6. นายธีรศักด์ิ  สุวรรณยศ 

7. รศ.ดร. ปรีชา  จรุงกิจอนันต์ 

8. นางพูนพรรณ  ไชยกุล  

9. นายโตรุ   อูชิโนะ  

10. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์  

11. รศ.ดร. กาํพล ปัญญาโกเมศ  

313,000 

442,000 

410,000 

313,000 

313,000 

415,000 

415,000 

308,000 

452,000 

400,000 

308,000 

308,000 

405,000 

415,000 

รวม 4,022,000 3,977,000 

 

2.ค่าตอบแทนผู้บริหาร   

           (หน่วย: บาท) 

ค่าตอบแทน 

ปีบัญชี 2555 

สิน้สุด 31 ธันวาคม 2555 

ปีบัญชี 2556 

สิน้สุด 31 ธันวาคม 2556 

จาํนวนราย ค่าตอบแทนรวม จาํนวนราย ค่าตอบแทนรวม 

เงนิเดอืนรวม 5 14,538,504 6 14,886,012 

โบนัสรวม 5 1,197,027 6 1,278,439 

กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 5 1,604,065 6 1,907,690 

รวม  17,339,596  18,072,141 

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิ  

        (ไม่มี) 

8.5 บุคลากรของบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จํานวนพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ 
แบง่ตามสายงานหลกั ดงันี ้

(หน่วย: คน) 

สายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2555 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2556 

1. สายงานการขายและการตลาด 12 11 

2. สายงานปฏบิัตกิารและพฒันา 1,268 1,086 
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3. สายงานการจัดการวัตถุดบิ 85 71 

4. สายงานการเงนิและธุรการ 89 52 

รวม 1,454 1,220 

 

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 ให้ความสําคัญกับการพฒันาบุคลากรเป็นอย่างสูง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการ
พฒันาบคุลากรซึง่มีข้อหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 1.จดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาบคุลากรในองค์กร 
 2.สง่เสริมการพฒันาบคุลากรด้านอ่ืน ๆ ในทกุระดบั โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทัง้ภายในและ     
ภายนอกอย่างสม่ําเสมอ 
 3.จดัให้มีการพฒันาบคุลากรร่วมกบัลกูค้าเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น Joint Innovation  

    4.สง่บคุลากรไปฝึกอบรมในตา่งประเทศ 

 

9. การกาํกับดแูลกจิการ   

9.1 นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed Company) คณะกรรมการบริษัท 
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จงึมุ่งมัน่ในการพฒันาระดบัการกํากบัดแูลกิจการอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษัทฯมีระบบการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) และมุ่งหวังให้บริษัทฯ
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พฒันาระดบัการกํากบัดแูลกิจการให้ได้รับการยอมรับว่ามีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น ผู้ มีสว่นได้เสีย และสร้างมลูคา่เพ่ิมให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ ถือหุ้น  

 

ในปี 2556 บริษัทฯ ปฏบัิตติามการกาํกับดแูลกจิการที่ด ีดังต่อไปนี ้

1. สทิธิของผู้ถอืหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders and Shareholders Meeting) 

บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวนัจนัทร์ท่ี 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

 (ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ) โดยใช้วิธีกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ
สามัญผู้ ถือหุ้ น (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand 
Securities Depository Co., Ltd.) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุทัง้ฉบบัภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ พร้อมรายงานประจําปี ในรูปแบบ CD-Rom ให้กับผู้ ถือหุ้ น ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม  และ
โฆษณาบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั  3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลา
พิจารณาข้อมูลเพียงพอ หนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุมชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือ
รับทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสาร
ข้อมูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ  นอกจากนีย้ังมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้ นนํา
หลกัฐานท่ีจําเป็น เพ่ือนํามาแสดงตนในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ และให้สิทธิผู้ ถือหุ้นใน
การมอบฉนัทะให้ผู้บคุคลอ่ืนมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตน โดยแนบแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ี
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด)  บริษัทฯได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ล่วงหน้าก่อนเวลา
ประชมุไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมงและใช้ระบบบาร์โค้ด (barcode) ในการลงทะเบียนพร้อมจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละ
วาระให้กบัผู้ ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ ท่ีเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากท่ีเร่ิมประชมุแล้ว สามารถลงคะแนนได้สําหรับวาระท่ี
ยงัไม่มีการลงมติ  

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 นัน้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ 10 ท่านจากจํานวน 
11 ท่าน รวมทัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวาระ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯท่ีปรึกษาทางการเงินของ
บริษัทฯ และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชมุเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซกัถามของผู้
ถือหุ้นด้วย และตวัแทนจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ทําการตรวจสอบการลงทะเบียน
ของผู้ ถือหุ้น และตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ การดําเนินการประชมุ
เป็นไปตามลําดบัวาระการประชมุโดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชมุ 

บริษัทฯได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัองค์ประชมุ สดัส่วนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและมอบฉนัทะ 

วิธีการลงคะแนน วิธีนบัคะแนน ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ 
หรือรับมอบฉนัทะมา  

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

หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน สําหรับท่านท่ีไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่า
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อนุมัติตามวาระนัน้ บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียง
ทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ หรืองดออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

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

 

 บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นทุกคนมาเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ผู้ ลงทุนสถาบันด้วย บริษัทฯ 
กําหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ ถือหุ้ นได้มีโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทฯ  สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ี  บริษัทฯมีช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นได้ส่ง
คําถามท่ีต้องการให้ตอบในท่ีประชมุได้ล่วงหน้าทางอีเมล์ไปยงันกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ หรือโดยทางโทรสารของ
บริษัทฯ 

 บริษัทฯได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุ โดยบนัทกึวาระการประชมุ เนือ้หาการประชมุ ผลการลงคะแนนแต่
ละวาระ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ประเด็นข้อซกัถาม ความคิดเห็น คําชีแ้จงของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน สําหรับรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้จดัทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วนั
หลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยได้จดัเก็บรายงานการประชมุอย่างเป็นระเบียบเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

 นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นยงัได้รับสิทธิขัน้พืน้ฐานอ่ืนๆ ได้แก่ สิทธิ
การได้รับส่วนแบ่งในผลกําไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั สิทธิในการได้รับการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมในการรับซือ้หุ้นคืน
โดยบริษัทฯ เป็นต้น ซึง่สิทธิขัน้พืน้ฐานเหลา่นีมี้กําหนดเป็นกฎหมายอยู่แล้ว  

 2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุๆ คนและปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือรายย่อย หรือผู้ ถือหุ้ นชาวต่างชาติ โดยได้ดําเนินการต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

(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 

(3) สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียงทกุวาระ โดยจดัทําบตัรลงคะแนนแยกแตล่ะวาระเพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร   

(4) ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาให้กับผู้ ถือหุ้ นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ในการประชุม
ประจําปี 2556 บริษัทฯเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้คําถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัทฯได้ รวมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเพ่ือสอบถามข้อมลูในแต่ละวาระหรือข้อมลูอ่ืนๆ
ของบริษัทล่วงหน้าผ่าน E-mail address: ir@starsmicroelectronics.com หรือทางโทรสาร 035-
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221778 และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-221777 ต่อ 313  
อย่างไรก็ตามในปี 2556 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสง่เร่ืองใดมาเพ่ือสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

(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 2556 บริษัทฯได้ให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนเปิดเผยข้อมลูการมีส่วน
ได้เสียของตน ซึง่ทัง้ปีนีไ้ม่มีการกระทําใดขดัตอ่ข้อกําหนดในเร่ืองการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกนั 

     3. สทิธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Rights of Stakeholders) 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่มท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
1. ผู้ ถือหุ้น:  บริษัทฯ ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ความสําคญักับสิทธิของผู้ ถือ

หุ้น ไม่กระทําการใดๆอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 
2. พนกังาน: บริษัทฯ ปฏิบติัตอ่พนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
3. คูค้่าและเจ้าหนี:้ บริษัทฯปฏิบติัต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/

หรือ ข้อตกลงในสญัญาท่ีทําร่วมกนั 
4. ลกูค้า: บริษัทฯ ให้บริการท่ีมีคณุภาพและตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยให้ความสําคญัด้าน

ความปลอดภยัควบคูก่นัไป 
5. คูแ่ขง่: บริษัทฯ ปฏิบติัตามกติกาการแขง่ขนัท่ีดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุริตเพือ่ทําลายคูแ่ขง่  
6. สงัคมรวมและสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ให้การสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ และส่งเสริมคุณภาพ

ของสงัคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดแูลสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียข้างต้นด้วย
ความเป็นธรรม 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ดูแลให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับกิจการ ทัง้ข้อมลูทางการเงิน รายงานการเงิน ให้ตรง
เวลาตามข้อกําหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนําเสนอทัง้ในรูปภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ  เพ่ือให้นักลงทุน ผู้ ถือหุ้น และผู้ เก่ียวข้องต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน 
นอกจากนีไ้ด้มีการเปิดเผยรายงานผู้สอบบญัชี ตวัเลขทางการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชดุย่อย จํานวนครัง้ของการเข้าร่วม
ประชมุ และเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีส่วนนักลงทุนสมัพันธ์ ทําหน้าท่ี
รับผิดชอบดแูลให้ข้อมลูท่ีสําคญัต่อนกัลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้จดัทําข้อมลูเผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ ผ่านตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบไซต์ของบริษัทฯ  เพ่ือให้นกัลงทนุ และผู้ มีส่วนได้เสียสามารถอ่าน  และรับทราบ
ข้อมลูขา่วสารท่ีสาํคญัของบริษัทฯ  ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูผลการประกอบการได้ตลอดเวลา  

 บริษัทฯ กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานโดย ให้กรรมการทุกท่าน,ผู้ ดํารงตําแหน่งในระดบับริหารสี่
รายแรก นบัต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา ,ผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ี
เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเท่า ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้
เสียของกรรมการและผู้บริหาร  โดยรายงานเม่ือมีการทํารายการท่ีอาจเข้าข่ายมีส่วนได้เสีย ให้รายงานต่อ
บริษัทฯ โดยไม่ชักช้า และเลขานุการบริษัทฯจะเป็นผู้ เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดย
กรรมการและผู้บริหารไว้ 

 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปี 2556 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมแถลงผลการดําเนินงานและมีการเข้าร่วมโครงการ 
Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 1 ครัง้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ี
สนใจเข้าชมกิจการของบริษัท Company Visit เสมอ ซึ่งผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบปะพูดคุย และมีโอกาส
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 

ทัง้นี ้ปี 2556 นีบ้ริษัทฯได้ปฏิบัติโดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน และตรงตามกําหนดเวลา 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการ  

  ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการ จํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน และ
กรรมการอิสระทัง้หมดเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย กรรมการบริหารจํานวน 4 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการ
อิสระและไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 3 ท่าน   
บริษัทฯได้จดัตัง้คณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นี ้เพื่อแบ่ง
อํานาจหน้าท่ีให้ชัดเจน ซึ่งจะทําให้การกําหนดทิศทางและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ พิจารณากําหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และกําหนดบทบาทและมอบหมายอํานาจ
หน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร      
 

คณะอนุกรรมการ  

  นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัมีคณะกรรมการชดุย่อย 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
จํานวน 4 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ท่าน และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจํานวน  3 ท่าน 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน 12 ท่าน  (มีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และผู้ บริหารของบริษัทฯเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง)ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของ
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คณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชดัเจน  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ  ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา 
เน่ืองจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ไม่ได้มีความซบัซ้อนมาก 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ  

