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บรษิัท สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)2

วิสยัทัศน์ 
ภารกิจหลกั
กลยุทธ ์
นโยบายคุณภาพ

วิสัยทัศน์ 
“เราจะเป็นบรษัิทที่มีการเจรญิเติบโต และสรา้งผลก�าไร
อย่างยั่งยืนโดยการให้บรกิารและผลิตสินค้าท่ีให้ความ
พอใจระดับห้าดาวแก่ลูกค้า โดยใช้พนักงานที่มีทักษะสูง
และสิ่งอ�านวยการผลิตระดับโลก”

นโยบายคุณภาพ
เรามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุความพึงพอใจของลูกค้าอย่าง
สูงสุดโดย:
•  การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของลูกค้า
•  การปรบัปรุงประสทิธภิาพของระบบบรหิารงานคณุภาพ

อย่างต่อเน่ือง
•  การสรา้งสภาพแวดล้อมของการท�างานเป็นทมี ทศันคติ

ทางบวกและนวัตกรรมใหม่ๆ

ภารกิจหลัก
“เรามุ่งมั่นในการท�าให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีคุณภาพที่
เหนือกวา่ซึง่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ง
มือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอ่ืนๆโดยผ่านทีมงานที่
มทีกัษะกระบวนการผลิตทีท่นัสมยัและส่ิงอ�านวยการผลิต
ระดับโลก” 

กลยุทธ ์
1. ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มก�าไรในสินค้า
2. เพิ่มยอดการสั่งซื้อของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อใช้ก�าลังการ

ผลิตให้ดีขึ้น
3. เพิม่ความหลากหลายของบรกิาร, สนิค้า และลกูค้าของ 

บรษัิทฯ 

วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก กลยุทธ์ ประจ�าปี 
2563 น้ี ได้ผ่านการพิจารณาและทบทวน
จากคณะกรรมการบรษัิทฯ แล้ว



ค่านิยม 4C  
DO IT RIGHT & 

DO IT NOW

CUSTOMER FOCUS
ลูกค้าเปน็หน่ึง

CROSS FUNCTIONAL TEAMWORK 
รว่มกันท�างาน

CREATIVITY 

สรา้งสรรค์สิง่ใหม่

COST AWARENESS 
ค�านึงต้นทุน
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ข้อมูลมลูทางการเงินทีส่�าคัญ

งบการเงินรวม ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

(หน่วย: พันบาท)

รายได้รวม 1,952,896 1,819,010 1,811,311

รายได้จากการขายและบรกิาร 1,908,491 1,783,143 1,765,659

ก�าไรขั้นต้น 355,929 239,776 329,979

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 76,731 (26,617) 87,082

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี ค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจ�าหน่าย 390,677 280,142 387,402

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี 83,418 (41,885) 71,936

รวมสนิทรพัย์ 2,627,577 2,795,824 2,920,509

สนิทรพัย์ถาวร-สทุธิ 1,871,286 2,061,034 2,207,614

รวมหน้ีสนิ 1,298,991 1,550,657 1,618,556

สว่นของผู้ถือหุ้น 1,328,586 1,245,167 1,301,953

(หน่วย: บาท)

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น** 1.59 1.49 1.56

เงินปนัผลจ่ายต่อหุ้น  -*  -*  -*

(หน่วย: เท่า)

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น 0.98 1.25 1.24

(หน่วย: %)

อตัราก�าไรสทุธหิลงัหักภาษีต่อรายได้จากการขายและบรกิาร 4.37% -2.35% 4.07%

อัตราก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จ�าหน่ายต่อรายได้จากการขายและบรกิาร

20.47% 15.71% 21.94%

อตัราตอบแทนจากสนิทรพัย์ 3.08% -1.47% 2.48%

อตัราตอบแทนผู้ถือหุ้น 6.48% -3.29% 5.59%

อตัราเงินปนัผลจ่าย (ไม่รวมรายการยกเว้น)  -*  -*  -*

(หน่วย: หุ้น)

จ�านวนหุ้น (ณ สิน้ปี)  836,479,381 836,479,231 836,478,966

*  งดจ่ายเงนิปนัผลประจ�าปี  โดยจะมีการน�าเสนอเพือ่ขออนมัุตจิากท่ีประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าป ี2564  ในวนัที ่27 เมษายน 
2564

** ค�านวณจากจ�านวนหุ้น ณ สิน้ปี



รายงานประจำาปี 2563 5

โครงสรา้งองค์กร

โครงสรา้งองค์กร
บรษิทั สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จาํกัด มหาชน

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมตรวจสอบ

ฝา่ยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการความรบัผิดชอบ
ตอ่สงัคม ( CSR )

เลขานุการบรษิทัฯ

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทน

คณะกรรมการฯ

ประธาน
คณะกรรมการบรหิาร

ประธานเจา้หน้าท่ี
บรหิาร ( CEO )

ประธานเจา้หน้าที่
ดา้นซัพพลายเชน ( CSCO )

ประธานเจา้หน้าท่ี
ดา้นการเงนิ ( CFO )

ประธานเจา้หน้าที่
ด้านการปฏิบตักิาร ( COO )

ประธานเจา้หน้าที่
ด้านการตลาด ( CMO )

คณะกรรมการบรษิัทฯ

ฝ่ายกฎหมาย
(Legal & Compliance)

คณะกรรมการตรวจสอบ
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สารจากรกัษาการประธานกรรมการ

เรยีน ท่านผู้ถือหุ้น

ผมรูสึ้กยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวค�าทักทายและสวัสดีต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครัง้หน่ึง ในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์ส�าคัญที่สรา้งความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นกับบรษัิทฯ หลายประการ เริม่แรก คือ 
การเปล่ียนแปลงผู้บรหิารระดับสูงบางต�าแหน่ง ตามด้วยการปรบัโครงสรา้งการบรหิารงานของบรษัิทฯทั้งระบบเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานและลดต้นทุนการด�าเนินงาน และให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจในยุคปัจจุบัน 
นอกจากน้ันบรษัิทฯได้พยายามขยายตลาดไปในประเทศแถบยุโรปและประเทศจีนเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคอีกด้วย 
ด้วยเหตุน้ีแม้ทั่วโลกจะประสบวิกฤตการระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (Covid 19) ก็ตาม บรษัิทฯ ก็ยังสามารถพลิกฟื้ น
ผลประกอบการให้ดีข้ึนจนท�าให้มีก�าไรในทั้งสามไตรมาสที่เหลือของปี ดังน้ัน ในปี 2563 นอกจากบรษัิทฯ จะสามารถล้าง
ขาดทุนสะสมได้หมดแล้ว ยังมีก�าไรสุทธิอีกเป็นจ�านวน 81 ล้านบาท 

ถึงแม้ Covid 19 จะเป็นอุปสรรคส�าคัญในทางการตลาดในด้านการพบปะเจรจา การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ตามความจ�าเป็นของลูกค้า หรอืการแสวงหาลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ก็ตาม แต่ทีมงานบรหิารก็ได้แสวงหาทางเลือก
โดยได้ปรบัปรุงด้านเทคโนโลยี่การสื่อสารเสมือนจรงิให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จนสามารถสนับสนุนการท�างานรว่มกับ
ลูกค้าจนส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งสองฝ่าย ท�าให้บรษัิทฯ เติบโตและมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ในทางกลับกัน การ
แพรร่ะบาดของไวรสั Covid 19 กลับมีผลต่ออุปสงค์ (demand) ที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดที่
เก่ียวข้องกับการท�างานและการใช้ชีวิตตามฐานชีวิตใหม่ (new normal) เช่น สินค้าในกลุ่มใยแก้วน�าแสง (fiber optics) 
เป็นต้น ซึ่งก็เป็นไปตามวิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจที่บรษัิทฯได้วางไว้หลังจากวิกฤตการณ์น�าท่วมใหญ่เมื่อหลายปีที่ผ่าน
มา อน่ึง แนวโน้มการเติบโตท�านองน้ียังคงมีอยู่ต่อเน่ืองในปี 2564 ซึ่งจะเห็นได้จากประมาณการณ์และค�าสั่งซื้อของลูกค้า
ที่มีมาเพิ่มขึ้นต้ังแต่ต้นปี 2564

ในนามของคณะกรรมการบรษัิทฯ ผมขอยืนยันว่า บรษัิทฯจะยังคงมุ่งมั่นก�ากับกิจการเพื่อคงไว้ซ่ึงความโปรง่ใส ตรวจ
สอบได้ ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอันจะยังประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นสมกับการที่บรษัิทฯ ได้รบัการจัด
อันดับดีมาก (very good) จากสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD-Thai Institute of Directors) ติดต่อกันมาหลายปี

บรษัิทฯ ขอถือโอกาสน้ี ขอบคุณคณะผู้บรหิารที่ได้ท�างานอย่างหนักด้วยความทุ่มเทและเสียสละ และสุดท้ายที่ส�าคัญที่สุด 
คือ ค�าขอบคุณอย่างจรงิใจต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ด้วยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสาท ยูนิพันธุ์)
รกัษาการประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
เรยีน ท่านผู้ถือหุ้น

อันดับแรกผมขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการบรษัิทฯ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบรษัิทฯ ทุกๆท่านที่ให้โอกาสผม
ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบรษัิทฯ ในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา นับต้ังแต่ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของบรษัิทฯ ผมได้
รบัการสนับสนุนและช่วยเหลือจากทุกๆฝ่ายเป็นอย่างดี ส่งผลให้บรษัิทฯ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
การแข่งขัน การพัฒนาทรพัยากรบุคคลในบรษัิทฯ ได้อย่างรวดเรว็และส่งผลให้บรษัิทฯ สามารถเพิ่มยอดขายและส่ง
ผลก�าไรเชิงบวกได้อย่างรวดเรว็ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

นอกจากน้ีบรษัิทฯ ยังได้รบัความเชื่อถือและมั่นใจ ทั้งจากลูกค้าและพนักงานของบรษัิทฯ ได้เป็นอย่างดี ผมในฐานะ
ตัวแทนฝา่ยบรหิารและพนักงานของบรษัิทฯ จะยงัคงมุง่เน้นพฒันาและขยายขอบเขตการให้บรกิารแก่ลูกค้าและกิจการ
ของบรษัิทฯ อย่างต่อเน่ืองให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน

ป ี2563 เปน็ปทีีบ่รษัิทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจครบรอบ 25 ปีและยงัเปน็ปทีีบ่รษัิทฯ ประสบกับความทา้ทายทางด้านเศรษฐกิจ
โลกอันเป็นผลมาจาก การแพรร่ะบาดของ ไวรสั Covid-19 และสงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรฐัอเมรกิากับ
จีน แต่อย่างไรก็ตามทางบรษัิทฯ ก็ได้ปรบัตัวและเสรมิสรา้งกลยุทธ์ของบรษัิทฯ ให้บรษัิทฯ สามารถแข่งขันในตลาด
ได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นและเสรมิสรา้งหลัก ดังน้ี

1. การมุ่งเน้นและเพิ่มการท�าก�าไรโดยการพัฒนาและปรบัปรุงต้นทุนที่แข่งขันได้
2. การเลือกสรรและพัฒนากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าแบบระยะยาวและการมีส่วนรว่มในการพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว การจัดสรรทรพัยากรบรษัิทฯ ที่เหมาะสมและดีที่สุดตามรูปแบบและผลิตภัณฑ์ท่ี
แตกต่างในแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3. การสรา้งความเชื่อมั่นและประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า
4. การเพิ่มศักยภาพ การน�านวัตกรรมทางเทคโนโลยีและระบบ global supply chain มาใช้ในการสนับสนุนการผลิต
และพัฒนาแหล่งที่ได้มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและการวางแผนการผลิต
5. การพัฒนาทรพัยากรบุคคลบรษัิทฯ มุ่งเน้นประสิทธผิล การปรบัเปล่ียนโครงสรา้งการท�างานและการบรหิารเพ่ือให้
พนักงานบรษัิทฯ เข้าถึงและเข้าใจลูกค้าและธุรกิจมากขึ้น มุ่งเน้นการเรยีนรูแ้บบองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ความผูกพันกับ
องค์กรและการเป็นส่วนหน่ึงของการเป็นเจ้าของ 

แผนกลยุทธ์เบื้องต้นดังที่กล่าวมาแล้ว ผมและพนักงานของบรษัิทฯ จะยังคงมุ่งเน้นพัฒนาและปรบัเปล่ียนอย่างต่อ
เน่ืองเพ่ือให้บรษัิทฯ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เสรมิสรา้งความมั่นใจให้กับนักลงทุนและลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

คณะผู้บรหิาร พนักงานและผม ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบรษัิทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวม
ถึงลูกค้า ที่ได้ให้การสนับสนุนบรษัิทฯ ด้วยดีเสมอมา การสนับสนุนของท่านจะเป็นก�าลังใจให้คณะผู้บรหิาร พนักงาน
ของเราทุกท่าน รวมถึงตัวผมเอง ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจ ราบรืน่ และน�าความส�าเรจ็มาสู่บรษัิทฯ อย่างยั่งยืน
ตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรตัน์ ผูกไทย)
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร





คณะกรรมการบรษิัท

นายประสาท ยนิูพนัธุ์

รกัษาการ ประธานกรรมการ
และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

นายพรอ้มพงศ์ ไชยกุล 

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ 
ดา้นซัพพลายเชน

รองศาสตราจารย ์ดร. ปรชีา จรงุกจิอนันต์

กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน



นายนัทธพงศ ์ไชยกุล

กรรมการ และกรรมการบรหิาร

รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน

ศาสตราจารย ์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

นายยรรยงค ์สวัสดิ์
กรรมการ เลขานกุารบรษิทัฯ กรรมการบรหิาร 
และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 



นายวิรตัน์ ผกูไทย

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
• กรรมการบรหิาร

นายเรอืงพจน์ ภคัดุรงค์ 

• ประธานเจา้หน้าทีด่า้นการปฏิบัติการ
• กรรมการบรหิาร
• กรรมการบรหิารความเสีย่ง

นายโชติศักดิ ์พรหมวาส

• ประธานเจ้าหน้าท่ีดา้นการเงนิ
• กรรมการบรหิาร
• กรรมการบรหิารความเสีย่ง

นายนรศิ จนัทรแ์ดง

• ประธานเจา้หน้าทีด่า้นการตลาด
• กรรมการบรหิาร 
• กรรมการบรหิารความเสีย่ง

คณะผู้บรหิาร
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บรษิัท สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)14

ลักษณะการด�าเนินธุรกิจและตัวอยา่งผลิตภัณฑ์

บรษัิทประกอบธุรกิจให้บรกิาร การผลิตและประกอบชิ้น
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing 
Services หรือ  EMS) ให้แก่  เจ้าของผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer 
หรอื OEM) และผูร้บัจ้างออกแบบผลิตภัณฑอิ์เล็กทรอนิกส์
ต่างๆ (Fabless Company) และ ให้บรกิาร การประกอบ
และการทดสอบแผงวงจรรวม (Outsourced Assembly 
and Test หรอื OSAT) บรษัิทมีเทคโนโลยีที่ครบวงจรที่
สามารถรองรบัการผลิตชิน้งานจากแผน่เวเฟอร ์จนถึงการ
สรา้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบ

บริษัท ท�าการตลาดโดยมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยมีรายได้หลักจากการให้บรกิาร การประกอบ
และการทดสอบแผงวงจรรวม (Outsourced Assembly 
and Test หรอื OSAT) และมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองใน
การผลิตอุปกรณ์ส�าหรบัการสือ่สารผา่นเสน้ใยแก้วน�าแสง 
และ การผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ สามารถให้บริการผลิตและประกอบช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรบัผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ต่างๆ ได้อย่างครบวงจรโดยใช้เครือ่งจักรที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูง ท้ังเครือ่งจักรแบบมาตรฐานที่สามารถ
ซื้อได้โดยตรงจากผู้ผลิตและแบบพิเศษที่เกิดจากการ
พัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ผลิตเพื่อให้ได้
เครือ่งจักรที่มีประสิทธภิาพและคุณภาพในการผลิตที่ดียิ่ง
ขึน้ ท�าให้บรษัิทฯ สามารถรบัจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่น
อิเล็กทรอนิกสท์ีเ่ปน็นวตักรรมใหมไ่ด้อยา่งหลากหลาย ทัง้
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนและชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความละเอียดและความแม่นย�า
สูง เพ่ือตอบสนองข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์และความ
ต้องการของลูกค้า

1. การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม 
(OSAT)

ในปัจจุบัน บรษัิทฯ ให้บรกิารประกอบและทดสอบแผง
วงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ได้หลายชนิด

Standard Packaging ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบทั่วๆ 
ไปท่ีมีการผลิตกันมานานจนมีขนาดและรูปแบบเป็น
มาตรฐานในตลาดโดยจะมีขนาดใหญ่และหนา ได้แก่ 
SOIC, TSSOP, SC70, SOT23, SOT143 เป็นต้น และ 
Advanced Packaging ซึ่งเป็นการประกอบแผงวงจรใน
รูปแบบท่ีเพิ่งเริม่มีการพัฒนาไม่นานโดยจะมีขนาดเล็ก
และบางมากกว่าชนิด Standard Packaging ได้แก่ 
TDFN (Thin Dual Flat Non-Lead) UDFN (Ultra-Thin 

Dual Flat Non-Lead) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การให้บรกิาร
ประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) 
อาทิ ผลิตภัณฑ์ IC Chip ต่างๆ

บรษัิทฯ เป็นหน่ึงในผู้น�าในการประกอบและทดสอบแผง
วงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครือ่งกลจุลภาค (Micro-
Electro-Mechanical Systems หรอื MEMS) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่ก�าลังเติบโตมากในปัจจุบัน โดยบรษัิทฯ มี
ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี 
MEMS ส�าหรบัน�าไปใช้กับเครือ่งวัดแรงดันลมยางรถยนต์ 
(Tire Pressure Monitoring System หรอื TPMS) กับ
บรษัิทชั้นน�าของโลก ซ่ึงได้เป็นข้อก�าหนดทางกฎหมาย
ของบางประเทศในการก�าหนดให้รถยนต์ใหม่ทุกคันต้อง
มอุีปกรณ์ TPMS ได้แก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิาซ่ึงเริม่บงัคับ
ทางกฎหมายในปีพ.ศ.2552 และกลุ่มประเทศยุโรปเริม่
บังคับทางกฎหมายปีพ.ศ.2555 บรษัิทฯ ยังน�าเทคโนโลยี
การผลิตน้ีไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น ไมโครโฟน
ในโทรศพัทมื์อถือ เครือ่งวดัความดันในอุปกรณ์การแพทย์ 
อุปกรณ์ส�าหรบัอุตสาหกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรบัผู้บรโิภคทั่วไป

การรบัจ้างตัดแผ่นลายวงจร (Wafer Dicing) เพื่อน�าไป
ผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวมที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยแผ่นลายวงจรอาจมีลักษณะและขนาดที่เหมือนกัน
หรอืแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการและการน�าไปใช้
งานของลูกค้า โดยเครื่องจักรท่ีใช้มีทั้งแบบใบมีดคู่ 
(Mechanical Dicing) และแบบท่ีเป็นเลเซอร ์ (Stealth 
Dicing) ซึ่งยังมีบรษัิทน้อยรายในประเทศไทยที่มีความ
สามารถในการตัดแผ่นลายวงจรด้วยเลเซอร์

2. การผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
(EMS)

EMS เป็นอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ระดับ
ไฮเอนด์อ่ืนๆ เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ โทรคมนาคม และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์

บรษัิท จัดต้ังและให้บรกิารด้านการพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า โดยการเพิ่มบรกิารทางการออกแบบ
และการบรกิารทางด้านวศิวกรรม มสีว่นชว่ยให้บรษัิทเพิม่
จุดแข็งในการแข่งขันทางการค้า นอกจากน้ียังมีบรกิาร
การออกแบบและพัฒนาระบบทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ประกอบและเพิ่มความน่าเชื่อถือก่อน
ส่งมอบให้กับลูกค้า

บรษัิท ด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและประกอบชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรบัผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปน้ี:

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ
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อุปกรณ์ Internet of Things (IoT)
IoT กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของเรา IoT เป็นตัวก�าหนด
อนาคตโดยท�าให้ชีวิตของเราง่ายข้ึน ปลอดภัยขึ้นและมี
ประสทิธผิลมากขึน้สง่ผลให้มกีารพฒันาแอพพลิเคช่ันและ
ฮารด์แวรจ์�านวนมากเพื่อรองรบัเทคโนโลยีน้ี

อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices)
การแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรบัวิถีชีวิต
สมัยใหม่และอายุประชากรทั่วโลกท่ียืนยาวข้ึน รวมถึง
สถานการณ์การแพรร่ะบาด

อิเล็กทรอนิกส์โมดูลควบคุมอุตสาหกรรม (Industrial 
Modules)
อุปกรณ์มีการน�าไปใช้งานอย่างกว้างขวางขึ้นอยู่กับแอพ
พลิเคชั่น

อุปกรณ์การจัดการพลังงาน (Energy Management 
Devices)
การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจ  
หรือบ้านประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าความร้อนควบคุม 
HVAC และแสงสว่างได้ดีขึ้นและลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์

อุปกรณ์ยานยนต์
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากหน่วยควบคุมส่วนใหญ่ในยานยนต์ใช้ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า

3. อุปกรณ์ส�าหรบัการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วน�า
แสง (Optical)

ในปัจจุบัน ระบบการสื่อสารผ่านใยแก้วน�าแสงได้เข้ามามี
บทบาทในการสื่อสารคมนาคมเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากเป็น
ระบบการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับ
ปรมิาณข้อมูลข่าวสาร ได้เป็นจ�านวนมาก หัวใจของระบบ
การสื่อสารน้ีก็คือใยแก้วน�าแสง (Fiber Optics) ซึ่งเป็น
ตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลในรูปของล�าแสงน่ันเอง 
บรษัิทฯ ได้เริม่รบัจ้างผลิตและประกอบอุปกรณ์ส�าหรบั
การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วน�าแสงส�าหรบัการน�าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมดังต่อไปน้ี

ศูนย์ข้อมูลอินเทอรเ์น็ต (Data Center) 
ศูนยข์อ้มลูอินเทอรเ์น็ตเปน็อุตสาหกรรมท่ีอัตราการเติบโต
ค่อนข้างสูงเน่ืองจากมีความต้องการส�าหรบัการเก็บและ
เข้าถึงข้อมูลแบบออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวใน
ปจัจบุนัและอนาคต ปจัจบุนับรษัิทฯ ได้ท�าการรบัจ้างผลิต 
Active Optical Cable (AOC) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มาแทนที่
สายส่งสัญญาณไฟฟ้าความเร็วสูง (Coaxial Line) 
ส�าหรบัใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Server และ 
Super Computer  ท่ี มีอยู่มากมายในศูนย์ข้อมูล
อินเทอรเ์น็ต โดย AOC จะสามารถแปลงสัญญาณจาก
ไฟฟ้าเป็นแสง และจากแสงเป็นไฟฟ้า รวมถึงส่งสัญญาณ
แสงไปที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยความเร็วมากกว่า 150 
Gbps (พันล้านบิตต่อวินาที) 

การกระจายเสียงและการแพรภ่าพออกอากาศ 
(Broadcast) 
บริษัทฯ รับจ้างผลิตอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณแสง 
(Optical Transceiver) ส�าหรบัใช้ในการถ่ายทอดสดผ่าน
อินเตอรเ์น็ต (VDO Streaming) ซึ่งก�าลังเป็นที่นิยมกัน
อย่างแพรห่ลาย

อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตเดียวกับอุปกรณ์การ
สื่อสารผ่านเส้นใยแก้วน�าแสง (LiDAR) 
บรษัิท มีความสามารถในการให้บรกิาร การผลิต LiDAR 
รวมถึงการประกอบเลเซอรแ์ละช้ินส่วนประกอบเครือ่ง
ตรวจจับ รถยนต์ที่ขับเคล่ือนด้วยตัวเองหรอืรถยนต์ขับ
เคล่ือนอัตโนมัติมีศักยภาพในการลดการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการ
เสยีสมาธขิองผูข้บัขีแ่ละความผดิพลาดของมนุษย์ ปจัจุบนั
ยานยนต์ขับเคล่ือนอัตโนมัติใช้เซนเซอร์ตรวจจับแสงที่
เรยีกว่า LiDAR (Light Detection And Ranging) ซึ่งย่อ
มาจากเรดารแ์สง เน่ืองจากแสงเดินทางด้วยความเรว็ที่
ทราบเวลาไป – กลับ จึงเปน็ค่าประมาณระยะทางได้อย่าง
แม่นย�า
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การตลาดและการจัดจ�าหน่าย

บรษัิทฯ ผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ�าหน่ายให้บรษัิทท่ีผลิตสินค้าในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม 
ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร กลุ่ม
อุตสาหกรรมเครือ่งบันเทิง และอ่ืนๆ บรษัิทฯ มีรายได้และสัดส่วนการขายให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ ดังน้ี

 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ

กลุ่มธุรกิจที่ 1 

การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม

1,210 66.8% 899 50.4% 1,095 57.4%

กลุ่มธุรกิจที่ 2 

การผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

155 8.6% 234 13.1% 213 11.2%

กลุ่มธุรกิจที่ 3 และ 4 

อุปกรณ์ส�าหรบัการส่ือสารผ่านเส้นใยแก้วน�า
แสงและ อุปกรณ์อ่ืนที่ใช้พื้นฐานเทคโนโลยีใน
การผลิตเดียวกับอุปกรณ์ส�าหรับการสื่อสาร
ผ่านเส้นใยแก้วน�าแสง

400 22.1% 650 36.5% 600 31.4%

รายได้จากการขายรวม 1,766 100% 1,783 100% 1,908 100.0%

สัดส่วนการจ�าหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบรษัิทฯ จ�าแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

บรษัิทฯ ได้ท�าการตลาดในการติดต่อลูกค้าและรบัจ้างผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
การท�าการตลาดโดยตรงจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษัิทฯ ทางหน่ึง และผ่านทางบรษัิทรว่ม พันธมิตร และตัวแทนการ
ตลาดของบรษัิทฯ 
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โครงสรา้งรายได้

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

พันบาท รอ้ยละ พันบาท รอ้ยละ พันบาท รอ้ยละ

รายได้จากการขายและบรกิาร

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

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

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

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

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

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

ก�าลงัการผลติเต็มทีต่อ่ปี

ผลิตภัณฑ์ ก�าลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ล้านช้ิน)

การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC) 1,796

การผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA & Box Build) 54

การประกอบและทดสอบอุปกรณ์รบัส่งข้อมูลทางแสง (Optic device) 0.384

รวม 1,850



ร าร ร ร น ประ ย จำา า น18

รง ราง าร น
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โครงสรา้งการถือหุน้

โครงสรา้งผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ 

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบรษัิทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังน้ี 

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น) คิดเป็น (รอ้ยละ)

1 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 75,226,674 8.993

2 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 58,342,900 6.975

3 บรษิัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 41,495,962 4.961

4 นางสาวนันทิชา ไชยกุล 37,500,000 4.483

5 นางสาวลักษิกา ไชยกุล 37,010,000 4.424

6 นางสาวอรนุช ไชยกุล 30,570,000 3.655

7 นายสมนึก ไชยกุล 29,843,544 3.568

8 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ�ากัด 26,173,148 3.129

9 นายเพชร ไวลิขิต 24,418,700 2.919

10 นายพรอ้มพงศ์ ไชยกุล 24,023,968 2.872

อื่นๆ 451,874,485 54.021

รวม 836,479,381 100.000

หมายเหตุ: ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ มีทุนช�าระแล้วจ�านวน 836,479,381 บาท
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โครงสรา้งการถือหุน้บรษัิทในกลุม่

บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (SMT) มีบรษัิทย่อย 3 บรษัิท ดังต่อไปน้ี

ช่ือ
ทุนจดทะเบียนและจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่าย การถือครองของ SMT 

รอ้ยละทุนจดทะเบียน ทุนที่ชำาระแล้ว จำานวนหุ้นที่ออก

1. STARS USA 20,000 USD 20,000 USD 20,000,000 หุ้น 59 %

2. SMT GE 1,000,000 บาท 500,000 บาท 50,000 หุ้น 99 %

3. SS RFID 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท 10,000,000 หุ้น 75 %

STARS MICROELECTRONICS USA, INC.

ที่ต้ังส�านักงาน เลขที่ 2157 O’Toole Avenue, Suite 10 
เมืองซานโฮเซ่ มลรฐัแคลิฟอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นตัวแทนจ�าหน่ายของบรษัิทฯ ใน
ต่างประเทศ ก่อต้ังขึ้นในปี 2548 โดยบรษัิทได้เข้าไปรว่ม
ลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 19 ต่อมา ได้ท�าการซื้อหุ้น จาก 

ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น 
รอ้ยละ 59 จุดเด่นคือมีทีมผู้บริหารของบริษัท Stars 
Microelectronics USA, Inc. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ยาวนานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ มีความรู้
ความช�านาญในการจัดจ�าหน่ายและรว่มพัฒนาสินค้ากับ
ลูกค้า รวมถึงการให้บรกิารรบัจ้างผลิตและประกอบชิ้น
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ใน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลาย ประเภท ใน
ซิลิกอนวัลเลย์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

SMT

STARTS USA SMT GE SS RFIDSTARS USA
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่�าคญั

บรษัิท เอสเอม็ท ีกรนี เอน็เนอรยี์ ่จ�ากดั (SMT GE)

ที่ต้ังส�านักงาน เลขที่ 605-606 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรอียุธยา 13160

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นบรษัิทสัญชาติไทย ก่อต้ังขึ้นในปี 
2552 มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงาน
แสงอาทิตย์ รวมทั้งธุรกิจด้านต่างๆ ที่เก่ียวเน่ือง เช่น การ
ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานแสง
อาทิตย์และพลังงานทดแทนทุกประเภท 

บรษัิท เอสเอส อารเ์อฟไอด ีจ�ากดั (SS RFID)

ที่ต้ังส�านักงาน เลขที่ 605-606 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรอียุธยา 13160

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นบรษัิทสัญชาติไทย ก่อต้ังขึ้นในปี 
2555 มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายระบบ Radio Frequency Identification (RFID) 
Tags ซ่ึงสามารถน�าไปใช้ในธุรกิจหลายประเภท เช่น การ
บรหิารสินค้าคงคลังในธุรกิจ Modern trade การตรวจ
สอบสัมภาระของผู้โดยสารในสนามบินชั้นน�า เป็นต้น ซึ่ง
ฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปอเมรกิา ทวีปยุโรป ทวีป
เอเซีย รวมถึงในประเทศญี่ปุ่น

ในปี 2563 บรษัิทฯ มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่
ส�าคัญ 

1. บรษัิทฯ ได้รบัคะแนน CG Score of Thai Listed 
Companies ประจ�าปี 2563 อยู่ในล�าดับ “ดีมาก” (Very 
Good)

2. บรษัิทฯ ได้รบัรางวัล CSR-DIW ประจ�าปี 2563 รางวลัน้ี
บรษัิทฯ ได้รบัจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ
บรษัิทฯ ได้รบัรางวัลต่อเน่ืองทุกปีมาโดยตลอด รางวัลน้ี
เป็นรางวัลที่มอบให้กับโรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน
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สทิธแิละประโยชน์จากบตัรส่งเสรมิการลงทุน

บรษัิทฯ ได้รบัสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 
ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบรษัิทฯ จ�านวน 4 ฉบับ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนภายใต้เงื่อนไข
ต่างๆที่ก�าหนดไว้ บรษัิทฯ ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระส�าคัญดังต่อไปน้ี

บัตรส่งเสรมิการลงทุนของบรษิัทฯ 

วันที่ได้รบัการอนุมัติการส่งเสรมิ
วันที่ 18 มีนาคม 2556

บัตรส่งเสรมิการลงทุน
เลขที่ 5195 (1)/2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ นร 1307/025304 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ประเภทกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน
ผลิตช้ินสว่นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SEMICONDUCTORและ 
PCBA 

สรุปสาระส�าคัญ สิทธ ิประโยชน์ และเง่ือนไข
• ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรบัก�าไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกิจการท่ีได้รบัการส่งเสรมิมมีลูค่าไมเ่กิน 
3,291,400,400 บาท และไม่เกินรอ้ยละ 150 ของเงิน
ลงทุน มี ก�าหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริม่มีรายได้จาก
การประกอบกิจการน้ัน

(สิทธิประโยชน์ที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้น
สุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รบั
ยกเว้นดังกล่าว สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้น
ระหวา่งเวลาน้ันไปหักออกจากก�าไรสทุธทิีเ่กิดข้ึนภายหลัง
ระยะเวลาที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีก�าหนด
เวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลาน้ัน โดยเลือก
หักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรอืหลายปีก็ได้

• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รบัการ
ส่งเสริมไปค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอด
ระยะเวลาที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 831.78 ล้านบาท

• ก�าลังการผลิต

SEMICONDUCTOR 3,621,560,000 ชิ้นต่อปี
PCBA 60,000,000 ชิ้นต่อปี
(เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

วันที่ได้รบัการอนุมัติการส่งเสรมิ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

บัตรส่งเสรมิการลงทุน
เลขที่ 1167(1)2555 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ อก 0907/004533 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2557

เลขที่ นร 1307/007613 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2558

เลขที่ นร 1307/016362 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

ประเภทกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน
ผลิต WAFER GRINDING และ WAFER DICING

สรุปสาระส�าคัญ สิทธ ิประโยชน์และเงื่อนไข
• ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรบัก�าไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกิจการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิมีก�าหนดเวลา 
8 ปี นับจากวันที่เริม่มีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน
(สิทธิประโยชน์ที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้น
สุดในวันที่ 01 พฤษภาคม 2565)
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รบั
ยกเว้นดังกล่าว สามารถน�าผล ขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้น
ระหวา่งเวลาน้ันไปหักออกจากก�าไรสุทธทิีเ่กิดข้ึนภายหลัง
ระยะเวลาที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีก�าหนด
เวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลาน้ัน โดยเลือก
หักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรอืหลายปีก็ได้

• ได้รบัลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรบัก�าไรสุทธิที่
ได้จากการลงทุนในอัตรารอ้ยละห้าสิบของอัตราปกติมี
ก�าหนดเวลาห้าปี นับจากวันที่พ้นก�าหนด

• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รบัการ
ส่งเสริมไปค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 830.42 ล้านบาท

• ก�าลังการผลิต

WAFER GRINDING และ WAFER DICING 172,572 ชิน้ต่อปี

(เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)



รายงานประจำาปี 2563 23

วันที่ได้รบัการอนุมัติการส่งเสรมิ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557

บัตรส่งเสรมิการลงทุน
เลขที่ 1500(2)2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ นร 1307/020247 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558

ประเภทกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน
ผลิต PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) 
, FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA) 
และ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครือ่งใช้ไฟฟ้า เช่น TV 
SET TOP BOX , WI-FI BOX , TABLET และ SMART 
METER เป็นต้น

สรุปสาระส�าคัญ สิทธ ิประโยชน์และเง่ือนไข
• ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรบัก�าไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิรวมกันไม่เกิน
รอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไมร่วมค่าทีดิ่นและทนุหมุนเวียน
มีก�าหนดเวลา 7 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการน้ัน
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รบั
ยกเว้นดังกล่าว สามารถน�าผล ขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้น
ระหวา่งเวลาน้ันไปหักออกจากก�าไรสทุธท่ีิเกิดขึน้ภายหลัง
ระยะเวลาที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีก�าหนด
เวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลาน้ัน โดยเลือก
หักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรอืหลายปีก็ได้

• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รบัการ
ส่งเสริมไปค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รบัการยกเว้นตามมาตรา 31 
วรรคหน่ึงและวรรคสาม มีมูลค่าไม่เกิน 107,500,000 
บาท ทั้งน้ี จะปรบัเปล่ียนตามจ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จรงิในวันเปิดด�าเนินการ
ตามโครงการที่ได้รบัการส่งเสรมิ

• ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 839.16 ล้านบาท

• ก�าลังการผลิต

-PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) 
500,000 ชิ้นต่อปี

-FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA) 
500,000 ชิ้นต่อปี

-TV SET TOP BOX , WI-FI BOX , TABLET และ SMART 
METER เป็นต้น

ปีละ 5,000,000 ชิ้นต่อปี 

(เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

วันที่ได้รบัการอนุมัติการส่งเสรมิ
วันที่ 2 มีนาคม 2558

บัตรส่งเสรมิการลงทุน
เลขที่ 58-2578-0-00-2-0 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ นร 1303M620200003094 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ ์
2562

ประเภทกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน
ผลิตเครือ่งมือแพทย์

สรุปสาระส�าคัญ สิทธ ิประโยชน์และเงื่อนไข
• ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรบัก�าไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกิจการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิมีก�าหนดเวลา 
8 ปี นับจากวันที่เริม่มีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน 
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนระหว่างเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นเวลาที่ได้รบัยกเว้นดังกล่าว สามารถน�าผลขาดทุน
ประจ�าปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาน้ันไปหักออกจากก�าไรสุทธิ
ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนด
เวลาน้ันโดยเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือ
หลายปีก็ได้

• ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รบัการ
ส่งเสรมิไปรวมค�านวณเพือ่เสียภาษีเงนิได้นิติบุคคล ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 836.40 ล้านบาท

• ก�าลังการผลิต
เครือ่งมือแพทย์ ปีละประมาณ 420,000 ชุด ต่อปี
(เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

นอกจากน้ี บรษัิทฯ ได้รบัสิทธิการส่งเสรมิการลงทุนจาก
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนที่ 7/2552 
เรือ่งมาตรการส่งเสรมิการลงทุนให้บรษัิทที่ได้รบัการส่ง
เสรมิจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
ตลาดหลักทรพัย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซ่ึงบรษัิทฯ จะได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยไม่จ�ากัดวงเงิน
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นโยบายการลงทุน และโครงสรา้งเงินลงทุน 

นโยบายการลงทุน 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ 
บรษัิทรว่มโดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เก้ือหนุนและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการท�าธุรกิจของบรษัิทฯ หรอืเป็นธุรกิจซึง่อยู่
ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจรญิเติบโต หรอืธุรกิจที่
บรษัิทฯ มีความถนัดและช�านาญ โดยจะค�านึงถึงอัตราผล
ตอบแทนที่ได้รบัจากการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
ของบรษัิทฯ เป็นส�าคัญ โดยบรษัิทฯจะควบคุมดูแลด้วย
การส่งกรรมการหรอืพนักงานระดับสูงเข้าไปเป็นตัวแทน
ของบรษัิทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และบรษัิทฯ มีสิทธิ
คัดค้าน (Veto Right) ในเรือ่งที่ส�าคัญ ๆ ที่จะด�าเนินการ
โดยบรษัิทย่อย และ/หรอื บรษัิทรว่มน้ัน ๆ โดยการลงทุน
ในบรษัิทดังกล่าวจะต้องผา่นการพจิารณาอนุมติัจากคณะ
กรรมการของบรษัิทฯ และผู้ถือหุ้น และ/หรอื ในกรณีที่
เป็นการเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกันจะต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย รวม
ทั้งต้องน�ากฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องมาบังคับใช้

โครงสรา้งเงินลงทุน 

• หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรยีกช�าระแล้ว ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียน : 1,229,890,150 บาท ประกอบด้วยหุ้น
สามัญจ�านวน 1,229,890,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท 
ทุนช�าระแล้ว: 836,479,381 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จ�านวน 836,479,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

• ใบส�าคัญแสดงสิทธ ิSMT-W2
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่  30 
เมษายน 2561 มมีติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส�าคัญ
แสดงสิทธิที่ จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่  2 
(SMT-W2) จ�านวนไม่เกิน 209,118,991 หน่วย ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไมคิ่ดมลูค่า 
ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดง
สิทธิ SMT-W2 ซึ่งใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญของบรษัิทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 2.10 
บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรบัอัตราการใช้สิทธิและ
ราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ

ทั้งน้ี วันก�าหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ผู้ถือใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ SMT-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดง
สิทธิ SMT-W2 ได้ในวันท�าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 
มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุ
ของใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขาย
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ซ่ึงตรงกับวันท่ี 1 มิถุนายน 
2561 จนถึงวันก�าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายในวันที่ 29 
พฤษภาคม 2563

โดย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 บรษัิทฯ ได้จัดสรรใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ SMT-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษัิทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า จ�านวน 209,118,803 
หน่วย คงเหลือที่ไม่ได้ถูกจัดสรรจ�านวน 188 หน่วย ทาง 
บรษัิทฯ จะด�าเนินการยกเลิกใบส�าคัญแสดงสทิธ ิSMT-W2 
ในส่วนที่คงเหลือดังกล่าวต่อไป 

นับจากวันท่ีออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 จนถึงวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญของบรษัิทฯ ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 
รวมเป็นจ�านวน 3,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญที่ได้จาก
การใช้สิทธิ จ�านวนทั้งส้ิน 3,000 หุ้น โดยยังคงเหลือใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีก จ�านวน 
209,115,803 หน่วย และเหลือหุ้นส�าหรบัรองรบัใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ SMT-W1 จ�านวน 209,115,803 หุ้น

• หุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บรษัิทฯได้ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2561 จ�านวน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยขายได้จ�านวน 217,300 หน่วย 
รวมเป็นเงิน 217 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุ
ชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้
แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งน้ี หุ้นกู้มีอายุ 2 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้
และครบก�าหนดไถ่ถอนทั้งจ�านวนในวันที่ 29 มีนาคม 
2563 หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี (อัตรา
ดอกเบี้ยท่ีแท้จรงิรอ้ยละ 7.15 ต่อปี) โดยจ่ายช�าระดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้



รายงานประจำาปี 2563 25

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณรอ้ยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและ
ส�ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการของบรษัิทฯ มีอ�านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 
หรอืเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนส�ารองส�าหรบัการช�าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายก�าลังการผลิต หรอื
กรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบรษัิทฯ ในอนาคต

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีดังน้ี

(บาท ต่อ หุ้น)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

การจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลงวด

ครึง่ปีแรก

0.20 0.20 - - - - - - - - -

การจ่ายเงินปันผล

จากผลการด�าเนิน

งานงวดครึง่ปีหลัง

0.50 - - - - - - - - - -*

การจ่ายเงินปันผล

ประจ�าปี

0.70 0.20 - - - - - - - - -*

*รอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ ประจ�าปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 
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โครงการในอนาคต

1. บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจให้มีความ
หลากหลายมากข้ึนเพือ่เพิม่รายได้และลดความเสีย่งในการ
ด�าเนินธุรกิจ เน้นการขยายก�าลังการผลิตเพือ่รองรบัลกูค้า
ในผลิตภัณฑท่ี์มีมูลค่าเพิม่และมอัีตราการเติบโตสงู โดยมุง่
เน้นใน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เก่ียวกับสารก่ึงตัวน�าไฟฟา้ (Semiconductor), กลุม่อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการสื่อสาร (Communication 
Devices), กลุ่มอุปกรณ์สื่อสารทางแสงและเครือข่าย 
พื้นฐาน (Optical Components) ,  กลุ่มอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับยานยนต์ (Automotive), และ กลุ่ม
อุปกรณ์ทางการแพทย ์(Medical Devices)

2. บรษัิทฯ เน้นการขยายอาณาเขตทางธุรกิจ และ ตลาด
ใหม่ๆ มากข้ึนในทุกทวีป เช่น สหรฐัอเมรกิา ยุโรป จีน และ
ประเทศอ่ืนๆในเอเชีย โดยมุ่งเน้นการสรา้งพันธมิตรทาง
ธุรกิจด้วยการขยายบรกิารเริม่จากการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และ การพัฒนาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ รวม
ถึงการบรกิารหลังการขาย

3. บรษัิทฯ ให้ความส�าคัญในการพัฒนาการจัดหาวัถุดิบ
เพือ่การผลิต การวางแผนบรหิารจัดการองค์กรให้สามารถ
ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยระบบ ERP เพื่อรองรบัการขยายตัวทางธุรกิจ

4. บรษัิทฯ ปรบัสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เป็นแบบ 
Global work place เพื่อรองรบัพนักงานในอนาคตที่อาจ
มาจากหลากหลายประเทศ พร้อมท้ังปลูกฝังค่านิยม 
Cross Functional Team Work เพื่อส่งเสรมิการท�างาน
รว่มกันเป็นทีมภายในองค์กร เพื่อให้ส่งมอบสินค้า และให้
ความส�าคัญ Time to market.