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

รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

1 นายสมนกึ  ไชยกลุ ประธานกรรมการ 

2 นายพิทกัษ์  ศิริวนัสาณฑ์  รองประธานกรรมการ  และกรรมการพิ จารณ า
คา่ตอบแทน 

3 นายพลศกัดิ์  เลิศพฒิุภิญโญ กรรมการ 

4 นายชอง เควน็ ซมั กรรมการ 

5 นายประสาท  ยนิูพนัธุ์ กรรมการ  

6 นางพนูพรรณ ไชยกลุ กรรมการ 

7 นายโตรุ อชิูโนะ กรรมการ 

8 นายธีรศกัด์ิ  สวุรรณยศ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

9 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และประธาน
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

10 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 

11 รองศาสตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ 

 

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เลขานกุารบริษัทฯ คือ นายยรรยงค์ สวสัด์ิ   
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ   

1. บริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต  และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  

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

3.  อนุมัติและกําหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีของบริษัท รวมถึง 
ควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร หรือของบคุคลใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินงาน
ดงักล่าว  พร้อมทัง้ติดตามให้เป็นไปตามเปา้หมายและนโยบาย รวมทัง้แผนการดําเนินงานท่ีคณะกรรมการ
บริษัทได้ให้ไว้  

4.  พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ ในโครงการ
ลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัท ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร  

5.   ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 
6.  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ หรือลงทุนใน

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

กลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบติัเร่ืองการเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์หรือการขายและเช่ากลบัคืน
สินทรัพย์ ในกรณีท่ีมลูคา่สทุธิทางบญัชีมากกวา่ 30 ล้านบาทขึน้ไป  

9.  พิจารณาและอนมุติักิจการอ่ืนๆ ท่ีสําคญัอนัเก่ียวกบับริษัท หรือท่ีเห็นสมควรจะดําเนินการนัน้ๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัท  

 

เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี  ้จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน  
ได้แก่  

(ก)  เร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
(ข) เร่ืองใดๆ ท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  อาทิเช่น การดําเนินการเก่ียวกับรายการท่ี
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เก่ียวโยงกัน  การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เร่ืองดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ  และจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

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

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบง่กําไรขาดทนุกนั  

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

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดงักล่าวข้างต้น  

 

ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการ  มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว  ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

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 ้ 

คณะกรรมการบริหาร  

         คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 4 ท่าน  
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายสมนกึ ไชยกลุ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายพลศกัด์ิ  เลิศพฒิุภิญโญ กรรมการบริหาร 

3 นายยรรยงค์ สวสัดิ์ กรรมการบริหาร 

4 ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กรรมการบริหาร 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. องค์ประกอบและการแต่งตัง้  

1. คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร  
2.  บคุคลท่ีจะเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร อาจคดัสรรจากกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท และ/

หรือบคุคลภายนอกเข้ามาดํารงตําแหน่งก็ได้  แต่ต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  และมีเวลาเพียง
พอท่ีจะอทิุศความรู้  ความสามารถและปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่บริษัทได้ 

3. มีคณุสมบติั  และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมาย 
 อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
4. กรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีประกอบ

ธุรกิจเดียวกัน หรือคล้ายคลึง  และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท   ไม่ว่าจะทําเพ่ือผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือผลประโยชน์ของบคุคลอ่ืน  เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุ คณะกรรมการบริษัททราบก่อนท่ีจะมี
มติแตง่ตัง้กรรมการบริหารเข้าดํารงตําแหน่ง 

 

2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง  

1. กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท   โดย
คณะกรรมการบริษัท สามารถปรับเปลี่ยนวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารได้ตามท่ีเห็นสมควร  ทัง้นี ้ 
กรรมการบริหารท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้  สําหรับการ
แต่งตัง้กรรมการบริหารทดแทนในกรณีท่ีตําแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้
ตอ่ไป 

2. ลาออก 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1.  ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ  จดัทํานโยบาย เป้าหมาย แผนการดําเนินงานงบประมาณ
ประจําปี และรวมทัง้กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั  

2.  ควบคุม ดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตลอดถึงนโยบาย แผนการ
ดําเนินงาน  งบประมาณประจําปี และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท  
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3.  ประเมินผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท ตลอดจนฝ่ายงานต่างๆ ทกุไตรมาส  
4.  รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากําหนดทิศทาง แนวทาง เพ่ือกําหนดภารกิจหลัก (Mission) 

สําหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ รวมทัง้ กําหนดแผนการดําเนินงานหลกัและเป้าหมายทางธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับแนวนโยบาย แผนการดําเนินงานประจําปีและงบประมาณประจําปีท่ีได้รับอนุมติจาก
คณะกรรมการ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและฝ่าย จดัการนําไปดําเนินการต่อไป  

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท  

6.  ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และข้อกําหนด  เพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท  รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร  

7.  พิจารณาเห็นชอบหรือมีอํานาจ ในการวา่จ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอตัรา 
คา่จ้างและค่าตอบแทน   บคุคลากรซึง่เป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  ในตําแหน่งตัง้แต่ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร  จนถึงผู้ อํานวยการฝ่าย  โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการดงักล่าว
ข้างต้น   

สําหรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  หากมีการว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง 
กําหนดอตัราค่าจ้างและค่าตอบแทน  ให้ประธานกรรมการบริหารมีหน้าท่ีเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

8. พิจารณาเห็นชอบในโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และลกูจ้าง
ของบริษัท  รวมทัง้ท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์และสวสัดิการ แล้วนําเสนอตอ่ คณ ะกรรมการพิ จารณ า
คา่ตอบแทน เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติั 

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง  โครงสร้างการบริหารงาน  ระเบียบ ปฏิบัติ  
และขัน้ตอนการทํางานของแตล่ะสายงาน แล้วนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติั 

10. กลั่นกรองและเสนอ งบดุล  บัญชีกําไรขาดทุน  ประมาณการกระแสเงินสด  แผนการลงทุน เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนมุตัิ  เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ี ประชมุผู้ ถือหุ้น (ถ้า
จําเป็น) เพ่ือพิจารณาอนมุติัต่อไป  

11. ให้ข้อเสนอแนะ และให้คําปรึกษาตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือการตดัสินใจด้านธรุกิจของ บริษัท  
12. ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ  จดัทํารายงานเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทตลอดถึง

งบการเงิน งบการลงทนุ และปัญหาสําคญั หรือการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอ 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ และ/หรือ อนมุตัิ  

13. กําหนดกลยทุธ์ด้านการตลาดและการขาย ให้สอดคล้องกบัแผนการดําเนินงานและ 

   งบประมาณประจําปี  

14. พิจารณาการเข้าย่ืนหรือร่วมในการประกวดราคา ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท  

15. อนุมัติการซือ้เคร่ืองจกัร ในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครัง้เดียวหรือต่อเน่ือง) ไม่เกินธุรกรรมละ 30 ล้าน

บาท และปี ละไม่เกนิ 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ยกเว้นเป็นกรณีท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของ
บริษัท และ/หรือ ปรากฏในแผนการดําเนินงานหรืองบประมาณประจําปีของบริษัทแล้ว  
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16. มีอํานาจอนุมตัิการเลิกใช้ และการจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบ
ปฏิบติัเร่ือง การเลิกใช้ และจําหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลบัคืนสินทรัพย์ ในกรณีท่ีมลูค่าสุทธิ
ทางบญัชีมากกว่า 1 ล้าน บาท แตไ่ม่เกิน 30 ล้านบาท  

17. พิจารณาการให้กู้ ยืมหรือการกู้ ยืม จัดหาเงินทุน ขอหรือให้สินเช่ือ คํา้ประกัน  ลงทุนในตราสารท่ี
กระทรวงการคลังหรือธนาคารพาณิชย์รับรองหรือคํา้ประกัน  หรือตราสารอื่นใดท่ีเห็นสมควร และให้
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือ่พิจารณาอนมุติั  

18. นําเสนอเร่ืองต่างๆท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสําคญัและควรจะได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท  
ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพจิารณาอนมุตัิ  

19. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ท่ี
จําเป็นในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว  

4. การประชุม  

(ก) คณะกรรมการบริหารจะต้องจดัให้มีการประชมุอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อเดือน และกรรมการบริหารจะต้องเข้า
ร่วมประชมุอย่างสม่ําเสมอ 

  (ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามท่ีระบุในข้อกําหนดนี  ้ จะต้อง
ประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทัง้หมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
ประชมุ  
(ค) ในการออกเสียงของกรรมการบริหารในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการบริหารแต่ละคนมีสิทธิ
ออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง  
(ง)  การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ก่ึงหนึง่ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของคณะกรรมการบริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ เว้นแตใ่นการพจิารณาและลงมติในเร่ืองท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1, 
10, 12, 14 และ 15 ดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนคณะ
กรรมการบริหารของบริษัททัง้หมด  

(จ) คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทํางาน และ/หรือ บุคคลใดๆ เพ่ือทํา
หน้าท่ีกลัน่กรองงานท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดําเนินงานใดอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือดําเนินการใดแทนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้ 

อนึ่งการอนมุติัรายการดงักล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุติัรายการท่ีทําให้กรรมการบริหาร  หรือ
ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท  หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (ตามประกาศ
คณะกรรมการ กลต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเร่ือง
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดงักล่าว  ภายใต้
ข้อบงัคบัหรือประกาศ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีการกําหนด
ขอบเขตท่ีชดัเจนไว้แล้ว 

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 
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กรรมการบริหารท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทนัน้ จะต้องเป็นกรรมการบริหารท่ีได้รับการคดัสรรจาก
บคุคลภายนอกเท่านัน้  ทัง้นี ้ คา่ตอบแทนให้เป็นตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้  

 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  

 

เพ่ือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และให้เป็นไปตาม คู่มือ “หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี  2555” คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration 
Committee) เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
ผู้อนมุตัิ 

คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ  จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ตาํแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ ประธานคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน    

2 นายพทิกัษ์ ศิริวนัสาณฑ์ กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน   

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน   

*ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นคณะกรรมการชดุย่อยท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานกุารบริษัทฯให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม  โดยคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะมีความเป็นอิสระอย่างเตม็ท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใต้กฎบตัรฉบบันี ้  

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

ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
- ประธานคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนจะต้องแต่งตัง้จากกรรมการอิสระ  
- ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหน้าท่ี

สนบัสนนุให้การดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นไปด้วยความราบร่ืน 

 

2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง  
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- 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
บคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ ชีแ้จง ซกัถาม และ/หรือ จดัส่งเอกสารข้อมลูเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน  หรือมีอํานาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญอิสระตาม
ความเหมาะสมทัง้จากบุคลากรภายใน และภายนอกบริษัทฯ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คําปรึกษาและ
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 เพ่ือขออนุมติัปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

7. พิจารณาและทําหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายแก่คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนเป็นคราวๆ ไป 

4. การประชุม 
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ตาม

ความจําเป็นและเหมาะสม 
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2. ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะกําหนดวาระการประชุมแต่ละครัง้ และเป็น
ประธานในการประชมุ นอกจากนัน้ต้องมีการจดและเก็บบนัทกึการประชมุทกุครัง้  

3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชมุ  

4. ในการประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

5. มติท่ีประชมุของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ี
เข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองนัน้ 

5. การรายงาน  

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
และรายงานการทําหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผู้ ถือหุ้นในรายงานประจําปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี ้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ  

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ท่าน ดงันี ้

รายช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายธีรศกัด์ิ สวุรรณยศ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์  กรรมการตรวจสอบ 