5. บรษัิทฯ ได้รบัขยายขอบเขตการผลิตภายใต้ การรบัรอง
มาตรฐาน ISO13485 (Quality Management System 
for Medical Devices) และ IATF16949 (Quality 
Management System for Automotive Devices) เพื่อ
รองรบัการขยายตัวทางธุรกิจ

การวิจยัและพฒันา 

ในฐานะที่การวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นข้อได้เปรยีบเชิง
การแข่งขันของผู้ด�าเนินธุรกิจ OSAT และ EMS บรษัิทฯ 
ได้ส่งเสรมิกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ไปทั่ว
องค์กร เริม่จาก ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และ การ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ สิง่น้ีช่วยให้ SMT สามารถมสีว่นรว่มกับ
ลูกค้าในทุกช่วงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีภารกิจ
หลักดังน้ี

• ขยายความสามารถของ SMT จากการเป็นเพียงบรษัิท
รับจ้างผลิต (OEM) เป็น บริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิต (ODM) 

• การให้ค�าปรกึษาด้านเทคนิคเพือ่สรา้งความไวว้างใจและ
ความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าที่เป็นพันธมิตร

• เพ่ือสร้างความได้เปรียบในห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) ส�าหรบัการจัดหาวัตถุดิบ โดยการใช้โมเดลต้นทุน
แบบ “design-in”

ไม่เพียงแต่การด�าเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาภายใน
องค์กร แต่บรษัิทฯ ได้ท�างานอย่างใกล้ชิดกับ external 
partners และสถาบันการวิจัยต่างๆ รวมทั้งลูกค้าของ 
บรษัิทฯ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่ง
เทคโนโลยแีละความเชีย่วชาญใหม่ๆ  เพ่ือน�ามาใชกั้บสนิค้า
และบรกิารของเรา

กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้น จะก่อให้
เกิดความมัน่ใจในขอ้ได้เปรยีบเชิงการแข่งขนัในตลาด การ
ร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับลูกค้าและสถาบันการวิ จัย
คุณภาพที่ดีที่สุด และความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อความ
ยั่งยืนของธุรกิจของเรา



า ร ง
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ความรบัผดิชอบต่อสงัคม

Corporate Social Responsibility (CSR)

บรษัิทฯ ได้ด�าเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองกับกรมโรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส�าหรับโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่ง
แวดล้อม และรบัผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW 
2563) ส�าหรบันโยบายและรายงานความรบัผิดชอบต่อ
สังคมเบื้องต้นตามโครงการน้ี ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้ที่
สนใจสามารถอ่านและศึกษารายละเอียดซึ่งบรษัิทฯ ได้
เผยแพรไ่ว้อย่างครบถ้วน ในเวบไซต์ของบรษัิทฯ ที่ www.
starsmicro.com หัวข้อ CSR 

รายงานความรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibilities Report) บรษัิทฯ ได้แยกเล่มในการ
เปิดเผยต่างหากจากรายงาน 56-1 และ 56-2 ผู้ถือหุ้นทุก
ท่าน และผู้ที่สนใจสามารถอ่านและศึกษารายละเอียด 
ซึ่งบรษัิทฯ ได้เผยแพรไ่ว้อย่างครบถ้วน ในเวบไซต์ของ 
บรษัิทฯ ที่ www.starsmicro.com หัวข้อ CSR

นโยบายภาพรวม

บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับ
กิจการทีดี่และยึดหลักจรยิธรรมควบคู่ไปกับการใสใ่จดแูล
รกัษาส่ิงแวดล้อมและสังคม บรษัิทฯ มีความส�านึกที่จะรบั
ผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จรงิ โดยค�านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ต้ังแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน
ตลอดจนสังคมในวงกว้าง ทั้งน้ีเพื่อน�าไปสู่การพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ส�าหรบักิจกรรมการมีส่วนรว่มรบัผิด
ชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
น้ันบรษัิทฯ มีความเชื่อว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนา
ที่ยั่งยืนน้ัน มีความส�าคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอ้ือต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
ซ่ึงเป็นที่ต้ังของบริษัทฯ น้ันเปรียบเสมือนเป็นบ้านของ 
บรษัิทฯ เพราะบรษัิทฯ เป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของชุมชนและ
สังคมน้ี นอกจากน้ีบรษัิทฯ มุ่งที่จะสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่
ยังประโยชน์ทางธุรกิจและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของโลก และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก น่ันคือเป็นธุรกิจที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน บรษัิทฯ จึงมีนโยบาย CSR 
ดังน้ี

ด้านชุมชนและสังคม

1. บรษัิทฯ จะส�ารวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดย
รอบในพื้นที่ทั้งใกล้และไกล ว่าได้รบัผลกระทบในทางลบ
จากการด�าเนินธุรกิจหรือโครงการที่จะด�าเนินการใน
อนาคตมากน้อยเพียงใด เพื่อน�ามาพิจารณาแก้ไข/
ปรบัปรุงการด�าเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และ
สรา้งความเสียหายต่อชุมชนและสังคม ทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมอาสาที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. บรษัิทฯ จะรว่มกันรกัษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและ
สังคมให้น่าอยู่
4. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างพอเพียง 
5. บริษัทฯ จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะ

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. บรษัิทฯ จะสรา้งสรรค์และผลิตผลิตภัณฑท์ีไ่มเ่ป็นพษิต่อ
โลก
2. บริษัทฯ จะปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตตามความ
เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
3. บรษัิทฯ จะส่งเสรมิการน�าวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
4. บรษัิทฯ จะแบ่งปันข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆท้ังในและนอกประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อม
5. บรษัิทฯ จะปรบัปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
จรงิจังและต่อเน่ือง

บริษัทฯ จัดโครงการฝึกอบรมเป็นการภายใน inside 
training เพื่อให้พนักงานทุกระดับรบัทราบนโยบายสิ่ง
แวดล้อมของบรษัิทฯ และจัดฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้
ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ต่อต้านการทุจรติคอรปัชั่นของบรษัิทฯ และตระหนักถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี
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บรษัิทฯ ได้แต่งต้ังคณะท�างานด้านความรบัผิดชอบต่อ
สังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การด�าเนินการด้าน CSR 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้ง 8 ด้านดังน้ี

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บรษัิทฯ จะ
ปฏิบติัอย่างมจีรยิธรรมของกิจการต่อกิจการอ่ืน และสรา้ง
สัมพันธภาพระหว่างกิจการให้ดี โดยยึดหลักการแข่งขันที่
เปน็ธรรม สง่เสรมิความรบัผิดชอบต่อสงัคมในคู่ค้า เคารพ
ต่อสิทธใินทรพัย์สิน และจะหลีกเล่ียงพฤติกรรมที่สามารถ
บั่นทอนกระบวนการทางการเมืองอย่างยั่งยืน

2. การต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั่น บรษัิทฯ จะสรา้งความ
เชื่อมั่น ในการเป็นแบบอย่างที่ดีของการต่อต้านการทุจรติ 
อีกทั้งมุ่งมั่นสนับสนุนการก�ากับดูแล ส่งเสรมิ อบรม ให้
พนักงาน ตัวแทน คู่สัญญารบัจ้าง คู่ค้า ตระหนักถึงการ
ทุจรติที่อาจเกิดขึ้น และสรา้งและรกัษาระบบการต่อต้าน
การทุจรติที่มีประสิทธิผล นอกเหนือไปจากวิธีการบรหิาร
ความเสี่ยงของกิจการอย่างยั่งยืน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บรษัิทฯ จะส่งเสรมิให้มีการ
เฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชน
ภายในกิจการ และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักสากล 
ต้ังแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ลงไปถึงระดับ
พนักงาน และให้ค�าปรกึษา ตรวจสอบการเคารพในสิทธิ
ความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม อย่างยั่งยืน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บรษัิทฯ เคารพ
สิทธิในการท�างานตามหลักมนุษยชน โดยจะไม่เลือก
ปฏิบัติไม่แบ่งแยกถ่ินก�าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ 
สถานภาพการสมรส และไม่กีดกัน ไม่สรา้งอคติหรอืความ
ล�าเอียงในการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 
15 ปี และให้ความคุ้มครองสภาพการท�างานของพนักงาน 
บรษัิทฯ จะจ่ายค่าจ้างแรงงาน และจัดสวัสดิการให้ เพื่อ
เป็นหลักประกันความม่ันคง โดยการจ่ายค่าตอบแทนเป็น
ไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจัดสถานที่ท�างานให้เกิด
ความปลอดภัยในการท�างาน และมีสุขอนามัยที่ดีในการ
ท�างาน

ในทุกปี บรษัิทฯ จะจัดให้มีการอบรมให้กับวิศวกรและช่าง
เทคนิคตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นทีมป้องกันเหตุ
ฉุกเฉินของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความ
ช�านาญในการป้องกันและเกิดความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรพัย์สินของตัวพนักงานเอง และของบรษัิทฯ ในปี 2563 
น้ี บรษัิทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานในสาย
การผลิตจ�านวน 7 ครัง้ โดยพนักงานได้รบับาดเจ็บเพียง
เล็กน้อย 

โครงสรา้ง CSR - DIW

หลกัการความรบัผดิชอบ
7  หลักในการปฎบิตัิ

CSR - DIW

Corporate Social  Responsibility
Department of Industrial Works

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ภายใตก้ารดาํเนินงานของ

ตรวจสอบได้

โปรง่ใส

มีจรยิธรรม

ยอมรบัผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เคารพหลักจรยิธรรม

เคารพหลักปฏิบัติสากล

เคารพสิทธิมนุษยชน

โครงสรา้ง CSR - DIW

หลักการความรบัผดิชอบ
7  หลักในการปฎบิตัิ

CSR - DIW

Corporate Social  Responsibility
Department of Industrial Works

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ภายใตก้ารดาํเนินงานของ

ตรวจสอบได้

โปรง่ใส

มีจรยิธรรม

ยอมรบัผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เคารพหลักจรยิธรรม

เคารพหลักปฏิบัติสากล

เคารพสิทธิมนุษยชน
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5. ความรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภค บรษัิทฯ จะให้ค�าปรกึษา 
และให้ข้อมูลต่อผู้บรโิภค เพื่อป้องกันสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้บรโิภค โดยจัดหาสินค้าและพัฒนาสินค้า
และการบรกิารท่ีมปีระโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม เพือ่
ให้เกิดการบรโิภคอย่างยั่งยืน นอกจากน้ีบรษัิทฯ จะให้
ความรูแ้ละข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
และบรกิารของบรษัิทฯ อย่างยั่งยืน

6. การดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม บรษัิทฯ ตระหนักว่า การ
ประกอบธุรกิจได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่ง
แวดล้อมบ้าง บรษัิทฯ จะพยายามวางแผนและจัดการ
ควบคุม ป้องกันกิจกรรมทางการผลิตของบรษัิทฯ ให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และควบคุมอัตราการ
ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ให้น้อยที่สุด และฟื้ นคืน
ทรพัยากรที่สูญเสียไปอย่างยั่งยืน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ จะร่วมกับ
ชุมชนในการสรา้งการมีส่วนรว่มของชุมชน โดยให้ข้อมูล 
และให้ค�าปรกึษา และให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ 
ในการท�ากิจกรรมรว่มกัน และให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการ
เสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับตัวชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรน่วัตกรรมซ่ึงได้จากการ
ด�าเนินงานที่มีความรบัผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ผู้มีส่วนได้เสีย บรษัิทฯ มีแนวทาง ลดการใช้พลังงาน หรอื
วัตถุดิบในการผลิต และมุ่งผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม และมุ่งพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆที่มีประโยชน์กับ
บริษัทฯ และสังคมอย่างรับผิดชอบ ทั้งในระดับบุคคล 
ระดับกิจการ และระดับประเทศ อย่างยั่งยืน

คณะทาํงานจดัทาํระบบ CSR บรษัิท สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

ประธาน  CSR - DIW

หวัหน้าคณะทาํงาน

รองหวัหน้าคณะทํางาน

หวัหน้าทาํงานและคณะทาํงาน
ดา้นการกํากบั

ดแูลองค์กร

หวัหน้าทาํงานและคณะทาํงาน
ดา้นสทิธมินุษยชน

หวัหน้าทาํงานและคณะทาํงาน
ดา้นสิง่แวดลอ้ม

หวัหน้าทาํงานและคณะทาํงาน
ดา้นประเดน็ดา้นผู้บรโิภค

หวัหน้าทาํงานและคณะทาํงาน
ดา้นการปฏิบตัดิา้นแรงงาน

หวัหน้าทาํงานและคณะทาํงาน
ดา้นการดําเนินงาน

อยา่งเปน็ธรรม
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บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมของบรษิัทฯ (CSR) 

4. บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 ให้ค�าปรกึษาหารอื ตรวจสอบเก่ียวกับการบ่งช้ีและการ
จัดการลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์
และการบรกิาร
4.2 ส่งเสรมิการบรโิภคและการผลิต การใช้ทรพัยากร
อย่างยั่งยืนและการรณรงค์ เพื่อลดการเปล่ียนแปลงภูมิ
อากาศ รวมถึงการสรา้งคุณค่าการบรกิารเชิงนิเวศ
4.3 รว่มกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้
4.4 ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตามและ
รายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดท�า รวมถึง
ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนด
4.5 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรม
แนวทางให้ผู้เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 

5. บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านการด�าเนิน
งานอย่างเป็นธรรม

5.1 ให้ค�าปรึกษาหารือ ตรวจสอบการต่อต้านการ
คอรร์ปัชั่น และการต่อต้านการรบัสินบน การมีส่วนรว่ม
ทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันท่ีเป็นธรรม    
การส่งเสรมิความรบัผิดชอบต่อสังคมในขอบเขตของผลก
ระทบ รวมทั้งการเคารพสิทธิในทรพัย์สิน
5.2 รว่มกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้
5.3 ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตาม และ
รายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดท�า รวมถึง
ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนด 
5.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรม
แนวทางให้ผู้เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ

6. บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านการปฏิบัติ
ด้านผู้บรโิภค 

6.1 ให้ค�าปรกึษาหารอื ตรวจสอบการให้ข้อมูลการท�าการ
ตลาด และการปฏิบัติ เพ่ือการปกป้องสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของผู้บรโิภค การจัดหา และการพัฒนาสินค้า
และการบรกิารที่เป็นประโยชน์ รวมตลอดถึงการบรโิภค
อย่างยั่งยืน 
6.2 รว่มกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
6.3 ด�าเนินการจัดท�าเอกสาของระบบ ติดตาม และ
รายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดท�า รวมถึง
ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนด 

1. บทบาทหน้าทีข่องคณะท�างานด้านการก�ากับดแูล
องค์กร

1.1 บรหิารจัดการและก�ากับดูแลองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายที่ต้ังไว้โดยค�านึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเกิด
ประโยชน์ต่อสังคมทั่วไป
1.2 รว่มกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
1.3 ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตามและ
รายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดท�า รวมถึง
ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับระบบให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนด
1.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และส่ือสารอบรม
แนวทางให้ผู้เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 

2. บทบาทหน้าทีข่องคณะท�างานดา้นสทิธมินุษยชน

2.1 ให้ค�าปรกึษา ตรวจสอบการเคารพในสิทธิความเป็น
พลเมือง สิทธิการเมือง สิทธิด้านสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม กลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
ตลอดถึงสิทธิพื้นฐานในการท�างาน
2.2 รว่มกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้
2.3 ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตามและ
รายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดท�า 
รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับระบบให้เป็น
ไปตามข้อก�าหนด
2.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และส่ือสารอบรม
แนวทางให้ผู้เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 

3. บทบาทหน้าท่ีของคณะท�างานด้านการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

3.1 ให้ค�าปรกึษา ตรวจสอบการจ้างงาน และความสมัพนัธ์
ในการจ้างงาน เงื่อนไขการท�างานและคุ้มครองทางสังคม 
การเจรจา หรอื ทางสังคมสุขภาพและความปลอดภัยใน
การท�างาน รวมตลอดถึงการพัฒนาทรพัยากรบุคคล
3.2 รว่มกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้
3.3 ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตามและ
รายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดท�า รวมถึง
ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับระบบให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนด
3.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบและส่ือสารอบรม
แนวทางให้ผู้เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 
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6.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรม
แนวทางให้ผู้เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 

7. บทบาทหน้าทีข่องคณะท�างานด้านการมีส่วนรว่ม 
และการพัฒนาชุมชน 

7.1 ให้ค�าปรกึษาหารอื ตรวจสอบการมีส่วนรว่มในการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ชุมชน 
7.2 รว่มกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
7.3 ด�าเนินการจัดท�าเอกสารของระบบ ติดตามและ
รายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดท�า รวมถึง
ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับระบบให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนด 
7.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรม
แนวทางให้ผู้เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ 

8. บทบาทหน้าท่ีเลขานุการการจัดท�าระบบ CSR 

8.1 ด�าเนินการจัดท�าประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการและ
คณะท�างานด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม 
(CSR) จากการพิจารณาจากคณะกรรมการด�าเนินงาน
ระบบ (CSR)
8.2 ด�าเนินการจัดประชุมติดตามความคืบหน้า ประสาน
งานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดระบบ จัดท�าบันทึก
ประชุม พรอ้มทัง้จัดท�าสรุปรายงานความคืบหน้ากิจกรรม
แจ้งต่อคณะกรรมการและคณะท�างานด้านความรบัผิด
ชอบของบรษัิทต่อสังคม (CSR) 
8.3 รวบรวมข้อมูลและการจัดท�ารายงานข้อมูลของสถาน
ประกอบการและชุมชนตามรูปแบบคู่มือการรายงานความ
รบัผิดชอบต่อสังคม 
8.4 ด�าเนินการสื่อสารข้อมูลระบบ CSR ให้ผู้เก่ียวข้อง
ภายในองค์กรทราบ 

การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

บริษัทฯ ได้ท�าการก�าหนดแนวปฏิบัติ และสื่อสารกับ
พนักงานทุกคนให้รบัทราบ นอกจากน้ี เพื่อให้การด�าเนิน
งานของบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นไป ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่
ดี ตามหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรบั
ผิดชอบ (Responsible Business Alliance – RBA) และ
ตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจรติ บรษัิทฯ 
จึงก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติ และสินบน และจะ
ประกาศพรอ้มเผยแพร ่เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บรหิาร และ
พนักงานปฏิบัติ

กลไก/กระบวนการในการรับข้อเสนอแนะประเด็น

หรอืให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบรหิารสูงสุด และพนักงานใน

การปฏิบัติหน้าที่

บรษัิทฯ เปดิโอกาสให้ผูม้สีว่นได้เสยีมสีว่นรว่มในการเสนอ
แนะความคิดเห็น ผ่านการสานเสวนาผู้มีส่วนได้เสีย ตู้รบั
ความคิดเห็น E-Mail ผา่นฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธุรการ 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการ
ความปลอดภัย
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8.4  ด ำเนินกำรส่ือสำรขอ้มูลระบบ CSR ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งภำยในองคก์รทรำบ   
 

 
 

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน 

 บริษัทฯ ได้ทำการกำหนดแนวปฏิบัติ และส่ือสารกับพนักงานทุกคนให้รับทราบ   นอกจากนี้ เพื่อให้การ
ดำเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นไป ตามหลักการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี ตามหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance – 
RBA) และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และสินบน 
และจะประกาศพร้อมเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติ 

กลไก/กระบวนการในการรับข้อเสนอแนะประเด็นหรือให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารสูงสุด และพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ผ่านการสานเสวนาผู้มีส่วนได้
เสีย ตู้รับความคิดเห็น E-Mail ผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ และ
คณะกรรมการความปลอดภัย 

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

      ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม  

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)  

 ในปี 2563 บริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนดังนี้ 

1. “กิจกรรมบริจาคโลหิต”  

 เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำประโยชน์แก่สังคม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี2 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  จาก
ผู้บริหารและพนักงาน ท่ีมีจิตอาสาในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ท่ีมีความจำเป็นและขาดแคลน ซึ่ง
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประจำของบริษัทท่ีจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน  

 

 

การด�าเนินธรุกิจที่มีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2563 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไม่ได้ถูกตรวจสอบหรอืฝ่าฝืนกฎหมาย ในเรือ่งความรบัผิดชอบต่อสังคม 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) 

ในปี 2563 บรษัิทได้ท�ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนดังน้ี

1. “กิจกรรมบรจิาคโลหิต” 

เพ่ือให้พนักงานได้รว่มท�าประโยชน์แก่สังคม และสนับสนุนการมีส่วนรว่มในการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ บรษัิทฯ จึงได้รว่มกับภาค
บรกิารโลหิตแห่งชาติที่2 จังหวัดลพบุร ีจัดกิจกรรมรบับรจิาคโลหิต จากผู้บรหิารและพนักงาน ที่มีจิตอาสาในการบรจิาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือ
แก่ผู้ที่มีความจ�าเป็นและขาดแคลน ซึ่งกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมประจ�าของบรษัิทที่จัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน

 
 

 

 

 

 

 

     2. บริจาคน้ำด่ืมและส่ิงของท่ีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยให้กับวัดพระบาทน้ำพุ 
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

     3. บริจาคน้ำด่ืมให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ณ ท่ีว่าการอำเภอสีค้ิว จังหวัด 
นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

2. บรจิาคน้�าด่ืมและสิ่งของที่จ�าเป็น้ส�าหรบัผู้ป่วยให้กับวัดพระบาทน้�าพุ จังหวัดสระบุรี

 
 

 

 

 

 

 

     2. บริจาคน้ำด่ืมและส่ิงของท่ีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยให้กับวัดพระบาทน้ำพุ 
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

     3. บริจาคน้ำด่ืมให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ณ ท่ีว่าการอำเภอสีค้ิว จังหวัด 
นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

3. บรจิาคน�าด่ืมให้กับประชาชนที่ได้รบัผลกระทบจากไวรสั COVID-19 ณ ที่ว่าการอ�าเภอสีค้ิว จังหวัด นครราชสีมา
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    4. บริจาคน้ำด่ืมให้กับสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกิจกรรมเล้ียง
อาหารกลางวันเด็กกำพร้าวัดบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

   

 

 

 

  5. บริจาคน้ำด่ืมพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจำเป็น เพื่อสนับสนุนโครงการตู้ปันสุข ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

 

 

 

 

 

 

  6. ถวายน้ำด่ืมพร้อมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เช้ือไวรัส COVID-19 ให้กับพระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา   ณ วัดกำแพง และ วัดชุมพลนิกายาราม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

4. บรจิาคน�าด่ืมให้กับส�านักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรอียุธยา เพื่อรว่มกิจกรรมเล้ียงอาหารกลางวันเด็กก�าพรา้วัดบาง
เพลิง อ�าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรอียุธยา

5. บรจิาคน�าด่ืมพรอ้มเครือ่งอุปโภคบรโิภคท่ีจ�าเป็นเพ่ือสนับสนุนโครงการตู้ปันสุข รว่มกับศูนย์ด�ารงธรรม จังหวัดพระนครศรอียุธยา และ
ส�านักงานพัฒนาชุมชน อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

 
    4. บริจาคน้ำด่ืมให้กับสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกิจกรรมเล้ียง
อาหารกลางวันเด็กกำพร้าวัดบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

   

 

 

 

  5. บริจาคน้ำด่ืมพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจำเป็น เพื่อสนับสนุนโครงการตู้ปันสุข ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

 

 

 

 

 

 

  6. ถวายน้ำด่ืมพร้อมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เช้ือไวรัส COVID-19 ให้กับพระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา   ณ วัดกำแพง และ วัดชุมพลนิกายาราม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 
    4. บริจาคน้ำด่ืมให้กับสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกิจกรรมเล้ียง
อาหารกลางวันเด็กกำพร้าวัดบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

   

 

 

 

  5. บริจาคน้ำด่ืมพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจำเป็น เพื่อสนับสนุนโครงการตู้ปันสุข ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

 

 

 

 

 

 

  6. ถวายน้ำด่ืมพร้อมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เช้ือไวรัส COVID-19 ให้กับพระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา   ณ วัดกำแพง และ วัดชุมพลนิกายาราม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

6. ถวายน�าด่ืมพรอ้มหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพรเ่ชื้อไวรสั COVID-19 ให้กับพระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดก�าแพง และ 
วัดชุมพลนิกายาราม อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา
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  7. บริจาคชุด Smock ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคไวรัส COVID-19 ผ่าน
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต 
เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ 

 
 
 
 

 

 

 

 

      8. โครงการ “ห่วงใยเพื่อนสตาร์ส ร่วมต้าน COVID-19” บริษัทฯ ร่วมกับจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมมอบ
หน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน เพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดีและป้องกันการแพร่กระจายเช้ือไวรัส COVID-19 

 

  
 
 

      9.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง กับคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง โดย
บริษัทฯได้มอบทุนการศึกษา แจกขนม น้ำด่ืม และของขวัญให้กับนักเรียน 

7. บรจิาคชุด Smock ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพรก่ระจายเชื้อโรคไวรสั COVID-19 ผ่านศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีคณะแพทย์ศาสตรม์หาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรต เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ

 
 

 

 

  7. บริจาคชุด Smock ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคไวรัส COVID-19 ผ่าน
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต 
เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ 

 
 
 
 

 

 

 

 

      8. โครงการ “ห่วงใยเพื่อนสตาร์ส ร่วมต้าน COVID-19” บริษัทฯ ร่วมกับจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมมอบ
หน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน เพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดีและป้องกันการแพร่กระจายเช้ือไวรัส COVID-19 

 

  
 
 

      9.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง กับคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง โดย
บริษัทฯได้มอบทุนการศึกษา แจกขนม น้ำด่ืม และของขวัญให้กับนักเรียน 

8. โครงการ “ห่วงใยเพ่ือนสตารส์ รว่มต้าน COVID-19” บรษัิทฯ รว่มกับจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน เพื่อสุขภาพ
อนามัยที่ดีและป้องกันการแพรก่ระจายเชื้อไวรสั COVID-19

9.รว่มสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง กับคณะครูและผู้ปกครองโรงเรยีนชุมชนวัดก�าแพง โดยบรษัิทฯ ได้มอบทุนการศึกษา 
แจกขนม น�าด่ืม และของขวัญให้กับนักเรยีน

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       10. พนักงานบริษัทฯ ร่วมกันเป็นจิตอาสาจัดทำมุมสร้างเสริมทักษะนอกห้องเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนวัดกำแพง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)36

10. พนักงานบรษัิทฯ รว่มกันเป็นจิตอาสาจัดท�ามุมสรา้งเสรมิทักษะนอกห้องเรยีนให้กับนักเรยีนโรงเรยีนชุมชนวัดก�าแพง อ�าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรอียุธยา

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       10. พนักงานบริษัทฯ ร่วมกันเป็นจิตอาสาจัดทำมุมสร้างเสริมทักษะนอกห้องเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนวัดกำแพง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต
คอรัปช่ันอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมิน ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ 

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นไป 
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) และ
ตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และสินบน และจะ
ประกาศพร้อมเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติดังนี้ 
1.  บริษัทฯ จะต่อต้านการทุจริต และไม่ยอมรับการให้ หรือการรับของขวัญ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด 
ท่ีมีเจตนาจูงใจให้เกิดการดำเนินการ หรือเกิดการกระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย  
2.  บริษัทฯ ต้องมีจรรยาบรรณ และมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต รวมถึงมีหน้าท่ีในการ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต อีกท้ังต้องมีการสอบทานตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทได้
กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ  
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การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรร์ปัช่ัน

บรษัิทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง รบั
ผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจรติคอรปัช่ัน
อยา่งต่อเน่ือง เพือ่ประเมนิ ทบทวนและปรบัปรุงมาตรการ
ต่อต้านการทุจรติคอรปัชั่น และให้รายงานต่อคณะกรรม
การบรษัิทฯ รบัทราบ

เพื่อให้การด�า เนินงานของบริษัท สตาร์ส  ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นไป ตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามจรรยาบรรณแนวรว่ม
ประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) และตาม
มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจรติ บรษัิทฯ จึง
ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และสินบน และจะ
ประกาศพรอ้มเผยแพร ่เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บรหิาร และ
พนักงานปฏิบัติดังน้ี

1. บรษัิทฯ จะต่อต้านการทุจรติ และไม่ยอมรบัการให้ หรอื
การรบัของขวัญ สินบน หรอืผลประโยชน์อ่ืนใด ที่มีเจตนา
จูงใจให้เกิดการด�าเนินการ หรอืเกิดการกระท�าการใดๆ 
เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
2. บรษัิทฯ ต้องมีจรรยาบรรณ และมีความมุ่งมั่นในการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจรติ รวมถึงมีหน้าท่ีในการก�าหนด
แนวทางการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจรติ อีกทั้งต้อง
มีการสอบทานตามแนวทางปฏิบัติที่บรษัิทได้ก�าหนดไว้
อย่างสม�าเสมอ 
3. ผู้บรหิารและพนักงานของบรษัิทฯ มีหน้าที่ป้องกันและ
ดแูลไมใ่ห้เกิดการทุจรติ และสนิบน หากพบการทุจรติหรอื
พบเหตุอันควรเช่ือได้ว่า มีพฤติกรรม หรอืเจตนาที่ส่อไป
ในทางทุจรติ และสินบน ให้แจ้งต่อผู้บรหิารหรอืผู้บังคับ
บัญชาทราบโดยเรว็ โดยส่งจดหมายรอ้งเรยีนที่กล่องรบั
เรือ่งรอ้งเรยีน บรเิวณโรงอาหาร และบรเิวณอ่ืนท่ีเหมาะ
สมของบรษัิทฯ 
4. ส�าหรบับุคคลภายนอก หากพบการทุจรติ และสินบน 
หรอืพบเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้บรหิารหรอืพนักงานของ 
บรษัิทฯ มีพฤติกรรม มเีจตนาทีส่อ่ไปในทางทจุรติ สามารถ
แจ้งเบาะแสไปยงัอีเมล์ complainbox@starsmicro.com
5. บรษัิทฯ ขอให้ผู้แจ้งเบาะแส มั่นใจได้ว่า จะได้รบัการ
คุ้มครอง และบรษัิทฯ จะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ให้มีหน้าที่ตรวจ
สอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา และบรษัิทฯ จะเก็บ
รกัษาข้อมูลน้ีไว้เป็นความลับสูงสุด

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบตัใินการปอ้งกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบั
การคอรร์ปัช่ัน

บรษัิทฯ ก�าหนดแนวทางดังน้ี

1. ก�าหนดให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติของตนเอง ตามแนวทางจรยิธรรม
ธุรกิจของบรษัิทฯ และจรรยาบรรณ รวมทั้งตามจรรยา
บรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(EICC) ที่บรษัิทฯ ประกาศ และตามมาตรฐานสากลด้าน
การต่อต้านการทุจรติ

2. ก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ประเมิน
ความเสี่ยงจากการทุจรติคอรปัชั่น และรวบรวมประเด็น
ที่ส�าคัญ น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบรษัิทฯ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ 
ตรวจสอบ และส่ังการด�าเนินการแก้ไข และมอบหมายให้
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ติดตามผล และรายงาน
อย่างต่อเน่ือง

4. ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่ือสาร และจัดฝึกอบรมแก่
พนักงานเก่ียวกับการป้องกันการทุจรติคอรปัชั่น รวมถึง
นโยบายท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และนโยบายการรบัของขวัญ อย่างต่อเน่ือง 

ในปี 2563 บรษัิทฯ ไม่มีกรณีการท�าผิดด้านการทุจรติ 
(Fraud) หรอืกระท�าผิดจรยิธรรม (Penalty) ใด ไม่มีกรณี
ที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารลาออกอันเน่ืองจากประเด็น
เรือ่งการก�ากับดูแลกิจการของบรษัิทฯ แต่อย่างใด และ
ไม่พบกรณีการปฏิบัติในทางลบอันมีผลต่อช่ือเสียงของ 
บรษัิทฯ อันเน่ืองมาจากความล้มเหลวในการท�าหน้าทีส่อด
ส่องดูแลของคณะกรรมการบรษัิทฯ 

นอกจากน้ีในปี 2563 บรษัิทฯ ไม่ได้รบัการรอ้งเรยีนเรือ่ง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า 
และชุมชนที่ใกล้เคียงบรษัิทฯ ซ่ึงบรษัิทฯ จะส่งเสรมิให้
พนักงาน และผู้บรหิารปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนแบบ
สากล อย่างต่อเน่ืองยั่งยืน
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การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล

บรษัิทฯ ให้ความส�าคัญต่อการบรหิารทรพัยากรบุคคลเปน็
อย่างมากและมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาทุนมนุษย์ (Human 
Capital Development) ของบริษัทฯ ให้เข้มแข็ง ให้
สอดคล้องไปกับวสิยัทัศน์ พนัธกิจ และกลยุทธของบรษัิทฯ 
เพราะบรษัิทฯ ตระหนักว่า บุคคลากร คือ ทรพัย์สินที่มีค่า
ยิ่งของบรษัิทฯ 

1. แผนระยะสั้นของการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

บรษัิทฯ มุง่ทีจ่ะพฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงาน
ด้วยการ ฝึกอบรมให้พนักงานมีขีดความสามารถสูง ใน
การปฏิบัติงานและมีทักษะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
(Multi-Skilled) สามารถสรา้งผลผลิตที่ดีทั้งเชิงปรมิาณ
และเชิงคุณภาพให้เป็นที่ยอมรบัของ ลูกค้าของบรษัิทฯ 
เป็นอย่างสูง

2. แผนระยะยาวของการบรหิารทรพัยากรบุคคล

บรษัิทฯ จะด�าเนินโครงการส�าคัญต่างๆ ท่ีได้เริม่ต้นไว้ ให้
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่

• Competency Management System

โครงการน้ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
องค์กร อย่างเต็มที่ โดยจะน�าระบบน้ีไปใช้กับระบบต่างๆ 
ในการบรหิารทรพัยากรบุคคล เช่น ระบบการสรรหาและ
ว่าจ้าง ระบบการฝึกอบรมและพัฒนา และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติของพนักงาน เป็นต้น 

• Diversity Management 

บรษัิทฯ ได้เน้น การบรหิารความหลากหลายเพื่อเตรยีม
ตัวรบัการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน
อนาคตอันใกล้ของประเทศไทย โดยส่งเสรมิให้พนักงาน
ได้พัฒนาทักษะด้านภาษาให้มากขึ้นและจัดสภาพ
แวดล้อมในการท�างานให้มีสภาพแวดล้อม ที่ดีใกล้เคียง
กับ Global Environment มากขึ้น 

• Employee Engagement 

บริษัทฯ ได้จัดท�าโครงการน้ีข้ึนเพ่ือสร้างความผูกพัน
ระหว่างพนักงานกับบรษัิทฯ ให้พนักงานท�างานด้วยความ
มุ่งมั่น อุทิศตนเพื่อบรษัิทฯ อย่างเต็มความสามารถ โดย
การส่งเสรมิให้พนักงานมีส่วนรว่มในการบรหิารงานของ 

บริษัทฯ ในทุกระดับ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
พนักงาน กับฝ่ายบรหิาร ตลอดจนส่งเสรมิให้พนักงานได้
พัฒนาตนเอง เพื่อที่จะเติบโตไปในสายงานต่อไปใน
อนาคต

บรษัิทฯ มีกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ โดยพนักงานจ่ายส่วน
หน่ึงและบรษัิทฯ จ่ายสมทบ ซ่ึงอัตราสมทบเป็นไปตามที่
กฎหมายก�าหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสรมิการออม
เงินแบบผูกพันระยะยาว (Contractual Savings) ส�าหรบั
ลูกจ้าง เพ่ือไวใ้ช้จ่ายเม่ือยามเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรอื
ต้องออกจากงาน

นอกจากน้ันบรษัิทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะสรา้งให้บรษัิทฯ เป็น
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยการจัด
สภาพแวดล้อมในการท�างานที่จะท�าให้ พนักงานมีความ
สุขในการท�างาน ซึ่งจะท�าให้ พนักงานร่วมกันสร้าง
ผลผลิตท้ังเชิงปรมิาณและ คุณภาพให้กับบรษัิทฯ อย่าง
เต็มที่อีกด้วย 

• Talent Management 

บรษัิทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสูง (Talent) ว่าจะเป็นก�าลังส�าคัญในการ
ขับเคล่ือนบรษัิทฯ ไปข้างหน้าท่ามกลางสภาพการแข่งขัน
ที่รุนแรง บรษัิทฯ จึงด�าเนินโครงการบรหิารพนักงานดาว
เด่น (Talent Management)อย่างเป็นระบบ

• Succession Planning and Career Development 

บรษัิทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรยีมพรอ้มใน
การวางแผนสืบทอดต�าแหน่งงานในระดับผูบ้รหิาร เพือ่ให้
บริษัทฯ สามารถด�าเนินงานไปอย่างต่อเน่ือง และการ
พัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงาน เพื่อเป็นการจูงใจและ
เตรยีมพรอ้มในการเจรญิเติบโตของพนักงาน บรษัิทฯ จึง
ด�าเนินโครงการการสืบทอดต�าแหน่งงาน และการพัฒนา
เส้นทางอาชีพของพนักงาน
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ในฐานะบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (Listed Company) คณะกรรมการบรษัิท สตารส์ ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาระดับการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
บรษัิทฯ มีระบบการก�ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) และมุ่งหวังให้บรษัิทฯ พัฒนาระดับการก�ากับ
ดูแลกิจการให้ได้รบัการยอมรบัว่ามีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสรา้ง
มูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2563 บรษิัทฯ ปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปน้ี

1. สิทธขิองผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษิัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
(ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ 
บรษิทัฯ ) โดยใช้วธิกี�าหนดรายช่ือผูถ้อืหุน้ท่ีมีสทิธเิข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) และ
รวบรวมรายช่ือผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราช
บัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

บรษิัทฯ ได้มอบหมายให้ บรษิัทศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd.) ซ่ึงเป็นนาย
ทะเบียนของบรษิัทฯ จัดสง่หนังสอืเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ พรอ้มรายงานประจ�าปี ในรูปแบบ CD-Rom ให้กับผู้ถือ
หุน้ ลว่งหน้า 14 วนักอ่นวนัประชุม และโฆษณาบอกกลา่วนัดประชุมใน
หนังสอืพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณาข้อมูลเพียงพอ 

หนังสอืเชิญประชุมระบุรายละเอยีดของวาระการประชุมชัดเจนวา่เปน็
เรือ่งทีเ่สนอเพือ่รบัทราบ เพือ่อนมุติั หรอืเพือ่พจิารณาแลว้แตก่รณี รวม
ทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชุมที่มีรายละเอยีดครบถ้วนเพียงพอ 

การก�ากบัดแูลกิจการ 

นอกจากน้ียงัมกีารแจ้งรายละเอียดให้ผูถื้อหุ้นน�าหลักฐาน
ทีจ่�าเปน็ เพือ่น�ามาแสดงตนในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเพือ่รกัษา
สิทธใินการเข้ารว่มประชุม และให้สิทธผิู้ถือหุ้นในการมอบ
ฉันทะให้บุคคลอ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตน โดยแนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด) 

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บรษัิทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารว่ม
ประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
และใช้ระบบบารโ์ค้ด (barcode) ในการลงทะเบียนพรอ้ม
จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้กับผู้ถือหุ้น และให้
สิทธิผู้ที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากท่ีเริ่มประชุมแล้ว 
สามารถลงคะแนนได้ส�าหรบัวาระที่ยังไม่มีการลงมติ 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ�าปี  2563 น้ัน มี
กรรมการของบรษัิทฯ เข้ารว่มประชุม 6 ท่านจากจ�านวน 

7 ท่าน รวมทั้งผู้บรหิารของบรษัิทฯ และผู้ที่เก่ียวข้องใน
แต่ละวาระ ผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ ที่ปรกึษาทางการเงิน
ของบรษัิทฯ และที่ปรกึษากฎหมายอิสระของบรษัิทฯ ได้
เข้ารว่มประชุมเพื่อรบัฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นด้วย และตัวแทนจากบรษัิทศูนย์รบัฝากหลัก
ทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นผู้ท�าการตรวจสอบการลง
ทะเบียนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง
รว่มกับที่ปรกึษากฎหมายอิสระของบรษัิทฯ การด�าเนิน
การประชุมเป็นไปตามล�าดับวาระการประชุมโดยไม่มีการ
เพิ่มวาระการประชุม

บรษัิทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับองค์ประชุม สัดส่วนผู้
เข้ารว่มประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ วิธีการลง
คะแนน วิธีนับคะแนน ดังน้ี

1. ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ดังน้ัน
ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจ�านวนหุ้นทีถื่ออยู ่หรอืรบั
มอบฉันทะมา 
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2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระน้ัน

3. ผูด้�าเนินการประชุมจะถามในแต่ละวาระๆวา่มผีูคั้ดค้าน 
หรอืงดออกเสียงหรอืไม่ หากประสงค์จะคัดค้านหรอืงด
ออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ส�าหรบัท่านที่ไม่
คัดค้านหรอืไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระน้ัน 
บรษัิทฯ จะน�าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสียง 
หักออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้ารว่มประชุม หรอืงด
ออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระ

4.  เพื่ อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ ดีของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ในวาระเรือ่งพิจารณา
เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบก�าหนดออกตาม
วาระ และบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลง
คะแนนทีละคน ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือก
กรรมการทีต้่องการได้อย่างแทจ้รงิ ผูถื้อหุ้นทัง้ประสงค์จะ
ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสียง ต้องลง
คะแนนในบัตรลงคะแนน 

บรษัิทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมาเข้ารว่ม
ประชุมรวมทัง้ผูล้งทนุสถาบนัด้วย โดยบรษัิทฯ ได้คัดเลือก
สถานที่ในการจัดประชุมที่ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และ
เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสถาบันสามารถเดิน
ทางได้สะดวกในการเข้ามาประชุม นอกจากน้ีบรษัิทฯ ได้
ก�าหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�าเนินงานของ 
บรษัิทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ บรษัิทฯ มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้ส่ง
ค�าถามท่ีต้องการให้ตอบในที่ประชุมได้ล่วงหน้าทางอีเมล์
ไปยังนักลงทุนสัมพันธ์ของบรษัิทฯ หรอืโดยทางโทรสาร
ของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึก
วาระการประชุม เน้ือหาการประชุม ผลการลงคะแนน
แต่ละวาระ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็นข้อซักถาม ความ
คิดเห็น ค�าช้ีแจงของกรรมการและผู้บรหิาร ไว้อย่างถูก
ต้อง ครบถ้วน ส�าหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน 
บรษัิทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ
ภายใน 7 วนัหลังการประชุมผูถื้อหุ้นโดยได้จัดเก็บรายงาน
การประชุมอย่างเป็นระเบียบเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจ
สอบได้ 

นอกเหนือจากสิทธใินการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้น ผู้ถือหุ้นยังได้รบัสิทธิขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ ได้แก่ สิทธิการ
ได้รบัส่วนแบ่งในผลก�าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน 
สิทธใินการได้รบัการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรบัซื้อหุ้นคืน
โดยบรษัิทฯ เป็นต้น ซ่ึงสทิธขิัน้พ้ืนฐานเหล่าน้ีมีก�าหนดเปน็
กฎหมายอยู่แล้ว 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ให้ความส�าคัญเก่ียวกับสิทธิของผู้
ถือหุ้นทกุๆ คนและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทยีม
กัน และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืราย
ย่อย หรอืผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยได้ด�าเนินการต่างๆ ดัง
ต่อไปน้ี

1. ในการประชุมผูถื้อหุ้น บรษัิทฯ ได้ด�าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ จะไม่
เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าหากไม่
จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาใน
การศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2. เสนอรายช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงให้ผู้
ถือ หุ้นทราบว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียใน
ระเบียบวาระใดบ้าง เช่น วาระการแต่งต้ังกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ เป็นต้น

3. ส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ โดย
จัดท�าบัตรลงคะแนนแยกแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถลงคะแนนได้ตามสมควร 

4. ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นมี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น ในการประชุมประจ�าปี 
2562 บรษัิทฯ เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และ
ต้ังค�าถามต่อที่ประชุมในเรือ่งที่เก่ียวข้องกับบรษัิทฯ ได้ 
รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละ
วาระหรือข้อมูลอ่ืนๆของบริษัทล่วงหน้าผ่าน E-mail 
address: ir@starsmicro.com หรอืทางโทรสาร 035-
258-914 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีนักลงทุน
สัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313 อย่างไรก็ตาม
ในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งเรือ่งใดมาเพื่อสอบถาม
หรอืแสดงความคิดเห็น

5. คณะกรรมการบรษัิทฯ จะดูแลให้บรษัิทฯ ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
และข้อบังคับ ประกาศ ค�าส่ัง หรือข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติั
ตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ
เก่ียวโยง และการได้มาหรอืจ�าหน่ายทรพัย์สินที่ส�าคัญ 
ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

6. คณะกรรมการบรษัิทฯ จะให้ความส�าคัญกับรายการ
ระหว่างกัน หากมีรายการระหว่างกันของบรษัิทฯ หรอื
บรษัิทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรอือาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในอนาคตซึง่ไม่อยู่ในเงือ่นไขทางธุรกิจปกติ ทัง้น้ี 
บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบรษัิทฯ 
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7. ก�าหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บรหิารต้องเปิดเผย
ข้อมูลถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการท�าธุรกรรมใดๆ
อันอาจกระทบกับบรษัิทฯ ผ่านแบบฟอรม์รายงานการมี
ส่วนได้เสีย โดยมีเลขานุการบรษัิทฯ เป็นผู้รบัรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียและน�าส่งประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2563 
บรษัิทฯ ได้ให้กรรมการและผู้บรหิารทุกคนเปิดเผยข้อมูล
การมสีว่นได้เสยีของตน ซึง่ทัง้ปีน้ีไมม่กีารกระท�าใดขัดต่อ
ข้อก�าหนดในเรือ่งการท�าธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกัน

บรษัิทฯ ก�าหนดนโยบายให้กรรมการบรษัิทฯ รายงานการ
ซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรพัย์ของบรษัิทฯ ทุกครัง้ (ซึ่ง
รวมถึงการถือของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ภายใน 7 วัน ท�าการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรพัย์ โดยให้
ส่งรายงานมายังเลขานุการบรษัิทฯ เพื่อรายงานต่อไปยัง
ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ต่อไป 

3. สิทธขิองผู้มีส่วนได้เสีย

บรษัิทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี

1. ผู้ถือหุ้น: บรษัิทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือ
หุ้น ไม่กระท�าการใดๆอันเป็นการละเมิดหรอืรดิรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน: บรษัิทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

3. คู่ค้าและเจ้าหน้ี: บรษัิทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและ
เจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
และ/หรอื ข้อตกลงในสัญญาที่ท�ารว่มกันอย่างเครง่ครดั 
หากเกิดกรณีทีไ่มส่ามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขทีต่กลงกันไว้
ได้ บรษัิทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้าเพื่อรว่มกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4. ลูกค้า: บรษัิทฯ มนีโยบายให้บรกิารทีม่คีณุภาพและตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความส�าคัญด้าน
ความปลอดภัยควบคู่กันไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัด
เลือกลูกค้า และพิจารณาเครดิตลิมิตของลูกค้าส�าหรบั
ลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ซึ่งต้องมีฐานะการเงิน และ
ประวัติการช�าระหน้ีที่ดี 

5. คู่แข่ง: บรษัิทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน
ที่ดี และหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจรติเพื่อท�าลายคู่แข่ง 

6. สังคมรวมและสิ่งแวดล้อม: บรษัิทฯ ให้การสนับสนุน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และส่งเสรมิคุณภาพของสังคม 
และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

และบรษัิทฯ มีการก�าหนดนโยบายความรบัผิดชอบของ
สังคม เพื่อให้มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ได้

ค�านึงถึงปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ทั้งน้ี บรษัิทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นด้วย
ความเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่อง
ทางในการรอ้งเรยีนส�าหรบัผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
ติดต่อ/รอ้งเรยีนในเรือ่งทีอ่าจเปน็ปญัหากับคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ ได้โดยตรง 

ติดต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ กรรมการอิสระ ผ่านทาง
เลขานุการบรษัิทฯ 

ทางอีเมล์: yunyong-s@starsmicro.com 

โทรสาร: 035-258-914 

หรอืส่งจดหมายปิดผนึกมายังเลขานุการบรษัิทฯ 

ที่อยู่: บรษัิท สตารส์ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย 
จ�ากัด (มหาชน)
605-606 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมูท่ี ่2 ต.คลองจิก 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียุธยา 13160

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลและส่งเสริมให้เปิดเผย
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกิจการ ทั้งข้อมูลทางการเงิน รายงาน
การเงิน ให้ตรงเวลาตามข้อก�าหนดเรือ่งการเปิดเผยข้อมูล
ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยน�าเสนอทั้งใน
รูปภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น 
และผู้เก่ียวข้องต่างๆ ได้รบัทราบข้อมูลได้อย่างโปรง่ใส 
เท่าเทียมกัน นอกจากน้ีได้มีการเปิดเผยรายงานผู้สอบ
บัญชี ตัวเลขทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการ
เงินอย่างครบถ้วนด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครัง้ของการ
เข้ารว่มประชุม และเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
ไว้ด้วย และบรษัิทฯ ยังได้จัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ ์ท�า
หน้าท่ีรบัผิดชอบดูแลให้ข้อมูลท่ีส�าคัญต่อนักลงทุน และ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง พรอ้มทั้งจัดท�าข้อมูลเผยแพรข้่อมูลต่าง ๆ 
ผ่านตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบไซต์ของบ
รษัิทฯ เพื่อให้นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถอ่าน 
และรบัทราบข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญของบรษัิทฯ ข้อมูล
ทางการเงิน ข้อมูลผลการประกอบการได้ตลอดเวลา 
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ยัง ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงานโดย ให้กรรมการทุกทา่น,ผู้ด�ารงต�าแหน่งในระดับ
บรหิารสี่รายแรก นับต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารลงมา ,ผู้
ด�ารงต�าแหน่งระดับบรหิารในสายงานบัญชีหรอืการเงินท่ี
เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไป หรอืเทียบเท่า ต้อง“รายงาน
การมีส่วนได้เสีย”ตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการและผู้บรหิาร โดยรายงานทุกครัง้เมื่อมีการ
ท�ารายการที่อาจเข้าข่ายมีส่วนได้เสีย ให้รายงานต่อ
บรษัิทฯ โดยไม่ชักช้า และเลขานุการบรษัิทฯ จะเป็นผู้เก็บ
รกัษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
และผู้บรหิารไว้

การแถลงผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ในป ี2563 บรษัิท
ได้จัดกิจกรรมเพื่อพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลัก
ทรพัย์ดังน้ี

- แถลงผลการด�าเนินงานและมีการเข้าร่วมโครงการ 
Opportunity Day ซ่ึงจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวม 0ครัง้
-  จัดงานพบปะนักวิ เคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst 
Meeting) รวม 3 ครัง้ 
นอกจากน้ีบรษัิทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าชมกิจการ
ของบรษัิทฯ (Company Visit) เสมอ ซ่ึงผู้ถือหุ้นท่ีเข้ารว่ม
กิจกรรมจะได้พบปะพูดคุย และมีโอกาสรว่มแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ทั้งน้ี ปี 2563 น้ีบรษัิทฯ ได้ปฏิบัติโดยการเปิดเผยข้อมูล
เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานก�ากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อย่างครบถ้วน และตรงตามก�าหนดเวลา

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดตามที่
ก�าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงการก�าหนดเป้า
หมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�าเนินงานประจ�าปี งบ
ประมาณประจ�าปขีองบรษัิทฯ และควบคมุดแูลการบรหิาร
และการจัดการของฝ่ายบรหิาร หรอืของบุคคลใด ๆ ที่ได้
รับมอบหมายให้ด�าเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้า
หมายและนโยบาย รวมทั้งแผนการด�าเนินงานที่คณะ
กรรมการได้ให้ไว้

โครงสรา้งคณะกรรมการ 

ปัจจุบันบรษัิทฯ มีคณะกรรมการ จ�านวน 7 ท่าน ประกอบ
ด้วย

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน
- กรรมการบรหิาร 3 ท่าน 
- กรรมการทีไ่ม่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผูบ้รหิาร 1 ทา่น 

อน่ึง บรษัิทฯ ไม่มีกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทจด
ทะเบียนมากกว่า 5 บรษัิท และบรษัิทฯ ไม่มีนโยบายให้
กรรมการที่เป็นผู้บรหิารด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการใน
บรษัิทอ่ืน และบรษัิทจดทะเบียนมากกว่า 2 บรษัิท ทั้งน้ีไม่
นับรวมบรษัิทย่อย บรษัิทในเครอื และบรษัิทรว่มทุนของ
บรษัิท ซึ่งบรษัิทฯ มีความจ�าเป็นต้องเข้าไปก�ากับดูแลการ
บริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งน้ี
บรษัิทฯ มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิารมากกว่า 1 ท่านที่มี
ประสบการณ์การท�างานเก่ียวกับธุรกิจของบรษัิทฯ  

ปัจจุบันบรษัิทฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการบรหิาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะ
กรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ี เพื่อแบ่งอ�านาจ
หน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะท�าให้การก�าหนดทิศทางและการ
ด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ มีประสิทธภิาพสูงสุด คณะกรรม
การบรษัิทฯ จะเปน็ผูพ้จิารณาก�าหนดเปา้หมายของบรษัิทฯ 
และก�าหนดบทบาทและมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

ทั้ง น้ี  บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีของ
กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี และการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการอิสระในปี 2563 ไม่มีกรรมการอิสระท่ีด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี 
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นโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการ 

บรษิัทฯ (Board Diversity)

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ
ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ โดยพิจารณาทักษะที่จ�าเป็น
ทีย่งัขาดอยู่ในคณะกรรมการชุดปจัจบุนัเพ่ือเติมเต็มความ
รูค้วามเชี่ยวชาญให้ครบทุกด้าน รวมทั้งวิชาชีพ เป็นต้น 

ทัง้น้ีเพ่ือช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการก�าหนดนโยบาย และ
การตัดสินใจของคณะกรรมการบรษัิทฯ และเพื่อให้คณะ
กรรมการบรษัิทมีองค์ประกอบและโครงสรา้งที่เหมาะสม
กับทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบรษัิท และมีกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลท่ีดี 

ทั้งน้ี กรรมการบรษัิทฯ ทุกท่าน มีความรูค้วามสามารถ 
และปฏิบัติหน้าทีไ่ด้เปน็อยา่งดี และจ�านวนกรรมการบรษัิทฯ 
ทีมี่อยู ่เหมาะสมกับทศิทางในการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 
แล้ว 

คณะอนุกรรมการ 

นอกจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แล้ว บรษัิทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการ
ชุดย่อย

คณะกรรมการ
บริหาร 9 ท่าน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ทา่น
(กรรมการอสิระท้ังคณะ)

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 3 ท่าน

(กรรมการอสิระเปน็ประธาน)

คณะกรรมการ
ความเสีย่ง 13 ท่าน

(กรรมการอสิระเปน็ประธาน)

คณะกรรมการ
CSR

คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง 13 ท่าน

(กรรมการอสิระเป็นประธาน)
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ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน 

และในปี 2563 น้ี คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้พิจารณา
อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาโดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ท�าหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและ
เปล่ียนชื่อเป็น“คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน” เพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ 
ตลอดจนผู้บรหิารระดับสูง (ระดับ Chief ขึ้นไป)

การควบคุมภายใน 

บรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการจัดให้มรีะบบการควบคุม
ภายในที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรบั และเชื่อถือต่อ
ผูถื้อหุ้น และนักลงทนุ ตลอดจนผูม้สีว่นได้เสยี โดยบรษัิทฯ 
ได้จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
เพือ่ดแูลระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ และรายงาน
ทางการเงินให้ตรงต่อความเป็นจรงิ ครบถ้วน เช่ือถือได้ 
ตลอดจนดูแลให้บรษัิทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีระบบการท�างานที่
ถูกต้อง โปรง่ใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะเรือ่งของความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรว่มกับ ผู้สอบ
บัญชี ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อ
เสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ 
บรษัิทฯ 

นอกจากน้ีบรษัิทฯ ยงัจัดให้มฝีา่ยตรวจสอบภายใน ซึง่ฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของระบบงานต่างๆให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และปฏิบัติถกูต้องตามกฎระเบียบ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง และรายงานผลการตรวจสอบภายในตาม
แผนที่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าประจ�าปี ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบัทราบ 

ส�าหรบัปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรม
การบรษัิทฯ ได้ประเมินและทบทวน ระบบการ

ควบคุมภายในของบรษัิทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุป
ได้ว่า บรษัิทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอทั้ง 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 

ปัจจุบันหัวหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ คือ 
นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ ต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2563 น้ีฝ่าย
ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างราบรืน่
ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รบัอนุมัติจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ

การใช้ข้อมูลภายใน 

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดมาตรการในการป้องกันการน�าข้อมูล
ของบรษัิทฯ ไปใช้เพือ่ประโยชน์ของผูบ้รหิาร และบุคลากร
ของบรษัิทฯ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการรกัษาความลับ 
และการใช้ข้อมูลภายในไว้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังน้ี

1. กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษัิทฯ 
จะต้องรกัษาความลับ และ/หรอื ขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ 
2. กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษัิทฯ 
จะต้องไม่น�าความลับ และ/หรอื ข้อมูลภายในของบรษัิทฯ 
ไปเปิดเผย หรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
และไม่ว่าจะได้รบัผลตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษัิทฯ 
จะต้องไม่ท�าการซื้อขาย โอนหรอืรบัโอน หลักทรพัย์ของ 
บรษัิทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรอื ข้อมูลภายในบรษัิทฯ 
และ/หรอื เข้าท�านิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลับ และ/หรอื 
ข้อมูลภายในของบรษัิทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อบรษัิทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ข้อก�าหนดน้ี
ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจ้างของ บรษัิทฯ ด้วย 
ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท�า
ผิดอย่างรา้ยแรง
4. กรรมการและผู้บรหิารที่ได้รบัข้อมูลทางการเงินของ 
บรษัิทฯ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะ
เวลา 1 เดือนก่อนเปดิเผยสูส่าธารณชน โดยบรษัิทฯ ได้แจ้ง
ให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบ
รษัิทฯ ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

จรยิธรรมธรุกิจ

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและ
ความจ�าเป็นของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และก�าหนด
แนวนโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ โดยคณะ
กรรมการบรษัิทฯ ต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจและมี
จรยิธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซือ่สัตย ์สจุรติ และ
ค�านึงถึงผลประโยชน์ของบรษัิทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ 
ซึ่งบรษัิทฯ ได้เผยแพรไ่ว้ในเว็บไซต์ภายในของบรษัิทฯ ที่ 
www.starsmicro.com ดังน้ี
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1. ให้ความเปน็ธรรมต่อผูถื้อหุ้นและปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอยา่ง
เท่าเทียมกัน
2. ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และ
ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. จัดโครงสรา้งคณะกรรมการแบ่งตามหน้าทีค่วามรบัผดิ
ชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แล้ว อาจมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการคณะอ่ืนได้ นอกจากน้ีบรษัิทฯ ได้
ก�าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
4. ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปรง่ใส และจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม
5. ด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบรษัิทฯ ได้จัดให้
มกีารประเมนิความเสีย่ง วางกลยุทธแ์ก้ไขและติดตามการ
บรหิารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม�าเสมอ
6. ปลูกฝังจรยิธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บรหิารและพนักงาน
ของบรษัิทฯ 

ส�าหรบัพนักงานที่เข้าใหม่ในแต่ละปีน้ัน บรษัิทฯ ได้อบรม
เพื่อให้พนักงานใหม่รับทราบจริยธรรมทางธุรกิจของ 
บรษัิทฯ ในคราวเดียวกับการรบัทราบการประกอบธุรกิจ
ของบรษัิทฯ และระเบียบปฏิบัติของบรษัิทฯ 

แนวปฏิบตักิารไม่ลว่งละเมิดทรพัยสิ์นทางปญัญา 

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการใช้ซอฟท์แวรท์ี่มี
ลิขสิทธิ์ และควบคุมการใช้เพื่อให้พนักงานตระหนักและ
ไม่ละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาใดๆ พรอ้มทั้งเผยแพรใ่ห้
พนักงานทุกระดับรบัทราบ และฝ่ายไอทีของบรษัิทฯ ได้
ท�าการตรวจสอบทกุปอียา่งน้อยปลีะ 1 ครัง้ เพือ่ตรวจสอบ
การใช้ระบบโปรแกรมซอฟท์แวรก์ารท�างานของพนักงาน 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเมิดซอฟท์แวรท์ี่มีลิขสิทธิ์

การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2563 บรษัิทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
รวมทั้งสิ้น 7 ครัง้ (บรษัิทฯ มีนโยบายในการจัดการประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้) โดยใน
แต่ละครัง้มีกรรมการเกือบทั้งหมดเข้ารว่มประชุม ในการ
เรยีกประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบรษัิทฯ ท�าหน้าที่
จัดการประชุม สง่หนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไมน้่อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรบีด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอ่ืน เช่นทางโทรศัพท์ หรือทางเมล์เพ่ือ
ก�าหนดวันประชุมให้เรว็กว่าน้ันก็ได้ พรอ้มทั้งจดบันทึก
การประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รบัรองของคณะกรรมการบรษัิทฯ ไว้ทุกครัง้

คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ และผูบ้รหิาร 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนประจ�าปี 2563 
ไว้ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ดังน้ี

เงินเดือน (ต่อเดือน) /  

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครัง้)

1. ประธานกรรมการ 36,000 บาท/เดือน

2. กรรมการบรษิัทฯ 24,000 บาท/เดือน

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 36,000 บาท/เดือน

4. กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน

5. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบรษิัทฯ , กรรมการตรวจสอบ กรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสีย่ง (เฉพาะท่ีมา

จากกรรมการอสิระ)

5,000 บาท/ครัง้

*สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ -ไม่มี-
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทฯ 

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม เท่ากับ 2,877,800 บาท และ 2,728,000 บาทตามล�าดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและ
เบี้ยประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

(หน่วย:บาท)

 รายช่ือกรรมการ

 ปีบัญชี 2562

สิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2562

 ปีบัญชี 2563

สิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2563

ค่าตอบแทน

ประจำาราย

เดือน

(บาท/ปี)

ค่าเบี้ยประชุม 

(บาท/ปี)

ค่าตอบแทน

ประจำาราย

เดือน

(บาท/ปี)

ค่าเบี้ยประชุม 

(บาท/ปี)

1. นายสมนึก ไชยกุล 360,000 15,000 - -

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

3. นายประสาท ยูนิพันธุ์ 309,600 25,000 432,000 40,000

4. รศ.ดร. ปรชีา จรุงกิจอนันต์ 432,000 45,000 432,000 60,000

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

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

7. ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปญัญาโกเมศ 360,000 60,000 360,000 70,000

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

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

รวม 2,652,800 225,000 2,408,000 320,000

การเปล่ียนแปลง คณะกรรมการบรษัิทฯ ในปี 2562 และ 2563

(1) นายสมนึก ไชยกุล และนางพูนพรรณ ไชยกุล ได้ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ มีผลต้ังแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 
(2) นายนัทธพงศ์ ไชยุกล ได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทฯ มีผลต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
(3) นายยรรยงค์ สวัสด์ิ ได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทฯ มีผลต้ังแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่มี
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2. ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 

  (หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน

ปีบัญชี 2562

สิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2562

ปีบัญชี 2563

สิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2562

จำานวนราย คา่ตอบแทนรวม จำานวนราย คา่ตอบแทนรวม

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

โบนัสรวม 6 1,917,641 6 1,845,373

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

รวม 25,783,553 20,192,765

บุคลากรของบรษิัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�านวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บรหิาร) ของบรษัิทฯ แบ่งตามสาย
งานหลัก ดังน้ี

(หน่วย: คน)

สายงานหลัก
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2562

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2563

สายงานด้านปฏิบัติการและพัฒนา 977 908

สายงานด้านซัพพลายเชน 62 68

สายงานด้านการเงินและการบรหิาร 41 45

สายงานด้านการพัฒนาธรุกิจ 27 25

สายงานด้านเทคโนโลยี 5 17

รวม 1,112 1,063

ทั้งน้ีบรษัิทฯ มีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานตามผลประกอบการของบรษัิทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
และมีการทบทวนนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานเพ่ือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบรษัิทท่ี
ประกอบอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในบรเิวณสถานประกอบใกล้กัน

บรษัิทฯ มีนโยบายในการจัดสวัสดิการอันเป็นประโยชน์ให้กับพนักงาน เช่น กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจ�าปี นอกจากน้ียังสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาและรกัการอ่าน เพ่ือให้พนักงานได้ออกก�าลังกาย และผ่อนคลายจาก
การท�างาน โดยจัดสรา้งสนามแบดมินตันในอาคาร จัดเตรยีมโต๊ะปิงปอง และจัดสรา้งห้องสมุดไว้ให้ค้นคว้าหาความรู้
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หลักสูตรอบรม ระดับพนักงาน จำานวนช่ัวโมงฝึกอบรม

Six Sigma ระดับพนักงาน-ระดับบรหิาร 40 ช่ัวโมง

RBA Risk Assessment ระดับพนักงาน-ระดับบรหิาร 7 ช่ัวโมง

ISO 14001:2015 &OHSAS ระดับพนักงาน-ระดับบรหิาร 7 ช่ัวโมง

ISO 13485:2016 Requirements & Internal Audit ระดับพนักงาน-ระดับบรหิาร 20 ช่ัวโมง

ISO 13485 Process Validation ระดับพนักงาน-ระดับบรหิาร 12 ช่ัวโมง

Requirements of ISO 14001, ISO 45001 ระดับพนักงาน-ระดับบรหิาร 12 ช่ัวโมง

Internal Auditor of 14001:2015 and 45001:2018 ระดับพนักงาน-ระดับบรหิาร 6 ช่ัวโมง

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบรษิัทฯ 

บรษัิทฯ มีกระบวนการด�าเนินงานในการพัฒนาบุคลากร
หรอืพนักงานให้มคีวามรูค้วามช�านาญ ตลอดจนมีทัศนคติ
ที่ดีต่อบรษัิทฯ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบรษัิทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
โดยมีเป้าหมายให้พนักงานของบรษัิทฯ เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ กล่าวคือ

1. เรยีนรูง้านหลายประเภท
2. ปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง
4. สามารถสับเปล่ียนหน้าที่กับเพื่อนรว่มงานได้

เน่ืองจากการที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรเป็นอย่างสูง บรษัิทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรซึ่งมีข้อหลัก ๆ ดังต่อไปน้ี

1.จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กร
2.ส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรด้านอ่ืน ๆ ในทุกระดับ โดย
จัดให้มีการฝึกอบรมทั้ งภายในและภายนอกอย่าง
สม�าเสมอ
3.จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Joint Innovation
4.ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มพูน และ
พัฒนาความรูอั้นเป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้บรหิาร และ
พนักงานอย่างย่ังยืน เน่ืองจากตระหนักถึงคุณค่าของการ
พัฒนาความรู ้ความสามารถ

ในปี 2563 บรษัิทฯ ได้ ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาฝึก
อบรมไว้ที่ 20 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเฉล่ียแล้วได้รบัการอบรม
และพัฒนา 20 ชั่วโมงต่อคน โดยการอบรมและพัฒนาใน
หลากหลายหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น Six Sigma , RBA Risk 
Assessment ,ISO 14001:2015 &OHSAS, ISO 
13485:2016 Requirements & Internal Audit , ISO 
13485 Process Validation, Requirements of ISO 
14001, ISO 45001 และ Internal Auditor of 14001:2015 
and 45001:2018 เป็นต้น ทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับ
พนักงาน และระดับบรหิาร 

ในปี 2563 น้ี บรษัิท ได้จัดคอรส์ฝึกอบรมในการพัฒนาผู้
บรหิาร และพนักงาน โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอก
บรษัิท ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขามาให้ความรู ้
เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงาน และผู้บรหิารอย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืน โดยในปี 2563 ได้จัดอบรมรวมทั้งสิ้น เฉล่ีย
ประมาณ 100 ช่ัวโมง แบ่งเป็นระดับผู้บรหิาร 30 ชั่วโมง 
และระดับพนักงาน 70 ชัว่โมง ตัวอยา่งหลักสตูรอบรม เชน่
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รายการระหวา่งกัน 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มีการท�าธุรกรรมการค้าที่เป็นรายการ
ระหว่างกันกับบรษัิทย่อย บรษัิทที่เก่ียวข้องอยู่พอสมควร 
เน่ืองจากบรษัิทที่เก่ียวข้องและบรษัิทรว่มดังกล่าวเป็นผู้
ประกอบการรายใหญใ่นธุรกิจซือ้ขายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบ
รษัิทฯ อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมการค้าที่เกิด
ขึน้เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ และเปน็ไปตามเง่ือนไข
การค้าปกติเสมือนคู่ค้าธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งต้องพึ่งพาการ
ซื้อผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารต่อกัน 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการ

ระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบรษัิทฯ ได้รบัการพิจารณา และ
ให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ว่า
เป็นรายการที่บริษัทฯ ด�าเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มี
เง่ือนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง 
บรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม บรษัิทที่เก่ียวข้อง และผู้ถือ
หุ้น นอกจากน้ี นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างบรษัิทฯ 
กับกิจการที่เก่ียวข้องกันก�าหนดตามราคาตลาด และเป็น
ไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) 
เช่นเดียวกับที่ก� าหนดให้กับบุคคล/กิจการอ่ืนที่ ไม่
เก่ียวข้องกัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษัิทฯ 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการ

ระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบรษัิทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ (1) ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเน่ือง และ (2) 
ธุรกรรมพิเศษ โดยมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
รายการระหวา่งกันส�าหรบัธุรกรรมในแต่ละประเภท มรีาย
ละเอียด ดังน้ี

1. ธรุกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเน่ือง

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ว่าในการเข้าท�าธุรกรรมที่
เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ 
ได้ดูแลให้บรษัิทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และข้อบังคับ ประกาศ 
ค� าสั่ ง  หรือข้ อก� าหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ขอ้ก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเก่ียวโยง 
และการได้มาหรอืจ�าหน่ายทรพัย์สินที่ส�าคัญของบรษัิทฯ 
หรอืบรษัิทย่อย ภายใต้กรอบจรยิธรรมที่ดี รวมทั้งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี

2. ธรุกรรมพิเศษ

บรษัิทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความ
เห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าท�าธุรกรรมต่าง 
ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น 
บรษัิทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรูค้วามช�านาญพิเศษ 
เช่น ผู้สอบบัญชี หรอืผู้ประเมินราคาอิสระ หรอื ส�านักงาน
กฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบรษัิทฯ และบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลท่ีมีความรูค้วามช�านาญ
พิเศษจะถูกน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะ
กรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และ/หรอื ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี บรษัิทฯ จะเปิดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ พรอ้มทั้ง
เปิดเผยในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี
ของบรษัิทฯ (แบบ 56-1)

นโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

การท�ารายการระหว่างกันในอนาคตน้ัน คณะกรรมการ 
บรษัิทฯ ให้ค�ามัน่วา่ จะดแูลให้บรษัิทฯ ปฏิบติัให้เปน็ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และข้อ
บงัคับ ประกาศ ค�าสัง่ หรอืขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเก่ียวโยง และ
การได้มาหรอืจ�าหน่ายทรพัย์สินที่ส�าคัญของบรษัิทฯ หรอื
บรษัิทยอ่ย รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรฐานบัญชทีีก่�าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี

และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตุ
สมผลในการเข้าท�ารายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของ
รายการว่าเป็นไปตาม เงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรอืไม่ โดย
ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน
ใดมีส่วนในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว
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การบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการบรหิารความ
เสีย่งทีม่ต่ีอการด�าเนินงานขององค์กร คณะกรรมการบรษัิท
จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงขึ้น ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อท�าหน้าที่ในการบริหารและ
ควบคุมการบรหิารความเสี่ยง ในแต่ละปีคณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียงจะก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง
ขึน้ แล้วมอบให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งน�าไปปฏิบัติเพือ่ให้การ
บรหิารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ และด�าเนินไปใน
ทศิทางเดียวกัน พรอ้มทัง้ก�าหนดกฎระเบียบ รวมถึงวธิกีาร
ในการปฏิบัติงานบรหิารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรม
ทัว่ทัง้องค์กร ก�าหนดให้มกีารตรวจสอบ วดัผลการด�าเนิน
งาน การรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบรษัิท
และเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบอย่าง
สม�าเสมอ

บรษัิทก�าหนดให้มีการด�าเนินการบรหิารองค์กรอย่างต่อ
เน่ือง และปรบัปรุงการด�าเนินการบรหิารความเสี่ยง อยู่
อย่างสม�าเสมอ เพ่ือให้การด�าเนินงานมีประสิทธภิาพมาก
ขึ้นโดยค�านึงถึงปัจจัยเส่ียงทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ซึง่มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา

ในปี 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้ทัง้สิน้จ�านวน 4 
ครัง้ ทั้งน้ีได้รายงานความคืบหน้าของผลการด�าเนินงาน
พรอ้มทั้งอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทรบัทราบทกุครัง้ ในปี 
2563 บรษัิทท�าการวิเคราะห์ความเสีย่งตามกรอบของการ
บรหิารความเส่ียงซ่ึงก�าหนดโดยคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งและได้มกีารก�าหนดประเด็นความเสีย่งทีต้่องน�า
มาพจิารณา ดังน้ี
1.ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk)
2.ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ (Operational Risk)
3.ความเส่ียงด้านเทคโนโลย ี(Technology Risk)
4.ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
5.ความเส่ียงด้านกฎระเบยีบ (Compliance Risk)

Financial

Strategic

TechnologyOperational

Compliance

Corperate
Governance

Financial

Corporate 
Governance
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ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการผลการด�าเนิน
งานของบรษัิท โดยสรุปมีการด�าเนินการดังต่อไปน้ี

1. ความเสีย่งด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk Management)

บรษัิทก�าหนดให้มีกระบวนการบรหิารความเส่ียงในระดับ
กลยุทธ์ โดยให้มีการประเมินความเสี่ยงและก�าหนดแผน
บรหิารความเสีย่ง พรอ้มทัง้มกีารติดตามประเมินผลอยา่ง
ใกล้ชิด และ สม�าเสมอ ว่าสามารถด�าเนินงานได้ตาม 
เป้าหมายตามหลักที่วางไว้หรือไม่ ในการก�าหนดแผน
กลยุทธ์ และ แผนงบประมาณประจ�าปี บรษัิทได้น�าเอา
ปจัจัยเสีย่งต่างๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจของโลก และแนว
โน้มของอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น มาพิจารณาเพือ่
ให้เกิดความมัน่ใจได้วา่ แผนกลยุทธท์ีจั่ดท�าขึน้ สะทอ้นให้
เห็นถึงการด�าเนินงานของบรษัิทในอนาคตอย่างถูกต้อง 
ใกล้เคียงความเป็นจรงิ ปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 
โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้

2. ความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ (Operational Risk 
Management)
2.1 ความเสีย่งในการพึง่พาลกูค้า
ป ี2563 บรษัิทลดความเสีย่งจากการพึง่พาลูกค้าโดยเพิม่
จ�านวนลกูค้าและเพ่ิมยอดรายได้ของลกูค้าเดิม โดยลกูค้า
รายท่ีมรีายได้จากการขายสนิค้าและบรกิารซึง่เปน็จ�านวน
มากกว่าก่ึงหน่ึงของรายได้จากการขายสินค้าและบรกิาร
ทัง้หมดในปีก่อน ปจัจบุนัมสัีดสว่นรายได้ต่อรายได้ทัง้หมด
ไมเ่กิน 30 เปอรเ์ซนต์
2.2 ความไม่แน่นอนในความต้องการของสนิค้าและความ
หลากหลายของสนิค้า
การเปล่ียนแปลง และพฒันาอย่างรวดเรว็ในสินค้าเก่ียวกับ 
อิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทมี
วงจรชีวติสัน้ ความต้องการของสนิค้าเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด
เวลาขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บรโิภค ท�าให้บรษัิทอาจ
ประสบปัญหาในการบรหิารจัดการให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเรว็ ในขณะเดียวกัน
อาจก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ใน
ระดับทีย่อมรบัได้ ในเรือ่งดังกล่าวบรษัิทมนีโยบายในการ
ด�าเนินธุรกิจโดยการ หาสนิค้าทีม่วีงจรชวีติยาวขึน้ และ มี
ระดับความต้องการสูงเพียงพอที่จะบรหิารการผลิตได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ เพ่ือให้มีการด�าเนินธุรกิจอยา่งย่ังยืน่ 
ในกรณีดังกล่าวบรษัิทได้ก�าหนดวธิกีารในการปอ้งกันความ
เสีย่งส�าหรบัสนิค้าดังกล่าวเพ่ือลดความเสยีหายแก่กิจการ
ให้น้อยทีส่ดุ
2.3 ความเสีย่งด้านแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน และการเปล่ียนแปลงของต้นทุน
ค่าแรงงาน เป็นปัจจัยส�าคัญที่บรษัิทก็ตระหนักถึง และ
พยายามหาวิธกีารลดผลกระทบให้มากที่สุด โดยการเน้น
การลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อลดปัญหา
แรงงานคนโดยมิให้กระทบต่อก�าลังการผลิตที่วางไว้ 
นอกจากน้ันบรษัิทมีนโยบายในการปรบัปรุงการบรหิาร
แรงงานสัมพันธ์ โดยมีการปลูกฝังให้พนักงานมีความรกั