    3.  รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

    4.  รองศาสตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ใน 4 ท่านได้แก่ นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ 
และรศ.ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ : ซึ่งปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็น
ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Scope of Authorities and Duties)  
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(1) หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ดงัต่อไปนี:้- 

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

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

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ   

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ  และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ   

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  ซึง่
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ  

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน  
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติั 
 หน้าท่ีตามกฎบตัร (charter) 
-  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   
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       คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทฯ  ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ  ต่อ
บคุคลภายนอก 

(3) อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืน

ใดเม่ือเห็นวา่จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ  
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

ประกอบการพิจารณาเพิม่เติมในเร่ืองต่าง ๆ ได้  
(4) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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 

  ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือ
การกระทําดงัต่อไปนีซ้ึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2. การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปรกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบการควบคมุภายใน 

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ   

 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ  และผู้ บริหารแล้วว่าต้อง
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเม่ือครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว้ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉย
ต่อการดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งท่ีพบ
ดงักล่าวตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 เพ่ือเป็นการดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านการบริหารจดัการความเส่ียง  รวมทัง้บริษัทฯเล็งเห็นว่าการวางระบบการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management) ท่ีดี จะเป็นสว่นช่วยเพ่ิมมลูค่าของกิจการให้แก่ผู้ ถือหุ้น ส่งเสริมให้บริษัทฯมีการ
เติบโตท่ีมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯให้สูงยิ่งขึน้    บริษัทฯจึงจัดตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึน้มาเพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีศึกษา ติดตาม ประเมิน จัดลําดับความสําคัญ และให้
คําแนะนําในการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้ทัง้จากปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯตอ่ไป 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตาํแหน่ง 

1 รองศาตราจารย์ ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2 ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3 นายโกศล สารพดัโชค กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4 นายธวชัชยั วรชีวนั กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6 นายสวุพชัร ชวพงศกร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

7 นายณฐัพล เผ่ือนปฐม กรรมการบริหารความเสี่ยง 

8 นายชยัยศ ทวีรติธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง 

9 นางสาวสนุนัท์ วงศ์มทุธาวณิชย์  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

*ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นกรรมการอสิระ 

 

องค์ประกอบ 

- คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานท่ี

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

ตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้  หากในกรณีท่ีกรรมการออกหรือ
ว่างลงก่อนวาระไม่ว่าในกรณีใด ให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแต่งตัง้กรรมการอิสระท่านอ่ืน
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เข้ามาดํารงตําแหน่งแทนได้ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ี
ตนแทน 

 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 
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7. จดัทํารายงานประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้กําหนดเป้าหมาย
และแผนงานในการดําเนินการสําหรับปีตอ่ไป เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

8. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดเก่ียวกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะต้องจดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
2. ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์

ประชมุ 
3. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครัง้

นัน้ๆ   
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจเชิญบคุคลอืน่ท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบวาระการประชมุเพ่ือเข้าร่วมการประชมุ

ได้ตามความจําเป็น 
5. การจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุให้กบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทกุท่านต้องไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนั

ประชมุ และต้องจดัทํารายงานการประชมุส่งให้กบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทกุท่านภายใน 14 วนัทําการ
ภายหลงัการประชมุเสร็จสิน้ 

6. เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัเตรียมความพร้อมสําหรับการประชมุ อนั
ประกอบด้วย การจดัเตรียมสถานท่ีการประชมุ วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ เป็นต้น 

 

การรายงานผลการปฏิบัตงิาน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต้องรายงานผลการดําเนินการในการบริหารและ
จดัการความเส่ียง รวมถึงสถานะความเส่ียงในแต่ละหวัข้อท่ีกําหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้ความมัน่ใจ
ว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและตระหนกัถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคัญต่อสถานะการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

 

1.  ดแูล ปฏิบติังานประจําตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษัท  และบริหารจดัการ  การดําเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย  และสอดคล้องกับแผนงานการดําเนินธุรกิจ  งบประมาณประจําปีของบริษัท  
และกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง  ตามที่กําหนดโดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  
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2.  กํากับดูแลการดําเนินการด้านการเงิน  การตลาด  งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอ่ืนๆ โดยรวม  
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของบริษัท  ท่ีกําหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร  

3. มีอํานาจวา่จ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอตัราค่าจ้างและค่าตอบแทน บําเหน็จรางวลั  ปรับขึน้
เงินเดือน  สําหรับพนักงานบริษัทในตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จนถึงผู้ อํานวยการฝ่าย   โดยต้อง
ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

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

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

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

7. การทําสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์ของบริษัท  ให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
พิจารณา   เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั  

8. มีอํานาจอนมุตัิการสัง่ซือ้วตัถดิุบในโครงการ Western Digital (WD) ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาทหรือเทียบเท่า
ต่อ 1 ธุรกรรม  

9. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้มีอํานาจ 
ดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักลา่ว  

ทัง้นี ้ในการดําเนินการเร่ืองใดท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารหรือบุคคล ท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย) มีส่วนได้ส่วนเสีย  หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  และ/หรือบริษัทย่อย  และ/หรือบริษัทท่ี
เก่ียวข้อง  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอํานาจดําเนินการ 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ การประชุมสามัญผู้
ถอืหุ้น ประจาํปี 2556 

 รายชื่อ ประชุมกรรมการ
บริษัทฯ 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุม
กรรมการ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ประจาํปี 2556 

1 นายสมนกึ ไชยกลุ 4/4 - - 1/1 
2 นายพิทกัษ์ ศิริวนัสาณฑ์ 4/4 - 1/1 1/1 
3 นายพลศกัดิ์ เลิศพฒิุภิญโญ 4/4 - - 1/1 
5 นายชอง  เควน็ ซมั 4/4 - - 1/1 
7 นายธีรศกัด์ิ สวุรรณยศ 2/4 2/4 - 0/1 
8 นายประสาท ยนิูพนัธุ์ 4/4 - - 1/1 
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9 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุง
กิจอนนัต์ 

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

10 นางพนูพรรณ ไชยกลุ  4/4 - - 1/1 

11 นายโตรุ อชูิโนะ 4/4 - - 1/1 

12 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั 
นิตยาเกษตรวฒัน์ 

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

13 รองศาสตราจารย์ ดร. กําพล 
ปัญญาโกเมศ 
 

3/4 4/4 - 1/1 

บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 

แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

 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 

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารระดบัสงู ในระดบัรอง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานต่าง ๆ ผู้ อํานวยการอาวุโส และผู้ อํานวยการ สายงานต่าง ๆ 
ทัง้นี ้ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมที่จะสามารถดึงดูดและรักษาผู้บริหารระดบัสงูให้ทํางาน
ให้กบับริษัทฯ โดยปัจจยัสําคญัท่ีใช้ในการพจิารณา กําหนดค่าตอบแทน คือ  

 ผลประกอบการของบริษัทฯ 

 การพิจารณาขึน้ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจําปี จะพิจารณาจากผลการ
ปฏิบติังานเทียบกบัตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator – KPI)  

 บริษัทฯ จะนําอตัราค่าตอบแทนเฉล่ียของอตุสาหกรรมและค่าเฉลี่ยของตลาดมา
ประกอบการพิจารณา  
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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. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการ 

    ตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่คน มีความรู้และประสบการณ์เพยีงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทาน 

    ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  

1. เป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ   

2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 

3. เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคณุสมบติั หน้าท่ีและ 

    ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

4. สามารถอทิุศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติังานของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
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คุณสมบัตขิองคณะกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผู้
ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด คือมีจํานวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด แต่
ต้องไม่น้อยกวา่สามคน โดยแตล่ะคนต้องมีคณุสมบติัดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอสิระด้วย 

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

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส 
พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

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 
ซึ่งมีมูลค่ารายการตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาท ขึน้ไป 
แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
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 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอาํนาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 วธีิการสรรหากรรมการ  

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 

5. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

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

9.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

 ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน บริษัทฯมีแนวทางในการคดัเลือก
กรรมการตรวจสอบในลักษณะเดียวกับการคดัเลือกกรรมการอิสระ ทัง้นีผู้้ ท่ีได้รับการคดัเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้
อย่างสมบรูณ์ และมีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายกําหนด 

9.3.4 การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ มีอํานาจ ในการว่าจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอตัรา 

ค่าจ้างและค่าตอบแทน   บุคคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  ในตําแหน่งตัง้แต่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
จนถึงผู้ อํานวยการฝ่าย  โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการ  

สําหรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  หากมีการว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนด
อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน  ให้ประธานกรรมการบริหารมีหน้าท่ีเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  

กรรมการบริษัทฯ  ควรจํากัดจํานวนบริษัทในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน ไม่เกิน 5 บริษัท เพ่ือให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และต้องรายงานให้บริษัทฯ 
ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 

 

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 
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(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 

 

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) ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง   

 บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตําแหน่ง โดยกระบวนการสรรหาจากบคุคลทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ  มีระบบการคดัสรรบุคคลากรท่ีมีความเหมาะสมเข้ามารับตําแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารท่ีสําคญั และ
สอดคล้องกบัแผนการสืบทอดตําแหน่ง ทัง้นีท้กุตําแหน่งจะต้องผ่านระบบการคดัสรรท่ีโปร่งใส และเป็นธรรม  

 

เลขานุการบริษัท  

 

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตัง้ นายยรรยงค์ สวสัด์ิ ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2552 
โดยเลขานกุารบริษัทฯมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีสําคญั ได้แก่ ทําหน้าท่ีดําเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบร่ืนถกูต้องตามกฎหมาย จดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการ รวบรวมและเก็บ
รักษารายงานการประชมุให้ง่ายแก่การค้นหา จดัเตรียมและจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุรวมทัง้รายงานประจําปีให้กบัผู้
ถือหุ้นและหน่วยงานกํากับดแูล จดัทําและจดัเก็บรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และจดัส่งให้แก่หน่วยงานกํากับดแูล 
รวมทัง้ผู้ ถือหุ้ นกับเผยแพร่ใน Website  ดูแลให้บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ และผู้ บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ ติดต่อประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานดงักล่าว รวมทัง้แจ้งข้อมลูเก่ียวกับกรรมการ
และผู้ บริหารของบริษัทฯ ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ   ก.ล.ต. นอกจากนี  ้เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าท่ีให้
คําแนะนําและคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัทฯ รายใหม่  ติดต่อสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ ถือหุ้น 
ทําหน้าท่ีเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ ถือหุ้ นกับคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหาร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
Corporate Governance และให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการให้ปฏิบตัิตาม รวมทัง้ให้มีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของหลกัการดงักล่าว ให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่กรรมการ และผู้บริหารในการจดัทํารายงาน



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -56- 

ต่างๆตามท่ีกฎหมายหรือกฎข้อบงัคบั ต่างๆท่ีกําหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือความโปร่งใส เช่น การ
รับทราบภาระหน้าท่ีเก่ียวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ฯ และดูแลการดําเนินการของบริษัทฯให้เป็นไปตาม
ข้อบงัคบั กฎระเบียบของบริษัทฯ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหน่วยงานกํากบัท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

ผู้ตรวจสอบภายใน  

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบติังาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยทําการทดสอบ การประเมินความเส่ียง การประเมินความเพียงพอ และความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
เปา้หมาย และเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบท่ีวางไว้ 

 

9.4 การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 การเสนอช่ือ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตัง้บคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าท่ีดําเนินการเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ทัง้นีก้ารแต่งตัง้บุคคลใดต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนท่ีจะไปลงมติ 
หรือใช้สิทธิในการออกเสียง และบคุคลท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องดแูลให้บริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมมีข้อบังคบัในเร่ืองการทํารายการเก่ียวโยงท่ีสอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจดัเก็บข้อมุล และการ
บนัทกึบญัชีให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนัตามกําหนด 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  

บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการในการป้องกนัการนําข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของผู้บริหาร และบคุลากร
ของบริษัทฯ    และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการรักษาความลบั และการใช้ข้อมลูภายในไว้  ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายใน
ของบริษัทฯ  

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นําความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายใน
ของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไม่วา่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทําการซือ้ขาย โอนหรือรับโอน 
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในบริษัทฯ  และ/หรือ เข้าทํานิติกรรมอ่ืน
ใดโดยใช้ความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัทฯ  อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ไม่
วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกําหนดนีใ้ห้รวมความถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของ
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของ บริษัทฯ ด้วย ผู้ใดท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักล่าวจะ
ถือวา่ได้กระทําผิดอย่างร้ายแรง 
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4. กรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่วใน
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   

 ในรอบปีบัญชี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชี 
บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) จํานวน 1,875,000 บาท 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดแูลกจิการที่ดใีนเร่ืองอื่นๆ  

9.7.1 จริยธรรมธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสําคญัและความจําเป็นของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
กําหนดแนวนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบวา่ จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจและ
มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็น
สําคญั  ซึง่บริษัทฯได้เผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ภายในของบริษัทฯ ท่ี www.starsmicroelectronics.com ดงันี ้

1. ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นและปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
2. คํานึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้สว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ และดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

อาจมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการคณะอ่ืนได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดบทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชดัเจน 

4. ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างชดัเจนและเพียงพอในเวลาท่ี
เหมาะสม 

5. ดําเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงั โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินความเสี่ยง            วางกลยทุธ์
แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ําเสมอ 

6. ปลกูฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ  
 

สําหรับพนกังานท่ีเข้าใหม่ในแต่ละปีนัน้ บริษัทฯได้อบรมเพ่ือให้พนกังานใหม่รับทราบจริยธรรมทาง 

ธุรกิจของบริษัทฯ ในคราวเดียวกบัการรับทราบการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และระเบียบปฏิบติัของบริษัทฯในการ 

ปฐมนิเทศ 

9.7.2 แนวปฏิบัตกิารไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา  

บริษัทฯได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับการใช้ซอฟท์แวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ และควบคมุการใช้เพ่ือให้พนกังานตระหนกัและไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ  

10.ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจภายใต้การ
กํากบักิจการท่ีดีและยึดหลกัจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมและสงัคม บริษัทฯมีความสํานึกท่ี
จะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคํานึงถึงผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้ น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมในวงกว้าง ทัง้นีเ้พ่ือนําไปสู่การพฒันาธุรกิจ
อย่างยัง่ยืน สําหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) นัน้บริษัทฯ
มีความเช่ือว่าชมุชนท่ีเข้มแขง็และมีการพฒันาท่ียัง่ยืนนัน้ มีความสําคญัย่ิงในฐานะเป็นปัจจยัเอือ้ต่อการดําเนินธุรกิจ 
อําเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของบริษัทฯนัน้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของบริษัทฯ เพราะ
บริษัทฯเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชมุชนและสงัคมนี ้นอกจากนีบ้ริษัทฯมุ่งท่ีจะสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ียงัประโยชน์ทาง
ธุรกิจและต้องเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของโลก และเป็นพลเมืองท่ีดีของโลก นัน่คือเป็นธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ดงันัน้ บริษัทฯจงึมีนโยบาย CSR ดงันี ้

ด้านชุมชนและสังคม 

1. บริษัทฯจะสํารวจ ตรวจสอบสภาพชมุชนและสงัคมโดยรอบในพืน้ท่ีทัง้ใกล้และไกล วา่ได้รับผลกระทบ
ในทางลบจากการดําเนินธุรกิจหรือโครงการท่ีจะดําเนินการในอนาคตมากน้อยเพยีงใด เพื่อนํามาพิจารณา
แก้ไข/ปรับปรุงการดําเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายตอ่ชมุชนและสงัคม ทัง้
โดยทางตรงและทางอ้อม 

2. บริษัทฯจะสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมอาสาท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม 
3. บริษัทฯจะร่วมกนัรักษาสภาพแวดล้อมในชมุชนและสงัคมให้น่าอยู ่
4. บริษัทฯจะสนบัสนนุให้ชมุชนและสงัคมมีระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานตา่งๆ อย่างพอเพยีง  
5. บริษัทฯจะสนบัสนนุและมีส่วนร่วมในการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. บริษัทฯจะสร้างสรรค์และผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เป็นพิษต่อโลก 
2. บริษัทฯจะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตตามความเหมาะสมเพ่ือลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสดุ 
3. บริษัทฯจะสง่เสริมการนําวสัดใุช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ 
4. บริษัทฯจะแบง่ปันข้อมลูด้านสิ่งแวดล้อมและสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆทัง้ในและนอกประเทศอนัเป็น

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
5. บริษัทฯจะปรับปรุงระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจงัและตอ่เน่ือง 

 

10.2 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

 บริษัทฯ ได้ทําการกําหนดแนวปฏิบติั และสื่อสารกบัพนกังานทกุคนให้รับทราบ   นอกจากนี ้เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เป็นไป ตามหลกัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ (EICC)และตามมาตรฐานสากลด้านการ
ต่อต้านการทจุริต บริษัทฯ จงึกําหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริต และสินบน และจะประกาศพร้อมเผยแพร่ เพ่ือเป็น
แนวทางให้ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิดงันี ้
1.  บริษัทฯ จะต่อต้านการทจุริต และไม่ยอมรับการให้ หรือการรับของขวญั สินบน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมี
เจตนาจงูใจให้เกิดการดําเนินการ หรือเกิดการกระทําการใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
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2.  บริษัทฯ ต้องมีจรรยาบรรณ และมีความมุ่งมัน่ในการปอ้งกนัมิให้เกิดการทจุริต รวมถึงมีหน้าท่ีในการ
กําหนดแนวทางการปฏิบติัเพื่อการต่อต้านการทจุริต อีกทัง้ต้องมีการสอบทานตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษัทได้กําหนด
ไว้อย่างสม่ําเสมอ  

10.3 การดาํเนินธุรกจิที่มผีลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

      ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ถกูตรวจสอบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

10.4 กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)  

 ในปี 2556 บริษัทได้ทํากิจกรรมเพือ่ประโยชน์ตอ่สงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR-after process)  ดงันี ้

1. กิจกรรมวันเด็ก คุณณัฐพล เผ่ือนปฐม ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ นํารถจกัรยาน มอบให้แก่ 
เทศบาลตําบลคลองจิก และ เทศบาลตําบลบางปะอิน โดยมีท่านปลัดเทศบาลเป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งรถจกัรยาน
ดังกล่าวทางเทศบาลจะนําไปเป็นของขวัญและมอบแก่เด็กท่ีมาร่วมงานวันเด็กของเทศบาลท่ีจัดขึน้ในวันท่ี 12 
มกราคม 2556  

2. โครงการหน่ึงหยด ล้านคําขอบคุณ บริษัทฯ ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมบริจาค
โลหิต เพ่ือให้พนกังานได้ร่วมทําประโยชน์แก่สงัคมและเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทัง้นีกิ้จกรรมบริจาคโลหิต บริษัทฯ จะจดัทุกๆ 3 เดือน โดยในปีนีไ้ด้จดัเสร็จสิน้แล้วจํานวน 4 ครัง้ ซึ่งมีผู้ ร่วมบริจาค
โลหิตรวมจํานวนทัง้สิน้ 376 คน 

3. กิจกรรมสงกรานต์งานวัด ช่าช่าช่า มหากุศล  เพ่ือสืบสานประเพณีสงกรานต์ บริษัทฯ จึงจดักิจกรรมเน่ืองใน
วนัสงกรานต์ ได้แก่ ทําบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง รดนํา้ขอพรผู้บริหาร การประกวดนางสงกรานต์ และกิจกรรม
หารายได้เพื่อสมทบทุนร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะหอสวดมนต์ท่ีถูกเพลิงไหม้วัดโบสถ์สมพรชัย อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยธุยา  

4.มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตท้องถิ่น ในทุกปีบริษัทฯ จะจดักิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน
เขตอําเภอบางปะอิน ซึ่งอยู่รอบๆ บริษัท ฯ โดยในปีนีบ้ริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวดัราษฎร์
ศรัทธาธรรม  

5. โครงการสตาร์สรักถิ่น เพ่ือปลกูจิตสํานึกในการช่วยเหลือสงัคมและเพ่ือให้พนกังานได้เกิดความภาคภมิูใจท่ีร่วม
สร้างประโยชน์แก่ท้องถ่ินบ้านเกิดของตนเอง บริษัทฯ จึงจดั “โครงการสตาร์สรักถ่ิน” ด้วยการบริจาคชดุคอมพิวเตอร์
ท่ีเหลือจากการใช้งานแก่ชุมชน วัด และโรงเรียนในท้องถ่ินบ้านเกิดของพนักงาน ซึ่งในครัง้นีพ้นักงานและตัวแทน
บริษัทฯ ได้ร่วมเดินทางไปมอบชดุคอมพิวเตอร์ แก่วดัหวัเขาลานคา จ.นครสวรรค์ เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2556 

6. กิจกรรมวันเข้าพรรษา  เน่ืองในวนัเข้าพรรษา บริษัทฯ จึงจดักิจกรรมทําบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวาย
เทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคีบูรณะหอสวดมนต์ ท่ีถูก เพลิ งไห ม้  วัดโบสถ์สมพรชัย   อ .บางปะอิน  จ .
พระนครศรีอยธุยา ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 
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ปี 2556 นี ้บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศกัยภาพโรงงานอตุสาหกรรมมุ่งสู่การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม และ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner 2556) สําหรับนโยบายและรายงานความรับผิดชอบต่อ
สงัคมเบือ้งต้นตามโครงการนี ้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และผู้ ท่ีสนใจสามารถอ่านและศึกษารายละเอียดได้จากเวบไซต์ของ
บริษัทฯโดยตรงได้ท่ี www.starsmicroelectronics.com 

 

10.5 การป้องกนัการมส่ีวนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

นอกจากนีเ้พ่ือให้การดําเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
เป็นไป ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสงัคม  ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคม
อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ (EICC) และตามมาตรฐานสากลด้านการตอ่ต้านการทจุริต บริษัทฯ จงึกําหนดนโยบาย
ต่อต้านการทจุริต และสินบน และจะประกาศพร้อมเผยแพร่ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบติัดงันี ้
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1.  บริษัทฯ จะต่อต้านการทจุริต และไม่ยอมรับการให้ หรือการรับของขวญั สินบน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมี
เจตนาจงูใจให้เกิดการดําเนินการ หรือเกิดการกระทําการใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
2. บริษัทฯ ต้องมีจรรยาบรรณ และมีความมุ่งมัน่ในการปอ้งกนัมิให้เกิดการทจุริต รวมถึงมีหน้าท่ีในการกําหนดแนว
ทางการปฏิบตัิเพ่ือการต่อต้านการทจุริต อีกทัง้ต้องมีการสอบทานตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษัทได้กําหนดไว้อย่าง
สม่ําเสมอ  

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

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 

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 75 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 1 ปี 2555 บริษัทฯ ก็จะจดัให้มีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีมีความเพียงพอและสอดคล้องกบัของบริษัทฯ เช่นกนั    

 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

สําหรับปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคมุภายใน 

ของบริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า บริษัทฯมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม  