องค์กร เพือ่ลดอัตราการเข้าออกของพนักงาน และพฒันา
ระบบการสรรหาบุคลากร และฝึกอบรมเพือ่ให้ได้พนักงาน
ที่มีคุณภาพ และ ทันต่อความต้องการ ไม่กระทบต่อการ
ด�าเนินงาน
2.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและการเปล่ียนแปลง
ราคาวตัถุดิบ
ในการผลิตสินค้าของบรษัิท ต้นทนุด้านวตัถุดิบมีสดัสว่นสงู
มากในต้นทุนทั้งหมด ดังน้ันการบรหิารจัดการวัตถุดิบที่ดี 
รวมถึงการควบคุมราคาวตัถุดิบจึงมคีวามจ�าเป็นอยา่งมาก
ในการบรหิารการด�าเนินงานของบรษัิท วตัถดิุบบางชนิดมี
ความผันผวนของราคามากตามราคาของตลาดโลก หรอื
ในบางช่วงเวลาอาจเกิดการคลาดแคลนวัตถุดิบ จนท�าให้
บรษัิทไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลา บรษัิทจัดให้มีการ
ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบอย่างเข้มงวด โดยติดตามการ
จัดส่งสินค้าจากผูข้าย หรอื จากลูกค้า(กรณี Consigned) 
อย่างใกล้ชิดเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อสายการผลิต และ
แผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk 
Management)

บรษัิทมีการลงทุนในเครือ่งจักรใหม่ที่สั่งซื้อเข้ามาทดแทน
เครือ่งจักรเก่าที่เสียหายจากเหตุการณ์น�าท่วมใหญ่เม่ือ 4 
ปีที่ผ่านมา ท�าให้ได้เครือ่งจักรรุน่ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม อีกทั้งยังมีก�าลังการผลิตสูงขึ้นกว่าเดิมมาก 
บรษัิท มีการจัดสายการผลิตใหม่ให้มีประสิทธภิาพ และ มี
ความยดืหยุ่น สามารถรองรบัการเปล่ียนแปลงกระบวนการ
ผลิตตามความต้องการของลกูค้าได้ รวมถึงการสามารถน�า
ไปใช้รว่มกันกับผลิตภัณฑอ่ื์นๆ ได้อยา่งหลากหลาย บรษัิท
มุ่งเน้นการวจัิย และพฒันาเทคนิคการผลิตและผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้ทันสมัยตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ
นอกจากน้ันบรษัิทยังได้รว่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์รว่มกับ
ลูกค้าเพื่อรว่มลงทุนในเครือ่งจักรในการผลิตเฉพาะด้าน 
บรษัิทมีการพัฒนาการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของสินค้าในปัจจุบันอยู่เสมอ บรษัิทมีความมั่นใจว่าจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย
ยิง่ขึน้

4. ความเสีย่งทางด้านการเงนิ (Financial Risk Management)

4.1 ความเสีย่งจากการใหส้นิเช่ือแก่คู่ค้า
บรษัิทมีความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือกับลูกค้า โดยหาก
ลูกค้าของบรษัิทฯ มีปัญหาในการด�าเนินงาน ก็อาจจะส่ง
ผลกระทบต่อระยะเวลาในการเรยีกรบัช�าระหน้ีจากลูกค้า
ได้ และอาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงผลก�าไรและฐานะการ
เงนิของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯได้จัดให้มีการติดตามคณุภาพ
ลูกหน้ีแต่ละรายอยา่งใกล้ชิด และได้ให้ความส�าคัญในการ
พิจารณาการให้เครดิตทางการค้ากับลูกหน้ีอย่างเข้มงวด 
รวมทัง้มีการป้องกันความเสยีหายโดยการท�าประกันลกูหน้ี
การค้ากับบรษัิทประกันช้ันน�าของโลก ทัง้น้ี บรษัิทฯ มนีโย
บายการขยายฐานลกูค้ากลุม่ใหม่ๆ  เพือ่ให้มกีระจายตัวของ
รายได้ ซึง่สามารถลดความเส่ียงของกลุ่มลูกหน้ีการค้า ไม่
ให้กระจกุตัวมากเกินไป
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4.2 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ
บรษัิทเปน็ผูส้ง่ออกสนิค้าทีใ่ชส้กุลเงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 
เป็นสกุลเงินหลักในการขายสินค้าและรบัเงินค่าสินค้า คิด
เปน็สดัส่วนเกือบทัง้หมดของยอดขาย ท�าให้สถานะเงนิตรา
ต่างประเทศของบรษัิทในด้านรบัและจ่ายมีปรมิาณใกล้
เคียงกัน รายรบัและรายจ่ายสว่นใหญส่ามารถท�า Natural 
Hedges ได้ท�าให้สามารถลดความเสี่ยงเก่ียวกับความไม่
แน่นอนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้เป็น
อยา่งมาก อีกทัง้บรษัิทยงัเปิดบญัชกัีบธนาคารเป็นเงินสกุล
ต่างประเทศเพื่อให้สามารถจ่ายค่าสินค้าเป็นเงินสกุลต่าง
ประเทศได้ทนัท ี ฝ่ายบรหิารการเงินของบรษัิทมมีาตรการ
ในการป้องกันผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลก
เปล่ียนโดยน�าเอาเครือ่งมอืทางการเงินได้แก่ การท�าสัญญา
ซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) 
และ มกีารท�าอนุพนัธท์างการเงนิ (Financial Derivative 
Instruments) มาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปล่ียนในระยะสัน้เพิม่เติมด้วย 
4.3 ความเสีย่งจากอัตราดอกเบ้ีย
ปัจจุบนับรษัิทมกีารกู้ยมืเงินระยะสัน้อายุไมเ่กิน 1 ปีเพือ่ใช้
เปน็เงนิทนุหมนุเวยีน และกู้ยมืเงนิระยะยาวอายุไมเ่กิน 3 ปี 
เพือ่เป็นเงนิทนุสนับสนุนการซือ้เครือ่งจักรและอุปกรณ์ โดย
บางส่วนมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอาจจะสูงขึ้นหรอืต�าลง
ตามภาวะดอกเบีย้ในตลาดการเงนิ ซ่ึงถือวา่เปน็ปัจจัยเสีย่ง
ประการหน่ึงทีบ่รษัิทต้องพจิารณาอย่างรอบคอบทกุครัง้ใน
การตัดสินใจกู้เงิน และการหาแหล่งเงินกู้ที่ถูกที่สุดเพื่อให้
เกิดต้นทนุทีต่�าสดุ และมกีารติดตามนโยบายดอกเบ้ียของ
ทางการและของตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการบรหิารความเสีย่งอยา่งมปีระสทิธภิาพ
4.4 ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง
บรษัิทให้ความส�าคัญกับการบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ให้
มีสภาพคล่องอย่างมีประสิทธภิาพ โดยการจัดหาวงเงินกู้
เงินทนุหมุนเวยีนให้พอเพยีงกับความต้องการในการเติบโต
ของบรษัิท นอกจากน้ันบรษัิทยงัมกีารวางแผนการบรหิาร
กระแสเงนิสด (Cash flow Management) ล่วงหน้าเพือ่ให้
มกีารใช้เงินสดอยา่งมีประสทิธภิาพ ลดความเสีย่ง และมค่ีา
ใชจ่้ายทางการเงนิต�าสดุ

5) ความความเส่ียงด้านกฎระเบียบขอ้บังคับ 
(Compliance Risk Management)
บรษัิทมีความตระหนักอย่างมากถึง ความเสี่ยงท่ีอาจเกิด
ขึน้ เน่ืองจากความไมช่ดัเจน ความไมท่นัสมยั หรอืความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับต่าง ๆ รวม
ถึงขอ้บงัคับเก่ียวกับสิง่แวดล้อม กฎและระเบยีบ ขอ้บงัคับ
เก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และข้อ
บงัคับอ่ืน ๆ  ท่ีก�าหนดไว้เพือ่ปกปอ้งพนักงานจากผลกระทบ
ของ การปฏิบติังานขององค์กร บรษัิทจึงจัดให้มีการติดตาม
การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษา
ถึงผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ต่อการด�าเนินงานของบรษัิททัง้
ในปจัจบุนั และอนาคต และ ลดความผดิพลาดและสูญเสีย
ทีอ่าจเกิดขึน้ต่อองค์กร
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นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบรหิารความเส่ียง และประธานเจ้าหน้าที่ด้าน
ซพัพลายเชน

อาย ุ34 ปี

สดัสว่นการถอืหุ้น ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 

• รอ้ยละ 2.87

ประวัตกิารศกึษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

บรหิารธุรกิจศศนิทรแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ และบริหาร มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล 
คอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ
หน่ึง)

ประวัตกิารท�างาน

ปจัจบัุน: 
- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานเจ้าหน้าที ่
ด้านซพัพลายเชน บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

- กรรมการ บรษัิท เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากัด
- กรรมการ บรษัิท เอสเอ็มที กรนี เอ็นเนอรย์ี ่จ�ากัด

อดตี:
- ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา บริษัท  

สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
- วิศวกรอาวุโส ฝ่าย Project & Development บรษัิท  

สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
- ผูจั้ดการโครงการ บรษัิท Borei Corp. (สหรฐัอเมรกิา) 

ประวัตกิารอบรม
• หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience 

Program รุน่ที่ 13/2563 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย

• หลักสูตร Six Sigma (Brown Belt)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุน่ที่ 116/2558 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ 
บรษัิทไทย

• หลักสูตร EN ISO 13485:2012 –Requirement and 
Internal Audit for Medical Device (TUV SUD PSB) 
Thailand

• หลักสูตร Strategic Planning
• หลักสูตร Change Management for Success
• หลักสูตร จป.ระดับบรหิาร
• หลักสูตร Coaching Skill, Bangkok Business 

Training
• หลักสตูร Mini Master in HR Management, จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย
• หลักสูตร Cost Management, Management and 

Psychology Institute
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Analysis, 

Executive Financial Management, Marketing 
Strategy, Risk Management จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

• หลักสูตร EICC Code of Conduct
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ประวัตกิารท�างาน

ปจัจบัุน: 
 - รกัษาการประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

 - กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ 
ออฟฟิศ จ�ากัด 

 - กรรมการ บรษัิท สยาม แคปปติอล มัลติเซอรว์สิเซส จ�ากัด
 - กรรมการ บรษัิท สยามเจรญิ แคปปิตอล เซอรวิ์สเซส 

จ�ากัด

ประวัตกิารอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุน่ที่ 26/2547 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย

นายประสาท ยูนิพนัธุ ์

รกัษาการประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

อาย ุ73 ปี

สดัส่วนการถอืหุ้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

• รอ้ยละ 0.92

ประวัตกิารศกึษา 
• ปรญิญาโท สาขาความสัมพันธ์และกฎหมายระหว่าง

ประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยท ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา
• ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
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ประวัตกิารท�างาน

ปจัจบัุน: 
- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
บรษัิทสตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน)

 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท Thai 
German Product

 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล�าสูง 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

อดตี:
- อธกิารบดี สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
- ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย ว า ง แ ผ น  ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต

พฒันบรหิารศาสตร์
- ค ณ ะ บ ดี ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต

พฒันบรหิารศาสตร์
- ผู้เช่ียวชาญประจ�าคณะบรหิารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์
- กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ คณะกรรมการนโยบายและก�ากับ

หน้ีสาธารณะ
- กรรมการ สภาวจัิยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร ์

ประวัตกิารอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุน่ที่ 9/2547 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย

• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  
รุน่ที่ 89/2550 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 
24/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย

รองศาสตราจารย ์ดร. ปรชีา จรงุกิจอนันต์ 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

อาย ุ73 ปี 

สดัสว่นการถอืหุ้น ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 

-ไม่ม-ี

ประวัตกิารศกึษา 
• ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตรด์ษุฎีบัญฑติ สาขา Monetary 

Theory University of Missouri – Columbia, U.S.A.
• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบัญฑิต สาขา Public 

Finance California State University, Long Beach, 
U.S.A.

• ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตรบั์ณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

อาย ุ57 ปี 

สดัส่วนการถอืหุ้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

-ไม่มี- 

ประวัตกิารศกึษา 
• ปริญญาเอก Ph.D. (Finance), University of 

Mississippi
• ปริญญาโท บธม. (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บรหิารศาสตร์
• ปรญิญาตร ี วทบ. (เคมีเทคนิค สาขาเคมีวิศวกรรม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ประวัตกิารท�างาน

ปจัจบัุน: 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บรษัิท สตารส์ ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

- กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสติก จ�ากัด 
(มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท เจตาแบค จ�ากัด
- รองศาสตราจารย ์ ระดับ 9 คณะบรหิารธุรกิจ สถาบัน

บณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ยูนิเวอรแ์ซล 

แอ็บซอรแ์บนท์ จ�ากัด (มหาชน)

อดตี:
- คณบดี คณะบรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบรหิารธุรกิจ 

สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
- รองคณบดีฝา่ยวชิาการ คณะบรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑติ

พฒันบรหิารศาสตร์
- นักวิเคราะห์หลักทรพัยแ์ละวาณิชธนากร บรษัิทเงนิทนุ

หลักทรพัย ์มิตรไทยยูโรพารท์เนอร ์จ�ากัด

ประวัตกิารอบรม
• Financial Risk Manager (FRM), Global Asset Risk 

Professionals (GARP)
• หลักสตูรพืน้ฐานของกรรมการบรษัิทจดทะเบียน สมาคม

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย
• Executive Leadership Program (ELP), National 

Institute of Development Administration, Thailand 
and The Wharton School,  University of 
Pennsylvania,

• หลักสตูรกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย
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ศาสตราจารย ์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง

อาย ุ48 ปี 

สดัสว่นการถอืหุ้น ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 

-ไม่ม-ี

ประวัตกิารศกึษา 
• ปรญิญาเอก Ph.D. (Finance) Schulich School of 

Business, York University, Canada
• ปริญญาโท MBA (F inance)  สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์
• ปรญิญาตร ี วิทยาศาสตรบั์ณฑิต สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า ธนบุรี

ประวัตกิารท�างาน

ปจัจบัุน : 
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สตาร์ส ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไฮโดร
เทค็ จ�ากัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไพรม์ โรด 
เพาเวอร ์จ�ากัด (มหาชน)

- อธกิารบดี สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน

บณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

อดตี:
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบัน

บณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
- ผูอ้�านวยการหลักสูตร MSc in Financial Investment 

and Risk Management
- ที่ปรกึษาด้านการบรหิารและพัฒนาพอรต์ลงทุน บลจ.

ฟินันซ่า
- Board of Directors, Asian Finance Association
- Regional Director in Thailand, Global Association 

of Risk Professionals
- CFA Society of Thailand Board of Directors 
- ทีป่รกึษาด้านบรหิารความเส่ียง บลจ. วรรณ จ�ากัด
- คณะอนุกรรมการด้านการศกึษา สมาคมนักวางแผนการ

เงนิไทย (TFPA)
- Director of University Liaisons, CFA Society of 

Thailand 
- ผู้วิจัย The Individual Finance and Insurance 

Decisions Centre, Canada

ประวัตกิารอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่

ที ่90/2554 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
• Chartered Financial Analyst (CFA)
• Financial Risk Managers (FRM)
• Certified Financial Planners (CFP)
• NIDA-Wharton Executive Leadership Program
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ประวัตกิารท�างาน

ปจัจบัุน : 
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท สตารส์ ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท เอสเอ็มที ไบโอ

แมส จ�ากัด
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท คีย ์สตาร ์พรอ็พ

เพอรต้ี์ จ�ากัด
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท ชีวา ไรซ์ จ�ากัด
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท กลุภัสสรณ์ จ�ากัด

ประวัตกิารอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุน่ที่ 167/2019 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ 
บรษัิทไทย

• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 
รุน่ท่ี 42/2020 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย

• หลักสูตร Business Analysis จากจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลัย

นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 

กรรมการ และกรรมการบรหิาร

อาย ุ25 ปี

สดัส่วนการถอืหุ้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

• รอ้ยละ 6.97

ประวัตกิารศกึษา 
• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

สาขาบรหิาร มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ 

• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
สาขาเคม ีมหาวทิยาลัยคอลเลจลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
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ประวัตกิารท�างาน

ปจัจบัุน: 
- กรรมการบรษัิทฯ เลขานุการบรษัิทฯ กรรมการบรหิาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สตาร์ส ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  

- อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทย์ศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล   

อดตี: 
- ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและการบรหิาร บรษัิท  

สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  จ�ากัด 
(มหาชน)

- ผูจั้ดการทัว่ไป บรษัิท ไทยมาพรรณ เทรดด้ิง จ�ากัด
- อาจารยพ์เิศษ คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประวัตกิารอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุน่ที่ 98/2555 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)  
รุน่ที่ 33/2552 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee 
Program (RCC) รุน่ที่ 9/2552 จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย

นายยรรยงค ์สวัสดิ์

กรรมการบรษัิทฯ เลขานุการบรษัิทฯ กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเส่ียง และอดีตประธานเจ้าหน้าท่ีด้าน
การเงินและการบรหิาร

อาย ุ68 ปี

สดัสว่นการถอืหุ้น ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 

• รอ้ยละ 0.0001

ประวัตกิารศกึษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชย์

ศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
• ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรม์หาบัณฑิต สถาบัน

บณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นิด้า)
• ปริญญาตรี ค รุศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการบรษิัทฯ 

ปัจจุบันคณะกรรมการของบรษัิทฯ มีจ�านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร 3 ท่าน กรรมการอิสระ 
3 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บรหิาร 1 ท่าน อน่ึง บรษัิทฯ ไม่มีกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนมากกว่า 5 
บรษัิท และบรษัิทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บรหิารด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทอ่ืน และบรษัิทจดทะเบียน
มากกว่า 2 บรษัิท ทั้งน้ีไม่นับรวมบรษัิทย่อย บรษัิทในเครอื และบรษัิทรว่มทุนของบรษัิท ซึ่งบรษัิทฯ มีความจ�าเป็นต้อง
เข้าไปก�ากับดูแลการบรหิารจัดการเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษัิท ทั้งน้ีบรษัิทฯ มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิารมากกว่า 1 
ท่านที่มีประสบการณ์การท�างานเก่ียวกับธุรกิจของบรษัิทฯ 

รายช่ือคณะกรรมการ ตำาแหน่ง

1 นายประสาท ยูนิพันธุ์ รักษาการประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

2 นายพรอ้มพงศ์ ไชยกุล รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

3 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรชีา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

5 ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปญัญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

6 นายยรรยงค์ สวัสดิิ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และเลขานกุารบรษิัทฯ 

7 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล กรรมการ และกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการบรษิัทฯ ทั้ง 7 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังน้ี

1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจรติ
2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบรษัิทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา
หมายเหต:ุ กรรมการล�าดับที ่3, 4 และ 5 เป็นกรรมการทีม่คีณุสมบัติเปน็กรรมการอิสระตามขอ้ก�าหนดคณุสมบติักรรมการ
อิสระของบรษัิทฯ 

โครงสรา้งการจัดการ 
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัทฯ 

1. บรหิารจัดการและด�าเนินกิจการของบรษัิทให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบรษัิท ตลอดจน
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรกัษาผลประโยชน์ของบรษัิท 
2. มีอ�านาจแต่งต้ังกรรมการ ผู้บรหิารของบรษัิท บุคคล
ใดๆ และ/หรอืบุคคลภายนอก จ�านวนหน่ึงให้เป็น คณะ
กรรมการบรหิาร เพื่อด�าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดหรอื
หลายอย่างได้ เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท 
ให้คณะกรรมการบรษัิทมีอ�านาจแต่งต้ังคณะกรรมการ 
อ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ฯลฯ ตามความเหมาะสม รวมทัง้มีอ�านาจแต่ง
ต้ังและมอบอ�านาจให้บุคคลอ่ืนใดด�าเนินการอย่างใด
อย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการ และมีอ�านาจยกเลิก เพิกถอน 
ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง แก้ไข หรอื เปล่ียนแปลง
อ�านาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร 
นอกจากน้ีให้มีอ�านาจว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย ปลดออก 
เลิกจ้าง ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งก�าหนดอัตราค่า
จ้าง และค่าตอบแทนส�าหรับบุคคลท่ีด�ารงต�าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ตามที่เห็นสมควร หรอืตามที่
คณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการสรรหาเสนอ
3. อนุมัติและก�าหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนการด�าเนิน
งานและงบประมาณประจ�าปีของบรษัิท รวมถึง ควบคุม
ดูแลการบรหิารและการจัดการของฝ่ายบรหิาร หรอืของ
บุคคลใดๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ด�าเนินงานดังกล่าว พรอ้ม
ทั้งติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย รวมทั้ง
แผนการด�าเนินงานที่คณะกรรมการบรษัิทได้ให้ไว้ 
4. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบาย ทศิทาง 
กลยุทธ ์แผนงานการด�าเนินธุรกิจ ในโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของบรษัิท ที่เสนอโดยคณะกรรมการบรหิาร 
5. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด�าเนิน
งานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง
6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจน
เข้ารว่มทุนกับผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ หรอืลงทุนในบรษัิท 
หรอืกิจการต่าง ๆ 
7. ก�าหนดนโยบาย ควบคมุ ดแูลการบรหิารงานของบรษัิท
ย่อยและ/หรอืบรษัิทในเครอื 
8. มอี�านาจพิจารณาเพือ่น�าเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมัติการเลิก
ใช้ และการจ�าหน่ายสินทรพัย์ หรอืการขาย และเช่ากลับ
คืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการเลิกใช้ และ
จ�าหน่ายสินทรพัย์หรอืการขายและเช่ากลับคืนสินทรพัย์ 
ในกรณีที่มูลค่าสุทธิทางบัญชีมากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป 
9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืนๆ ที่ส�าคัญอันเก่ียวกับ
บรษัิท หรอืที่เห็นสมควรจะด�าเนินการน้ันๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่บรษัิท 

เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปน้ี จะกระท�าได้ก็
ต่อเมื่อได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ได้แก่ 
(ก) เรือ่งใดๆ ทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติทีป่ระชุมผูถื้อ
หุ้น 
(ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ี
กฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
อาทิเช่น การด�าเนินการเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน 
การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ที่ส�าคัญของบรษัิท
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

เรือ่งดังต่อไปน้ีจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการที่เข้ารว่มประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททั้งหมดหรอืบาง
ส่วนที่ส�าคัญ 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัท
เอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่า
กิจการของบรษัิททั้งหมดหรอืบางส่วนท่ีส�าคัญ การมอบ
หมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จัดการธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวม
กิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทนุ
กัน 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิหรอืข้อบังคับ 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ 
(ฉ) การควบกิจการ หรอืเลิกบรษัิท 
(ช) การอ่ืนใดท่ีก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
วา่ด้วยหลักทรพัยแ์ละ/หรอืขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน
เสียงดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งน้ี เรือ่งใดที่กรรมการ มีส่วนได้เสียหรอืมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย หรอืบรษัิทที่
เก่ียวขอ้ง กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียหรอืมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ดังกล่าว ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่ง
น้ัน
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นอกจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แล้ว บรษัิทฯ ยงัมกีารแต่ง
ต้ังคณะกรรมการชุดย่อยอีกสี่ชุด เพื่อช่วยในการบรหิาร
งาน พิจารณากล่ันกรอง ตัดสินใจ และ เพ่ือความโปรง่ใส 
ตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี ดังน้ี

คณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

ทั้งน้ี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างอิสระ โปรง่ใส 
การก�าหนดทิศทางและการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้
พิจารณาก�าหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และก�าหนด
บทบาท และมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยรายละเอียดโครงสรา้งของคณะกรรมการชุด
ย่อยทั้งสี่ชุด มีดังน้ี 

คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารประกอบด้วยผู้บรหิาร 9 ท่าน 

รายช่ือ ตำาแหน่ง

1 นายพรอ้มพงศ์ ไชยกุล ประธานคณะกรรมการบรหิาร

2 นายวิรตัน์ ผูกไทย กรรมการบรหิาร

3 นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบรหิาร

4 นายเรอืงพจน์ ภัคดุรงค์ กรรมการบรหิาร

5 นายนรศิ จันทรแ์ดง กรรมการบรหิาร

6 นายโชติศักดิ์ พรหมวาส กรรมการบรหิาร

7 ดร. บดินทร ์เกษมเศรษฐ์ กรรมการบรหิาร

8 นายวิจะยะ กลิน่เกษร กรรมการบรหิาร

9 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล กรรมการบรหิาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิาร

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ
บรหิาร 
2. บุคคลท่ีจะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิาร อาจ
คัดสรรจากกรรมการ ผู้บรหิารระดับสูงของบรษัิท และ/
หรอืบุคคลภายนอกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งก็ได้ แต่ต้องเป็น
บุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ และมีเวลาเพียงพอที่จะ
อุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บรษัิท
ได้

3. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบรษัิทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง
4. กรรมการบรหิารไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้น
สว่น หรอืเขา้เปน็กรรมการในนิติบุคคลอ่ืนทีป่ระกอบธุรกิจ
เดียวกัน หรอืคล้ายคลึง และเปน็การแขง่ขนักับกิจการของ
บริษัท ไม่ว่าจะท�าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผล
ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุม คณะ
กรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ังกรรมการ
บรหิารเข้าด�ารงต�าแหน่ง
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2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

1. กรรมการบรหิารมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปีนับจาก
วันที่ได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษัิท โดยคณะ
กรรมการบริษัท สามารถปรับเปล่ียนวาระการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริหาร ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งน้ี 
กรรมการบรหิารท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระ อาจถูก
เลือกให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ ส�าหรบัการแต่งต้ัง
กรรมการบรหิารทดแทนในกรณีที่ต�าแหน่งว่างลง คณะ
กรรมการบรษัิทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังต่อไป
2. ลาออก

3. หน้าที่และความรบัผิดชอบ 

1. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบรหิารและฝ่ายจัดการ จัดท�า
นโยบาย เปา้หมาย แผนการด�าเนินงานงบประมาณประจ�า
ปี และรวมท้ังกลยุทธท์างธุรกิจของบรษัิท เพ่ือน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนุมัติ 
2. ควบคุม ดูแลการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของบรษัิทตลอดถึงนโยบาย แผนการด�าเนินงาน 
งบประมาณประจ�าปี และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบรษัิทที่
ได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท 
3. ประเมินผลการด�าเนินงานโดยรวมของบรษัิท ตลอดจน
ฝ่ายงานต่างๆ ทุกไตรมาส 
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาก�าหนด
ทิศทาง แนวทาง เพ่ือก�าหนดภารกิจหลัก (Mission) 
ส�าหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ รวมทั้ง ก�าหนด
แผนการด�าเนินงานหลักและเป้าหมายทางธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับแนวนโยบาย แผนการด�าเนินงานประจ�าปี
และงบประมาณประจ�าปทีีไ่ด้รบัอนุมติจากคณะกรรมการ 
เพื่อให้ฝ่ายบรหิารและฝ่ายจัดการน�าไปด�าเนินการต่อไป 
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่าย
บรหิาร และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ
กรรมการบรษัิท 
6. ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และข้อก�าหนด เพื่อให้
แน่ใจวา่การด�าเนินงานของบรษัิทเป็นไปตามนโยบายของ
บรษัิท และเพื่อผลประโยชน์ของบรษัิท รวมถึงเพื่อรกัษา
ระเบียบวินัยภายในองค์กร 
7. พิจารณาเห็นชอบหรอืมีอ�านาจ ในการว่าจ้าง แต่งต้ัง 
โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและ 
ค่าตอบแทน บุคคลากรซึง่เป็นผูบ้รหิารระดับสูงของบรษัิท 
ในต�าแหน่งต้ังแต่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร จนถึงผู้อ�านวย
การฝ่าย โดยให้ประธานกรรมการบรหิารเป็นผู้มีอ�านาจ
ในการด�าเนินการดังกล่าวขา้งต้น ส�าหรบัต�าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร หากมีการว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย ปลด
ออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้
ประธานกรรมการบรหิารมีหน้าที่เสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. พิจารณาเห็นชอบในโครงสร้างเงินเดือนและผล
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างของบริษัท รวมทั้งที่เก่ียวกับผลประโยชน์และ
สวัสดิการ แล้วน�าเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท พิจารณา
อนุมัติ
9.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลง โครงสรา้งการบรหิารงาน ระเบียบ ปฏิบัติ 
และขั้นตอนการท�างานของแต่ละสายงาน แล้วน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษัิท พิจารณาอนุมัติ
10. กล่ันกรองและเสนอ งบดุล บัญชีก�าไรขาดทุน 
ประมาณการกระแสเงินสด แผนการลงทุน เพื่อให้คณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา
อนุมัติ เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้าจ�าเป็น) เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 
11. ให้ข้อเสนอแนะ และให้ค�าปรกึษาต่อคณะกรรมการ
บรษัิท เพื่อการตัดสินใจด้านธุรกิจของ บรษัิท 
12. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบรหิารและฝ่ายจัดการ จัดท�า
รายงานเก่ียวกับผลการด�าเนินงานของบรษัิทตลอดถึง 
งบการเงิน งบการลงทุน และปัญหาส�าคัญ หรือการ
บรหิารความเสีย่ง เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษัิทพจิารณา
รบัทราบ และ/หรอื อนุมัติ 
13. ก�าหนดกลยุทธด้์านการตลาดและการขาย ให้สอดคล้อง
กับแผนการด�าเนินงานและงบประมาณประจ�าปี 
14. พิจารณาการเข้ายื่นหรอืรว่มในการประกวดราคา ใน
วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 
15. อนุมัติการซื้อเครือ่งจักร ในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียง
ครัง้เดียวหรอืต่อเน่ือง) ไม่เกินธุรกรรมละ 30 ล้านบาท 
และปี ละไม่เกิน 100 ล้านบาท หรอืเทียบเท่า ยกเว้นเป็น
กรณีที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการของบรษัิท และ/
หรอื ปรากฏในแผนการด�าเนินงานหรอืงบประมาณประจ�า
ปีของบรษัิทแล้ว 
16. มีอ�านาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจ�าหน่ายสินทรพัย์ 
หรอืการขาย และเช่ากลับคืนสินทรพัย์ ตามระเบียบปฏิบัติ
เรือ่ง การเลิกใช้ และจ�าหน่ายสินทรพัย์ หรอืการขายและ
เช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มูลค่าสุทธิทางบัญชี
มากกว่า 1 ล้าน บาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท 
17. พจิารณาการให้กู้ยมืหรอืการกู้ยมื จัดหาเงนิทนุ ขอหรอื
ให้สินเชื่อ ค�าประกัน ลงทุนในตราสารที่กระทรวงการคลัง
หรอืธนาคารพาณิชย์รบัรองหรอืค�าประกัน หรอืตราสาร
อ่ืนใดที่เห็นสมควร และให้น�าเสนอคณะกรรมการบรษัิท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
18. น�าเสนอเรือ่งต่างๆที่คณะกรรมการบรหิารเห็นส�าคัญ
และควรจะได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิท ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษัิท รวมทั้งมีอ�านาจด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็น
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
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4. การประชุม 

(ก) คณะกรรมการบรหิารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่าง
น้อย 1 ครัง้ต่อเดือน และกรรมการบรหิารจะต้องเข้ารว่ม
ประชุมอย่างสม�าเสมอ
(ข) ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร เพื่อพิจารณา
ด�าเนินการใดๆ ตามท่ีระบุในข้อก�าหนดน้ี จะต้องประกอบ
ด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน
กรรมการบรหิารทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม 
(ค) ในการออกเสียงของกรรมการบรหิารในการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร ให้กรรมการบรหิารแต่ละคนมีสิทธิ
ออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง 
(ง) การลงมติในเรือ่งใดของคณะกรรมการบรหิาร จะต้อง
ได้รบัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจ�านวนเสียง
ทัง้หมดของคณะกรรมการบรหิารทีเ่ข้ารว่มประชุม เวน้แต่
ในการพิจารณาและลงมติในเรือ่งที่ก�าหนดไว้ในข้อ 1, 10, 
12, 14 และ 15 ดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รบัคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนคณะกรรมการบรหิารของ
บรษัิททั้งหมด 
(จ) คณะกรรมการบรหิาร อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
และ/หรอื คณะท�างาน และ/หรอื บุคคลใดๆ เพือ่ท�าหน้าที่
กล่ันกรองงานท่ีจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร หรอื
เพื่อให้ด�าเนินงานใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบรหิาร หรอืเพือ่ด�าเนินการใดแทนตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายใน
ขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิารได้

อน่ึงการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ท�าให้กรรมการบรหิาร 
หรอืผู้รบัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิาร สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสียหรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับ
บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง (ตาม
ประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรอืตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมการบรหิารจะต้องน�า
เสนอเรือ่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้พิจารณาและอนุมัติรายการดัง
กล่าว ภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศ หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจ
ปกติที่มีการก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว

5. ค่าตอบแทนกรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิารท่ีมีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนจากบรษัิทน้ัน 
จะต้องเป็นกรรมการบรหิารท่ีได้รบัการคัดสรรจากบุคคล
ภายนอกเท่าน้ัน ทั้งน้ี ค่าตอบแทนให้เป็นตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดไว้ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพ่ือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และให้เป็นไปตาม คู่มือ “หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรบับรษัิทจดทะเบียนปี 2555” 
คณะกรรมการบรษัิทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination & Remuneration 
Committee) เพือ่ท�าหน้าทีส่รรหาและพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร เพือ่เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ จะเป็นผูพ้จิารณาอนุมัติค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สว่นค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ จะต้องน�าเสนอให้ทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นเปน็ผูอ้นุมติั

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบรษิัทฯ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตำาแหน่ง

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2 นายประสาท ยูนิพันธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

*ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ 
บรษัิทฯ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รบัการแต่งต้ังขึ้น
เพื่อให้การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบรษัิทฯ 
กับคณะกรรมการชุดใหญ่ คณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นไปด้วยความโปรง่ใส และ
เป็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนของบรษัิทฯ จะมีความเป็นอิสระอย่างเต็มท่ีใน
การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรฉบับน้ี 

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ(Independent Director) 
และ/หรอืกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร (Non –Executive 
Director) อย่างน้อย 3 คน และจะต้องประกอบด้วยคณะ
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะแต่ง
ต้ังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ เป็น
กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สามารถขอรบัค�าปรกึษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความ
เหมาะสมทั้งจากบุคลากรภายใน และภายนอกบรษัิทฯ 
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
5. ให้เลขานุการบรษัิทฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหน้าที่สนับสนุน
ให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความราบรืน่

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการ 
บรษัิทฯ แต่งต้ัง ทั้งน้ีกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตาม
วาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้โดยได้
รบัเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ส�าหรบัการ
แต่งต้ังกรรมการทดแทนในกรณีที่ต�าแหน่งว่างลง คณะ
กรรมการบรษัิทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ 
และพิจารณาแต่งต้ังต่อไป      

3. หน้าที่และความรบัผิดชอบ 

การพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรบัผิดชอบที่
ส�าคัญ ดังต่อไปน้ี

1. เสนอแนะเรือ่งค่าตอบแทนของกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร 
2. ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี (Retainer fee) ค่าเบี้ย
ประชุม (Attendance fee) และค่าตอบแทนอ่ืนตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติที่บริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการของบรษัิทฯ 
ตลอดจนความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของกรรมการ หรอืประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
ที่บรษัิทฯ ต้องการ
3. น�าเสนอค่าตอบแทนทีก่�าหนดต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ 
เพื่อให้อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ จะต้อง
น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
4. ก�าหนดหลักเกณฑใ์นการประเมินผล ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืประเมิน
ผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารหากได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ 
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5. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจ�าต่อคณะ
กรรมการ บรษัิทฯ และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎบัตร
ในปทีีผ่า่นมาต่อผูถื้อหุ้นไวใ้นรายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
6. พิจารณาและท�าหน้าที่อ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบรษัิทฯ 
มอบหมายแก่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเปน็ครัง้
คราว

การสรรหามีหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ส�าคัญดัง
ต่อไปน้ี

(1) พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิทฯ ทั้งใน
เรื่องของจ�านวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด 
ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของ
กรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความ
สามารถเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหรอือุตสาหกรรม
หลักที่บรษัิทฯ ด�าเนินกิจการอยู่ 
(2) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการ
อิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบรษัิทฯ โดยความ
เปน็อิสระอยา่งน้อยต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑท่ี์สานักงาน 
ก.ล.ต. ก�าหนด 
(3) ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด�ารง
ตาแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อ
เสนอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อ หลักเกณฑก์ารประกาศรบัสมคัร
ต�าแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชือ่กรรมการ หลักเกณฑก์ารใช้บรษัิทภายนอกสรรหา 
หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากท�าเนียบกรรมการ
อาชีพ หรอืหลักเกณฑ์การให้กรรมการ แต่ละคนเสนอชื่อ
บุคคลที่เหมาะสม 
(4) จัดท�าแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้
กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่
กรรมการบริษัทด�ารงต�าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าท่ีของ
กรรมการ และพัฒนาการต่างๆท่ีส�าคัญ เช่น ภาวะ
อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบรษัิทฯ 
(5) จัดท�าแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และ
ทบทวนแผนการพัฒนาประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน
ต่างๆ (Chief) รวมถึงผู้บรหิารระดับสูง เพื่อเตรยีมความ
พร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน
ต่างๆ (Chief) หรือผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งน้ันๆ 
เกษียณอายุหรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้ การ
บรหิารงานของบรษัิทสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง 
(6) เสนอหลักเกณฑแ์ละแนวทางในการคัดเลือกกรรมการ
บรษัิท กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และ ผู้บรหิาร
ระดับสูง ได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร (CEO) ประธาน
เจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ (Chief) รวมถึงผู้บรหิารระดับสูง และ
ผู้บรหิารสูงสุดในสายบัญชีหรอืการเงิน

(7) ด�าเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอผู้ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บรหิารระดับสูง ต่อ
คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณาแต่งต้ังและก�าหนด
ค่าตอบแทน 
(8) เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้ันตอนการด�าเนินการ
ประเมนิผลงานผูบ้รหิารระดับสูงต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ 
(9) ด�าเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บรหิารระดับสูงตามที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
(10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการสรรหา ตามที่
คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย

4. การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้อง
จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ตามความจ�าเป็น
และเหมาะสม
2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะ
ก�าหนดวาระการประชุมแต่ละครัง้ และเปน็ประธานในการ
ประชุม นอกจากน้ันต้องมีการจดและเก็บบันทึกการ
ประชุมทุกครัง้ 
3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่ง
ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วง
หน้าก่อนการประชุม 
4. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้ารว่มประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
5. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้ารว่ม
ประชุม ทั้งน้ี กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรือ่งใดจะต้องไม่
เข้ารว่มในการพิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งน้ัน

5. การรายงาน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้อง
รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
และรายงานการท�าหน้าท่ีในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นใน
รายงานประจ�าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังน้ี
1. รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. จ�านวนครัง้ในการประชุม
3. จ�านวนครัง้ทีก่รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
แต่ละคนเข้ารว่มประชุม
4. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรท่ีก�าหนดไว้
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบัญชี การเงิน ด้านเศรษฐศาสตร ์และด้านบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ดังน้ี

รายช่ือ ตำาแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรชีา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

3. ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปญัญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ จ�านวน 2 ใน 3 ท่านได้แก่ รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย์.ดร. ก�าพล ปัญญา
โกเมศ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ : ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ 

หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามท่ีได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการ บรษัิทฯ ดังต่อไปน้ี:-

1. สอบทานให้บรษัิทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูก
ต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 
(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งต้ังโยกยา้ย 
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงาน
อ่ืนใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานให้บรษัิทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ 
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวตลอดจนพจิารณาถอดถอน
ผูส้อบบญัช ีรวมทั้งเขา้รว่มประชุมกับผู้สอบบัญช ีโดยไมม่ี
ฝ่ายจัดการเข้ารว่มประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรอืรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เปน็ไปตามกฎหมายและ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษัิทฯ 

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผย
ไวใ้นรายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี
- ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้
ของรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบรษัิทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ 
หรอืกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
- จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้
รว่มประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
- ความเห็นหรอืข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจ
สอบได้รบัจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) 
รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบ
หมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



บรษิัท สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)72

2. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรม
การบรษัิทฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบรษัิทฯ ยัง
คงมีความรบัผิดชอบในการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ต่อ
บุคคลภายนอก

3. อ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจที่จะขอความเห็นที่
เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นว่าจ�าเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบรษัิทฯ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเรยีกขอข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ของบรษัิทฯ ประกอบการพิจารณาเพิ่ม
เติมในเรือ่งต่าง ๆ ได้ 

4. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณีจ�าเป็นเรง่ด่วน กรรมการ
ตรวจสอบคนใดคนหน่ึง หรอืกรรมการคนใดคนหน่ึงของ 
บรษัิทฯ อาจขอให้มกีารจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้
2. การลงคะแนนเสียง กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้
เสียใด ๆ ในเรือ่งที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและ
ลงคะแนนเสียงใดเรื่องน้ันๆ เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้จดและจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องน�าส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการรบัรองและน�าส่งคณะ
กรรมการบรษัิทฯ เพือ่ทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ จะได้ทราบ
ถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

5. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ
หรอืมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรอืการกระท�าดังต่อไปน้ีซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผล
การด�าเนินงานของบรษัิทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อด�าเนินการ
ปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
สมควรในเรือ่งต่อไปน้ี
รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทุจรติหรอืมีสิ่งผิดปรกติหรอืมีความบกพรอ่งท่ีส�าคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน
การฝา่ฝนืกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ 
หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการ
เงินและผลการด�าเนินงาน และได้มีการหารอืรว่มกันกับ
คณะกรรมการบรษัิทฯ และผู้บรหิารแล้วว่าต้องด�าเนิน
การปรบัปรุงแก้ไขเม่ือครบก�าหนดเวลาทีก่�าหนดไวร้ว่มกัน 
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ
ด�าเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานสิ่งที่พบ
ดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย์หรอืตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยได้
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คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

เพ่ือเป็นการด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบรษัิทฯ และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านการบริหาร
จัดการความเส่ียง รวมทัง้บรษัิทฯ เล็งเห็นวา่การวางระบบ
การบรหิารความเสี่ยง (Risk Management) ที่ดี จะเป็น
ส่วนช่วยเพ่ิมมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งเสรมิให้
บรษัิทฯ มกีารเติบโตทีมั่น่คงและยัง่ยนื ตลอดจนเพิม่ความ
สามารถในการแข่งขันของบรษัิทฯ ให้สูงยิ่งขึ้น บรษัิทฯ จึง
จัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อเป็น
หน่วยงานที่ศึกษา ติดตาม ประเมิน จัดล�าดับความส�าคัญ 
และให้ค�าแนะน�าในการปอ้งกันหรอืแก้ไขความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายการ
บ ริห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง  โ ด ย เน้ น ให้ มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กระบวนการบรหิารความเส่ียงทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้  โดยคณะ
กรรมการบรหิารความเสี่ยง ต้องก�าหนดเป้าหมาย ดัชนีชี้
วัดความเสี่ยง มีแผนปรบัปรุงความเสี่ยง และรายงานผล
การบรหิารความเส่ียงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษัิทฯ รบัทราบในการประชุมทุกครัง้

รายช่ือคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

รายช่ือคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ตำาแหน่ง

1 ศาตราจารย์ ดร. ก�าพล ปญัญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

2 นายพรอ้มพงศ์ ไชยกุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง

3 นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

4 นายเรอืงพจน์ ภัคดุรงค์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

5 นายนรศิ จันทรแ์ดง กรรมการบรหิารความเสีย่ง

6 นายโชติศักดิ์ พรหมวาส กรรมการบรหิารความเสีย่ง

7 นายวิจะยะ กลิน่เกษร กรรมการบรหิารความเสีย่ง

8 นายปรชีา บุตรวิชา กรรมการบรหิารความเสีย่ง

9 นางสาวศิรพิร ภักดี กรรมการบรหิารความเสีย่ง

10 นางสาวสนัุนท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

11 นายกัมพล ศิลปทรพัย์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

12 นายขจร ธรรมจง กรรมการบรหิารความเสีย่ง

13 นายสมชาย บิลแหละ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

*ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ
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องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังคณะ
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระและผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานท่ีส�าคัญต่างๆ 
ของบรษัิท จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง แบ่งเป็น 2 กรณี

กรรมการที่มาจากกรรมการอิสระ ให้ด�ารงต�าแหน่งวาระ
ละ 3 ปี ทั้งน้ี กรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระอาจ
ถูกเลือกให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ หากในกรณีที่
กรรมการออกหรอืว่างลงก่อนวาระไม่ว่าในกรณีใด ให้
คณะกรรมการบรษัิทฯ สามารถแต่งต้ังกรรมการอิสระ
ท่านอ่ืนเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนได้ โดยมีวาระการด�ารง
ต�าแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

กรรมการที่มาจากผู้บรหิารระดับสูง ให้ด�ารงต�าแหน่งได้
ตลอดอายุการท�างานที่ยังคงเป็นผู้บรหิารระดับสูงในฝ่าย
งานน้ันๆ ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการท่ีมาจากผู้บรหิาร
ระดับสูงจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงว่างลงไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้
บุคคลที่มีคุณสมบัติและมีต�าแหน่งหน้าที่เดียวกันหรือ
เทียบเท่าเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้ตลอดไป
จนกวา่จะได้รบัการเล่ือนขัน้ ยา้ย ลาออก หรอืไล่ออก หรอื
เพราะเหตุอ่ืนใดอันท�าให้ไม่สามารถท�างานในต�าแหน่ง
หน้าที่ดังกล่าวได้

อ�านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบ

1. ก�าหนดนโยบาย แผนงานการบรหิารความเสี่ยง และจัด
ท�ารายงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Reporting) 
เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบในการก�าหนดแผนการจัดการความเส่ียงทีเ่หมาะ
สม และน�าไปปฏิบัติใช้ภายในบรษัิทฯ 
2. ศึกษา ประเมิน และติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
รวมถึงก�าหนดนโยบาย และกรอบการบรหิารความเสี่ยง
โดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้
ครอบคลุมความเส่ียงหลักทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกของธุรกิจ อาทิเช่น
2.1 ปัจจัยภายใน
- ความเส่ียงจากการบรหิารธุรกิจ (Business Risk) 
- ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk)
- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
2.2 ปัจจัยภายนอก
- ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk)  
- ความเส่ียงจากข้อกฎหมายหรอืนโยบายภาครฐั 
(Regulatory / Political Risk) เป็นต้น
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบรหิาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีระบบการบรหิารความ
เสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ือง

4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบรหิารความเสี่ยง
อยา่งสม�าเสมอ เพ่ือติดตามความเส่ียงทีม่สีาระส�าคัญและ
ด�าเนินการให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดข้ึนอย่างเพียง
พอ และเหมาะสม
5. รายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ อยา่งสม�าเสมอ เก่ียว
กับความเส่ียง การบรหิารความเส่ียง การจัดการความ
เสี่ยง รวมถึงสถานะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อบรษัิทฯ รวมถึง
สิ่งที่ต้องปรบัปรุงหรอืแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบรหิารความเสี่ยงที่ก�าหนด
6. ให้มีอ�านาจแต่งต้ังคณะท�างาน และ/หรอื บุคลากรเพ่ิม
เติม หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกได้ตาม
ความจ�าเป็น เพ่ือศึกษา ประเมิน ติดตามและเสนอ
แนะแนวทางการบรหิารจัดการความเสี่ยง
7. จัดท�ารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ก�าหนดเปา้หมาย
และแผนงานในการด�าเนินการส�าหรบัปีต่อไป เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ 
8. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปล่ียนแปลง
ใดเก่ียวกับกฎบัตรของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่ขออนุมัติปรบัปรุงให้มีความ
เหมาะสมหรอืให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วย
งานที่เก่ียวข้อง
9. ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการบรหิารความเสี่ยงตามที่
คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ตามความจ�าเป็นและเหมาะ
สม 

2. ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจะต้อง
มีกรรมการเข้ารว่มประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะครบ
องค์ประชุม

3. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจะถือ
ตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้ารว่มประชุมในครัง้
น้ันๆ 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอ่ืนที่
เก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพ่ือเข้าร่วมการ
ประชุมได้ตามความจ�าเป็น

5. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะ
กรรมการบรหิารความเสี่ยงทุกท่านต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม และต้องจัดท�ารายงานการประชุมส่งให้
กับคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงทุกท่านภายใน 14 วัน
ท�าการภายหลังการประชุมเสรจ็สิ้น

6. เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มีหน้าที่รบั
ผิดชอบในการจัดเตรยีมความพรอ้มส�าหรบัการประชุม 
อันประกอบด้วย การจัดเตรยีมสถานที่การประชุม วาระ
การประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น
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การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการ
ด�าเนินการในการบรหิารและจัดการความเสี่ยง รวมถึง
สถานะความเส่ียงในแต่ละหัวข้อที่ก�าหนดไว้ ต่อคณะ
กรรมการบรษัิทฯ เพ่ือให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการ
บรษัิทได้รบัทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่ง
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อสถานะการด�าเนินธุรกิจ
ของบรษัิท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

1. ดูแล ปฏิบัติงานประจ�าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของ
บรษัิท และบรหิารจัดการ การด�าเนินงานของบรษัิทให้เปน็
ไปตามนโยบาย เป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนงานการ
ด�าเนินธุรกิจ งบประมาณประจ�าปีของบรษัิท และกลยุทธ์
ในการด�าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้อง ตามที่ก�าหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื ตามที่ได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรหิาร 
2. ก�ากับดูแลการด�าเนินการด้านการเงิน การตลาด งาน
บรหิารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอ่ืนๆ โดยรวม เพื่อ
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด�าเนินงานของบรษัิท 
ที่ก�าหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะ
กรรมการบรหิาร 
3. มีอ�านาจว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง 
ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บ�าเหน็จรางวัล ปรบั
ขึ้นเงินเดือน ส�าหรับพนักงานบริษัทในต�าแหน่งรอง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร จนถึงผูอ้�านวยการฝ่าย โดยต้อง
ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท หรอืบุคคล
ที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย

4. มีอ�านาจว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง 
ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บ�าเน็จรางวัล ปรบั
ขึ้นเงินเดือน พนักงานของบริษัทในต�าแหน่งต�ากว่าผู้
อ�านวยการฝ่าย 
5. อนุมัติการซื้อเครือ่งจักรภายในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิด
เพยีงครัง้เดียวหรอืต่อเน่ือง) ไม่เกินธุรกรรมละ 4 ล้านบาท 
และ ปีละไม่เกิน 20 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการบรหิารของบรษัิทไว้แล้ว และ/
หรือปรากฏใน แผนการด�าเนินงาน หรืองบประมาณ
ประจ�าปีของบรษัิทแล้ว 
6. มีอ�านาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจ�าหน่ายสินทรพัย์ 
หรอืการขาย และเช่ากลับคืนสินทรพัย์ ตามระเบียบปฏิบัติ
เรือ่ง การเลิกใช้ และจ�าหน่ายสินทรพัย์ หรอืการขายและ
เช่ากลับคืนสินทรพัย์ ในกรณีที่มูลค่าสุทธทิางบัญชีไม่เกิน 
1 ล้าน บาท 
7. การท�าสญัญา และ/หรอืธุรกรรมใดๆ เพือ่ประโยชน์ของ
บรษัิท ให้น�าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารพจิารณา 
เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนุมัติ 
8. มีอ�านาจอนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบ ในวงเงินไม่เกิน10 
ล้านบาทหรอื เทียบเท่าต่อ 1 ธุรกรรม ต่อเดือน 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิทและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร รวมทั้งมีอ�านาจ 
ด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

ทั้งน้ี ในการด�าเนินการเรือ่งใดที่ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
หรอืผู้รบัมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บรหิารหรอื
บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ 
กลต. และ/หรอื ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย) มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรอืมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบรษัิท 
และ/หรอืบรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิททีเ่ก่ียวขอ้ง ประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิารไม่มีอ�านาจด�าเนินการ
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รายช่ือ
ประชุม

กรรมการ 
บรษิัทฯ 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุม
กรรมการ

สรรหาและ
พิจารณา 

คา่ตอบแทน

ประชุม
กรรมการ
บรหิาร

ความเสี่ยง

ประชุม
กรรมการ
บรหิาร

การ
ประชุม 
ผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 

2563

1 นายพรอ้มพงศ์ ไชยกุล 7/7 - - 4/4 8/8 1/1

2 นายประสาท ยูนิพันธุ์ 7/7 - 1/1 - - -

3 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา จรุงกิจอนันต์ 7/7 4/4 1/1 - - 1/1

4 รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 7/7 4/4 1/1 - - 1/1

5 ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปญัญาโกเมศ 7/7 4/4 - 4/4 - 1/1

6 นายยรรยงค์ สวัสดิ์ 7/7 - - 4/4 8/8 1/1

7 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 6/7 - - - 8/8 1/1

**บรษัิทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการ

ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ
กรรมการตรวจสอบในปีหน้าคือปี 2564 น้ัน บรษัิทฯ ได้
ก�าหนดตารางการประชุม วัน-เวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
แล้ว และได้แจ้งให้กับคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะ
กรรมการตรวจสอบรบัทราบเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 
และบรษัิทฯ ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ 
จ�านวนอย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปีทั้งน้ีเลขานุการบรษัิทฯ ท�า
หน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กับ
กรรมการบรษัิทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อ
ให้กรรมการได้มีการศึกษารายละเอียดการประชุมมาล่วง
หน้า 

แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ 

ผู้บรหิารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(Remuneration Committee) จะเป็นผู้พิจารณาค่า
ตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดย
จะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พจิารณาอนุมติั ทัง้น้ีในสว่นของค่าตอบแทนคณะกรรมกา
รบรษัิทฯ ต้องได้รบัการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดย
บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทาง การก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บรหิารระดับสูงไว้ดังน้ี

แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษัิทฯ จะก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสม
ทั้งน้ีเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความรู ้
ความสามารถ ให้ท�างานกับบรษัิทฯ โดยปัจจัยส�าคัญที่ใช้
ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ 
- ผลประกอบการบรษัิทฯ 
- หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมาย
- อัตราค่าตอบแทนโดยเฉล่ียของบรษัิท ต่าง ๆ  ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน
โครงสรา้งของค่าตอบแทน จะประกอบด้วย ค่าตอบแทน
ประจ�าปี ( Retainer Fee) และค่าเบีย้ประชุม (Attendance 
Fee) 
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แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับ ผู้บริหาร

ระดับสูง

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
ส�าหรบัผู้บรหิารระดับสูง ในระดับรองประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิาร สายงานต่าง ๆ ผู้อ�านวยการอาวุโส และผู้อ�านวย
การ สายงานต่าง ๆ ทั้งน้ี ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะ
สมที่จะสามารถดึงดูดและรักษาผู้บริหารระดับสูงให้
ท�างานให้กับบรษัิทฯ โดยปัจจัยส�าคัญทีใ่ช้ในการพจิารณา 
ก�าหนดค่าตอบแทน คือ 

ผลประกอบการของบรษัิทฯ 

การพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนหรอืเงินเดือนประจ�าปี จะ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเทียบกับตัวช้ีวัดผลงาน
หลัก (Key Performance Indicator – KPI) 

บรษัิทฯ จะน�าอัตราค่าตอบแทนเฉล่ียของอุตสาหกรรม
และค่าเฉล่ียของตลาดมาประกอบการพิจารณา 

นอกจากน้ันบรษัิทฯ อาจจะขอค�าปรกึษาจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลมาประกอบการพิจารณา 
โดยคิดค่าใช้จ่ายของบรษัิทฯ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบรษิัทฯ 

มคีณุสมบติัตามท่ีกฎหมายก�าหนด (พระราชบัญญติับรษัิท
มหาชนจ�ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์)

มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีความต้ังใจ และมี
จรยิธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจาก
ฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อ่ืนใด

สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและ
เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรบัผิดชอบของตน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบรหิาร 

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ ซื่อสัตย์สุจรติ

มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีความต้ังใจ และมี
จรยิธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและ
เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรบัผิดชอบของตน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
2. ได้รบัแต่งต้ังจากคณะกรรมการหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบรษัิทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบรษัิทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ
เดียวกัน หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�า
หน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีกรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อยหน่ึงคน มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียง
พอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่

ตอบแทน 

1. เป็นกรรมการบรษัิทฯ และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ 
2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
3. เป็นผู้ที่มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจน
มีความรู ้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และ
ความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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คุณสมบัติของคณะกรรมการอสิระ

กรรมการอิสระด�าเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รบัมอบ
หมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยมีความเป็นอิสระ
จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมี
คณุสมบติัครบถ้วนตามหลักเกณฑท์ีส่�านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด คือมีจ�านวน
กรรมการอิสระอยา่งน้อยหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่ละคนต้องมี
คุณสมบัติดังน้ี

1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม 
หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งน้ี 
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้รบัเงินเดือนประจ�า หรอืผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะได้พน้จากลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งต้ัง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ปน็บดิามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบั
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบ
รษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ�านาจ
ควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งต้ัง
ทั้งน้ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ารายการ
ทางการค้าที่ท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรอื
ให้เช่า อสังหารมิทรพัย์ รายการเก่ียวกับสินทรพัย์หรอื
บรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึง
มีมูลค่ารายการต้ังแต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบรษัิท หรอืต้ังแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่
จ�านวนใดจะต�ากว่า ทั้งน้ีให้นับรวมหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หน่ึงปี ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 
บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ บรษัิท

ย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งต้ัง
6. ไม่เป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่
ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่า
บรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษัิทฯ บรษัิทย่อย 
บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้
บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการ
แต่งต้ัง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการบรษัิทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษัิทฯ 
8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบรษัิทฯ
 

วิธกีารสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น
คณะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ โดย
กรรมการท่านใหม่ท่ีจะสรรหามาน้ัน จะต้องมีคุณสมบัติ 
ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบรษัิทฯ ในปัจจุบัน และอนาคต 

โดยได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการแตง่ตัง้และถอดถอน

กรรมการ ดังน้ี

1. คณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการอยา่ง
น้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
ก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราช
อาณาจักร และกรรมการของบรษัิทฯ จะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด ห้ามมิให้กรรมการ
ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรอืเข้าเป็นกรรมการใน
นิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและด�าเนินธุรกิจอัน
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบรษัิทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง 
2. ทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นเปน็ผูแ้ต่งต้ังกรรมการ โดยใชเ้สยีงขา้ง
มากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปน้ี
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อเสียง
หน่ึง
2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็น
รายบุคคลไป
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2.3 บุคคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น
ผู้ได้รบัการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรอืจะพึงเลือกต้ังในครัง้น้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้
รบัการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ�านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออก
จากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก
และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบรษัิทฯ น้ัน ให้ใช้วิธีจับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง 
กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจได้รบัเลือกเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ก็ได้
4. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลหน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ
กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว 
จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเทา่วาระทีเ่หลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธอิอกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ�านวนหุ้นทีถื่อโดยผูถื้อหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธอิอก
เสียง

การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการเข้าใหม่ 

บรษัิทฯ เห็นความส�าคัญในการปฐมนิเทศให้กับกรรมการ
ใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องจ�าเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ 
กรรมการใหม่อย่างมาก เพราะเป็นการสรา้งความรูค้วาม
เข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงานด้านต่างๆของบรษัิทฯ 
ก่อนทีจ่ะเข้าประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้แรก ดังน้ัน
คณะกรรมการบรษัิทฯ จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ โดยมอบหมายให้เลขานุ
การบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารและน�าส่งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้กับกรรมการใหม่ เช่นข้อบัง
คับบรษัิทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการ
บรษัิทจดทะเบียน อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการบรษัิทฯ 
จรยิธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน การเปิดเผย
สารสนเทศ ค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน์กรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย และข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทฯ และ
ขอ้มลูทัว่ไป รวมถึงข้อมลูผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เปน็ต้น รวม
ทัง้จะได้รบัการเชญิเข้ารว่มการปฐมนิเทศด้วย ซ่ึงจะได้รบั
เชิญเข้าเยี่ยมชมกิจการของบรษัิทฯ และได้รบัทราบข้อมูล
ที่ส�าคัญของบรษัิทฯ ทั้งน้ีกรรมการท่านอ่ืนๆที่สนใจอาจ
เข้ารว่มการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย

ส�าหรบักรรมการใหม่ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
กรรมการบรษัิทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย บรษัิทฯ จะส่งเข้ารว่มอบรม โดย
บรษัิทฯ จะเป็นรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ส�าหรับปี 2562 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล ได้เข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่ และได้รับการ
ปฐมนิเทศจาก เลขานุการบรษัิทฯ และได้ผ่านการอบรม
หลักสูตร DAP รุน่ที่ 167/2019 จากสมาคมส่งเสรมิกรรม
การบรษัิทฯ ได้แล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน2562 แล้ว 

การสรรหากรรมการอสิระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมีกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด และจะต้อง
ไม่ต�ากว่า 3 คน บริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือก
กรรมการอิสระในลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการ
และผู้บรหิาร ทั้งน้ี ผู้ที่จะได้รบัการคัดเลือกเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บรษัิทฯ 
ก�าหนด 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ จะต้องมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 คน บริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือก
กรรมการตรวจสอบในลักษณะเดียวกับการคัดเลือก
กรรมการอิสระ ทั้งน้ีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติตาม
ที่กฎหมายก�าหนด

การสรรหาผู้บรหิารระดับสูง

คณะกรรมการบรหิาร เป็นผู้มีอ�านาจ ในการว่าจ้าง แต่ง
ต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน บุคคลากรซ่ึงเปน็ผูบ้รหิารระดับสูงของบรษัิท 
ในต�าแหน่งต้ังแต่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร จนถึงผู้อ�านวย
การฝ่าย โดยให้ประธานกรรมการบรหิารเป็นผู้มีอ�านาจ
ในการด�าเนินการ 

ส�าหรบัต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หากมีการว่า
จ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่า
จ้างและค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการบรหิารมีหน้าท่ี
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิัทอืน่ 

กรรมการบริษัทฯ จ�ากัด จ�านวนบริษัทในการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืน ไม่เกิน 5 บรษัิท เพื่อให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี และความรบั
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และต้องรายงานให้บริษัทฯ 
ทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงในการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบรษัิทอ่ืน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการ โดยรวมทั้งคณะไม่น้อยกว่าปีละ 
1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาผลงานที่ผ่านมาว่ามีข้อดี และข้อ
บกพรอ่งประการใดบ้าง ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานในอนาคตตลอดจนเพื่อสรา้งความเข้าใจ
อันดีในการปฏิบัติงานรว่มกันของคณะกรรมการทุกท่าน

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

บรษัิทฯ ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้า
หน้าที่บรหิารเป็นประจ�าทุกปี เพื่อก่อให้เกิดการพิจารณา
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งบรษัิทฯ และประธานเจ้า
หน้าที่บรหิาร โดยใช้หลักเกณฑ์ที่บรษัิทฯ จดทะเบียนส่วน
ใหญ่นิยมใช้ และตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิารตามเกณฑท์ีเ่ปน็รูปธรรม ซึง่หลักเกณฑก์ารประเมิน
น้ันต้องรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว เป็นต้น ปัจจัยที่
ใช้ในการประเมินผลทั้งในแง่การประเมินโดยใช้ปัจจัย
ทางการเงิน (Financial Metrics) และปัจจัยที่ไม่ใช่
ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) ได้แก่ รายได้ 
ก�าไรสุทธิ ก�าไรสุทธิต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset) อัตราผล
ตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) และ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร ์(Economic Value Added 
- EVA) ฯลฯ เป็นต้น 

ปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) 
ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภาวะความเป็นผู้น�า การบรรลุตามแผน
กลยุทธ์ การบรหิารความเสี่ยง การมีความสัมพันธ์อันดี
กับคณะกรรมการบริษัทฯ การตอบสนองต่อความ
ต้องการและทศิทางของคณะกรรมการบรษัิทฯ การติดต่อ
สื่อสาร การบรหิารงานทรพัยากรบุคคล การขยายตลาด 
ฯลฯ เป็นต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บรหิาร

บรษัิทฯ มีนโยบายในการพัฒนากรรมการและผู้บรหิาร
ระดับสูง ในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และในด้านการ
บรหิารอย่างต่อเน่ือง โดยกรรมการและผู้บรหิารจะเข้า
ร่ว ม ก า ร สั ม ม น า แ ล ะ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ที่ จั ด ขึ้ น  โ ด ย
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน ก.ล.ต. หรอื 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
กรรมการทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร 
Director Certification Program (DCP) หรอื หลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) ซ่ึงจัดโดย
สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดต�าแหน่ง โดยกระบวนการ
สรรหาจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดย
บรษัิทฯ มีระบบการคัดสรรบุคคลากรที่มีความเหมาะสม
เข้ามารบัต�าแหน่งกรรมการ และฝ่ายบรหิารท่ีส�าคัญ และ
สอดคล้องกับแผนการสืบทอดต�าแหน่ง ทั้งน้ีทุกต�าแหน่ง
จะต้องผ่านระบบการคัดสรรที่โปรง่ใส และเป็นธรรม 
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เลขานุการบรษิัท

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้แต่งต้ัง นายยรรยงค์ สวัสด์ิ ให้
ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบรษัิทฯ เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 
2552 โดยเลขานุการบรษัิทฯ มีหน้าที่รบัผิดชอบที่ส�าคัญ 
ได้แก่ ท�าหน้าที่ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ 
และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรืน่ถูกต้องตาม
กฎหมาย จัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รวบรวมและเก็บรกัษารายงานการประชุมให้ง่ายแก่การ
ค้นหา จัดเตรียมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้ง
รายงานประจ�าปีให้กับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานก�ากับดูแล 
จัดท�าและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่ง
ให้แก่หน่วยงานก�ากับดูแล รวมทั้งผู้ถือหุ้นกับเผยแพรใ่น 
Website ดูแลให้บรษัิทฯ บรษัิทย่อย กรรมการ และผู้
บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เป็นผูติ้ดต่อประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานดังกล่าว 
รวมท้ังแจ้งข้อมูลเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหารของ 
บรษัิทฯ ให้กับตลาดหลักทรพัย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากน้ี 
เลขานุการบรษัิทฯ ยังมีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษา
ในการเข้ารับต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ รายใหม่ 
ติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ท�าหน้าที่เป็นสื่อ
กลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทฯ และ 
ผู้บรหิาร ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ Corporate 
Governance และให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการให้
ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดของหลักการดังกล่าว ให้ข้อมูลและค�าแนะน�า
แก่กรรมการ และผู้บรหิารในการจัดท�ารายงานต่างๆตาม
ที่กฎหมายหรอืกฎข้อบังคับ ต่างๆท่ีก�าหนดให้ต้องมีการ
เปดิเผยต่อสาธารณชนเพือ่ความโปรง่ใส เช่น การรบัทราบ
ภาระหน้าที่เก่ียวกับการรายงานการถือหลักทรพัย์ฯ และ
ดูแลการด�าเนินการของบรษัิทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
กฎระเบียบของบรษัิทฯ ตลาดหลักทรพัย์ฯ และหน่วยงาน
ก�ากับที่เก่ียวข้อง เป็นต้น

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษัิทฯ มคีวามเปน็อิสระในการแสดงความ
คิดเห็น มคีวามเปน็อิสระในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ
ภายใน ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยท�าการทดสอบ การ
ประเมินความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอ และความ
มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้า
หมาย และเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบที่วางไว้



บรษิัท สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)82

รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ

เรยีน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ดังน้ี 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

3 ศาสตราจารย์ ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งน้ี 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบัญชี การเงิน ด้านเศรษฐศาสตร ์และด้านบรหิารความเสี่ยง 

ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครัง้ เพื่อพิจารณาสอบทานความถูกต้องของ
งบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยง การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรอืรายการเก่ียวโยง การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการก�าหนด
ค่าตอบแทน การปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบรษัิทฯ 
และได้สอบทานเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี IFRS (International Financial 
Reporting Standards) และได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบรษัิทฯ เข้ารว่มประชุมด้วย 1 ครัง้ 

รายงานทางการเงิน ส�าหรบัปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า งบการเงินได้จัดท�า
ตามหลักการบัญชีที่รบัรองท่ัวไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเหมาะสมตามสมควร ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตได้แสดงความเห็นต่องบการเงินไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชี และได้สอบทานเพ่ือให้มั่นใจว่า
บรษัิทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี IFRS (International Financial Reporting Standards)

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ น�าเสนอให้กับคณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบ โดยบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมหน่ึงในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ทุกครัง้ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานของฝ่าย
จัดการ ซ่ึงฝ่ายจัดการได้ด�าเนิน การปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

การประเมินตนเอง พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสรมิสรา้งการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้
อย่างมีประสิทธิผล

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรอืรายการเกี่ยวโยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน รายการธุรกรรมระหว่างบรษัิทฯ กับบรษัิทย่อย และบุคคลที่เก่ียวโยง เพื่อพิจารณา
ว่าการท�าธุรกรรมมีรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน 
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การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบรษัิท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ 
ประจ�าปี 2563 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมี
รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังน้ี

นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรอื
นางสาววิสสุตา จรยิธนากร  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรอื
นางสาวมณี รตันบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5313

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้สอบบัญชีที่ท�าหน้าที่รบัรองงบการเงินของบรษัิทฯ คือ 
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ ์

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด�าเนินงานของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ และการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ไม่ขัดต่อกฎหมายธุรกิจที่เก่ียวข้องอ่ืน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความอิสระ รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อก�ากับ
ดูแล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา จรุงกิจอนันต์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

เรยีน ท่านผู้ถือหุ้น

บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการบรหิารความเสี่ยงว่า
เป็นเรือ่งที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ คณะกรรมการของบรษัิทฯ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงขึ้นเพื่อเป็น
คณะกรรมการชุดย่อย ท�าหน้าท่ีในการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบ พรอ้มทั้งก�าหนดมาตรการใน
การป้องกันและลดความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหารความเส่ียง (Risk 
Management) ที่ดีจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นส่งเสรมิให้บรษัิทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน 

ในปี 2563 น้ี คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบรษัิทฯ ได้ท�าการประชุมทั้งสิ้นรวม 4 ครัง้ และได้รายงานให้คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ รบัทราบเป็นล�าดับ สาระส�าคัญของการปฏิบัติงานเป็นดังน้ี

1. ประเมินความเส่ียง และก�าหนดกรอบการบรหิารความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายงาน โดยให้ครอบคลุมความเส่ียงจากปัจจัย
ภายในและภายนอกของบรษัิทฯ 
2. ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบรหิารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีระบบการบรหิารความเสี่ยงท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3. ทบทวน แนวคิดของการบรหิารความเส่ียงของบรษัิทฯ และแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาปัจจัย
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี คู่แข่ง เป็นต้น 
4. รายงานการบรหิารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบในการก�าหนดแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและน�าไปปฏิบัติใช้ภายในบรษัิทฯ 

จากการด�าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงได้พิจารณาประเมินความเส่ียงอย่างรอบคอบ พรอ้มทั้ง
ประเมินเพ่ือให้ทราบระดับของความเสี่ยง และก�าหนดมาตรการในการป้องกัน และบรหิารความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ 

ทั้งน้ี ได้น�าเสนอรายงานการบรหิารความเส่ียง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ เพ่ือก�าหนดระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ทุกครัง้ ทั้งน้ีเน้ือหาโดย
ละเอียดของการบรหิารความเสี่ยงของบรษัิทฯ อยู่ในรายงานประจ�าปีฉบับน้ีแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ

     

(ศาสตราจารย์ ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ)
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้รบัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ทุกท่านไม่
ได้เป็นผู้บรหิารของบรษัิทฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ดังน้ี

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2 นายประสาท ยูนิพันธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรบัผิดชอบอย่างอิสระ ตามที่ได้ก�าหนดไว้ใน
กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณารูปแบบ และหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน
ของกรรมการบรษัิทฯ ซ่ึงจะน�าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติเป็นประจ�าทุกปี และก�าหนดค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผู้อนุมัติ

ในป ี2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทัง้สิน้ 1 ครัง้ (กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน ทั้ง 3 ท่าน เข้ารว่มประชุมครบถ้วน) เพื่อพิจารณา ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
นอกจากน้ีในปี 2563 น้ี ได้ปรบัปรุงแบบประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เพื่อพิจารณาเงินเดือน และผลประโยชน์
ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารของบรษัิทฯ และได้น�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ีได้
ขอให้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระช่วยหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งน้ีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรือ่งใดจะต้อง
ไม่เข้ารว่มในการพิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งน้ัน

ส�าหรบัค่าตอบแทน และค่าเบ้ียประชุมกรรมการบรษัิทฯ ประจ�าปี 2563 น้ัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งเปรยีบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบรษัิทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบรษัิทฯ ระดับความรบัผิดชอบ และประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจ�าปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว ส�าหรบัรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชุดย่อยอ่ืนได้
แสดงไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ ของรายงานประจ�าปีฉบับน้ีแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา จรุงกิจอนันต์)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ รบัผิดชอบต่องบการเงินรวมของ 
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย และ งบการเงินเฉพาะกิจการ ของบรษัิทฯ รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตร ฐานการบัญชีท่ีรบัรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการ
บัญชีที่เหมาะสม และ ถือปฏิบัติอย่างสม�าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ การประมาณการที่เหมาะสมในการจัด
ท�ารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ให้จัดท�าและด�ารงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อให้มีความ
มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจรติหรอืการด�าเนินการที่ผิดปกติ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ก�ากับดูแลเก่ียวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน และ ระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีน้ีแล้ว

คณะกรรมการบรษัิทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ เพียงพอและเหมาะ
สม มีความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินรวมของบรษัิทฯ และ บรษัิทย่อยส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไป 

(นายประสาท ยูนิพันธุ์)
รกัษาการประธานกรรมการ 
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ค�าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของฝา่ยจดัการ

ส�าหรบังวดประจ�าปี 2563 บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มีผลก�าไรสุทธิ 83.42 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 125.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 41.88 ล้านบาท

ผลการด�าเนินงานส�าหรบัปี 2563 เทียบกับปี 2562

2563 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

พันบาท % พันบาท % พันบาท %
รายได้จากการขายและบรกิาร

  - รายได้จากการประกอบและทดสอบแผงวงจร
ไฟฟ้ารวม

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

  - รายได้จากการผลิตและประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์

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

  - รายได้จากอุปกรณ์ส�าหรับการสื่อสารผ่าน
เส้นใยแก้วน�าแสง

 600,031  31.44  649,957  36.45  (49,926)  (7.68)

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

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

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

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

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

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

รายได้อื่น

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

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

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

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่า
ใช้จ่ายภาษีเงินได้

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

รายได้ทางการเงิน 250.58 0.01 333.65 0.02 (83) (24.90)

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

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

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

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

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

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาและรายการตัดจ�าหน่าย

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

ผลการการด�าเนินงานข้างต้นเปรยีบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆที่ส�าคัญดังต่อไปน้ี

รายได้จากการขายสินค้าและบรกิาร

ในช่วงปี 2563 บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มีรายได้จากการ
ขายสินค้าและบรกิารจ�านวน 1,908.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อน 125.35 ล้านบาทหรอืเพิม่

ขึ้นรอ้ยละ 7.03 ทั้งน้ี บรษัิทฯและบรษัิทย่อย สามารถมี
รายได้เติบโตขึน้ทา่มกลางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจาก
การระบาดของ COVID-19 ซึ่งได้อานิสงค์มาจากอุปสงค์
ที่แข็งแกรง่ของธุรกิจ IC ซึ่งเติบโตถึง 27% YoY
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ฐานะการเงินของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มีรายการสินทรพัย์ หน้ีสิน และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ส�าคัญ เปรยีบเทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปน้ี

2563 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

พันบาท % พันบาท % พันบาท %
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32,507 1.24 126,651 4.53  (94,145)  (74.33)

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

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

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,871,286 71.22 2,061,034 73.72  (189,748)  (9.21)

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

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

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

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

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

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก�าหนด
ช�าระภายในหน่ึงปี

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

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

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี

0 0.00 63,250 2.26  (63,250)  (100.00)

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี

134,438 5.12 0 0.00  134,438  n.a. 