 

11.2    ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุร่วมกบั ผู้สอบบญัชี ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และได้ให้
ความเห็น อนัเป็นประโยชน์ เพื่อบริหารและจดัการความเส่ียงท่ีสําคญั โดยได้ทําการแจ้งให้ฝ่ายจดัการดําเนินการกบั
ประเด็นท่ีผู้ ตรวจสอบบัญชีแจ้งใน Management Letter อย่างครบถ้วน รวมทัง้ติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
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ต่อเน่ือง เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลวุตัถปุระสงค์ เป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯยงัไม่มี
ข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในอย่างมีนัยสําคัญ ด้านระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจและระดบัการอนมุติัรายการในแต่ละระดบั (ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น) แยกออกจากกันท่ีชัดเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในระบบงาน  4 
ด้านต่อไปนี ้ออกจากกนัโดยเด็ดขาดเพ่ือเป็นการสอบยนัซึง่กนัและกนั คือ (1) หน้าท่ีอนมุตัิ (2) หน้าท่ีบนัทึกรายการ
บัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าท่ีในการดูแลทรัพย์สิน และ (4) หน้าท่ีในการตรวจสอบ ทัง้นี  ้บุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายหน้าท่ีในการสอบยนัซึง่กนัและกนัเป็นบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระจากกนัอย่างแท้จริง 

 

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัทฯ 

นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัทฯขึน้ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน
ของผู้ ตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยทําการ
ทดสอบ การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ เพ่ือให้การปฏิบติังานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ  บรรลเุป้าหมายและเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบท่ี
วางไว้ และรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ล่วงหน้าประจําปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบ  

ปัจจบุนัหวัหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯคือ นางสาวสนุนัท์ วงศ์มทุธาวณิชย์ ตําแหน่ง ผู้จดัการ
อาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2556 นีฝ่้ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบติังานตรวจสอบได้อย่างราบร่ืนครบถ้วนตาม
แผนการปฏิบติังานท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12.รายการระหว่างกัน  

รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง สามารถสรุปได้ ดงันี ้

12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถอืหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

การซือ้ขายวตัถุดิบและเครื่องจกัรของบริษัทฯ บางส่วนจะเป็นการซือ้ขายผ่านทางตัวแทนของบริษัทฯซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผ่านทางบริษัทย่อยซึ่งบริษัทเข้าไปร่วมลงทุนในปี 2548 
เนื่องจากตวัแทนและบริษัทย่อยดงักล่าวมีความเชี่ยวชาญในการทําการตลาด และมีเครือข่ายอยู่ทัว่โลก ซึง่มีข้อได้เปรียบในการติดต่อลกูค้าโดยเฉพาะลกูค้าในต่างประเทศ รวมไปถึงการจดัหาวตัถดุิบ
และเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลิต โดยราคาซือ้วตัถดุิบผ่านทางตวัแทนในการทําตลาดและบริษัทย่อยจะเป็นราคาตลาด ในขณะที่ราคาขายส่วนใหญ่จะเป็นราคาทนุบวกกําไรส่วนเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการ
จดัการวตัถดุิบที่เสียหายจากนํา้ท่วม เป็นราคาที่ตกลงร่วมกนั สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯมีรายการระหวา่งกนักบัผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดงันี ้

 

รายการระหว่างกนัหลกักบัผูถ้ือหุน้และบริษัททีเ่กี่ยวข้องตามกลุ่มบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
สําหรับปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2555 
(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

กลุ่ม SIIX กลุ่ม SIIX ถือหุ้นในบริษัทฯ    
ร้อยละ 4.96 

18,059,593 18,588,381 การขายสินค้าและบริการ 
307,779 10,381 การซือ้วตัถดุิบ 

2,560,418 999,589 รายการลกูหนีก้ารค้า 
 - - รายการเจ้าหนีก้ารค้า 
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ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
สําหรับปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2555 
(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 59 

257,464,480 590,996,166 การขายสินค้า 

  9,123,687 - คา่ใช้จ่ายในการจดัการวตัถดุิบที่เสียหายจากนํา้ท่วม 
  91,515,058 107,376,650 รายการลกูค้าหนีก้ารค้า 
  - 2,929,535 รายได้อื่น 
SS RFID Co.,Ltd. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่

ร้อยละ 75  
- 7,247.05 การขายสินค้า 

  - - ลกูหนีก้ารค้า 

  - 904,787.39 ลกูหนีอ้ื่น 

  - 2,528,523 รายได้อื่น 
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รายการระหว่างกนักบัผูถ้ือหุน้และบริษัททีเ่กี่ยวข้องตามรายบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสมัพนัธ์กบับริษัท สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั และความสมเหตสุมผล 

บริษัท ซกีซ์ อีเอม็เอส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ SIIX Corp 
Osaka โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2556 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 
4.96  

18,059,593 18,588,381 

การขายสินค้าและบริการ  
บริษัทฯมีการจําหน่ายสินค้าในกลุ่ม Microelectronics ของบริษัทฯผ่านทาง
บริษัท ซีคซ์ บางกอก จํากัด ซึ่งเป็นตวัแทนในการทําตลาดของบริษัทฯ โดย
นโยบายราคาขายจะเป็นราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม และเป็นราคาตลาดซึ่ง
สามารถเทียบเคียงได้ 

 307,779 10,381 การซือ้วตัถดุิบ 
บริษัทฯซือ้วัตถุดิบ ได้แก่ LCD, IC CHIP , FPC และ CHIP CAPACITOR 
ผ่านทาง บริษัท ซีคซ์ บางกอก จํากัด เพื่อนํามาใช้ในการผลิตสินค้าในกลุ่ม 
Microelectronics ของบริษัทฯ โดยนโยบายราคาซือ้เป็นราคาตลาดซึ่ง
สามารถเทียบเคียงได้ 

  
2,560,418 999,589 

รายการลกูหนีก้ารค้า 
เป็ น รายการค ง ค้ าง ที่ เกิ ด จากก ารขายสิ น ค้ าแล ะบ ริก ารในกลุ่ ม 
Microelectronics โดยมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ 

  - - รายการเจ้าหนีก้ารค้า 
รายการเจ้าหนีก้ารค้าที่เกิดจากการสั่งซือ้วัตถุดิบดังกล่าว โดยมีเงื่อนไข
การค้าตามปกติ 
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Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือ
หุ้นอยู่ร้อยละ 59 

257,464,480 590,996,166 การขายสินค้า 
บริษัทฯมีการจําหน่ายสินค้าสินค้าในกลุ่ม  Microelectronics  และ  IC 
Packaging ของบริษัทฯผ่านทาง Stars Microelectronics USA, Inc. โดย
นโยบายราคาขายจะเป็นราคาทนุบวกกําไรสว่นเพิม่ 

  9,123,687 - คา่ใช้จ่ายในการจดัการวตัถดุิบที่เสียหายจากนํา้ท่วม 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการวตัถุดิบที่เสียหายจากนํา้ท่วม เป็นราคาที่ตกลง
ร่วมกนั 

  91,515,058 107,376,650 รายการลกูหนีก้ารค้า 
เป็ น รายการค ง ค้ าง ที่ เกิ ด จากก ารขายสิ น ค้ าแล ะบ ริก ารในกลุ่ ม 
Microelectronics  และ  IC Packaging ดังกล่ าวโดย มี เงื่อน ไขการค้ า
ตามปกติ 

  - 2,929,535 รายได้อื่น 
เป็นรายได้จาการขายสินค้าในกลุม่ IC Packaging 

SS RFID Co.,Ltd. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 75  

- 7,247.05 การขายสินค้า 
บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าในกลุ่ม IC Packaging โดยนโยบายราคาขายจะ
เป็นราคาทนุบวกกําไรส่วนเพิ่ม 

  - - ลกูหนีก้ารค้า 

  - 904,787.39 ลกูหนีอ้ื่น 
เป็นรายการให้เชา่พืน้ที่ คา่บริการ และค่าใช้จา่ยอื่น 

  - 2,528,523 รายได้อื่น 
เป็นรายการให้เชา่พืน้ที่ คา่บริการ และค่าใช้จา่ยอื่น 
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12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ในอดีต บริษัทฯมีการทําธุรกรรมการค้าท่ีเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องและบริษัทร่วมอยู่
พอสมควร  เน่ืองจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นผู้ ประกอบการใหญ่ในธุรกิจซือ้ขายชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  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 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  
วา่เป็นรายการท่ีบริษัทฯ ดําเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีเง่ือนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
ฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้นโยบายการกําหนดราคาระหว่างบริษัทฯ  กับ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนักําหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกําหนดให้กบับคุคล/กิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง
กนั และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและตอ่เน่ือง และ 
(2) ธุรกรรมพิเศษ โดยมาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันสําหรับธุรกรรมในแต่ละประเภท มี
รายละเอียด ดงันี ้ 

1. ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและตอ่เน่ือง 

บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์วา่ในการเข้าทําธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้ดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 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 

12.3 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

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

 และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการ ราคาและเง่ือนไขต่างๆ 
ของรายการวา่เป็นไปตาม เง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยผู้บริหารและผู้ มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนใน
การอนมุติัรายการระหว่างกนัดงักล่าว 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

งบการเงนิ 

สรุปรายการสอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัท ประจํางวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้
อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3844  ประจาํงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คือ นางสาวศิรา
ภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3844  และประจํางวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
คือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3844  บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จํากดั  โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้

 

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

บริษัทย่อยในตา่งประเทศแห่งหนึง่ซึง่รวมอยู่ในงบการเงินรวมและมียอดสินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จํานวน 

36 ล้านบาท ยอดรายได้และยอดขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัจํานวน 647 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท 

ตามลําดบั งบการเงินของบริษัทย่อยดงักล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน ซึง่ข้าพเจ้าได้รับรายงานจากผู้สอบบญัชี

ของบริษัทย่อยแล้ว 

การเสนอรายงานของข้าพเจ้าในสว่นท่ีเก่ียวกบับริษัทย่อยดงักล่าวในงบการเงินรวมจงึถือตามรายงานของผู้สอบ

บญัชีอ่ืนนัน้ 

งบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -70- 

สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัท่ีแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ท่ีนีต้รวจสอบโดยผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนในสํานกังานเดียวกันกับ
ข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 21 
กมุภาพนัธ์ 2554 การเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีท่านดงักล่าวในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทย่อยในต่างประเทศแห่ง
หนึ่งซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืนได้ถือตามรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืนนัน้ บริษัทย่อยดงักล่าวมียอดสินทรัพย์ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 139 ล้านบาท   ยอดรายได้และยอดกําไรสําหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันจํานวน 811 
ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลําดบั 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทั่วไปซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ

ปฏิบติังานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลวา่งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบ

การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็น

สาระสําคญั ซึง่ผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบ

การเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบัรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืนท่ีกล่าวถึงในวรรคแรก

ให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและจากรายงานของผู้สอบบญัชีอื่น ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส 

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์  (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย  และเฉพาะของบริษัท  สตาร์ส  ไมโคร

อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขตอ่งบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ข้อ 4 ในระหว่างปีปัจจบุนั บริษัทฯได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบญัชีเพ่ือจดัทําและนําเสนองบการเงินนี ้และหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2 บริษัทฯ ได้ประเมิน
ความเสียหายของทรัพย์สินจากเหตกุารณ์อทุกภยัและบนัทึกผลเสียหายดงักล่าวเป็นจํานวนรวม 1,572 ล้านบาทใน
ส่วนของกําไรหรือขาดทนุสําหรับปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ทําประกนัภยัคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเกิดจาก
เหตกุารณ์อทุกภยัไว้แล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการเรียกเงินชดเชยจากบริษัทประกนัภยั 

ศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3844 

 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
กรุงเทพฯ: 28 กมุภาพนัธ์ 2555 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -71- 

 
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 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลวา่  งบการเงินปราศจากการ  

แสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจํานวนเงินและการ

เปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึงการประเมิน

ความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือ

ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและ

การนําเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใชเ่พื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -72- 

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 และกระแสเงนิสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

สาํหรับงบการเงนิงวดปีบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

 

  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทนุรวม       งบ

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุวนั

เดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืน ๆ และได้ตรวจสอบ          งบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้วยเชน่กนั 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้ บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทํา         

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง

ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี่ยวกบัจํานวนเงินและการ

เปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและ

การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ          การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทาง

บญัชีท่ีจดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแส     เงิน
สด สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมลูและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เน่ืองจากการนํา
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มาถือปฏิบติั บริษัทฯได้ปรับย้อนหลงังบการเงินรวมและงบ
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การเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นข้อมลูเปรียบเทียบ เพ่ือสะท้อนรายการปรับปรุง
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว และนําเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพ่ือเป็นข้อมลูเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้และผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีได้นํามาถือปฏิบติัใหม่ด้วยเช่นกัน  ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้
แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขตอ่กรณีนีแ้ตอ่ย่างใด 
 

ศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3844 

 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

(เดิมชื่อ “บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั”) 

กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
 

 
ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และได้ให้ความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบดลุ 
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งบดลุ (ต่อ) 
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งบดลุ (ต่อ) 
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งบกาํไรขาดทุน 
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งบกระแสเงนิสด 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)  
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ 
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14. การคาํวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ขอสรุปผลจากการดําเนินงานในปี 
2556 เทียบกบัปี 2555 ดงัมีสาระสําคญัสรุปได้ดงัต่อไปนี ้

 ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2556 เทยีบกับปี 2555 

      (หน่วย:ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2555 
เปลี่ยนแปลง 

  จํานวนเงิน % 

รายได้จากการขายและบริการ 7,652 3,538 4,114 116.28% 

เงินชดเชยความเสียหายจากเหตกุารณ์อทุกภยั 434 1,293 -859 -66.43% 

รายได้อ่ืน 44 37 7 19.67% 

รายได้รวม 8,130 4,868 3,262 67.02% 

คา่ใช้จ่ายรวม 7,970 4,115 3,855 93.66% 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากการดําเนินงาน 160 752 -592 -78.73% 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 33 22 11 50.00% 

ภาษีเงินได้ -9 1 -10 -1600.00% 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ ประจําปี 136 730 -594 -81.36% 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ(ตอ่หุ้น) 0.34 1.76 -1.42 -80.68% 
 

บริษัทฯทําการฟื้นฟูกิจการจากเหตุการณ์นํา้ท่วมครัง้ใหญ่เม่ือสองปีท่ีผ่านมา โดยทําการทยอยติดตัง้
เคร่ืองจกัรท่ีสัง่ซือ้เข้ามาทดแทนท่ีเสียหายจนครบถ้วนเม่ือปลายปีท่ีผ่านมา ในปี 2556 มีรายรับจากการขายสินค้า
และบริการสงูขึน้กวา่ปีก่อนถึง 4,114 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 116.28 ของปีก่อน ส่งผลให้ผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯเร่ิมปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรก็ตามการเพ่ิมขึน้ของยอดขายและบริการยงัไม่พอเพียงท่ีจะทํากําไร
จากการดําเนินธุรกิจปกติในปีนีไ้ด้ เน่ืองจากการใช้กําลงัการผลิตยงัไม่เพียงพอท่ีถึงจดุคุ้มทนุทําให้ผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในปี 2556 ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ -298 ล้านบาทแต่ดีขึน้มากเม่ือเทียบกับผลกําไร(ขาดทุน)จากการ
ดําเนินงานในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานถึง-563 ล้านบาท ผลกําไรในท่ีได้ปี 2556 มาจากรายรับ
จากการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายจากนํา้ท่วมท่ีได้รับเพิ่มเติมมาจากปี 2555 คิดเป็นรายรับจํานวน
ทัง้สิน้ 434 ล้านบาทจากผลดงักล่าวส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทฯมีผลกําไรสทุธิอยู่ท่ี 136 ล้านบาทลดลงจากปีท่ีผ่าน
มา -594 ล้านบาทเน่ืองจากรายรับจากเงินชดเชยคา่สินไหมทด แทนท่ีลดลงจากปี 2555 มาก 
 
รายได้จากการขายสนิค้าและบริการ 
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รายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯจากกลุ่มใหญ่ๆทัง้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้า Hard Disk Drive 
กลุ่มสินค้า MMA – Others และกลุ่มสินค้า IC Packaging ในปี 2556 มียอดขายสินค้าเป็นเงิน 6,897 ล้านบาท, 59 
ล้านบาท และ 665 ล้านบาท ตามลําดบั เม่ือรวมกับรายได้ค่าบริการจํานวน 31 ล้านบาทแล้วรวมเป็นยอดรายได้ค่า
สินค้าและบริการทัง้สิน้ 7,652 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 4,114 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 116.28 สามารถแยกย่อย
เป็นแต่ละกลุ่มสินค้าดังนี ้กลุ่มสินค้า Hard Disk Drive เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 118.67 กลุ่มสินค้า MMA – 
Others ลดลงจากปีก่อนร้อยละ -33.71 และกลุ่มสินค้า IC Packaging เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 134.15 ตาม
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

          (หน่วย:ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2555 เปลี่ยนแปลง 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

1. กลุ่มสินค้า Hard Disk Drive 6,897 90.13% 3,154 89.15% 3,743 118.67% 

2. กลุ่มสินค้า MMA - Others 59 0.77% 89 2.51% -30 -33.71% 

3. กลุ่มสินค้า IC Packaging 665 8.69% 284 8.03% 381 134.15% 

รวม รายได้จากการขาย 7,621 99.59% 3,527 99.69% 4,094 116.08% 

รายได้จากการบริการ 31 0.41% 11 0.31% 20 181.82% 

รวม รายได้จากการขายและบริการ 7,652 100.00% 3,538 100.00% 4,114 116.28% 
  

ในปี  2556 จากยอดรายได้จากการขายสินค้าและบริการข้างต้น ถ้ามองในรูป  Value Added (VA) 
(หมายถึงยอดขาย หกัด้วยค่าวตัถดุิบ)  VA ก็เพิ่มขึน้อย่างมากยกเว้นในกลุ่มสินค้า MMA-Others มี VA ลดลง -19 
ล้านบาท รายละเอียดตามตารางด้านลา่ง  

      (หน่วย:ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2555 
เปลี่ยนแปลง 

  จํานวนเงิน % 

1. กลุ่มสินค้า Hard Disk Drive 265 122 143 117.21% 

2. กลุ่มสินค้า MMA - Others 33 52 -19 -36.54% 

3. กลุ่มสินค้า IC Packaging 265 140 125 89.29% 

รวม Value Added 563 314 249 79.30% 
 
กาํไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 
 จากงบกําไรขาดทนุในปี 2556 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ ต้นทนุขาย และกําไร(ขาดทนุ)ก่อน
หกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคา และ ค่าตดัจําหน่าย จํานวน 31ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา กําไร(ขาดทนุ)ก่อน
หักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจําหน่าย ของปี 2555 ยังมีผลขาดทุนอยู่ –345 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า 
EBITDA ของบริษัทฯ ปรับตวัสงูขึน้อย่างมากจนมี EBITDA เป็นบวกได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงัไม่สงูเพียงกบัค่าเสื่อม
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ราคาและค่าตดัจําหน่าย ท่ีสงูเพ่ิมขึน้มาในปี 2556 ด้วยเช่นเดียวกนั เน่ืองจากเคร่ืองจกัรท่ีทยอยสัง่ซือ้เข้ามาทดแทน
เคร่ืองจกัรเก่าท่ีเสียหายจากนํา้ท่วมมีการติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่กําลงัการผลิตในช่วงต้นยงัไม่สามารถทํากําไร
ให้บริษัทฯได้อย่างพอเพียงกบัคา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 

      (หน่วย:ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2555 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายได้จากการขายและบริการ 7,652 100.00% 3,538 100.00% 

รายได้อ่ืนๆ 33 0.43% 12 0.34% 

ต้นทนุขาย (ไมร่วมคา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย) 7,439 97.22% 3,687 104.21% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร(ไมร่วมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย) 215 2.81% 208 5.88% 

กําไรก่อนหกัภาษี,คา่ใช้จ่ายทางการเงินและคา่เส่ือมราคา(EBITDA) 31 0.41% -345 -9.75% 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 316 4.13% 220 6.22% 

กําไรก่อนภาษีและคา่ใช้จา่ยทางการเงิน (EBIT) -285 -3.72% -565 -15.97% 

 
ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 
 

อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2556 ปรับตัวดีขึน้จากร้อยละ 110.15 ในปี 2555  เป็นร้อยละ 
101.16เน่ืองจากในปี 2556 มียอดขายสงูขึน้กวา่ปีท่ีผ่านมากว่าหนึง่เท่าตวัดงัจะเห็นได้จากตารางด้านลา่ง 

      (หน่วย:ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2555 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายได้จากการขายและบริการ 7,652 100.00% 3,538 100.00% 

ต้นทนุขาย  7,741 101.16% 3,897 110.15% 

กําไรขัน้ต้น (Gross Margin) -89 -1.16% -360 -10.15% 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2556 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนรวม 229 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.99 ของรายได้จากการขายและบริการ ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2555 เท่ากับ 218 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.16 ของรายได้จากการขายและบริการ เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา 11 ล้านบาท เน่ืองจาก
ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯต้องรักษาแรงงานฝีมือ และ พนักงานท่ีมีความสามารถเอาไว้เพื่อ รองรับการผลิตเม่ือบริษัทฯ
สามารถฟื้นฟูกําลังการผลิตได้เต็มท่ีในปี 2556 ประกอบกับในปีนีไ้ด้รวมเอาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ
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บริษัทในเครืออีกแห่งหนึ่งซึง่เร่ิมมีการเปิดดําเนินงานในระหว่างปี 2556 แต่ยงัไม่มีรายรับจากการขายสินค้าเน่ืองจาก
เป็นช่วงระหวา่งการทดสอบและ Qualify เคร่ืองจกัร และ หาลกูค้าใหม่ 
 
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายจ่ายค่าดอกเบีย้จ่าย เท่ากบั 33 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 0.43 ของรายได้จากการ
ขายและบริการ ในขณะท่ีปี 2555 มีรายจ่ายค่าดอกเบีย้จ่ายเท่ากบั 22 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของรายได้
จากการขายและบริการ ตามลําดบั จะเห็นได้วา่รายจา่ยคา่ดอกเบีย้ท่ีผ่านมามีแนวโน้มลดลงทกุปี แตใ่นปี 2555 และ 
2556บริษัทฯกลับมีรายจ่ายค่าดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้เน่ืองจากต้องกู้ เงินมาก่อนระหว่างรอเงินชดเชยจากบริษัทฯ
ประกันภยั เพ่ือใช้สัง่ซือ้เคร่ืองจกัรให้ทนัเวลา และ ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนเน่ืองจากการขยายตวัของธุรกิจท่ีเพ่ิมขึน้
กว่าปีท่ีผ่านมามาก  