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

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

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

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายและบรกิารปี 2563 จ�านวน 1,552.56 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 9.20 ล้านบาท หรอืเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 0.60 จากปีก่อน
หน้า ซึ่งส่วนเพ่ิมของต้นทุนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับอัตราเติบโตของรายได้ที่เพิ่มข้ึน สะท้อนถึงการบรหิาร
ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรขั้นต้นปี 2563 จ�านวน 355.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
116.15 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า หรอื
เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 48.44% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
เป็นผลจาก Product ที่มี Margin สูง ในขณะที่มีการ
บริหารและปรับปรุงต้นทุนภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�าหน่าย (EBITDA)

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี  

ค่าเส่ือมราคา และรายการตัดจ�าหน่าย (EBITDA) จ�านวน  
390.68 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
หน้า 110.53 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 39.46%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารปี 2563 ของบรษัิทฯและ
บรษัิทย่อย จ�านวน 279.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.80 ล้าน
บาท หรอืเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 4.81 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี
ก่อนหน้าเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้าง
พนักงานในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มีรายได้อ่ืนๆ จ�านวน 44.40 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้น 8.54 ล้านบาท หรอืเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 23.80 
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2563 จ�านวน 35.88 ล้านบาท 
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นจ�านวน 
17.64 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 32.96% เน่ืองจากมกีาร
จ่ายช�าระเงินต้น
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน (Source and Use of Fund)

2563 2562 เพิ่มขึ้น  
(ลดลง)

พันบาท พันบาท พันบาท

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

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

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (277,862)  (26,594)  251,268 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  126,651  27,941  98,710 

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

สินทรพัย์

ณ ปี 2563 บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มีสินทรพัย์ 2,627.58 
ล้านบาท ลดลง  168.25 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 6.02 
จากสิ้นปี 2562

ณ ปี 2563 บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มีลูกหน้ีการค้าและลูก
หน้ีอ่ืน 278.46 ล้านบาท โดยเป็นลกูหน้ีการค้า 277.12 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นของกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 275.97 ล้านบาท 
ในจ�านวนน้ีมีอายุของลูกหน้ีเกิน 12 เดือนจ�านวน 362.03 
ล้านบาท และบรษัิทฯ ได้ส�ารองต้ังหน้ีสงสัยจะสูญไว้แล้ว
จ�านวน 363.24 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ�านวน 1.21 
ล้านบาท ซึ่งคลอบคลุมหน้ีที่สงสัยจะสูญทั้งหมดแล้ว ทั้งน้ี 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินปี 2563 ข้อ 9

ณ ปี 2563 บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มียอดสินค้าคงเหลือ 
402.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.5 ล้านบาท ซึ่งรองรบั
แผนการซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของ
ลูกค้า และในปี 2563 บรษัิทฯ มีการกลับรายการปรบัลด
มูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวน 7 ล้านบาท โดยน�าไปหัก
จากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ระหว่างปี ทั้งน้ีสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2563 ข้อ 10

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ ปี 2563 บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มีหน้ีสิน  1,298.99 
ล้านบาท ลดลง  251.67 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 16.23 
เทียบกับสิ้นปี 2562 เน่ืองจากภาระหน้ีสินลดลงเน่ืองจาก
ช�าระเงินคืน ณ วันครบก�าหนดอายุของหุ้นกู้ ขณะที่ส่วน
ของผู้ ถือ หุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจ� านวน 
1,328.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.42 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 6.70 เทียบกับสิ้นปี 2562

บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มีเงินสดสุทธิในปี 2563 ที่ 32.51 
ล้านบาท ลดลง 94.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 
เน่ืองจากบรษัิทไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดช�าระ

บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด�าเนินงานในปี 2563 จ�านวน 285.89 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
27.09 ล้านบาท ขณะที่ บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไป

ในกิจกรรมการลงทุนในปี 2563 จ�านวน 102.17 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อนหน้า 31.32 ล้านบาท เน่ืองจากบรษัิทฯ มี
ก�าลังการผลิตท่ีเพียงพอต่อความต้องการในสภาวะ
ปัจจุบัน นอกจากน้ี บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 จ�านวน 277.86 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 251.27 ล้านบาท จากกรณีบรษัิทฯ ต้องใช้เงินใน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดช�าระ



บรษิัท สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)90

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ ( Financial Ratio)

อัตราส่วนทางการเงิน 2563 2562 Unit

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง  0.68  0.55 เท่า

2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็  0.29  0.30 เท่า

3. ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉลี่ย  50.95  53.77 วัน

4. ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย  81.97  75.68 วัน

5. ระยะเวลาในการช�าระหน้ีเฉลี่ย  57.80  65.14 วัน

6. วงจรเงินสด  75.11  64.31 วัน

7. อัตราก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  18.65  13.45 %

8. อัตราก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ย  20.47  15.73 %

9. อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  4.37  (2.35) %

10. อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.98  1.25 เท่า

11. อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบ้ีย  3.38  0.18 เท่า

12. อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์  3.08  (1.47) %

13. อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น(1)  6.48  (3.29) %

14. ก�าไรสุทธิต่อหุ้น(2)  0.10  (0.05) บาท

15. มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น  1.58  1.49 บาท

ข้อสังเกต : 
(1)อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น = ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี / ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้น
(2)ก�าไรสุทธิต่อหุ้น = การแบ่งปนัก�าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเปน็ของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ / จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายและ
ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

บรษัิทฯและบรษัิทย่อย ด�ารงอัตราส่วนสภาพคล่องเป็น 

0.68 เท่าในปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก 0.55 เท่าในปี 2562 

วงจรเงินสด 75.11 วันในปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก 64.31 วันใน

ปี 2562 

อัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรบัปี 2563 ที่รอ้ยละ 18.65 เพิ่มขึ้น

จากปี 2562 ที่รอ้ยละ 13.45 เน่ืองจากการเติบโตของยอด

ขายสินค้ากลุ่ม IC ซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้นที่สูงเมื่อเทียบกับ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้นส�าหรบัปี 2563 ท่ี 0.98 

ลดลงจากปี 2562 ที่ 1.25

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบ้ียส�าหรับปี 

2563 ที่ 3.38 เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ที่ 0.18

อัตราสว่นผลตอบแทนจากสินทรพัยส์�าหรบัป ี2563 ท่ีรอ้ย

ละ 3.08 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่รอ้ยละ -1.47 

อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ส�าหรบัปี 2563 ที่รอ้ย

ละ 6.48 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่รอ้ยละ -3.29
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ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบรษัิท สตารส์ 
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)และ
บรษัิทย่อย (กลุ่มบรษัิท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�าไรขาดทุน
รวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสด
รวม ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน และหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงานและกระแส
เงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส 
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการ
เงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จาก
กลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามที่ระบุ
ในข้อก�าหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 
3 ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2563 กลุ่มบรษัิทได้ประเมิน 
ผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ 
ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่
แน่นอนของสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรสัโคโรนา 2019 แล้ว ดังน้ัน ในการจัดท�างบการเงิน
รวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจารณายกเลิกการถือ

รายงานของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต
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ปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือ่ง มาตรการผ่อน
ปรนชัว่คราวส�าหรบัทางเลือกเพิม่เติมทางบญัชเีพือ่รองรบั
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 ทีป่ระกาศโดยสภาวชิาชีพบญัชีส�าหรบั
ทุกเรือ่งที่กลุ่มบรษัิทได้เคยถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง
ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ 

ทั้งน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี
น้ีแต่อย่างใด

เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบคือเรือ่งต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญ
ที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินส�าหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้
น�าเรือ่งเหล่าน้ีมาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบ งบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรบั
เรือ่งเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรบัผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรบัผิด
ชอบทีเ่ก่ียวกับเรือ่งเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของขา้พเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อ
การประเมนิความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็
จรงิอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรบัเรือ่ง
เหล่าน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ
ส�าหรบัเรือ่งดังกล่าวมีดังต่อไปน้ี

การรบัรูร้ายได้

รายได้จากการขายและบรกิารถือเป็นรายการที่มีสาระ
ส�าคัญต่องบการเงิน และจ�านวนรายได้ที่บันทึกในบัญชี
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก�าไรขาดทนุของกลุ่มบรษัิท 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทมีลูกค้าเป็นจ�านวนมากรายซ่ึงมี
เงื่อนไข ทางการค้าที่แตกต่างกันรวมถึงสถานการณ์การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ดัง
น้ัน จึงมี ความเส่ียงเก่ียวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรบั
รูร้ายได้ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ของกลุ่มบรษัิทโดย
การ
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• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม
บรษัิทที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รบัผิด
ชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการ
ปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบรษัิท ออกแบบไว้ 

• สุ่มตัวอย่างรายการขายและบรกิารเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและเหมาะสมของการรบัรูร้ายได้ว่าเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทกับลูกค้า และ
สอดคล้องกับนโยบายการรบัรูร้ายได้ของกลุ่มบรษัิท

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบรกิารที่
เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบรษัิทออกภายหลังวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

• วิเคราะห์เปรยีบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย 
(Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิด
ขึ้นของการรบัรูร้ายการขายและบรกิารตลอดรอบระยะ
เวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญ
ทั่วไป 

ข้อมูลอืน่ 

ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบรษัิท (แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ใน
รายงานน้ัน) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรยีมให้กับข้าพเจ้าภาย
หลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี

ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินไมค่รอบคลมุถึงข้อมูล
อ่ืนและขา้พเจ้าไมไ่ด้ให้ขอ้สรุปในลักษณะการให้ความเชือ่
มั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอ่ืนน้ัน

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบ
งบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนน้ันมี
ความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรอืกับความรู้
ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏ
วา่ขอ้มลูอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจรงิอันเปน็สาระส�าคัญหรอื
ไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบรษัิทตามที่
กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ี
ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสาร
เรือ่งดังกล่าวให้ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลทราบเพ่ือให้มี
การด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการ

ก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บรหิารมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบ
การเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บรหิารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า 

งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิ
อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิด
พลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบรษัิทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเรือ่งที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณี
ทีม่เีรือ่งดังกล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสี�าหรบักิจการ
ที่ด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บรหิารมีความต้ังใจที่จะเลิก
กลุ่มบรษัิทหรอืหยุดด�าเนินงานหรอืไม่สามารถด�าเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของ กลุ่ม
บรษัิท 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ

การเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความ
เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเปน็สาระส�าคัญหรอื
ไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่
ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติ
หรอืข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละ
รายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่าน้ี

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ีด้วย

• ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติ
งานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า 
ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระ
ส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ี
เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเก่ียวกับการ
สมรูร้ว่มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อ
เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน



รายงานประจำาปี 2563 93

• ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่
เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุ
ภายในของกลุ่มบรษัิท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บรหิาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ผู้บรหิารจัดท�า

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�าหรบักิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิาร และสรุป
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัว่ามีความไม่แน่นอนที่
มีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หาก
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ 
ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องในงบการเงิน 
หรอืหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้า
จะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันท่ีใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บรษัิทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเน่ืองได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการ
เงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตลอด
จนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรอืไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง
เพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรอืของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบรษัิทเพื่อแสดงความเห็น
ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มบรษัิท ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรือ่ง
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการ
ตรวจสอบรวมถึงข้อบกพรอ่งท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับ
ดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรือ่งต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรือ่ง
ส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่งเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบังคับ
ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรือ่งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการก
ระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผู้่มีสว่นได้
เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอ
รายงานฉบับน้ี

เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4501
บรษัิท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2564
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บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8  32,506,793  126,651,321  6,013,193  123,156,608 

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่ 9  278,462,785  254,319,784  293,650,653  249,601,654 

สนิค้าคงเหลอื 10  402,878,971  294,427,586  402,878,971  294,427,586 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

7  -  -  640,000  510,000 

สนิทรพัย์ตราสารอนพุันธ์  157,702  -  157,702  - 

สนิทรพัย์หมุนเวียนอืน่  13,216,364  21,812,117  13,216,364  21,812,117 

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน  727,222,615  697,210,808  716,556,883  689,507,965 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบรษิัทย่อย 11  -  -  429,238  924,238 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 12  1,871,285,837 2,061,034,328  1,871,285,837 2,061,034,328 

สนิทรพัย์ไม่มีตัวตน 13  26,583,352  29,491,130  26,583,352  29,491,130 

สนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26  29,867  2,098,369  -  - 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอืน่  2,455,398  5,989,124  2,448,044  5,981,770 

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 1,900,354,454 2,098,612,951  1,900,746,471 2,097,431,466 

รวมสินทรพัย์ 2,627,577,069 2,795,823,759 2,617,303,354 2,786,939,431 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี



95 บรษิัท สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จากสถาบันการเงิน

14  579,194,534  489,719,436  579,194,534  489,719,436 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 15  251,774,421  239,952,454  249,480,138  233,689,722 

สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวทีถ่งึก�าหนด 16  121,390,000  145,820,000  121,390,000  145,820,000 

ช�าระภายในหน่ึงปี

ส่วนของหุ้นกู้ ท่ีถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหน่ึงปี

17  -  216,813,871  -  216,813,871 

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการ
เงินที่ถึงก�าหนด ช�าระภายในหน่ึงปี

4, 18  -  166,735,176  -  166,735,176 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก�าหนดช�าระ ภายในหน่ึงปี

18  112,578,468  -  112,578,468  - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  24,165  24,265  -  - 

หน้ีสนิตราสารอนพุันธ์  2,037,511  -  2,037,511  - 

หน้ีสนิหมุนเวียนอืน่  8,980,995  8,406,714  8,980,995  8,406,714 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,075,980,094  1,267,471,916  1,073,661,646  1,261,184,919 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธจิากสว่นที่
ถึงก�าหนด ช�าระภายในหน่ึงปี

16  -  63,250,000  -  63,250,000 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สทุธิ
จาก สว่นทีถึ่งก�าหนด

4, 18  -  137,750,895  -  137,750,895 

ช�าระภายในหน่ึงปี

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
สว่นที่ถึงก�าหนด

18  134,437,636  -  134,437,636  - 

ช�าระภายในหน่ึงปี 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน

19  80,889,000  74,499,067  80,889,000  74,499,067 

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26  7,143,033  7,143,033  7,143,033  7,143,033 

หน้ีสนิไม่หมุนเวียนอืน่  541,648  541,648  541,648  541,648 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  223,011,317  283,184,643  223,011,317  283,184,643 

รวมหน้ีสิน  1,298,991,411 1,550,656,559  1,296,672,963  1,544,369,562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน

14  579,194,534  489,719,436  579,194,534  489,719,436 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 15  251,774,421  239,952,454  249,480,138  233,689,722 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด 10  402,878,971  294,427,586  402,878,971  294,427,586 

 ช�าระภายในหน่ึงปี 16  121,390,000  145,820,000  121,390,000  145,820,000 

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน
หน่ึงปี

17  -  216,813,871  -  216,813,871 

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน
ที่ถึงก�าหนด

 13,216,364  21,812,117  13,216,364  21,812,117 

 ช�าระภายในหน่ึงปี 4, 18  -  166,735,176  -  166,735,176 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก�าหนดช�าระ

 ภายในหน่ึงปี 18  112,578,468  -  112,578,468  - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  24,165  24,265  -  - 

หน้ีสนิตราสารอนพุันธ์  2,037,511  -  2,037,511  - 

หน้ีสนิหมุนเวียนอืน่  8,980,995  8,406,714  8,980,995  8,406,714 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,075,980,094  1,267,471,916  1,073,661,646  1,261,184,919 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,900,354,454  2,098,612,951  1,900,746,471  2,097,431,466 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธจิากส่วนที่ถึง
ก�าหนด

 2,627,577,069  2,795,823,759  2,617,303,354  2,786,939,431 

 ช�าระภายในหน่ึงปี 16  -  63,250,000  -  63,250,000 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สทุธจิาก

 สว่นที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 4, 18  -  137,750,895  -  137,750,895 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สทุธจิากสว่นท่ี
ถึงก�าหนด

 ช�าระภายในหน่ึงปี 18  134,437,636  -  134,437,636  - 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน

19  80,889,000  74,499,067  80,889,000  74,499,067 

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26  7,143,033  7,143,033  7,143,033  7,143,033 

หน้ีสนิไม่หมุนเวียนอืน่  541,648  541,648  541,648  541,648 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  223,011,317  283,184,643  223,011,317  283,184,643 

รวมหน้ีสิน  1,298,991,411 1,550,656,559  1,296,672,963  1,544,369,562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี



97 บรษิัท สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 1,229,890,150 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1 บาท

20  1,229,890,150  1,229,890,150  1,229,890,150  1,229,890,150 

ทนุออกจ�าหน่ายและช�าระเตม็มลูคา่แลว้

 หุ้นสามัญ 836,479,381 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1 บาท

(2562: หุน้สามัญ 836,479,231 หุ้น มูลคา่
หุน้ละ 1 บาท)

20  836,479,381  836,479,231  836,479,381  836,479,231 

สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 20, 21  413,349,346  413,349,181  413,349,346  413,349,181 

ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เปน็เกณฑ์

20  14,716,319  14,716,319  14,716,319  14,716,319 

ก�าไรสะสม

จัดสรรแลว้ - ส�ารองตามกฎหมาย 22  1,500,000  -  1,500,000  - 

ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) 21  29,708,744  (50,179,503)  26,013,212  (50,546,995)

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผู้ถือหุ้น 23  29,243,752  29,243,752  28,572,133  28,572,133 

สว่นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ  1,324,997,542 1,243,608,980  1,320,630,391 1,242,569,869 

สว่นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบรษิัทย่อย

 3,588,116  1,558,220  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,328,585,658  1,245,167,200  1,320,630,391 1,242,569,869 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,627,577,069 2,795,823,759  2,617,303,354  2,786,939,431 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายได้จากการขายและบรกิาร  1,908,491,272  1,783,143,098 1,860,799,037  1,747,241,012 

รายได้จากการจ�าหน่ายเศษซาก  22,026,655  16,549,992  22,026,655  16,549,992 

ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  7,735,101  8,903,552  7,600,956  8,653,380 

รายได้อืน่  14,642,927  10,413,524  14,495,560  10,274,033 

รวมรายได้ 1,952,895,955  1,819,010,166 1,904,922,208  1,782,718,417 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบรกิาร 1,552,562,382  1,543,367,122 1,550,564,522  1,542,731,320 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย  71,579,959  72,322,146  42,205,934  38,893,191 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร  202,320,156  194,070,913  193,162,600  183,547,735 

ขาดทุน (สทุธ)ิ จากตราสารอนพุันธ์  5,297,323  -  5,297,323  - 

รวมค่าใช้จ่าย  1,831,759,820  1,809,760,181  1,791,230,379  1,765,172,246 

ก�าไรจากการด�าเนินงาน  121,136,135  9,249,985  113,691,829  17,546,171 

รายได้ทางการเงิน  250,582  333,650  250,582  333,650 

ต้นทุนทางการเงิน 24  (35,882,204)  (53,523,761)  (35,882,204)  (53,523,761)

ก�าไร (ขาดทุน) กอ่นรายได้ (ค่าใช้จา่ย) ภาษเีงนิได้  85,504,513  (43,940,126)  78,060,207  (35,643,940)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 26  (2,086,370)  2,055,365  -  - 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี  83,418,143  (41,884,761)  78,060,207  (35,643,940)

การแบ่งปนัก�าไร (ขาดทุน) 

สว่นที่เปน็ของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ  81,388,247  (39,367,733)  78,060,207  (35,643,940)

สว่นที่เปน็ของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบรษิัท
ย่อย

 2,029,896  (2,517,028)

   83,418,143  (41,884,761)

ก�าไรต่อหุ้น 28 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไร (ขาดทุน) สว่นท่ีเปน็ของผูถ้อืหุน้ของ บรษิทัฯ 0.097 (0.047) 0.093 (0.043)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี



99 บรษิัท สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี  83,418,143  (41,884,761)  78,060,207 (35,643,940)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่:

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในสว่นของก�าไรหรอืขาดทุนในภาย
หลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภัย

19  -  (14,903,055)  -  (14,903,055)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ส�าหรบัปี  -  (14,903,055)  -  (14,903,055)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี  83,418,143  (56,787,816)  78,060,207 (50,546,995)

การแบ่งปนัก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม

สว่นที่เปน็ของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ  81,388,247  (54,270,788)  78,060,207 (50,546,995)

สว่นที่เปน็ของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบรษิัท
ย่อย 

 2,029,896  (2,517,028)

 83,418,143  (56,787,816)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี  85,504,513  (43,940,126)  78,060,207  (35,643,940)

รายการปรบักระทบก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั 
(จ่าย)

จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  269,540,692  270,892,023  269,540,692  270,892,023 

ขาดทุนจากการด้อยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ  1,203,961  -  1,203,961  - 

หน้ีสญู  470  -  470  - 

ตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  396,514  152,035  396,514  152,035 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจรงิ  1,651,733  538,652  1,833,985  501,612 

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเครือ่งจักรและอปุกรณ์  (142,166)  (1,816,935)  (142,166)  (1,816,935)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน  -  -  495,000  - 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอืน่  3,470,000  -  3,470,000  - 

โอนกลบัการปรบัลดสนิค้าคงเหลอืเปน็มูลค่าสทุธทิี่จะได้รบั  (6,528,020)  (13,274,875)  (6,527,709)  (13,255,635)

ตัดจ�าหน่ายเครือ่งจักรและอปุกรณ์  8,065,741  91,578  8,065,741  91,578 

ตัดจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน  4,230,000  -  4,230,000  - 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  14,745,321  21,169,944  14,745,321  21,169,944 

ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  486,129  1,951,649  486,129  1,951,649 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  35,396,075  51,572,112  35,396,075  51,572,112 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์ 
และหน้ีสนิด�าเนินงาน

 418,020,963  287,336,057  411,254,220  295,614,443 

สนิทรพัย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่  (26,774,889)  10,953,463  (46,856,204)  14,918,783 

สนิค้าคงเหลอื (103,039,402)  64,416,441  (103,039,713)  64,397,201 

สนิทรพัย์หมุนเวียนอืน่  8,595,753  8,782,132  8,595,753  8,782,133 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอืน่  (82,000)  20,001  (82,000)  20,001 

หน้ีสนิด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่  32,575,608  (56,431,036)  36,537,222  (59,057,093)

หน้ีสนิหมุนเวียนอืน่  574,281  (2,130,037)  574,281  (2,227,267)

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (8,355,388)  (5,854,852)  (8,355,388)  (5,854,852)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  321,514,926  307,092,169  298,628,171  316,593,349 

เงินสดรับค่าชดเชยความเสียหายของสินทรัพย์จากการ
ประกันภัย

 -  5,022,378  -  5,022,378 

จ่ายดอกเบี้ย  (35,360,265)  (51,301,966)  (35,360,265)  (51,301,966)

จ่ายภาษีเงินได้  (268,656)  (2,015,295)  (250,788)  (558,306)

เงินสดสทุธจิากกิจกรรมด�าเนินงาน  285,886,005  258,797,286  263,017,118  269,755,455 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี



101 บรษิัท สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเจ้าหน้ีค่าซ้ือเครือ่งจักรและอปุกรณ์  (23,980,029)  (42,000,557)  (23,980,029)  (42,000,557)

ซ้ือเครือ่งจักร อปุกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน  (71,244,539)  (94,992,774)  (71,244,539)  (94,992,774)

เงินสดรบัจากการจ�าหน่ายเครือ่งจักรและอปุกรณ์  142,168  3,500,000  142,168  3,500,000 

ซ้ือสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน  (7,086,435)  -  (7,086,435)  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  (130,000)  (160,000)

เงินสดสทุธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (102,168,835)  (133,493,331) (102,298,835)  (133,653,331)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  89,475,098  135,867,967  89,475,098  135,867,967 

เงินสดรบัสทุธจิากหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน  -  148,500,000  -  148,500,000 

จ่ายช�าระหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน  -  (172,895,769)  -  (172,895,769)

จ่ายช�าระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  (62,357,111)  -  (62,357,111)  - 

จ่ายช�าระเจ้าหน้ีผ่อนช�าระค่าซ้ือเครือ่งจักร  -  (6,237,717)  -  (6,237,717)

จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาว  (87,680,000) (131,830,000)  (87,680,000) (131,830,000)

จ่ายช�าระหุ้นกู้ (217,300,000)  - (217,300,000)  - 

เงินสดรบัจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธ ิ ตาม
ใบส�าคัญแสดงสทิธิ

 315  1,977  315  1,977 

เงินสดสทุธใิช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (277,861,698)  (26,593,542)  (277,861,698)  (26,593,542)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น  
(ลดลง) สทุธิ

 (94,144,528)  98,710,413  (117,143,415)  109,508,582 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  126,651,321  27,940,908  123,156,608  13,648,026 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  32,506,793  126,651,321  6,013,193  123,156,608 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซ้ือเครือ่งจักรและอปุกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ  4,846,010  28,589,329  4,846,010  28,589,329 

รายการโอนสนิค้าคงเหลอืเปน็อปุกรณ์  1,116,037  -  1,116,037  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
และบรษัิทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563

1. ข้อมลูทัว่ไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบรษิัทฯ 

บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดต้ังและมีภูมิล�าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีกลุ่มครอบครัวไชยกุลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษัิท”) ด�าเนินธุรกิจ
หลักในการผลิตและจ�าหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ตามที่
จดทะเบียนของบรษัิทฯ อยู่ที่ 586 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา

1.2 การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  
ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจน�ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจ ฝา่ยบรหิารของกลุ่มบรษัิท
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระ
ทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรพัย์ ประมาณการหน้ีสิน
และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดลุยพนิิจในประเด็นต่าง ๆ  เมือ่สถานการณ์มกีาร
เปล่ียนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงนิ

2.1 งบการเงินน้ีจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดใน
ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการค้าลงวันที ่11 ตุลาคม 2559 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บรษัิทฯ ใช้เป็น
ทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการ
เงินฉบับภาษาไทยน้ี

งบการเงินน้ีได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิด
เผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย การบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท  
สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (ซึง่ต่อ
ไปน้ีเรยีกวา่ “บรษัิทฯ ”) และบรษัิทย่อย (ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกวา่ “บรษัิท
ย่อย”) (รวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษัิท”) ดังต่อไปน้ี

ช่ือบรษิัท ลักษณะธรุกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อตัรารอ้ยละ
ของการถือหุ้น

2563 2562

รอ้ยละ รอ้ยละ

Stars Microelectronics USA, Inc. ธรุกิจขายสนิค้า สหรฐัอเมรกิา 59 59

บรษิทั เอสเอม็ท ีกรนี เอน็เนอรย์ี ่จ�ากดั ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรอืพลังงาน
ทดแทนอื่นรวมทั้งผลิตและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรอืพลังงาน
ทดแทนอืน่

ไทย 99 99

บรษิัท เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่าย อารเ์อฟไอดี แท็ค (RFID 
Tags: Radio Frequency Identification 
Tags)

ไทย 75 75

ข) บรษัิทฯ จะถือวา่มกีารควบคมุกิจการทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบรษัิทยอ่ยได้ หากบรษัิทฯ มสีทิธไิด้รบัหรอืมีสว่นได้เสยีในผลตอบแทนของกิจการ
ที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนน้ันได้
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ค) บรษัิทฯ น�างบการเงนิของบรษัิทย่อยมารวมในการจัดท�างบการ
เงนิรวมต้ังแต่วนัทีบ่รษัิทฯ มีอ�านาจในการควบคมุบรษัิทย่อยจนถึง
วันที่บรษัิทฯ สิ้นสุดการควบคุมบรษัิทย่อยน้ัน 

ง) งบการเงินของบรษัิทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี
ที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบรษัิทฯ 

จ) กลุ่มบรษัิทได้ก�าหนดให้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด�าเนินงาน ซ่ึงรวมทัง้บรษัิทย่อยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เน่ืองจาก
ธุรกรรมของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นส่วนขยายของ บริษัทฯ 
มากกว่าที่จะเป็นการด�าเนินงานที่เป็นเอกเทศอย่างมีนัยส�าคัญ

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบรษัิท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระ
ส�าคัญได้ถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมน้ีแล้ว 

ช) สว่นของผูม้สีว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรอื
ขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของ 
บรษัิทฯ และแสดงเปน็รายการแยกต่างหากในงบก�าไรขาดทนุรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บรษิทัฯ จดัท�างบการเงนิเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงนิ
ลงทุนในบรษิัทย่อยตามวิธรีาคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี
ปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบรษัิทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุง 
(ปรบัปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมี ผลบังคับ
ใชส้�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลังวันที ่1 
มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดัง
กล่าวได้รบัการปรบัปรุงหรอืจัดให้มขีึน้เพ่ือให้มเีน้ือหาเทา่เทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการ
ให้แนวปฏิบัติทางการบญัชกัีบผูใ้ช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็
สาระส�าคัญต่องบการเงนิของกลุ่มบรษัิท อยา่งไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึง่ได้มกีารเปล่ียนแปลงหลักการ
ส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครือ่งมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การปอ้งกันความเสีย่งของเงินลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การช�าระหน้ีสนิทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น 
ก�าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครือ่งมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรอืราคาทุนตัด
จ�าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ 
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธกีารค�านวณ
การด้อยค่าของเครือ่งมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และหลักการเก่ียวกับ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมือทางการเงิน

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบรษัิท
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 ใชแ้ทนมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 17 เรือ่ง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่
เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก�าหนดหลักการของการรบัรูร้ายการ 
การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญา
เชา่ และก�าหนดให้ผูเ้ชา่รบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิส�าหรบัสญัญาเช่า
ทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่
สินทรพัย์อ้างอิงน้ันมีมูลค่าต�า

การบัญชีส�าหรบัผู้ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ
จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรอืสัญญาเช่าเงินทุน

กลุม่บรษัิทน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั
โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน�ามาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับน้ีมาถือปฏิบติัครัง้แรกโดยปรบัปรุงกับก�าไรสะสม ณ วนัที่ 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดง
เปรยีบเทียบ

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือ่ง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรบั
ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง 
มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส�าหรบัทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชเีพ่ือ
รองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระ
ทบในบางเรือ่งจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินบางฉบับ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในวิธปีฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้ส�าหรบัการ
จัดท�างบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ในระหวา่งไตรมาสที ่1 ถึง 3 ของป ี2563 กลุ่มบรษัิทได้เลือกปฏิบติั
ตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส�าหรบัทางเลือกเพิม่เติมทางบญัชี
ในเรือ่งการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตาม
วิธกีารอย่างง่าย และการด้อยค่าของสินทรพัย์ 

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบรษัิทได้ประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรพัย์ ประมาณการหน้ีสิน และ
หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 แล้ว ดังน้ัน ในการจัดท�า
งบการเงินส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษัิทจึง
พิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ส�าหรบัทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีส�าหรบัทุกเรือ่งที่กลุ่มบรษัิทได้

เคยถือปฏิบติัในชว่งท่ีผา่นมา โดยไมม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระส�าคัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบรษัิท 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรบังบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเริม่ในหรอืหลังวันที่ 1 มกราคม 
2564

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุง 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริม่
ในหรอืหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดังกล่าวได้รบัการปรบัปรุงหรอืจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธปีฏิบัติทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษัิทพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบรษัิทในปีที่
เริม่น�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
เน่ืองจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบตัิ 

ตามทีก่ล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3 กลุ่มบรษัิทได้น�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติใน
ระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบรษัิทได้เลือกปรบัผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงโดยปรบัปรุงกับก�าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
และไม่ปรบัย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรยีบเทียบ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะ
การเงิน ณ ต้นปี 2563 เน่ืองจากการน�ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือ
ปฏิบัติ แสดงได้ดังน้ี
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 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบจาก

31 ธนัวาคม 
2562

มาตรฐาน การ
รายงาน

ทางการเงิน 
กลุ่มเครือ่งมือ
ทางการเงิน

มาตรฐาน การ
รายงาน

ทางการเงิน 
ฉบับที่ 16

1 มกราคม 
2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สนิทรพัย์

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,061,034 - 14,653 2,075,687

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบจาก

31 ธนัวาคม 
2562

มาตรฐาน การ
รายงาน

ทางการเงิน 
กลุ่มเครือ่งมือ
ทางการเงิน

มาตรฐาน การ
รายงาน

ทางการเงิน 
ฉบับที่ 16

1 มกราคม 
2563

หน้ีสนิและสว่นของผู้ถือหุ้น

หน้ีสนิหมุนเวียน

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ท่ีถึงก�าหนด
ช�าระภายในหน่ึงปี

166,735 - (166,735) -

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหน่ึงปี

- - 172,123 172,123

หน้ีสนิตราสารอนพุันธ์ - 1,000 - 1,000

หน้ีสนิหมุนเวียนอืน่ 8,407 (1,000) - 7,407

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี

137,751 - (137,751) -

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก�าหนด
ช�าระภายในหน่ึงปี

- - 147,016 147,016
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4.1 เครือ่งมือทางการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า และมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงินตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิมที่เป็นสาระส�าคัญ แสดงได้ดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

มูลค่าตาม
หลกัการบญัชี

เดมิ

การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9

มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน

ก�าไรหรอื
ขาดทุน

มูลค่า
ยุติธรรมผา่น
ก�าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อืน่

ราคาทุน 
ตัดจ�าหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 
2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 126,651 - - 126,651 126,651

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่ 254,320 - - 254,320 254,320

รวมสนิทรพัย์ทางการเงิน 380,971 - - 380,971 380,971

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตาม
หลกัการบญัชี

เดมิ

การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9

มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน

ก�าไรหรอื
ขาดทุน

มูลค่า
ยุติธรรมผา่น
ก�าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อืน่

ราคาทุน 
ตัดจ�าหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 
2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 123,157 - - 123,157 123,157

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่ 249,602 - - 249,602 249,602

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 510 - - 510 510

รวมสนิทรพัย์ทางการเงิน 373,269 - - 373,269 373,269

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบรษัิทไม่ได้ก�าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทุน ยกเว้นหน้ีสิน
ตราสารอนุพันธซ์ึ่งมีมูลค่ายุติธรรม 1 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ล้านบาท)
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4.2 สัญญาเช่า

การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครัง้แรก กลุ่มบรษัิทรบัรูห้น้ีสิน ตามสัญญาเช่าส�าหรบัสัญญาเช่าที่เคยจัด
ประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของ เงินจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่ม
ของกลุม่บรษัิท ณ วันที ่1 มกราคม 2563 ส�าหรบัสญัญาเชา่ทีเ่คยจัดประเภทเปน็สญัญาเชา่เงนิทนุ กลุม่บรษัิทรบัรูม้ลูค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์
และหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่น�ามาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครัง้แรก

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันตามสญัญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 16,020

หัก: สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าที่สนิทรพัย์อา้งองิมีมูลค่าต�า (36)

หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (1,331)

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน�ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครัง้แรก

14,653

หน้ีสนิสญัญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 304,486

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 319,139

อตัราดอกเบี้ยการกู้ยืมสว่นเพิ่มถัวเฉลีย่ถ่วงน�าหนัก (รอ้ยละต่อปี) 6.15

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย

หน้ีสนิสญัญาเช่าหมุนเวียน 172,123

หน้ีสนิสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 147,016

319,139

รายการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้จากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 มาถือปฏิบติัครัง้แรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
สรุปได้ดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 12,978

ยานพาหนะ 1,675

รวมสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 14,653
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5. นโยบายการบญัชีทีส่�าคญั

5.1 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสนิค้ารบัรูเ้มือ่กลุ่มบรษัิทได้โอนอ�านาจควบคมุ
ในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้
จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รบัหรอืคาดว่าจะได้รบัส�าหรบั
สนิค้าทีไ่ด้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสนิค้ารบัคืนและสว่นลด 
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าบรกิาร

รายได้ค่าบรกิารรบัรูเ้มื่อกิจการให้บรกิารเสรจ็สิ้น

รายได้ดอกเบี้ย 

รายได้ดอกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑค์งค้างด้วยวธิดีอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ โดย
จะน�ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรพัย์ทางการเงินมาคูณกับ
อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการ 
ด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะน�ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของ
สินทรพัย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที ่
คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ 

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและรบัรูต้ามเกณฑ์
คงค้าง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีมี่สภาพคล่องสงู ซ่ึงถึงก�าหนดจ่าย
คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อ
จ�ากัดในการเบิกใช้

5.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�าเรจ็รูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ตามวธิถัีวเฉล่ียถ่วงน�าหนัก หรอืมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัแล้วแต่ราคา
ใดจะต�ากว่า ราคาทนุดังกล่าววดัมลูค่าตามวธิต้ีนทุนมาตรฐานซึง่
ใกล้เคียงกับต้นทุนจรงิ และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน
และค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตาม
วธิถัีวเฉล่ีย) หรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�ากวา่ และ
จะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

5.4 เงินลงทุน

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธรีาคาทุน

บรษัิทฯ ใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงิน
ลงทุน 

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธทิี่ได้
รบักับมลูค่าตามบัญชขีองเงินลงทนุ จะถูกบนัทกึในงบก�าไรขาดทุน

5.5 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ทีดิ่นแสดงมลูค่าตามราคาทีตี่ใหม ่อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่า
ตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่าของ
สินทรพัย์ 

บรษัิทฯ บนัทกึมูลค่าเริม่แรกของทีดิ่นในราคาทนุ ณ วนัทีไ่ด้มา หลัง
จากน้ันบรษัิทฯ จัดให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระและบนัทกึท่ีดินดังกล่าวในราคาทีตี่ใหม ่ทัง้น้ีบรษัิทฯ จัดให้มี
การประเมินราคาที่ดินดังกล่าวเป็นครัง้คราวเพ่ือมิให้ราคาตาม
บัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
อย่างมีสาระส�าคัญ

บรษัิทฯ บันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปน้ี 

• บรษัิทฯ บันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคา
ใหมใ่นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนและรบัรูจ้�านวนสะสมในบญัช ี“สว่น
เกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม 
หากสนิทรพัยน้ั์นเคยมกีารตีราคาลดลงและบรษัิทฯ ได้รบัรูร้าคาที่
ลดลงใน งบก�าไรขาดทนุแล้ว สว่นทีเ่พิม่จากการตีราคาใหมน้ี่จะถกู
รบัรูเ้ปน็รายได้ไมเ่กินจ�านวนทีเ่คยลดลงซึง่รบัรูเ้ปน็ค่าใชจ่้ายปก่ีอน
แล้ว

• บรษัิทฯ รบัรูร้าคาตามบัญชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่
ในงบก�าไรขาดทนุ อยา่งไร ก็ตาม หากสินทรพัยน้ั์นเคยมีการตีราคา
เพ่ิมขึน้และยงัมียอดคงค้างของบญัช ี “สว่นเกินทนุจากการตีราคา
ทีดิ่น” อยูใ่นส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนทีล่ดลงจากการตีราคาใหมจ่ะถกู
รบัรูใ้นก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนในจ�านวนทีไ่มเ่กินยอดคงเหลือของ
บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” 
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ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของ
สนิทรพัยโ์ดยวิธเีสน้ตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังน้ี 

อาคาร  40 ปี

สว่นปรบัปรุงอาคาร 15 ปี

เครือ่งจักรและอปุกรณ์  5 และ 15 ปี

ยานพาหนะ  5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ไมม่กีารคิดค่าเสือ่มราคาส�าหรบัทีดิ่นและสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง
และติดต้ัง

กลุม่บรษัิทตัดรายการทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญช ีเมือ่
จ�าหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไมไ่ด้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใชห้รอืการจ�าหน่ายสนิทรพัย ์รายการผลก�าไรหรอื
ขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย ์จะรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุเม่ือกลุม่
บรษัิทตัดรายการสินทรพัยน้ั์นออกจากบญัชี

5.6 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสรา้ง หรอืการ
ผลิตสินทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พรอ้ม
ใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่า
สินทรพัย์น้ันจะอยู่ในสภาพพรอ้มที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วน
ต้นทนุการกู้ยมือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเ่กิดรายการ ต้นทนุการ
กู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมน้ัน

5.7 สินทรพัย์ไม่มีตัวตน

สินทรพัย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่าย
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรพัย์น้ัน

กลุ่มบรษัิทตัดจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไมม่ตัีวตนท่ีมอีายุการให้ประโยชน์
จ�ากัดอยา่งมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัยนั์น้ และ
จะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรพัย์น้ันเกิดการด้อยค่า กลุ่มบรษัิทจะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่าย 
ในงบก�าไรขาดทุน

สินทรพัย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดของกลุ่มบรษัิท 
คือ ซอฟท์แวรค์อมพิวเตอร ์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี

5.8 สัญญาเช่า

ณ วันเริม่ต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบรษัิทจะประเมินว่าสัญญาเป็น
สัญญาเช่าหรอืประกอบด้วยสัญญาเช่าหรอืไม่ โดยสัญญาจะเป็น
สัญญาเช่าหรอืประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญาน้ันมีการ 
ให้สทิธใินการควบคมุการใช้สนิทรพัยท์ีร่ะบุได้ส�าหรบัชว่งเวลาหน่ึง
เพือ่เป็นการแลกเปล่ียนกับสิง่ตอบแทน

กลุ่มบรษิัทในฐานะผู้เช่า

นโยบายการบัญชีทีถ่อืปฏิบัติตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

กลุ่มบรษัิทใชว้ธิกีารบญัชเีดียวส�าหรบัการรบัรูร้ายการและการวัด
มูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญา
เช่าที่สินทรพัย์อ้างอิงมีมูลค่าต�า ณ วันที่สัญญาเช่าเริม่มีผล (วันที่
สินทรพัย์อ้างอิงพรอ้มใช้งาน) กลุ่มบรษัิทบันทึกสินทรพัย์สิทธกิาร
ใชซ้ึง่แสดงสทิธใินการใชส้นิทรพัยอ้์างอิงและหน้ีสนิตามสญัญาเชา่
ตามการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า 

สินทรพัย์สิทธกิารใช้

สินทรพัย์สิทธกิารใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรบัปรุงด้วยการวัดมูลค่า
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรพัย์สิทธิการใช้
ประกอบด้วยจ�านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวัด 
มูลค่าเริม่แรก ต้นทุนทางตรงเริม่แรกที่เกิดขึ้น จ�านวนเงินที่จ่าย
ช�าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริม่มีผลหรอืก่อนวันที ่
สญัญาเชา่เริม่มผีล และหักด้วยสิง่จงูใจตามสัญญาเชา่ท่ีได้รบั

ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัย์สิทธกิารใชค้�านวณจากราคาทนุโดยวธิี
เส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรอือายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรพัย์สิทธกิารใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังน้ี

ส่วนปรบัปรงุอาคาร 15 ปี

เครือ่งจักรและอปุกรณ์  15 ปี

ยานพาหนะ  5 ปี

หากความเปน็เจ้าของในสนิทรพัยอ้์างอิงได้โอนให้กับกลุม่บรษัิทเม่ือ
สิน้สุดอายุสัญญาเชา่หรอืราคาทนุของสินทรพัย์ดังกล่าวได้รวมถึง
การใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเส่ือมราคาจะค�านวณจากอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย์

สินทรพัย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินที่
ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสัญญาเชา่ จ�านวนเงนิทีต้่องจ่าย
ตามสัญญาเชา่ประกอบด้วยค่าเชา่คงทีหั่กด้วยสิง่จงูใจตามสญัญา
เช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรอือัตรา จ�านวนเงินที่คาดว่า 
จะจ่ายภายใต้การรบัประกันมลูค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชส้ทิธขิอง
สิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบรษัิท 
จะใช้สิทธน้ัิน และการจ่ายค่าปรบัเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หาก
ข้อก�าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบรษัิทจะใช้สิทธิใน
การยกเลิกสัญญาเช่า กลุม่บรษัิทบนัทกึค่าเช่าผนัแปรทีไ่มข่ึน้อยูกั่บ
ดัชนีหรอือัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรอืเงื่อนไขซึ่ง
เก่ียวข้องกับการจ่ายช�าระน้ันได้เกิดขึ้น 

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรอือัตรา
ดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบรษัิท หลังจากวันที่สัญญาเช่า
เริม่มีผล มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมขึ้นจาก
ดอกเบีย้ของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช�าระหน้ี
สินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตาม
สญัญาเชา่จะถกูวัดมูลค่าใหมเ่มือ่มกีารเปล่ียนแปลงอายุสญัญาเช่า 
การเปล่ียนแปลงการจ่ายช�าระตามสญัญาเชา่ หรอืการเปล่ียนแปลง
ในการประเมินสิทธเิลือกซื้อสินทรพัย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรพัย์อ้างอิงมี
มูลค่าต�า

สญัญาเชา่ทีม่อีายุสญัญาเชา่ 12 เดือนหรอืน้อยกว่านับต้ังแต่วนัที่
สัญญาเชา่เริม่มีผล หรอืสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ้์างอิงมมีลูค่าต�า จะบนั
ทกึเป็นค่าใชจ่้ายในงบก�าไรขาดทนุตามวิธเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเปน็เจ้าของสว่นใหญไ่ด้โอนไปให้กับผูเ้ชา่ถือเปน็สญัญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วย
มลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์ีเ่ชา่หรอืมลูค่าปจัจบุนัสทุธขิองจ�านวน
เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�ากว่า ภาระ
ผกูพนัตามสญัญาเชา่หักค่าใชจ่้ายทางการเงนิจะบันทกึเปน็หน้ีสนิ
ระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สินทรพัย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่า
เสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรพัย์ที่เช่า 

บรษัิทฯ บันทึกสินทรพัย์ที่ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการ
เงินเป็นสินทรพัย์และหน้ีสินตามที่กล่าวข้างต้น

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สญัญาเชา่ด�าเนินงาน จ�านวนเงินทีจ่่ายตามสัญญาเชา่ด�าเนินงาน
รบัรูเ้ปน็ค่าใชจ่้ายในงบก�าไรขาดทนุตามวธิเีส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่า

5.9 รายการธรุกิจกับบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรอืกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบรษัิทฯ หมายถึง บุคคลหรอื
กิจการที่มีอ�านาจควบคุมบรษัิทฯ หรอืถูกบรษัิทฯ ควบคุมไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กับ บรษัิทฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบรษัิท
รว่ม และบุคคลหรอืกิจการที่มีสิทธอิอกเสียงโดยทางตรงหรอืทาง
อ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบรษัิทฯ ผู้บรหิาร
ส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการ
วางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบรษัิทฯ 

5.10 เงินตราต่างประเทศ

บรษัิทฯ แสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเปน็สกุล
เ งิ น บ า ท  ซึ่ ง เป็ น ส กุ ล เ งิ น ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ข อ ง 
บรษัิทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม
วัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการน้ัน

รายการทีเ่ปน็เงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเปน็เงนิบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรพัย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงิน
ซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ก�าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้
รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

5.11 การด้อยค่าของสนิทรพัยที์ไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิ

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษัิทจะท�าการประเมินการ
ด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรพัย์สิทธิการใช้ หรอื
สินทรพัย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืนของกลุ่มบรษัิทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรพัย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบรษัิทรบัรูข้าดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคืนของสินทรพัย์มีมูลค่าต�ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรพัย์น้ัน ท้ังน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคืนหมายถึง
มลูค่ายุติธรรมหักต้นทนุในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูค่าจากการ
ใช้สินทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�าไร
ขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินซึ่งใช้วิธกีารตีราคาใหมแ่ละได้บนัทกึ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจาก
การด้อยค่า จะรบัรูใ้นสว่นของผูถื้อหุ้นไมเ่กินไปกวา่สว่นเกินทนุจาก
การตีราคาที่เคยบันทึกไว้

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรพัย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้
เห็นว่าผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัยท์ีร่บัรูใ้นงวดก่อนได้
หมดไปหรอืลดลง กลุ่มบรษัิทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั
คืนของสินทรพัย์น้ัน และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าที่รบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช้
ก�าหนดมลูค่าทีค่าดวา่จะได้รบัคืนภายหลังจากการรบัรูผ้ลขาดทนุ
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จากการด้อยค่าครัง้ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ที่เพิ่ม
ขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่า
มลูค่าตามบญัชีทีค่วรจะเปน็หากกิจการไมเ่คยรบัรูผ้ลขาดทนุจาก
การด้อยค่าของสินทรพัย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบรษัิทจะบันทึกกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์โดยรบัรูไ้ปยังงบ
ก�าไรขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์น้ันแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่  
การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือ
เปน็การตีราคาสนิทรพัยเ์พิม่

5.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบรษัิทรบัรูเ้งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

บรษัิทฯ บรษัิทย่อย และพนักงานได้รว่มกันจัดต้ังกองทุนส�ารอง
เล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงิน ที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่ม
บรษัิทจ่ายสมทบให้เปน็รายเดือน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเล้ียง
ชีพได้แยกออกจากสินทรพัย์ของกลุ่มบรษัิท เงินที่กลุ่มบรษัิทจ่าย
สมทบกองทนุส�ารองเล้ียงชพีบันทกึเปน็ค่าใชจ่้ายในปท่ีีเกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบรษัิทมีภาระส�าหรบัเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อ
ออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งกลุ่มบรษัิทถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับ
พนักงาน 

กลุ่มบรษัิทค�านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอิสระได้ท�าการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 

ผลก�าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานจะรบัรูท้ันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน

ต้นทนุบรกิารในอดีตจะถกูรบัรูท้ัง้จ�านวนในงบก�าไรขาดทุนทนัททีี่
มีการแก้ไขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเม่ือกิจการรบัรู้
ต้นทุนการปรบัโครงสรา้งที่เก่ียวข้อง

5.13 ประมาณการหน้ีสิน

กลุ่มบรษัิทจะบันทกึประมาณการหน้ีสนิไว้ในบัญชีเมือ่ภาระผกูพนั
ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบรษัิทจะเสียทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจ
ไปเพือ่ปลดเปล้ืองภาระผกูพนัน้ัน และกลุ่มบรษัิทสามารถประมาณ

มูลค่าภาระผูกพันน้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ 

5.14 การจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณท์ที่ช�าระด้วยตราสารทุน 

บรษัิทฯ รบัรูโ้ครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเปน็เกณฑ์เมือ่ได้รบับรกิารจาก
พนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดย
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเง่ือนไขของระยะเวลาการให้บรกิารของ
พนักงานทีก่�าหนดไวใ้นโครงการพรอ้มกับรบัรู ้“ส�ารองส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ใน ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเปน็เกณฑดั์ง
กล่าว ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่า รวมทั้งสมมติ 
ฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธซิื้อหุ้น ความผันผวนของ
ราคาหุ้น อัตราเงนิปนัผล และอัตราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง เปน็ต้น

5.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปจัจุบัน

กลุ่มบรษัิทบนัทึกภาษีเงินได้ปจัจบัุนตามจ�านวนทีค่าดวา่จะจ่ายให้
แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรฐั โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่าง
ชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรพัย์และหน้ีสิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ี
เก่ียวข้องน้ัน โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน 

กลุ่มบรษัิทรบัรูห้น้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รบัรูส้ินทรพัย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีส�าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่ที่กลุ่มบรษัิทจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้น้ัน

กลุ่มบรษัิทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรบัลด
มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่ม
บรษัิทจะไมม่กี�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรพัยภ์าษีเงนิได้
รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรอืบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบรษัิทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วน
ของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเก่ียวข้องกับรายการท่ีได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 
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5.16 เครือ่งมือทางการเงิน
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กลุ่มบรษัิทรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสินทรพัย์ทางการเงินด้วย
มลูค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทนุการท�ารายการเฉพาะในกรณีที่
เป็นสินทรพัย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก�าไรหรอืขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส�าหรบัลูกหน้ีการค้าที่ไม่มีองค์
ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส�าคัญ กลุ่มบรษัิทจะรบัรู้
สินทรพัย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าว
ไว้ในนโยบายการบัญชีเรือ่งการรบัรูร้ายได้ 

การจัดประเภทรายการและการวดัมลูคา่ของสนิทรพัย์ทางการเงนิ

กลุ่มบรษัิทจัดประเภทสินทรพัย์ทางการเงิน ณ วันที่รบัรูร้ายการ
เริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วย
ราคาทุนตัดจ�าหน่าย สินทรพัย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน และสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร
หรอืขาดทนุ โดยพจิารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการ
สินทรพัย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
ของสินทรพัย์ทางการเงิน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ�าหน่าย 

กลุ่มบรษัิทวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงินด้วยราคาทนุตัดจ�าหน่าย 
เม่ือกลุ่มบรษัิทถือครองสินทรพัย์ทางการเงินน้ันเพื่อรบักระแส
เงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรพัย์ทางการ
เงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับช�าระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่าน้ัน 

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จรงิและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งน้ี ผลก�าไร
และขาดทุนทีเ่กิดขึน้จากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรอืการ
ด้อยค่าของสินทรพัย์ดังกล่าวจะรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทุน

สินทรพัย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรอื
ขาดทนุ 

สินทรพัย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรอื
ขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดย
รบัรูก้ารเปล่ียนแปลงสุทธขิองมูลค่ายุติธรรมในงบก�าไรขาดทุน

ทั้งน้ี สินทรพัย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ ์
ซ่ึงกลุ่มบรษัิทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน และสินทรพัย์ทางการเงินที่มีกระแส 
เงินสดที่ไม่ได้รบัช�าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน
 
ยกเว้นหน้ีสินตราสารอนุพันธ ์ กลุ่มบรษัิทรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก
ส�าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการท�า

รายการ และจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงิน
ที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย โดยใช้วิธดีอกเบี้ย
ทีแ่ทจ้รงิ ทัง้น้ี ผลก�าไรและขาดทนุทีเ่กิดขึน้จากการตัดรายการหน้ี
สินทางการเงินและการตัดจ�าหน่ายตามวิธดีอกเบี้ยที่แท้จรงิจะรบั
รูใ้นงบก�าไรขาดทุน โดยการค�านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ�าหน่าย
ค�านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตรา
ดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิน้ันด้วย ทัง้น้ี ค่าตัดจ�าหน่ายตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ท้
จรงิแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนทางการเงินในงบก�าไรขาดทุน 

กลุม่บรษัิทอาจเลือกวดัมลูค่าหน้ีสนิทางการเงินด้วยมลูค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรหรอืขาดทุน เพื่อเป็นการขจัดหรอืลดความไม่สอดคล้อง
ของการรบัรูร้ายการอย่างมีนัยส�าคัญ (บางครัง้เรยีกว่าการไม่จับ
คู่ทางบัญชี)

การตัดรายการของเครือ่งมือทางการเงนิ

สนิทรพัยท์างการเงินจะถกูตัดรายการออกจากบญัชี เมือ่สทิธท่ีิจะ
ได้รบักระแสเงินสดของสินทรพัย์น้ันได้สิ้นสุดลง หรอืได้มีการโอน
สิทธทิี่จะได้รบักระแสเงินสดของสินทรพัย์น้ัน รวมถึงได้มีการโอน
ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรพัย์น้ัน หรอืมี
การโอนการควบคมุในสินทรพัย์น้ัน แมว้า่จะไมม่กีารโอนหรอืไมไ่ด้
คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรพัย์น้ัน 

กลุ่มบรษัิทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันของหน้ีสินน้ันแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันน้ัน 
หรอืมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพันน้ัน ในกรณีที่มีการเปล่ียนหน้ี
สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมี
ข้อก�าหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรอืมีการแก้ไขข้อก�าหนดของ
หน้ีสนิท่ีมอียูอ่ยา่งเปน็สาระส�าคัญ จะถือวา่เปน็การตัดรายการหน้ี
สนิเดิมและรบัรูห้น้ีสนิใหม ่โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมลูค่าตามบญัชี
ดังกล่าวในงบก�าไรขาดทุน 

การด้อยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ

กลุ่มบรษัิทรบัรูค่้าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ของ
ตราสารหน้ีทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร
หรอืขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค�านวณจาก
ผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบก�าหนดช�าระตามสัญญากับ
กระแสเงนิสดทัง้หมดทีก่ลุ่มบรษัิทคาดวา่จะได้รบัช�าระ และคิดลด
ด้วยอัตราดอกเบ้ียทีแ่ทจ้รงิโดยประมาณของสินทรพัย์ทางการเงิน 
ณ วันที่ได้มา 

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรพัย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�าคัญนับต้ังแต่การรบัรูร้ายการเริม่แรก กลุ่มบรษัิทวดัมลูค่าผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิด
สัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความ
เสีย่งด้านเครดิตของสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคัญนับต้ังแต่การ
รบัรูร้ายการเริม่แรก กลุ่มบรษัิทวดัมลูค่าผลขาดทนุด้วยจ�านวนเงนิ
ทีเ่ทา่กับผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายุท่ีเหลือ
อยู่ของเครือ่งมือทางการเงิน 
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กลุม่บรษัิทใช้วิธกีารอย่างง่ายในการค�านวณผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรบัลูกหน้ีการค้า ดังน้ัน ทุกวันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน กลุ่มบรษัิทจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของ
ความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนจากผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการค้า 
โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ใน
อดีต ปรบัปรุงด้วยขอ้มลูการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ี
น้ันและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 

สินทรพัย์ทางการเงินจะถูกตัดจ�าหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการ
คาดว่าจะไม่ได้รบัคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 
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ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอืน่

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธทิี่จะ
ได้รบั กลุ่มบรษัิทบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรบัผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซึ่งโดย
ทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงนิและการวิเคราะห์อายุ
หน้ี

5.17 ตราสารอนุพันธ ์

กลุ่มบรษัิทใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าและสญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย เพือ่ปอ้งกัน
ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนและอัตรา
ดอกเบี้ย ตามล�าดับ

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ท�าสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติธรรม โดยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลัง
ในงบก�าไรขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็น
สินทรพัย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดง
เป็นหน้ีสินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์ 

กลุ่มบรษัิทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 
12 เดือนและยงัไม่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 12 เดือน เปน็สนิทรพัยไ์ม่
หมนุเวยีนอ่ืน หรอืหน้ีสนิไม่หมนุเวยีนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์
อ่ืนเป็นสินทรพัย์หมุนเวียน หรอืหน้ีสินหมุนเวียน

5.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขาย
สินทรพัย์หรอืเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผู้อ่ืนโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย (ผู้รว่มในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบรษัิทใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เก่ียวขอ้งก�าหนดให้ต้องวัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณี
ทีไ่มม่ตีลาดทีม่สีภาพคล่องส�าหรบัสินทรพัย์หรอืหน้ีสนิทีม่ลัีกษณะ

เดียวกันหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องได้ กลุ่มบรษัิทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ขอ้มลูท่ีสามารถสงัเกตได้ทีเ่ก่ียวขอ้งกับสนิทรพัยห์รอืหน้ีสินท่ีจะวัด
มูลค่ายุติธรรมน้ันให้มากที่สุด 

ล�าดับช้ันของมลูค่ายุติธรรมทีใ่ช้วัดมลูค่าและเปดิเผยมลูค่ายุติธรรม
ของสินทรพัย์และหน้ีสินใน งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตาม
ประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรพัย์หรอืหน้ีสินอย่าง
เดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรพัย์หรอืหน้ีสิน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรอืทางอ้อม

ระดับ 3 ใชข้อ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตได้ เชน่ ขอ้มลูเก่ียวกับกระแส
เงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษัิทจะประเมนิความจ�าเปน็
ในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�าหรบั
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีถื่ออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานทีม่กีาร
วัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่
ส�าคญั

ในการจัดท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝา่ย
บรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรือ่งที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดัง
กล่าวน้ี ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ
ขอ้มลูทีแ่สดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลทีเ่กิดขึน้จรงิอาจ
แตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่ส�าคัญ มีดังน้ี

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า 

ในการประมาณค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของ
ลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย 
โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีทีค่งค้าง
และสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งน้ี ข้อมูลผลขาดทุนด้าน
เครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะ
เศรษฐกิจของกลุ่มบรษัิทอาจไม่ได้ บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของ
ลูกค้าที่เกิดขึ้นจรงิในอนาคต
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มูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัของสินค้าคงเหลือ

ฝา่ยบรหิารได้ใชด้ลุยพนิิจในการประมาณมูลค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัของ
สินค้าคงเหลือ โดยจ�านวนเงินที่คาดว่าจะได้รบัจากสินค้าคงเหลือ
พจิารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรอืต้นทนุทีเ่ก่ียวขอ้ง
โดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน และค�านึงถึงการเคล่ือนไหวของสนิค้าคงเหลือ และสภาพ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นอยู่ในขณะน้ัน 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิาร
จ�าเปน็ต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมือ่เลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น

บรษัิทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่น้ี
ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรยีบเทียบราคา
ตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและ
การประมาณการบางประการ ตามที่อธบิายไว้ในหมายเหตุ 12

นอกจากน้ี ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนต�ากว่ามูลค่าตาม

บัญชีของสินทรพัย์น้ัน ในการน้ีฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง
เก่ียวเน่ืองกับสินทรพัย์น้ัน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

กลุ่มบรษัิทจะต้ังค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบรษัิทยอ่ย เมือ่
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ
และเป็นระยะเวลานานหรอืเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะ
สรุปวา่เงินลงทนุดังกล่าวได้ลดลงอยา่งมสีาระส�าคัญหรอืเปน็ระยะ
เวลานานหรอืไม่น้ันจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบรหิาร

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบรษัิทจะรบัรูสิ้นทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรบัผล
แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่ม
บริษัทควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น
จ�านวนเทา่ใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีทีค่าดว่าจะเกิด
ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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7. รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

ในระหว่างปี กลุ่มบรษัิทมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ 
ตามที่ตกลงกันระหว่างบรษัิทฯ และกิจการที่เก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังน้ี

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2563 2562 2563 2562
รายการธรุกิจกับบรษิัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว้)

ขายสนิค้าและบรกิาร - - 821 647 ราคาทุนบวกก�าไรสว่นเพิ่ม

รายได้อืน่ - - 1 2 ราคาที่ตกลงรว่มกัน

ค่านายหน้า - - 9 8 ราคาที่ตกลงรว่มกัน

รายการธรุกิจกับบรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสนิค้าและบรกิาร 30 27 30 27 ราคาทุนบวกก�าไรสว่นเพิ่ม

ยอดคงค้างระหว่างบรษัิทฯ บรษัิทย่อยและกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บรษิัทย่อย - - 157,700 111,466

บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นรว่มกัน) 1,150 2,032 1,150 2,032

รวมลกูหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,150 2,032 158,850 113,498

ลูกหน้ีอืน่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บรษิัทย่อย - - 84 43

รวมลกูหน้ีอืน่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 84 43

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)

บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นรว่มกัน) 28 - 28 -

รวมเจ้าหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 28 - 28 -

เจ้าหน้ีอืน่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)

บรษิัทย่อย - - 1,668 731

รวมเจ้าหน้ีอืน่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,668 731
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และการเปล่ียนแปลงของเงิน 
ให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธนัวาคม 
2562

เพิ่มขึ้น

ระหว่างปี

ลดลง

ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธนัวาคม 
2563

อตัราดอกเบี้ย

เงินให้กู้ยืมแก่บรษิัทย่อย

บรษิัท เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากัด 510 70 - 580 รอ้ยละ 7.2 ต่อปี

บรษิัท เอสเอม็ที กรนี เอน็เนอรย์ี่ จ�ากัด - 60 - 60 รอ้ยละ 7.2 ต่อปี

รวม 510 130 - 640

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษัิทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผู้บรหิารดังต่อไปน้ี

 (หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 36 33 29 25

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5 4 5 4

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลกิจ้างงาน 7 - 7 -

รวม 48 37 41 29

 
8. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
เงินสด 77 97 55 75

เงินฝากธนาคาร 32,430 126,554 5,958 123,082

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32,507 126,651 6,013 123,157

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรพัย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างรอ้ยละ 0.025 ถึง 0.050 ต่อปี (2562: รอ้ยละ 0.050 ถึง 0.375  
ต่อปี)
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9. ลูกหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ  

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 1,150 2,032 133,012 92,798

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน - - 25,810 15,624

3 - 6 เดือน - - - 5,076

6 - 12 เดือน - - 28 -

รวมลกูหน้ีการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,150 2,032 158,850 113,498

ลกูหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 259,057 194,633 122,999 100,022

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 17,567 46,704 11,028 30,291

3 - 6 เดือน 31 8,406 31 3,206

6 - 12 เดือน 520 4 520 1

มากกว่า 12 เดือน 362,032 362,033 362,032 362,033

รวมลกูหน้ีการค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 639,207 611,780 496,610 495,553

หกั: คา่เผือ่ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2562: 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู)

(363,236) (362,032) (363,236) (362,032)

รวมลกูหน้ีการค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สทุธิ 275,971 249,748 133,374 133,521

รวมลกูหน้ีการค้า - สทุธิ 277,121 251,780 292,224 247,019

ลกูหน้ีอืน่

ลกูหน้ีอืน่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 84 43

ลกูหน้ีอืน่ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,342 2,540 1,343 2,540

รวมลกูหน้ีอืน่ 1,342 2,540 1,427 2,583

รวมลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่ - สทุธิ 278,463 254,320 293,651 249,602
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การเปล่ียนแปลงของบญัชค่ีาเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ของลกูหน้ีการค้า มรีายละเอียดดังน้ี

  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 362,032 362,032

ส�ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1,204 1,204

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 363,236 363,236

 
10. สินคา้คงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน รายการปรบัลดราคาทนุ ให้
เปน็มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สนิค้าส�าเรจ็รูป 139,121 109,592 (90,448) (89,826) 48,673 19,766

สนิค้าระหว่างผลติ 193,513 171,051 (34,528) (39,091) 158,985 131,960

วัตถุดิบ 274,529 216,120 (94,295) (96,702) 180,234 119,418

อะไหลแ่ละวัสดุสิน้เปลอืง 15,155 23,631 (168) (347) 14,987 23,284

รวม 622,318 520,394 (219,439) (225,966) 402,879 294,428

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน รายการปรบัลดราคาทนุ ให้
เปน็มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สนิค้าส�าเรจ็รูป 138,630 109,101 (89,957) (89,335) 48,673 19,766

สนิค้าระหว่างผลติ 192,318 169,856 (33,333) (37,896) 158,985 131,960

วัตถุดิบ 273,945 215,536 (93,711) (96,118) 180,234 119,418

อะไหลแ่ละวัสดุสิน้เปลอืง 15,155 23,631 (168) (347) 14,987 23,284

รวม 620,048 518,124 (217,169) (223,696) 402,879 294,428

ในระหวา่งปปีจัจบุนั กลุ่มบรษัิทมีการกลับรายการปรบัลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวน 7 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : 7 ล้านบาท) (2562 : 
13 ล้านบาท เฉพาะบรษัิทฯ : 13 ล้านบาท) โดยน�าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
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11. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย

เงินลงทุนในบรษัิทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

บรษิัท

ทุนเรยีกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชี  
ตามวิธรีาคาทุน

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (พันบาท) (พันบาท)

Stars Microelectronics USA, Inc. 20,000 20,000 59 59 429 429

(เหรยีญสหรฐัฯ)

บรษิัท เอสเอม็ที กรนี เอน็เนอรย์ี่ จ�ากัด 500,000 500,000 99 99 495 495

(บาท)

บรษิัท เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากัด 100,000,000 100,000,000 75 75 75,000 75,000

(บาท)

รวม 75,924 75,924

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (75,495) (75,000)

เงินลงทุนในบรษิัทย่อย - สทุธิ 429 924

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ มภีาระผูกพนัเก่ียวกับเงนิลงทนุในบรษัิท เอสเอ็มท ีกรนี เอ็นเนอรย์ี ่จ�ากัด ทีย่งัไมไ่ด้เรยีกช�าระเปน็จ�านวน
เงินประมาณ 0.5 ล้านบาท (2562: 0.5 ล้านบาท)

สญัญารว่มลงทนุในบรษัิท เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากัด ระหวา่งบรษัิทฯ กับบรษัิทผู้รว่มลงทนุ และสัญญารว่มธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องได้ระบุข้อจ�ากัด
บางประการในการผลิต จ�าหน่าย และอาณาเขต ในการจ�าหน่าย อารเ์อฟไอดี แท็ค การผลิต ซื้อและจ�าหน่ายเครือ่งจักรท่ีเก่ียวข้อง และ
การน�าหุ้นที่บรษัิทฯ ถือในบรษัิท เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากัด ไปจ�าหน่าย จ�าน�าหรอืก่อภาระผูกพัน

12. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

มูลค่าสทุธติามบัญชี

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,243,695 1,372,213

สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ (หมายเหตุ 18) 627,591 688,821

รวม 1,871,286 2,061,034
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รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

สินทรพัย์ซ่ึง
แสดงมูลค่า

ตามราคาที่ตี
ใหม่

สินทรพัย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน
อาคารและ 

ส่วนปรบัปรงุ
อาคาร

เครือ่งจักร
และอปุกรณ์ ยานพาหนะ

สนิทรพัย์
ระหวา่ง

ก่อสรา้งและ
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน / ราคาทีต่ใีหม่

1 มกราคม 2562 91,013 978,060 3,410,262 19,582 111,019 4,609,936

ซ้ือเพิ่ม - 1,785 43,556 - 74,351 119,692

จ�าหน่าย - - (3,873) - - (3,873)

ตัดจ�าหน่าย - - (34,483) - - (34,483)

โอนระหว่างบัญชี - 34,084 102,177 - (136,261) -

31 ธนัวาคม 2562 91,013 1,013,929 3,517,639 19,582 49,109 4,691,272

รายการปรบัปรุงสินทรพัย์
สิทธิการใช้จากการน�า
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มา
ถื อ ป ฏิ บั ติ ค รั้ ง แ ร ก 
(หมายเหตุ 4)

- 12,978 - 1,675 - 14,653

1 มกราคม 2563 91,013 1,026,907 3,517,639 21,257 49,109 4,705,925

ซ้ือเพิ่ม - 6,910 25,272 - 45,026 77,208

จ�าหน่าย - - (2) (525) - (527)

ตัดจ�าหน่าย - (19,070) (4,327) (1,675) (7,970) (33,042)

โอนระหว่างบัญชี - 53,723 22,259 - (75,982) -

31 ธนัวาคม 2563 91,013 1,068,470 3,560,841 19,057 10,183 4,749,564

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2562 - 576,025 1,784,622 14,387 - 2,375,034

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - 43,628 218,750 2,119 - 264,497

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัสว่นท่ี
จ�าหน่าย

- - (2,190) - - (2,190)
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

สินทรพัย์ซ่ึง
แสดงมูลค่า

ตามราคาที่ตี
ใหม่

สินทรพัย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน
อาคารและ 

ส่วนปรบัปรงุ
อาคาร

เครือ่งจักร
และอปุกรณ์ ยานพาหนะ

สนิทรพัย์
ระหวา่ง

ก่อสรา้งและ
ติดตั้ง

รวม

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัสว่นท่ี
ตัดจ�าหน่าย

- - (34,391) - - (34,391)

31 ธนัวาคม 2562 - 619,653 1,966,791 16,506 - 2,602,950

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - 43,345 217,958 2,474 - 263,777

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัสว่นท่ี
จ�าหน่าย

- - (2) (525) - (527)

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัสว่นท่ี
ตัดจ�าหน่าย

- (10,153) (4,231) (826) - (15,210)

31 ธนัวาคม 2563 - 652,845 2,180,516 17,629 - 2,850,990

ค่าเผื่อการด้อยค่า

1 มกราคม 2562 - - 27,288 - - 27,288

31 ธนัวาคม 2562 - - 27,288 - - 27,288

31 ธนัวาคม 2563 - - 27,288 - - 27,288

มูลค่าสุทธติามบัญชี

31 ธนัวาคม 2562 91,013 394,276 1,523,560 3,076 49,109 2,061,034

31 ธนัวาคม 2563 91,013 415,625 1,353,037 1,428 10,183 1,871,286

ค่าเสื่อมราคาส�าหรบัปี

2562 (260 ลา้นบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลติ สว่นที่เหลอืรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบรหิาร) 264,497

2563 (260 ลา้นบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลติ สว่นที่เหลอืรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบรหิาร) 263,777
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์ซ่ึง
แสดงมลูคา่

ตามราคาที่ตี
ใหม่

สินทรพัย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน
อาคารและ

ส่วนปรบัปรงุ
อาคาร

เครือ่งจักร
และอปุกรณ์ ยานพาหนะ

สนิทรพัย์
ระหวา่ง
ก่อสรา้ง

และติดตั้ง

รวม

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่

1 มกราคม 2562 91,013 978,060 3,361,042 19,582 111,019 4,560,716

ซ้ือเพิ่ม - 1,785 43,556 - 74,351 119,692

จ�าหน่าย - - (3,873) - - (3,873)

ตัดจ�าหน่าย - - (34,483) - - (34,483)

โอนระหว่างบัญชี - 34,084 102,177 - (136,261) -

31 ธนัวาคม 2562 91,013 1,013,929 3,468,419 19,582 49,109 4,642,052

รายการปรบัปรุงสินทรพัย์สิทธิ
การใช้จากการน�ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 
มาถอืปฏิบัตคิรัง้แรก (หมายเหตุ 
4)

- 12,978 - 1,675 - 14,653

1 มกราคม 2562 91,013 1,026,907 3,468,419 21,257 49,109 4,656,785

ซ้ือเพิ่ม - 6,910 25,272 - 45,026 77,208

จ�าหน่าย - - (2) (525) - (527)

ตัดจ�าหน่าย - (19,070) (4,327) (1,675) (7,970) (33,042)

โอนระหว่างบัญชี - 53,723 22,259 - (75,982) -

31 ธนัวาคม 2563 91,013 1,068,470 3,511,621 19,057 10,183 4,700,344

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2562 - 576,025 1,762,690 14,387 - 2,353,102

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - 43,628 218,750 2,119 - 264,497

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ ส่วนท่ี
จ�าหน่าย

- - (2,190) - - (2,190)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรบั ส่วนท่ีตัด
จ�าหน่าย

- - (34,391) - - (34,391)

31 ธนัวาคม 2562 - 619,653 1,944,859 16,506 - 2,581,018

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - 43,345 217,958 2,474 - 263,777

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ ส่วนท่ี
จ�าหน่าย

- - (2) (525) - (527)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรบั ส่วนท่ีตัด
จ�าหน่าย

- (10,153) (4,231) (826) - (15,210)
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์ซ่ึง
แสดงมลูคา่

ตามราคาที่ตี
ใหม่

สินทรพัย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน
อาคารและ

ส่วนปรบัปรงุ
อาคาร

เครือ่งจักร
และอปุกรณ์ ยานพาหนะ

สนิทรพัย์
ระหวา่ง
ก่อสรา้ง

และติดตั้ง

รวม

31 ธนัวาคม 2563 - 652,845 2,158,584 17,629 - 2,829,058

มูลค่าสุทธติามบัญชี

31 ธนัวาคม 2562 91,013 394,276 1,523,560 3,076 49,109 2,061,034

31 ธนัวาคม 2563 91,013 415,625 1,353,037 1,428 10,183 1,871,286

ค่าเสื่อมราคาส�าหรบัปี

2562 (260 ลา้นบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลติ สว่นที่เหลอืรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบรหิาร) 264,497

2563 (260 ลา้นบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลติ สว่นที่เหลอืรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบรหิาร) 263,777

บรษัิทฯ ได้จัดให้มกีารประเมินราคาทีดิ่นเพ่ือแสดงมูลค่าทีดิ่นตามราคาทีตี่ใหม ่ท�าให้มสีว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินซ่ึงได้บนัทึกไว้ในส่วน
ของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวใหม่ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
โดยใช้วิธเีปรยีบเทียบราคาตลาด (Market approach) ซึ่งราคาที่ตีใหม่ในปี 2562 ไม่แตกต่างจากราคาที่ตีใหม่ในอดีต

หากบรษัิทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธรีาคาทุน มูลค่าสุทธติามบัญชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จะเท่ากับ 55 ล้าน
บาท 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ มีเครือ่งจักรและอุปกรณ์จ�านวนหน่ึงซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อน
หักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรพัย์ดังกล่าวมีจ�านวนประมาณ 760 ล้านบาท (2562: 659 ล้านบาท) 

สญัญาวงเงนิสนิเช่ือทีบ่รษัิทฯ ท�ากับสถาบันการเงนิได้ระบุเงือ่นไขบางประการ คือ บรษัิทฯ จะไมก่ระท�าการใด ๆ  อันจะท�าให้สถาบนัการเงนิ
ได้รบัสิทธด้ิอยกว่าเจ้าหน้ีอ่ืนของบรษัิทฯ (Pari-Passu) และบรษัิทฯ จะไม่น�าที่ดิน อาคาร และเครือ่งจักรไปก่อภาระผูกพันใด ๆ
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13. สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

  (หน่วย: พันบาท)

ซอฟท์แวรค์อมพิวเตอร์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

1 มกราคม 2562 65,641 65,586

ซ้ือเพิ่ม 3,890 3,890

31 ธนัวาคม 2562 69,531 69,476

ซ้ือเพิ่ม 7,086 7,086

ตัดจ�าหน่าย (4,230) (4,230)

31 ธนัวาคม 2563 72,387 72,332

การตัดจ�าหน่าย

1 มกราคม 2562 33,630 33,590

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรบัปี 6,395 6,395

31 ธนัวาคม 2562 40,025 39,985

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรบัปี 5,764 5,764

31 ธนัวาคม 2563 45,789 45,749

ค่าเผื่อการด้อยค่า

1 มกราคม 2562 15 -

31 ธนัวาคม 2562 15 -

31 ธนัวาคม 2563 15 -

มูลค่าสุทธติามบัญชี

31 ธนัวาคม 2562 29,491 29,491

31 ธนัวาคม 2563 26,583 26,583
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14. เงนิเบกิเกินบญัชีและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 552 -

ตั๋วสญัญาใช้เงิน 30,000 30,000

ตั๋วแลกเงิน - 19,574

ทรสัต์รซีีท 126,643 116,145

แพ็คกิ้งเครดิต 422,000 324,000

รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 579,195 489,719

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MOR และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ย
ระหว่างรอ้ยละ 1.55 - 2.85 ต่อปี (2562: ระหว่างรอ้ยละ 1.90 - 2.40 ต่อปี และรอ้ยละ 5.75 ต่อปี)

สัญญาวงเงินสินเชื่อข้างต้นได้ระบุเงื่อนไขบางประการ คือ บรษัิทฯ จะไม่กระท�าการใด ๆ อันจะท�าให้สถาบันการเงินได้รบัสิทธด้ิอยกว่าเจ้า
หน้ีอ่ืนของบรษัิทฯ (Pari-Passu) และบรษัิทฯ จะไม่น�าที่ดิน อาคารและเครือ่งจักรไปก่อภาระผูกพันใด ๆ

 
15. เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอืน่

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 28 - 28 -

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 190,011 152,625 186,163 145,792

เจ้าหน้ีอืน่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,668 731

เจ้าหน้ีอืน่ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 40,778 38,061 40,773 38,057

เจ้าหน้ีค่าซ้ือเครือ่งจักร 9,740 37,216 9,740 37,216

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 11,217 12,050 11,108 11,894

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 251,774 239,952 249,480 233,690
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16. เงนิกูยื้มระยะยาว 

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ อตัราดอกเบี้ย การช�าระคืน
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

1 MLR(1) - 2.0% ต่อปี ช�าระคืนเปน็รายเดอืนเริม่ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 
2560 เปน็ต้นไป

58,140 74,820

2 อา้งองิกับ THBFIX 6M(2) ช� าระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้ งแต่ เดือน
พฤศจิกายน 2561 เปน็ต้นไป

63,250 134,250

รวม 121,390 209,070

หัก: สว่นที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี (121,390) (145,820)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธจิากสว่นที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี - 63,250

(1) MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อตัราดอกเบี้ยลกูค้ารายใหญ่ช้ันดี

(2) THBFIX 6M หมายถึง Thai Baht Interest Rate Fixing ส�าหรบัช่วงระยะเวลา 6 เดือน

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดังน้ี

  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 209,070

หัก: จ่ายคืนเงินกู้ (87,680)

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 121,390

บรษัิทฯ ได้ตกลงท�าสญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate swap agreement) เพือ่เปน็เครือ่งมอืบรหิารความเส่ียงทีเ่ก่ียวเน่ืองกับ
เงินกู้ยืมระยะยาวของบรษัิทฯ ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ ภายใต้สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยจ�านวน 10 ล้านบาทโดยครบก�าหนดในเดือน
ตุลาคม 2564 ภายใต้สัญญาดังกล่าวต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 บรษัิทฯ จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินแห่งนั้นด้วยอัตรา
ดอกเบี้ย THBFIX 6M บวกอัตราคงที่ และสถาบันการเงินจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับบรษัิทฯ ด้วยอัตราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3.47 ต่อปี

ภายใต้สญัญาเงนิกู้ยมืบรษัิทฯ จะไมก่ระท�าการใด ๆ  อันจะท�าให้ธนาคารได้รบัสทิธด้ิอยกวา่เจ้าหน้ีอ่ืนของบรษัิทฯ (Pari-Passu) และบรษัิทฯ 
จะต้องไม่น�าที่ดิน อาคาร และเครือ่งจักรไปก่อภาระผูกพันใด ๆ นอกจากน้ีบรษัิทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การ
ด�ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหน้ี ข้อจ�ากัดในการโอนสินทรพัย์ 
การก่อภาระหน้ีสิน การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งผู้ถือหุ้นใหญ่หรอืโครงสรา้งผู้บรหิาร เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ ไม่สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ ซึ่งภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว ผู้ให้
กู้มีสิทธเิรยีกเงินกู้ยืมดังกล่าวคืนทันที บรษัิทฯ ได้รบัจดหมายแจ้งจากธนาคารผู้ให้กู้ให้การผ่อนปรนเงื่อนไขการด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน
ดังกล่าวแล้ว อย่างไร ก็ตาม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมดังกล่าวได้แสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนใน งบแสดงฐานะการ
เงินทั้งจ�านวนซึ่งเป็นไปตามก�าหนดการช�าระคืนปกติ 
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17. หุน้กู้

เมือ่วันที ่29 มนีาคม 2561 บรษัิทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ที ่1/2561 จ�านวน 500,000 หน่วย มลูค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 1,000 บาท โดย
ขายได้จ�านวน 217,300 หน่วย รวมเปน็เงนิ 217 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวเปน็หุ้นกู้ชนิดระบุชือ่ผู้ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธ ิไมม่หีลักประกันและไมม่ี
ผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทัง้น้ี หุ้นกู้มอีายุ 2 ปนัีบจากวันออกหุ้นกู้และครบก�าหนดไถ่ถอนทัง้จ�านวนในวนัที ่29 มนีาคม 2563 หุ้นกู้มอัีตราดอกเบีย้รอ้ย
ละ 6.20 ต่อป ี(อัตราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิรอ้ยละ 7.15 ต่อปี) โดยจ่ายช�าระดอกเบ้ียทกุ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ 