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายเศษวัสดุจากการผลิตและรายได้อ่ืนจํานวน  33 ล้านบาท
สูงขึน้จากปีท่ีผ่านมามาก เน่ืองจากยอดขายและกําลงัการผลิตท่ีขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่างมาก แต่ในทางตรงกันข้าม
บริษัทฯมีกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2556 จํานวน 11 ล้านบาท ซึง่ลดลงกวา่ปีก่อน 15 ล้านบาทเน่ืองจากบริษัท
ฯเร่ิมมีการซือ้ขายกับบริษัทฯคู่ค้าเป็นเงินสกุล ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกามากขึน้ทําให้สามารถป้องกันความเส่ียงในรูป 
Natural Hedge ได้ดีขึน้กว่าเดิม นอกจากนัน้ในปี 2556 มีการประกาศใช้มาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษี
เงินได้ ทําให้บริษัทฯในเครือแห่งหนึ่งมีการตัง้สํารองเงินชดเชยด้านภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 9 ล้านบาทในขณะท่ี
ปีก่อนมีรายจ่ายด้านภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 0.57 ล้านบาท 
 

 ฐานะทางการเงนิ 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีสินทรัพย์ หนีส้ิน และส่วนของผู้ ถือหุ้ น เปรียบเทียบกับ ณ เวลา

เดียวกนัของปีก่อน มีดงัตอ่ไปนี ้

      (หน่วย:ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2555 เปลี่ยนแปลง 

  
31 

ธนัวาคม 
31 

ธนัวาคม จํานวนเงิน % 

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,081 1,456 -375 -25.76% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 2,436 2,447 -11 -0.45% 

รวม สินทรัพย์ 3,517 3,903 -386 -9.89% 

หนีสิ้นหมนุเวียน 1,465 1,976 -511 -25.86% 

หนีสิ้นระยะยาว 137 169 -32 -18.93% 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

หุ้นสามญัและสว่นเกินมลูค่าหุ้น 1,764 1,759 5 0.30% 
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กําไรสะสม 

     จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 79 75 4 5.33% 

     ยงัไม่ได้จดัสรร 45 -85 130 -152.94% 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 13 12 1 10.17% 

สว่นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 14 -2 16 -708.70% 

รวม หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,517 3,903 -386 -9.89% 
 
สนิทรัพย์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 3,517 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมนุเวียน 1,081 
ล้านบาท และ สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน จํานวน 2,436 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 386 ล้านบาท 
 สินทรัพย์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากปีก่อน ได้แก่ สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ 79 ล้านบาท โดยมียอดคงเหลือ ณ 
วนัสิน้งวดจํานวน 474 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2555 ยอดคงเหลือของสินค้า มีจํานวน 395 ล้านบาทส่วนยอดลกูหนี ้
การค้าคงเหลือเท่ากบั 548 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 486 ล้านบาท ลกูหนีท่ี้ลดลงส่วนใหญ่เป็นลกูหนีค้้างชําระค่า
สินไหมทดแทนจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมจํานวน 471 ล้านบาทในปี 2555 และคงเหลือจํานวน 75 ล้านบาทในปี 2556 
และสินทรัพย์หมนุเวียนอื่นลดลง 6 ล้านบาท 

ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน รายการท่ีสําคญัคือการลงทุนในทรัพย์สินถาวร ได้แก่ เคร่ืองจกัรและอาคาร
ซึ่งมีมูลค่าตามราคาทุนเพิ่มขึน้สุทธิ 263 ล้านบาท ในขณะท่ีมีการคิดค่าเส่ือมราคาสะสมในปี 2556 จํานวน 314 
ล้านบาท ทําให้บริษัทฯมีท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์สุทธิลดลง 20 ล้านบาท นอกจากนัน้มีการตัง้ภาษีเงินได้รอตัด
บญัชีเพ่ิมขึน้ 9 ล้านบาท เน่ืองจากการบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชีท่ีประกาศใช้เพ่ิมเติมในปีนี ้

 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนรวม เท่ากับ 1,465 ล้านบาท หนีส้ินไม่หมุนเวียน
จํานวน 137 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,915 ล้านบาท รวมเป็นหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวนรวม 
3,517 ล้านบาท 
 หนีสิ้นหมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีสาระสําคญัจากปี 2555 มีดงัต่อไปนี ้
เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 452 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 196 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยื่มระยะ
ยาวท่ีถึงกําหนดในหน่ึงปี เพิ่มขึน้ 135 ล้านบาท และ หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนๆเพ่ิมขึน้ 2 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯเร่ิมมี
การประกอบกิจการสงูขึน้มาก 

หนีสิ้นระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ลดลงจากปีก่อนเท่ากบั 42 ล้านบาทแต่เม่ือรวมกบัหนีส้ินระยะ
ยาวส่วนท่ีถึงกําหนดในหนึ่งปีแล้ว ในปี 2556 บริษัทฯมีการกู้ ยืมเงินระยะยาวเพ่ิมขึน้ 300 ล้านบาทในขณะเดียวกนัก็
มีการชําระคืนเงินกู้ ระยะยาวจํานวน 207 ล้านบาทในปีเดียวกัน  เพ่ือใช้ในการบริหารงานและซือ้ทรัพย์สินถาวร
ระหวา่งรอเงินท่ีจะได้รับจากคา่สินไหมทดแทนคา่เสียหายจากประกนัภยั 
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ส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1,915 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 157 ล้านบาท 
เน่ืองจากบริษัทฯมีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ 136  ล้านบาทและมีการออกหุ้นเพ่ิมทนุจากโครงการ ESOP 
ของพนกังานอีกจํานวนหนึ่ง และในปี 2556 กําไรสทุธิจํานวน 136 ล้านบาทนีส้ามารถตดัขาดทนุสะสมคงเหลือในปี 
2555 จํานวน 85 ล้านบาทได้หมดทําให้ต้องมีการตัง้สํารองตามกฎหมายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ คิดเป็น
สํารองตามกฎหมายท่ีตัง้เพิม่ขึน้จํานวน 4.2 ล้านบาท ทําให้สํารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้เป็น 79 ล้านบาทในปี 2556 

 
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน (Source and Use of Fund) 
 

    (หน่วย:ล้านบาท) 

  ปี 2556 ปี 2555 เพ่ิม(ลด) 

กระแสเงินสดสทุธิจาก 

      กิจกรรมดําเนินงาน 813 -7 820 

      กิจกรรมการลงทนุ -672 -924 252 

      กิจกรรมจดัหาเงิน -103 870 -973 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 38 -61 99 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2 63 -61 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 40 2 38 
 
 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 813 ล้านบาท เกิดจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงานก่อน
ภาษีจํานวน 127 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการหกักระทบกําไรท่ีเป็นเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน -65 ล้านบาท 
และ ปรับปรุงการเพ่ิมขึน้และลดลงของสินทรัพย์และหนีส้ินในการดําเนินงาน -113 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการ
ชดเชยค่าสินไหมจากบริษัทประกนัภยัจํานวน 900 ล้านบาท และ ดอกเบีย้จ่ายเป็นเงินสดจํานวน -35 ล้านบาท 
 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการลงทนุใช้ไป จํานวน -672 ล้านบาท เป็นการนําเงินสดไปลงทนุในการซือ้
เคร่ืองจกัรและสินทรัพย์ถาวรจํานวน -231 ล้านบาท และ จ่ายเจ้าหนีค้่าเคร่ืองจกัรจํานวน -466 ล้านบาท และ เงิน
สดรับการจากขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยจํานวน 25 ล้านบาท 
 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 103 ล้านบาท เกิดจากชําระเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบัน
การเงิน  -201 ล้านบาท และกระแสเงินสดรับจากการเงินกู้ ระยะยาวจํานวน 300 ล้านบาท ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะ
ยาว -207 ล้านบาท กระแสเงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 6 ล้านบาท  
 จากกระแสเงินสดข้างต้นทําให้บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิ 38 ล้านบาท เม่ือรวมกับเงินสดคงเหลือต้นปี 2 
ล้านบาท ทําให้เงินสดคงเหลือปลายปี 2556 เท่ากบั 40 ล้านบาท 
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ปัจจัยและอทิธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 
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
ทะเบียน (เท่ากบั 50,000,000 บาท) สอดคล้องกบัทิศทางของบริษัทฯ ในการลงทนุธุรกิจใหม่ ทําให้บริษัทฯมีสินค้า
ของตนเองซึง่จะทําให้บริษัทฯมีความมัน่คงมากขึน้และเป็นสายธรุกิจใหม่ท่ีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตและมีอตัรา
กําไรสงู ซึง่บริษัทฯจะรับรู้ผลประกอบการทัง้หมดของบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯ 

บริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั ได้เรียกชําระคา่หุ้นเพ่ิมอีก 25 ล้านบาท และ 50 ล้านบาทในระหวา่งไตร
มาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2556 ตามลําดบัและบริษัทฯ ได้รับชําระค่าหุ้นดงักล่าวในเดือนมกราคม 2556 และมิถนุายน 
2556   

ในเดือนมิถนุายน 2556 บริษัทฯได้ขายหุ้นท่ีถือในบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั จํานวน 2,500,000 หุ้น 
(ร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบยีนของบริษัทย่อยดงักล่าว) ในราคา 25 ล้านบาท ให้แก่บริษัทแห่งหนึง่ในต่างประเทศ ทํา
ให้บริษัทฯมีสดัส่วนเงินลงทนุในบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 75 บริษัทได้
บนัทกึผลแตกตา่งจํานวนประมาณ 1 ล้านบาทระหว่างเงินท่ีได้รับจากการขายหุ้นและมลูค่าตามบญัชีตามสดัสว่นท่ี
ขายไปของส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัทย่อยดงักลา่วไว้ภายใต้รายการ “สว่นเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัทย่อย” ในส่วนของผู้ ถือหุ้น 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 การรับรองความถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีนัน้ให้กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับริษัท ลงลายมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี พร้อมทัง้มอบ
อํานาจให้บคุคลใดลงนามกํากบัเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ 
ดงันี ้

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

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลู
อย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็น
สาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 ต่อผู้สอบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุ
ภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

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 ทัง้นีแ้บบแสดงรายการข้อมลูประจําปีนีเ้ป็นข้อมลูท่ีสําคญัท่ีผู้ลงทนุ 
    ใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุบริษัทจงึควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนท่ีจะสง่ให้สาํนกังาน 
**  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  *** ใช้บังคบักับบริษัทท่ีอยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

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 มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 
(19 เมษายน 2555) 
 

 
62 

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

 
4.81 

 
- 

 
2542-ปัจจบุนั 

 
 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
 

 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ 

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

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
พลงังานทดแทน 
นําเข้า สง่ออกเชือ้เพลิงชีวมวล
แปรรูป 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ผลติและสง่ออกข้าว 
สง่ออกข้าว 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

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 
(22 เมษายน 2556) 

 
64 

 
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 

 
0.78 

 
- 

 
2541-ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 

 
รองประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 

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

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ผลติและจําหน่ายชิน้สว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ แผงวงจรไมโคร 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-94- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
3. นายพลศักดิ์ เลิศพุฒภิญิโญ 
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 
(19 เมษายน 2555) 
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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 
ผ่านหลักสูตร TLCA Leadership 
Development Program รุ่นที่ 1 ปี 
2556  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ผ่านหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง 
สถาบันวทิยาการตลาดทุน (วตท.) 
รุ่นที่ 17 ปี 2556  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
0.09 

 
- 

 
2539-ปัจจบุนั 

 
2553-ปัจจบุนั 

 

 
กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการ 
 

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

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
พลงังานทดแทน 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-95- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
4. นายชอง เควน็ ซัม 
กรรมการ  
(22 เมษายน 2556) 
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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 
 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 

 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานการ
จดัการวตัถดุิบ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
Avon Holding Private Limited 
Midas Trust Private Limited 
 

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
Investment company 
Investment company 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-96- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 
กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(22 เมษายน 2556) 
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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 
 
ผ่านหลักสูตร ประกาศนียบัตรการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงระดบัสูง 
(GRID) 
 
ผ่านหลักสูตร ประกาศนียบัตร
ผู้บริหารระดับสูง ทฤษฎีและ
แนวทางปฏบิัตติามหลักศาสนา
อิสลาม 
 

 
- 

 
- 

 
2545-ปัจจบุนั 

 
 

2552-2554 
 

2551-2555 
ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
บมจ.อสมท 
 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
บมจ.การบนิไทย 

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์  
 
สื่อสารมวลชน วทิยโุทรทศัน์ 
 
ธนาคาร 
ธุรกิจการบิน 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-97- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
6. นายประสาท ยูนิพันธุ์ 
กรรมการ 
(29 เมษายน 2554) 
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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 
2523- ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

2545-ปัจจบุนั 
 
 

 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์  
ประกนัชีวติ 
ปรึกษาและให้คําแนะนําทาง
กฎหมาย 
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ไมไ่ด้
ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-98- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

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 และกรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการพจิารณา
คา่ตอบแทน 
(19 เมษายน 2555) 

67 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 เมื่อวันที่ 
13 มิถุนายน 2550 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ผ่านหลักสูตร  Audit Committee 
Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

0.01 - ปัจจบุนั 
 
 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
2544 – 2550 

 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 
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) 
 

 

หน้า-99- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
8. นางพูนพรรณ ไชยกุล 
กรรมการ 
(22 เมษายน 2556) 

 
54 

 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

ผ่านหลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
131/2553 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

หลักสูตร Financial Statement for 
Directors (FSD) 8/2553 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

 

 
1.94 

 
ภรรยาประธาน
กรรมการ 

 
ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

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

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ผลติและสง่ออกข้าว 
สง่ออกข้าว 
นําเข้า สง่ออกเชือ้เพลิงชีวมวล
แปรรูป 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-100- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
9. นายโตรุ อูชิโนะ 
กรรมการ 
(19 เมษายน 2555) 
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Bachelor’s degree in Automatic 
Control, Mechanical Engineering, 
Tokyo-Metropolitan University 
 
Public Company Board of 
Directors' Rules & Regulations in 
Thailand by SET  

 

 

 
0.12 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 
 

อดีต 
 
 
 

 
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) 
 

 

หน้า-101- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

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 กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
(29 เมษายน 2554) 
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ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บัณฑิต  
สาขาเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขา การเงิน 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎี
บัญฑติ  
University of Mississippi –Finance 

 

หลกัสูตรพืน้ฐานของกรรมการบริษัท
จดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

 
- 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
 
 

 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
 
รองศาสตราจาย์ ระดบั 9
คณะบริหารธรุกิจ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 

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

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
มหาวทิยาลยั 
 
ค้าเคมีภณัฑ์ 
 
รับเหมาก่อสร้าง 
ประกอบธรุกิจ นําเข้า ขาย 
สารเคมีที่ใช้ในอตุสาหกรรมนํา้มนั 
โรงกลัน่ 
ผลติ/ตวัแทนจําหน่ายหม้อนํา้ทาง 
อตุสาหกรรม เครื่องกําเนิดไอนํา้ 
นํา้ร้อน 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-102- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
11. รองศาสตราจารย์ ดร. กาํพล 
ปัญญาโกเมศ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(29 เมษายน 2554) 
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ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บัณฑิต  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรุี 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขา การเงิน 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎี
บัญฑติ  
Schulich School of Business, York 
University , Canada –Finance 
 
 

หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 

 

 
- 

 
- 

 
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) 
 

 

หน้า-103- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
12. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ 
 กรรมการบริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ  
(7 สงิหาคม 2552) 
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ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑติ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑติ สถาบันบัณฑติพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
 
ผ่านหลักสูตร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นที่ 33/2552 เมื่อ
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2552  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
ผ่านหลักสูตร  Role of the 
Compensation Committee Program 
(RCC) รุ่นที่ 9/2552 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
ผ่านหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 

 
0.00007 

 
- 

 
2549- 2556 

 
 

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) 
 

 

หน้า-104- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

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 
(5 กมุภาพนัธ์ 2551) 

 
44 

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

 
- 

 
- 

 
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.  นายโกศล สารพัดโชค 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการ
จดัการซพัพลายเชน  
(1 พฤษภาคม 2555) 
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ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาเคมี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการตลาด  
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 
0.01 

 
- 

 
2555-ปัจจบุนั 

 
 

2548-2555 
 
 

2547-2548 
 

2546-2547 

 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานซพัพลาย
เชน 
ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่าย
วางแผนการผลติและ
วตัถดุบิ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่าย
ปฏิบตักิารผลติ 
ผู้ อํานวยการ ฝ่าย
ปฏิบตักิารผลติ 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า-105- 

 

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตาํแหน่ง/วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
15. นายวทิยา ยศประพันธ์ 
(รักษาการ) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายงานการเงิน-การบริหาร 
(14 มกราคม 2556) 
 

 
52 

 
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาบริหารการเงนิ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
0.000004 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
2537 – 2551 

 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (ฝ่าย
การเงินและบญัชี) 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
บจ. บางกอกอินเตอร์ฟดู   

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ผลติแปง้จากข้าว 

 
16. นายสุวพัชร ชวพงศกร 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (ฝ่ายขายและ
การตลาด) 
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ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑติ สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 
0.0001 

 
- 

 
ปัจจบุนั 

 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (ฝ่าย
ขายและการตลาด) 
 

 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 
17. นายนิมิตร หงษ์ยิม้ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (ฝ่ายปฏิบตัิการ
ผลติ) 
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ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บัณฑติ 
สาขาคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั 

 
0.012 

 
- 

 
2544-2556 
ปัจจบุนั 

 

 
ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (ฝ่าย
ปฏิบตักิารผลติ) 
 

 
ON Semiconductor Corp. 
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) 
 

 
ผลติและสง่ออกชิน้สว่นอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -106- 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 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. นายโกศล สารพดัโชค *     

15. นายวิทยา ยศประพนัธ์ *     

16. นายสวุพชัร ชวพงศกร *     



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -107- 

 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 

17. นายนิมิตร หงษ์ยิม้ *     

18.นายพร้อมพงษ์ ไชยกลุ   /  / 

 
X หมายถึง ประธานกรรมการ    // หมายถึง กรรมการบริหาร   / หมายถึงกรรมการ  * หมายถึงผูบ้ริหาร 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -108- 

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

  

 

 

 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -109- 

รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 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 Sirivanasandha /  X,// 

5. Khun Polsak Lertputipinyo / /,*  

6. Dr.Kavee Techapichetvanich  /,*  

7. Khun Prompong Chaikul   /, * 

8. Mr. Toru Uchino   /, * 

9. Mr. Kazuto Itagaki   / 

 

 

 

X หมายถึง ประธานกรรมการ    // หมายถึง กรรมการบริหาร   / หมายถึงกรรมการ  * หมายถึงผูบ้ริหาร 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้า -110- 

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฎบัติงานของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

หน้าท่ี -104 - 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า-111- 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฎบัตงิานของบริษัทฯ 

 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์   

ตาํแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ : 40 ปี 

 

วุฒกิารศึกษา :  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เอกการเงิน) คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร 
  ศาสตร์  

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
วุฒบิัตร:            CPIAT (Certificated ‘s professional of Internal auditor of Thailand)  จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง 
                               ประเทศไทย ( The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)) 

ประสบการณ์ทาํงาน : 16 ปี 

ระยะเวลาทาํงาน บริษัท/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

กรกฎาคม 2550-ปัจจบุนั 

 

 

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

ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities) 

งานที่ปฏบิัต ิ
(Duties & Activities) 

บริหารงานและควบคมุ
งานตรวจสอบภายใน 

1. คดัเลือกบคุลากรตรวจสอบภายในท่ีมีความรู้ความสามารถ 

2. พฒันาบคุลากรตรวจสอบภายใน 

 3. ปอ้งกนัและรักษาทรัพย์สนิในฝ่ายงานตรวจสอบ 

 4. ปฏิบตังิานตามกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบภายใน 

จดัทําแผนการ
ตรวจสอบประจําปี 

1. กําหนดวตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์  ขอบเขต และ แนวทางการตรวจสอบฯ 

2. เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 

  3.กําหนดแผนการตรวจสอบประจําปี 

ปฎิบตังิานตรวจสอบ 
และจดัทํารายงาน
สรุปผลการตรวจสอบ 

1. ศกึษางานของหน่วยงานท่ีจะเข้าตรวจสอบและจดัทํา Checklist  

2. ประสานงานและแจ้งแผนงานให้ทกุหน่วยงานรับทราบ  

3. ปฏิบตังิานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ  

  4. จดัทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ  

  5. นําเสนอผลการตรวจสอบตอ่ผู้บริหาร  

ประสานงานกบั 1.  รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบไตรมาสละ 1 ครัง้ 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า-112- 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

2. เชิญคณะกรรมการตรวจสอบประชมุ เพ่ือรับรองงบการเงิน ระบบการควบคมุ
ภายในและการบริหารความเส่ียง 

  3. ตดิตอ่ประสานงาน กิจกรรมของบริษัทฯ หรือ กฎหมายของหน่วยงานราชการ 
เชน่ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กลต    

หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 จดัเตรียมการประชมุระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบกบั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
  ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุอ่ืนๆ 
 รายงานประเด็นท่ีตรวจสอบ และการควบคมุภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

กรกฎาคม2546-กรกฎาคม 
2550 ( 4 ปี)      

บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) (CSC) 

พฤศจิกายน 2544- 
มิถนุายน 2546 (2 ปี) 

บริษัท บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จาํกดั (มหาชน) (GENCO) 

ตลุาคม 2539- ตลุาคม 
2544 (5 ปี) 

บรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (IFCT)   

      

ประวัตกิารฝึกอบรมที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน :  

- Certificated ‘s professional of Internal auditor of Thailand  (CPIAT 9)  (21 days , October-December 2008) From 
The Institute of Internal Auditors  of Thailand. 

- Company Secretary program ( CSP 52/2013) ( 2 days, 6-7 August 2013) From the Thai Institute of Directors.  
Assessing Business Risk: The Gateway to Value-added 

- Results (13 June-15 June 2002) From The Institute of Internal Auditors of Thailand. 

- Operating for Internal Audit (Course 2) (10-12 and 17-19 October 2002) From The IIA. 

- Enterprise Risk Management (2 June 2005) From Price Waterhouse Coopers 

- Occupational Health & Safety Aware , Hazard Identification and Risk Assessment  (3-4 June 2006) From 
Thailand Productivity Institute. 

- Etc., Account, With Holding Tax, Vat. 

 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 

หน้าท่ี -113- 

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

หน้าท่ี -104 - 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หน้า -114- 

-ไม่มีข้อมลู- 



 บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า -115- 

เอกสารแนบ 5  อ่ืนๆ 

-ไมมี่ข้อมลู- 


	INDEX_20140328
	BUSINESS_20140328
	MANAGEMENT_AND_CG_20140328
	FINANCIAL_20140328
	CERTIFICATION_20140328
	INFO_DIRECTOR_MANAGEMENT_20140328
	INFO_SUBSIDIARIES_EXECUTIVES_20140328
	INFO_CHIEF_INTERNAL_AUDIT_AND_COMPLIANCE_20140328
	INFO_APPRAISED_VALUE_ASSET_20140328
	10OTHERS_20140328