ภายใต้ขอ้ก�าหนดวา่ด้วยสิทธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ บรษัิทฯ มขีอ้จ�ากัดท่ีต้องปฏิบติั ตามเง่ือนไขบางประการ เชน่  ขอ้จ�ากัด
ในการใชส้นิทรพัย์ การด�ารงอัตราสว่นของหน้ีสนิต่อสว่นของ ผู้ถือหุ้น เปน็ต้น

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 หุ้นกู้มรีายละเอียดดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หุ้นกู้ 217,300 217,300

หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี - (486)

รวม 217,300 216,814

หัก: ไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างปี (217,300) -

ยอดคงเหลอื - 216,814

หัก: สว่นที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี - (216,814)

หุ้นกู้ - สทุธจิากสว่นที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี - -

 
18. สญัญาเช่า 

กลุ่มบรษัิทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบรษัิทท�าสัญญาเช่าสินทรพัย์เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของกลุ่มบรษัิท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 6 ปี 

ก) สินทรพัย์สิทธกิารใช้ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสนิทรพัยสิ์ทธกิารใชส้�าหรบัปสิีน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปได้ดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและสว่น
ปรบัปรงุอาคาร

เครือ่งจักร
และอปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 11,032 675,156 2,633 688,821

เพิ่มขึ้นจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 16 มาถอืปฏิบตัคิรัง้แรก (หมายเหตุ 4)

12,978 - 1,675 14,653

ตัดจ�าหน่าย (8,917) - (850) (9,767)

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี (5,068) (58,812) (2,236) (66,116)

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 10,025 616,344 1,222 627,591
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ข) หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่า/สญัญาเช่าการเงิน 260,166 318,582

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (13,150) (14,096)

รวม 247,016 304,486

หัก: สว่นที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี (112,578) (166,735)

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า/สญัญาเช่าการเงนิ - สทุธจิากสว่นท่ีถึงก�าหนดช�าระภายใน
หน่ึงปี

134,438 137,751

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ใน หมายเหตุ 33 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่อง 

ค) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัญญาเช่าที่รบัรูใ้นงบก�าไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 66,116

ดอกเบี้ยจ่ายของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 318

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสญัญาเช่าระยะสัน้ 2,192

 
ง) อ่ืน ๆ 
กลุ่มบรษัิทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 จ�านวน 65 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสด
จ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรพัย์อ้างอิงมีมูลค่าต�า นอกจากน้ี กลุ่มบรษัิทมีรายการที่มิใช่เงินสดเพิ่มขึ้นส�าหรบัสินทรพัย์
สิทธกิารใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ�านวน 15 ล้านบาท 
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19. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 74,499 44,281

สว่นที่รบัรูใ้นงบก�าไรขาดทุน:

ต้นทุนบรกิารในปจัจุบัน 13,515 9,474

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,230 1,434

ต้นทุนบรกิารในอดีตและผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์ - 10,262

สว่นที่รบัรูใ้นก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่:

(ก�าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย

สว่นที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ - (25)

สว่นที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติทางการเงิน - 10,095

สว่นที่เกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ - 4,833

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (8,355) (5,855)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 80,889 74,499

เมือ่วันที ่5 เมษายน 2562 พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบบั
ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ก�าหนด
อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรบัลูกจ้างซึ่ง
ท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รบัค่าชดเชยไม่น้อย
กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เปน็ต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าว
ถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบรษัิทมหีน้ีสนิส�ารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 10 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : 10 
ล้านบาท) กลุ่มบรษัิทบันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดัง
กล่าวโดยรบัรูต้้นทุนบรกิารในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไร
ขาดทุนของปี 2562

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษัิทคาดว่าจะไม่มีการจ่ายช�าระ
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า (เฉพาะ
บรษัิทฯ : ไมม่)ี (2562: กลุ่มบรษัิทคาดวา่จะจ่ายช�าระผลประโยชน์ 
ระยะยาวของพนักงานจ�านวน 2 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : จ�านวน 
2 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน�าหนักในการจ่าย
ช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบรษัิทประมาณ 
12 ปี (เฉพาะบรษัิทฯ : 12 ป)ี (2562: 12 ป ี(เฉพาะบรษัิทฯ : 12 ปี))
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สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย สรุปได้ดังน้ี

(หน่วย: รอ้ยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

อตัราคิดลด 1.7 1.7 1.7 1.7

อตัราการขึ้นเงินเดือน 3.5 - 10.0 3.5 - 10.0 3.5 - 10.0 3.5 - 10.0

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนักงาน 0.0 - 28.0 0.0 - 28.0 0.0 - 28.0 0.0 - 28.0

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานทีส่�าคัญต่อมลูค่าปจัจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 สรุปได้ดังน้ี

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อตัราคิดลด (10) 12 (10) 12

อตัราการขึ้นเงินเดือน 11 (10) 11 (10)

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนักงาน (10) 4 (10) 4

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อตัราคิดลด (9) 10 (9) 10

อตัราการขึ้นเงินเดือน 10 (8) 10 (8)

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนักงาน (9) 4 (9) 4
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20. ใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุน้สามัญ

ก) เมือ่วันที ่ 26 เมษายน 2559 ทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบรษัิทฯ ได้มมีติอนุมติัให้ออกใบส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบรษัิทฯ  
ครัง้ที ่1 (SMT-W1) จ�านวน 167,295,193 หน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไมคิ่ดมลูค่า ในอัตราสว่น 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบ
ส�าคัญแสดงสทิธ ิ

รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสทิธ ิ(SMT-W1) มดัีงน้ี

อายุของใบส�าคัญแสดงสทิธ ิ - 3 ปนัีบจากวันท่ีออกเสนอขาย

อตัราการใช้สทิธ ิ - ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มีสทิธซ้ืิอหุน้สามัญได้ 1 หุน้ เวน้แตมี่การปรบัสทิธติามเงือ่นไข
การปรบัสทิธิ

ราคาการใช้สทิธิ - 8 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรบัสทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธิ

ระยะเวลาการใช้สทิธิ - วนัท�าการสดุท้ายของเดอืนมนีาคม มถินุายน กนัยายน และธนัวาคมของแตล่ะปตีลอดอายุ
ของใบส�าคญัแสดงสทิธ ิส�าหรบัการใช้สทิธคิรัง้สดุท้ายคอื วันครบก�าหนดอายุของใบส�าคญั
แสดงสทิธิ

เมือ่วนัที ่30 มถุินายน 2559 บรษัิทฯ ได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสทิธ ิ
SMT-W1 จ�านวน 167,295,007 หน่วย โดยก�าหนดวันใช้สิทธคิรัง้
แรกคือวนัที ่30 กันยายน 2559 และก�าหนดวนัใช้สทิธคิรัง้สดุทา้ย
คือวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และบรษัิทฯ จะด�าเนินการยกเลิกใบ
ส�าคัญแสดงสิทธ ิSMT-W1 ที่คงเหลือจ�านวน 186 หน่วย

ในระหว่างปี 2559 ถึง 2561 ไม่มีการใช้สิทธติามใบส�าคัญแสดง
สิทธ ิSMT-W1

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (วันใช้สิทธคิรัง้สุดท้าย) ได้มีการใช้
สทิธแิปลงสภาพตามใบส�าคัญแสดงสทิธเิปน็หุ้นสามญัจ�านวน 250 
หน่วย คิดเป็นจ�านวนเงิน 1,977 บาท โดยได้บันทึกเป็นทุนเรอืนหุ้น
ทีอ่อกและช�าระแล้วจ�านวน 265 บาทและสว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญั
จ�านวน 1,712 บาท 

บรษัิทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ
ตามใบส�าคัญแสดงสิทธกัิบกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที ่9 กรกฎาคม 
2562 รวมทัง้บรษัิทฯ ได้ยืน่ขอให้ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
รบัหุ้นเพิ่มทุนจ�านวนดังกล่าวเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนเพิ่มเติม 
และได้รบัอนุมติัให้หุ้นเพิม่ทนุดังกล่าวเริม่ซือ้ขายในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

นอกจากน้ีใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ�านวน 167,294,757 
หน่วย ได้ครบก�าหนดอายุในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 แล้ว

ข) เมือ่วนัท่ี 26 เมษายน 2559 ทีป่ระชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบรษัิทฯ 
ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 
บรษัิทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-WB) จ�านวน 17,000,000 หน่วยให้แก่
กรรมการและ/หรอืพนักงานของบรษัิทฯ ซ่ึงจัดสรรให้แก่กรรมการ
และ/หรอืพนักงานของบรษัิทฯ โดยไมผ่่านผูร้บัชว่งซือ้หลักทรพัย์ 
โดยผู้ทีจ่ะได้รบัการจัดสรรจะต้องมสีถานะเปน็กรรมการและ/หรอื
พนักงานของบรษัิทฯ ณ วันท่ีมีการจัดสรร ทั้งน้ี คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการและ/หรอืพนักงานของบรษัิทฯ แต่ละราย และคณะกรรม
การบรษัิทฯ พจิารณาอนุมติั โดยการจัดสรรพจิารณาจากอายุงาน 
ต�าแหน่งงาน ประสบการณ์ และความส�าคัญ ต่อองค์กร รวมถึง
ประสิทธภิาพและความสามารถในการท�างานตามความเหมาะสม 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถ
เปล่ียนมอืได้ ยกเวน้เปน็การโอนทางมรดก มอีายุ 3 ปนัีบจากวันที่
ออกเสนอขาย (วนัท่ี 30 มถินุายน 2559) และสามารถใชสิ้ทธไิด้ ปี
ละ 2 ครัง้ ทกุวนัท�าการสุดทา้ยของเดือนมถุินายนและธนัวาคมของ
แต่ละปีตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ ส�าหรบัการใช้สิทธคิรัง้
สุดท้ายคือ วันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ (วันท่ี 28 
มถุินายน 2562)

ใบส�าคัญแสดงสทิธ ิ(SMT-WB) มอัีตราการใชส้ทิธ ิราคาการใชส้ทิธ ิ
ขอ้จ�ากัดการใชสิ้ทธ ิและมลูค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วนัท่ีให้สทิธิ
ดังน้ี
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ปีที่ 1 (ครัง้ที่ 1 และ 2) ปีที่ 2 (ครัง้ที่ 3 และ 4) ปีที่ 3 (ครัง้ที่ 5 และ 6)

อตัราการใช้สทิธ*ิ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซ้ือ
หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซ้ือ
หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซ้ือ
หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้สทิธ*ิ 7.20 บาท โดยสามารถใช้สิทธไิด้
ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญขอ
งบรษิัทฯ ณ วันใดวันหน่ึงในช่วง 
30 วันกอ่นวันแจง้ความจ�านงการ
ใช้สิทธิในแต่ละครั้งไม่ต�ากว่า 9 
บาท

8 บาท โดยสามารถใช้สิทธไิด้ต่อ
เม่ือราคาปิดของหุ้นสามัญของบ
รษิัทฯ ณ วันใดวันหน่ึงในช่วง 30 
วันก่อนวันแจ้งความจ�านงการใช้
สทิธใินแต่ละครัง้ไม่ต�ากว่า 10.70 
บาท

8.70 บาท โดยสามารถใช้สทิธไิด้
ต่อเม่ือราคาปิดของหุ้นสามัญขอ
งบรษิัทฯ ณ วันใดวันหน่ึงในช่วง 
30 วันกอ่นวันแจ้งความจ�านงการ
ใช้สิทธิในแต่ละครั้งไม่ ต�ากว่า 
12.50 บาท

ข้อจ�ากัดการใช้สทิธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 
35 ของใบส�า คัญแสดงสิทธิ
ทั้ งหมดที่ แต่ละคนได้ รับการ
จัดสรรจากบรษิัทฯ 

สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน รอ้ยละ 
35 ของใบส�า คัญแสดงสิทธิ
ทั้ งหมดที่ แต่ละคนได้ รับการ
จัดสรรจากบริษัทฯ (สามารถใช้
สิทธิสะสมรวม ไม่เกินรอ้ยละ 70 
ของใบส�าคัญแสดงสทิธทิั้งหมด)

สามารถใช้สิทธิในส่วนที่ เหลือ
ทั้งหมดได้ (สามารถใช้สทิธสิะสม
รวมได้รอ้ยละ 100 ของใบส�าคัญ
แสดงสทิธทิั้งหมด)

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 
ณ วันที่ให้สิทธิของสิทธิซ้ือ 
หุ้นแต่ละสทิธิ

0.971 บาท 0.809 บาท 0.809 บาท

* อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามเงือ่นไขการปรบัสทิธิ

มลูค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วันทีใ่ห้สทิธขิองสิทธซิือ้หุ้นแต่ละสทิธิ
ค�านวณโดยใช้แบบจ�าลองการก�าหนดราคาสทิธติามสูตรของ Black 
Scholes ขอ้มลูน�าเขา้แบบจ�าลอง ได้แก่ ราคาหุ้นสามัญของบรษัิทฯ 
ณ วนัท่ีให้สทิธ ิซึง่เทา่กับ 6.75 บาท ราคาใชสิ้ทธ ิ7.20 - 8.70 บาท 
ราคาของหุ้นสามญัของบรษัิทฯ ตามเงือ่นไขการใชส้ทิธ ิ(Knock-in 
price) 9.00 - 12.50 บาท ความผนัผวนของราคาหุ้นทีค่าดหวังรอ้ย
ละ 42.90 ต่อป ี อัตราผลตอบแทนเงินปนัผลท่ีคาดหวงัรอ้ยละ 40 
ของก�าไรสุทธ ิอายุของสิทธซิือ้หุ้น 3 ป ี2 เดือน และอัตราดอกเบีย้
ปลอดความเส่ียงรอ้ยละ 1.37 - 1.42 ต่อปี

ในระหวา่งป ี2559 ถึง 2562 ไมมี่การใชสิ้ทธติามใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ
SMT-WB โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดจ�านวน 
17,000,000 หน่วย ได้ครบก�าหนดอายุในวนัท่ี 28 มถินุายน 2562 แล้ว

ค) เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2561 ทีป่ระชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบรษัิทฯ 
ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 
บรษัิทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) จ�านวนไม่เกิน 209,118,991 หน่วย  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อัตราสว่น 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ
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รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ(SMT-W2) มีดังน้ี

อายุของใบส�าคัญแสดงสทิธ ิ - 2 ปนัีบจากวันท่ีออกเสนอขาย (1 มิถนุายน 2561)

อตัราการใช้สทิธ ิ - ใบส�าคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มีสทิธซ้ืิอหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรบัสทิธติามเงื่อนไข
การปรบัสทิธิ

ราคาการใช้สทิธิ - 2.10 บาทต่อหุน้ เวน้แตม่กีารปรบัสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธิ

ระยะเวลาการใช้สทิธิ - วนัท�าการสดุท้ายของเดอืนมีนาคม มิถนุายน กันยายน และธนัวาคมของแต่ละปตีลอดอายุ
ของใบส�าคญัแสดงสทิธ ิส�าหรบัการใช้สทิธคิรัง้สดุท้ายคือ วนัครบก�าหนดอายขุองใบส�าคญั
แสดงสทิธิ

ในระหวา่งปี 2561 มกีารใชสิ้ทธติามใบส�าคัญแสดงสทิธ ิSMT-W2 จ�านวน 3,000 หน่วย

เมือ่วันที ่ 29 พฤษภาคม 2563 (วนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย) ได้มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพตามใบส�าคัญแสดงสทิธเิป็นหุ้นสามญัจ�านวน 150 หน่วย  
คิดเปน็จ�านวนเงนิ 315 บาท โดยได้บันทึกเปน็ทุนเรอืนหุ้นทีอ่อกและช�าระแล้วจ�านวน 150 บาทและสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัจ�านวน 165 บาท  
มผีลให้บรษัิทฯ มทีนุช�าระแล้วเพิม่ขึน้จาก 836,479,231 บาท (หุ้นสามญั 836,479,231 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เปน็ 836,479,381 บาท 
(หุ้นสามญั 836,479,381 หุ้น มลูค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 1 บาท) และมสีว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพิม่ขึน้จาก 413,349,181 บาท เปน็ 413,349,346 บาท

บรษัิทฯ ได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุช�าระแล้วจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชยแ์ล้วเมือ่วันที ่9 มิถนุายน 2563 รวมทัง้บรษัิทฯ 
ได้ยื่นขอให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยรบัหุ้นเพ่ิมทุนจ�านวนดังกล่าวเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนเพ่ิมเติม และได้รบัอนุมัติให้หุ้นเพ่ิมทุน 
ดังกล่าวเริม่ซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต้ังแต่วันที ่18 มิถนุายน 2563

นอกจากน้ีใบส�าคัญแสดงสทิธส่ิวนทีเ่หลือจ�านวน 209,115,653 หน่วย ได้ครบก�าหนดอายุในวนัที ่29 พฤษภาคม 2563 แล้ว

ง) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 7/2563 ให้มีมติอนุมัติลดทุน จดทะเบียนของบรษัิทฯ จากเดิมมูลค่า 
1,229,890,150 บาท (หุ้นสามญัจ�านวน 1,229,890,150 หุ้น มลูค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เปน็ 836,479,381 บาท (หุ้นสามญัจ�านวน 836,479,381 
หุ้น มูลค่า ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน 393,410,769 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 393,410,769 บาท ซึ่งส�ารองไว้เพื่อรองรบัการใช้สิทธติามใบส�าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญของบรษัิท (SMT-W1, SMT-WB และ 
SMT-W2) ซึ่งปัจจุบันหมดอายุแล้ว โดยจะน�าเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีของบรษัิทฯ อนุมัติในเดือนเมษายน 2564
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21. การชดเชยผลขาดทนุสะสม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 (589,817) (593,908)

โอนส�ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 79,300 79,300

โอนสว่นเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 514,608 514,608

ก�าไรสะสมภายหลงัการชดเชย 4,091 -

ขาดทุนส�าหรบัปีสว่นที่เปน็ของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ (39,368) (35,644)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ส�าหรบัปี (14,903) (14,903)

ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 (50,180) (50,547)

เมือ่วันที ่29 เมษายน 2562 ทีป่ระชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบรษัิทฯ ประจ�าป ี2562 ได้มมีติอนุมติัการโอนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 79,300,000 
บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ�านวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษัิทฯ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ�านวน 
593,908,864 บาท บรษัิทฯ ได้บันทึกรายการชดเชยดังกล่าวในระหว่างปี 2562

22. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บรษัิทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปสีว่นหน่ึงไวเ้ปน็
ทนุส�ารองไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าป ีหักด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส�ารองน้ีจะมจี�านวนไมน้่อยกว่ารอ้ย
ละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ 

23. ก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ - ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาทีด่นิ

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไม่สามารถน�ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น เงินปันผลได้

24. ต้นทนุทางการเงนิ 

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม 19,589 23,880

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า/สญัญาเช่าการเงิน 12,522 14,220

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ 3,771 15,424

รวม 35,882 53,524
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25. คา่ใช้จา่ยตามลกัษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปน้ี

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อืน่ของพนักงาน 556,523 589,987 510,398 541,318

ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 269,541 270,892 269,541 270,892

วัตถุดิบและวัสดุสิน้เปลอืงใช้ไป 836,565 762,049 836,565 762,049

การเปลีย่นแปลงในสนิค้าส�าเรจ็รปูและ งานระหว่างท�า 51,981 19,526 51,991 19,551

26. ภาษเีงนิได้ 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินได้ปจัจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรบัปี 18 25 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราวและการก
ลบัรายการผลแตกต่างช่ัวคราว 2,068 (2,080) - -

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน งบก�าไรขาดทุน 2,086 (2,055) - -
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รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 85,505 (43,942) 78,060 (35,644)

อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล รอ้ยละ 8.84, 20, 
21

รอ้ยละ 8.84, 20, 
21

รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคลคูณ
อตัราภาษี

17,656 (9,277) 15,612 (7,129)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่ได้บันทึกใน
ระหว่างปี เน่ืองจากอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอ

1,013 10,048 53 9,077

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึกในปี
ก่อน แต่มาใช้ในปีปจัจุบัน 

(646) - (646) -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรบั:

การสง่เสรมิการลงทุน (หมายเหตุ 27) (15,047) (1,366) (15,047) (1,366)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 174 229 171 204

ค่าใช้จ่ายที่มีสทิธหิักได้เพิ่มขึ้น (1,075) (1,626) (143) (786)

อืน่ ๆ 11 (63) - -

รวม (15,937) (2,826) (15,019) (1,948)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน งบก�าไร
ขาดทุน

2,086 (2,055) - -
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ส่วนประกอบของสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 30 2,098 - -

รวม 30 2,098 - -

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สว่นเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 7,143 7,143 7,143 7,143

รวม 7,143 7,143 7,143 7,143

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษัิทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 1,130 ล้านบาท  
(เฉพาะบรษัิทฯ : 1,084 ล้านบาท) (2562: 1,120 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ : 1,058 ล้านบาท)) ที่กลุ่มบรษัิทไม่ได้บันทึกสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี เน่ืองจากกลุ่มบรษัิทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบรษัิทอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจ�านวนเงิน 382 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2574
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27. การสง่เสรมิการลงทุน

บรษัิทฯ ได้รบัสทิธพิเิศษทางด้านภาษีอากรจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ภายใต้เง่ือนไขต่าง ๆ  ทีก่�าหนดไว ้บรษัิทฯ ได้รบัสทิธปิระโยชน์
ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระส�าคัญดังต่อไปน้ี

รายะละเอยีดของบัตรส่งเสรมิการลงทุน

บัตรสง่เสรมิเลขที่ 58-2578-0-00-2-0 1500(2)/2558 5195(1)/2556 1167(1)/2555

เพื่อสง่เสรมิการลงทุนในกิจการ ผลติเครือ่งมือแพทย์ ผลิต Printed Circuit 
Board Assembly 
(PCBA) ,  F lex ib le 
P r i n t e d  C i r c u i t 
Assembly (FPCA) 
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อิ เล็กทรอ นิกส์และ
เครือ่งใช้ไฟฟา้

ผลติ Semicon ductor 
เ ช่ น  I n t e g r a t e d 
Circuit, Touch Sensor 
M o d u l e ,  L a s e r 
Module เป็นต้นและ 
Printed Circuit Board 
Assembly (PCBA) 
ส�าหรับ Hard Disk 
Drive 

ผ ลิ ต  R F I D 
WAFER

สทิธปิระโยชน์ส�าคัญที่ได้รบั

1.3 ไ ด้ รั บ ย ก เว้ น ภ า ษี เ งิ น ไ ด้
นิติบุคคลส�าหรับก�าไรที่ ได้จากการ
ประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสรมิ และได้
รบัยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรบัเงินปันผล
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซ่ึงจ่ายจากก�าไรของ
กิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิตลอดระยะ
เวลาที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

8 ปี 7 ปี (ภาษีที่ได้รบัยกเว้น
มีมูลค่าไม่เกิน 107.5 
ล้านบาท ทั้งน้ีจะปรับ
เปลี่ยนตามจ�านวนเงิน
ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่
ดินและทุนหมุนเวียน
ที่ แ ท้ จ ริ ง ใ น วั น เ ปิ ด
ด�าเนินการ)

8 ปี 8 ปี

3.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�าหรับก�าไรที่ ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิใน
อัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มี
ก�าหนด 5 ปีนับจากวันที่พ้นก�าหนดได้
รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ได้รบั ได้รบั

3.3 ได้ รับยกเว้นอากรขาเข้า
ส�าหรบัเครือ่งจักรตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนมุัติ

ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั

วันที่เริม่ใช้สทิธติามบัตรสง่เสรมิ 16 มกราคม 2561 24 กุมภาพันธ ์2560 1 มีนาคม 2557 2 พฤษภาคม 
2557
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รายได้ของบรษัิทฯ ส�าหรบัปีจ�าแนกตามกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนและไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี

(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิ กิจการที่ไม่ได้รบั 
การส่งเสรมิ รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขาย

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย ใน
ประเทศ

215,770 247,900 18,748 15,637 234,518 263,537

รายได้จากการส่งออกทาง
ตรง

1,626,281 1,483,704 - - 1,626,281 1,483,704

รวมรายได้จากการขาย 1,842,051 1,731,604 18,748 15,637 1,860,799 1,747,241

28. ก�าไรตอ่หุ้น

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน) 
ด้วยจ�านวนถัวเฉล่ียถ่วงน�าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรบัลดค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บรษัิทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน) ด้วย
ผลรวมของจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน�าหนัก ที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�านวนถัวเฉล่ียถ่วงน�าหนักของหุ้นสามัญที่บรษัิทฯ อาจต้องออก
เพือ่แปลงหุ้นสามญัเทยีบเทา่ปรบัลดทัง้ส้ินให้เปน็หุ้นสามัญ โดยสมมติวา่ได้มกีารแปลงเปน็หุ้นสามญั ณ วันต้นงวด หรอื ณ วนัออกหุ้นสามญั
เทียบเท่า 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�านวณได้ดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี (พันบาท) 81,388 (39,368) 78,060 (35,644)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน�าหนัก (พันหุ้น) 836,479 836,479 836,479 836,479

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.097 (0.047) 0.093 (0.043)

ไม่มกีารแสดงการค�านวณก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นปรบัลดในงบการเงินส�าหรบัป ี2563 เน่ืองจากใบส�าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัหมดอายุ
แล้ว

ไม่มีการแสดงการค�านวณขาดทุนต่อหุ้นปรบัลดในงบการเงินส�าหรบัปี 2562 เน่ืองจากไม่มีผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรบัลดท่ีเกิด
จากใบส�าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญของบรษัิทฯ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (SMT-W2) เน่ืองจากราคาใช้สิทธขิองใบส�าคัญแสดงสิทธทิี่
จะซื้อหุ้นสามัญสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียของหุ้นสามัญของบรษัิทฯ และใบส�าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญของบรษัิทฯ จัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมครัง้ที่ 1 (SMT-W1) และใบส�าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญของบรษัิทฯ จัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรอืพนักงานของบรษัิทฯ 
(SMT-WB) หมดอายุในระหว่างปี



รายงานประจำาปี 2563 142

29. ขอ้มลูทางการเงนิจ�าแนกตามสว่นงาน

ขอ้มลูสว่นงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายใน
ของบรษัิทฯ ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รบั
และสอบทานอย่างสม�าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของ 
ส่วนงาน 

เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบรหิารงาน กลุม่บรษัิทจัดโครงสรา้งองค์กร
เป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจ
การผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics 
Module Assembly: MMA) และธุรกิจการประกอบและทดสอบ
แผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit Packaging: IC 
Packaging) และตามที่ต้ังของส่วนงาน คือ ส่วนงานที่ต้ังอยู่ใน
ประเทศไทย และส่วนงานที่ต้ังอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (บรษัิท 
เอสเอ็มที กรนี เอ็นเนอรย์ี่ จ�ากัด ยังไม่เริม่ด�าเนินกิจการค้า)

กลุ่มบรษัิทไมม่กีารรวมสว่นงานด�าเนินงานเปน็สว่นงานท่ีรายงาน
ข้างต้น

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละ
หน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับ
การจัดสรรทรพัยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บรษัิทฯ 
ประเมนิผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรอื
ขาดทุนจากการด�าเนินงาน และสินทรพัย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรอืขาดทุนจากการด�าเนินงาน
และสินทรพัย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีส�าหรบัรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไป
ในลักษณะเดียวกับการบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการธุรกิจกับบุคคล
ภายนอก ขอ้มลูรายได้และก�าไรของสว่นงานของกลุม่บรษัิทส�าหรบั
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปน้ี

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม

ธรุกิจการผลิตและประกอบ

ช้ินส่วนอเิล็กทรอนิกส์

ธรุกิจการประกอบและทดสอบ

แผงวงจรไฟฟา้รวม การตัดรายการ 
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม
ตั้งอยู่ใน

ประเทศไทย
ตั้งอยู่ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา
ตั้งอยู่ใน

ประเทศไทย
ตั้งอยู่ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายให้
ลกูค้าภายนอก

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

รายได้ระหว่างส่วน
งาน

- - - - 828 647 - - (828) (647) - -

รวมรายได้ 813 884 - - 1,047 860 876 686 (828) (647) 1,908 1,783

ก�าไรจากการด�าเนิน
งานตามสว่นงาน

90 103 - - 221 95 44 42 - - 355 240

รายได้อืน่ 39 36

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจ�าหน่าย

(71) (72)

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
บรหิาร

(202) (194)

รายได้ทางการเงิน - -

ต้นทุนทางการเงิน (36) (54)

รายได้  (ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้

(2) 2

(ก�าไร) ขาดทุนสว่นที่เปน็ของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบรษิัทย่อย (2) 3

ก�าไร (ขาดทุน) สว่นที่เปน็ของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ 81 (39)
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รายได้จากลูกค้าภายนอกก�าหนดขึ้นตามสถานที่ต้ังของลูกค้า

 (หน่วย: พันบาท)

2563 2562

รายได้จากลกูค้าภายนอก 

 ประเทศไทย 234,280 263,538

 สหรฐัอเมรกิา 1,478,392 1,383,407

 ประเทศอืน่ ๆ 195,819 136,198

รวม (ตามงบการเงินรวม) 1,908,491 1,783,143

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครือ่งมือทางการเงินและสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) เป็นของกิจการที่ต้ังอยู่ในประเทศไทย

ในป ี2563 กลุ่มบรษัิทมรีายได้จากลกูค้ารายใหญจ่�านวนสามราย
เปน็จ�านวนเงนิประมาณ 461 ล้านบาท 441 ล้านบาท และ 334 ล้าน
บาท ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า
รวม (2562: มีรายได้จากลกูค้ารายใหญจ่�านวนสามรายเปน็จ�านวน
เงินประมาณ 512 ล้านบาท 345 ล้านบาท และ 281 ล้านบาท ซึ่ง
มาจากส่วนงานธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม)

30. กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ

บรษัิทฯ บรษัิทย่อย และพนักงานได้รว่มกันจัดต้ังกองทุนส�ารอง
เล้ียงชพีขึน้ตามพระราชบญัญติักองทุนส�ารองเล้ียงชพี พ.ศ. 2530 
โดยบรษัิทฯ บรษัิทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็น
รายเดือนในอัตรารอ้ยละ 3 ถึงรอ้ยละ 10 ของเงินเดือน กองทุน
ส�ารองเล้ียงชพีน้ีบรหิารโดยบรษัิทหลักทรพัยจั์ดการกองทนุกสกิร
ไทย จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่พนักงานน้ันออกจากงาน
ตามระเบยีบว่าด้วยกองทนุของกลุม่บรษัิท ในระหว่างป ี2563 กลุ่ม
บรษัิทรบัรูเ้งินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 13 ล้านบาท  
(เฉพาะบรษัิทฯ : 13 ล้านบาท) (2562: 13 ล้านบาท (เฉพาะบรษัิทฯ 
: 13 ล้านบาท))

31. ภาระผกูพันและหน้ีสนิท่ีอาจเกิดขึน้

31.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาให้บรกิารระยะยาว

บรษัิทฯ ได้ท�าสัญญาการรบัความช่วยเหลือทางเทคนิคและการ
ขายกับทีป่รกึษา ภายใต้เงือ่นไขของสญัญาบรษัิทฯ ต้องช�าระค่าท่ี
ปรกึษาเป็นรายเดือนตามอัตราทีร่ะบุในสัญญา นอกจากน้ี บรษัิทฯ 
ต้องจ่ายค่านายหน้าเป็นรายเดือนตามที่ระบุในสัญญาด้วย ซ่ึงใน
ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ มีค่าใช้จ่ายภาย
ใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 19.2 ล้านบาท (2562: 
11.0 ล้านบาท)

31.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
จ�านวน 3 ล้านบาท ซึ่งเก่ียวข้องกับการซื้อซอฟต์แวรแ์ละระบบ
สาธารณูปโภคในอาคาร (2562: 36 ล้านบาท เก่ียวข้องกับการซื้อ
เครือ่งจักร ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร ์ และระบบสาธารณูปโภคใน
อาคาร)

31.3 สัญญาซื้อไฟฟ้า

บรษัิทฯ ได้ท�าสญัญาซือ้กระแสไฟฟา้กับบรษัิทแห่งหน่ึงตามจ�านวน
และราคาที่ก�าหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปี 
และจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนกันยายน 2572

31.4 การค�าประกัน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ มหีนังสอืค�าประกันซ่ึงออกโดย
ธนาคารในนามบรษัิทฯ เหลืออยูเ่ปน็จ�านวนเงิน 4 ล้านบาท (2562: 
3 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค�าประกันเพื่อค�าประกันการ
ใช้ไฟฟ้าเป็นจ�านวนเงิน 2 ล้านบาท (2562: 2 ล้านบาท) และเพื่อ
ค�าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นจ�านวนเงิน 2 ล้านบาท 
(2562: 1 ล้านบาท)
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32. ล�าดบัช้ันของมูลคา่ยตุธิรรม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯ มทีีดิ่นทีแ่สดงมลูค่าตามราคาทีตี่ใหม ่ซ่ึงมมีลูค่าเทา่กับ 91 ล้านบาท และมลี�าดับชัน้ของมลูค่า
ยุติธรรมอยู่ในระดับ 3

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

33. เครือ่งมอืทางการเงิน

33.1 ตราสารอนุพันธ์

   (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สนิทรพัย์ตราสารอนพุันธ์

สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธท์ีไ่ม่ไดก้�าหนดให้เปน็เครือ่งมอื
ที่ใช้ปอ้งกันความเสีย่ง

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า 158 - 158 -

รวมสนิทรพัย์ตราสารอนพุันธ์ 158 - 158 -

หน้ีสนิตราสารอนพุันธ์

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ท่ีไม่ได้ก�าหนดให้เป็นเครือ่งมือท่ี
ใช้ปอ้งกันความเสีย่ง

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า 2,038 - 2,038 -

รวมหน้ีสนิตราสารอนพุันธ์ 2,038 - 2,038 -

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ก�าหนดให้เป็นเครือ่งมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือ
บรหิารความเส่ียงในการท�าธุรกรรมบางสว่น โดยเข้าท�าสญัญาดัง
กล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยท่ัวไป
ต้ังแต่ 3 เดือนถึง 6 เดือน

33.2 วัตถปุระสงค์และนโยบายการบรหิารความเส่ียงทางการ
เงิน 

เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคัญของกลุ่มบรษัิท ประกอบด้วย เงนิสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้
ยืม เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่า เงินกู้ยืม
ระยะส้ัน และเงนิกู้ยมืระยะยาว กลุม่บรษัิทมคีวามเส่ียงทางการเงิน
ที่เก่ียวข้องกับเครือ่งมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการ
บรหิารความเสี่ยง ดังน้ี

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุม่บรษัิทมคีวามเสีย่งด้านเครดิตทีเ่ก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและ
ลกูหน้ีอ่ืนและเงนิให้กู้ยมื โดยจ�านวนเงินสงูสุดทีก่ลุม่บรษัิทอาจต้อง
สญูเสียจากการให้สนิเชือ่คือมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงอยูใ่น งบแสดง
ฐานะการเงิน 

ลูกหน้ีการค้า

กลุ่มบรษัิทบรหิารความเส่ียงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการ
ควบคมุการให้สนิเชือ่อยา่งเหมาะสม จึงไมค่าดวา่จะเกิดผลขาดทนุ
ทางการเงินที่มีสาระส�าคัญ นอกจากน้ี กลุ่มบรษัิทมีการติดตาม
ยอด คงค้างของลกูหน้ีการค้าอยา่งสม�าเสมอ และมกีารประกันสิน
เชื่อแบบอ่ืน ๆ จากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนที่มีชื่อเสียง

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกลุม่บรษัิทมลูีกค้ารายใหญจ่�านวนน้อยราย
และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ท�าให้บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย
มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกหน้ี จ�านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่ม
บรษัิทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชือ่คือมลูค่าตามบญัชขีองลูก
หน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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สกุลเงิน

สินทรพัย์ทางการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม

หน้ีสินทางการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม

อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 13.2 11.6 5.9 5.3 30.0371 30.1540

เยน - - 4.1 17.1 29.0680 27.5940

(ต่อ 100 เยน) (ต่อ 100 เยน)

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน 

ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก�าไรก่อนภาษีของกลุ่มบรษัิทจากการเปล่ียนแปลงทีอ่าจเกิดขึน้อย่างสมเหตสุมผลของอัตราแลก
เปล่ียนสกุลเงินเหรยีญสหรฐัอเมรกิา โดยก�าหนดให้ตัวแปรอ่ืนทั้งหมดคงที่ ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก�าไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ก�าหนดให้เป็นเครือ่งมือที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 ทั้งน้ี กลุ่มบรษัิทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส�าคัญจากการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตรา
ต่างประเทศสกุลเงินอ่ืน

สกุลเงิน
เพิ่มขึ้น / ลดลง ผลกระทบต่อก�าไรก่อนภาษี

(รอ้ยละ) (พันบาท)

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา + 2.00 4,303

- 2.00 (4,303)

ทัง้น้ี ข้อมลูน้ีไมใ่ช่การคาดการณ์หรอืพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคตและควรใชด้้วยความระมดัระวงั

กลุ่มบรษัิทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
อัตราการต้ังส�ารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค�านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนด
ช�าระส�าหรบักลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่
คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามเขตพื้นท่ีทางภูมิศาสตร ์
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ประเภทของลูกค้าและอันดับความน่าเช่ือ
ถือของลูกค้า การค�านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ค�านึงถึงผลของความน่าจะเปน็ถ่วงน�าหนัก มลูค่า
ของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถ
สนับสนุนได้ทีมี่อยู ่ณ วนัทีร่ายงานเก่ียวกับเหตกุารณ์ในอดีต สภาพ
การณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบรษัิทมีความเสีย่งด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบรษัิทได้
เข้าท�าตราสารอนุพันธเ์พื่อบรหิารความเสี่ยงดังกล่าว ดังน้ี

• สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจากการน�าเข้าหรือส่งออก

สินค้า

• สญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ เพ่ือชว่ยลดความเสีย่งทีเ่กิดจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนที่ส�าคัญอันเก่ียว
เน่ืองจากการซื้อวัตถุดิบ การขายสินค้า และการซื้อเครือ่งจักรที่
เปน็เงนิตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบรษัิทบรหิารความเส่ียงโดยการ
เข้าท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดย
ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหน่ึงปี 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯ มียอดคงเหลือของ
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงนิทีเ่ปน็สกุลเงนิตราต่างประเทศ ดังน้ี
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ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย

กลุ่มบรษัิทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี หน้ีสินตามสัญญาเช่า เงินกู้ยืมระยะสั้น และ
เงนิกู้ยมืระยะยาว สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน สว่นใหญ่มอัีตราดอกเบีย้ท่ีปรบัขึน้ลงตามอัตราตลาด หรอืมอัีตราดอกเบ้ียคงทีซ่ึง่ใกล้เคียง
กับอัตราตลาดในปัจจุบัน

กลุม่บรษัิทบรหิารความเสีย่งจากอัตราดอกเบ้ียโดยการเข้าท�าสญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือท่ีจะแลกเปล่ียนระหว่างดอกเบีย้ตามอัตรา
ผันแปรและดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าเงินต้น และอัตราดอกเบี้ยที่ก�าหนดรว่มกันไว้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสินทางการเงินทีส่�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และส�าหรบั
สินทรพัย์และหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรอืวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวัน
ที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังน้ี

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบี้ยคงที่
อตัราดอกเบี้ย 

ปรบัขึ้นลง 
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี้ย

รวม
อตัรา 

ดอกเบื้ยที่แท้จรงิ
(รอ้ยละต่อปี)

ภายใน 
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

สนิทรพัย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด

- - - 33 - 33 0.025 - 0.050

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ี
อืน่

- - - - 278 278 -

- - - 33 278 311

หน้ีสนิทางการเงิน

เงินเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้
ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน

579

-

- 1 - 580 1.55 - 2.85, 

MOR

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ี
อืน่

- - - - 252 252 -

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 113 134 - - - 247 4.50 - 6.20

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 121 - 121 อา้งองิ THBFIX 6M 
และอา้งองิ MLR

692 134 - 122 252 1,200
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(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบี้ยคงที่
อตัราดอกเบี้ย
ปรบัขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี้ย

รวม
อตัรา 

ดอกเบื้ยที่แท้จรงิ 
(รอ้ยละต่อปี)

ภายใน

1 ปี

1 - 5 
ปี

เกิน 5 
ปี

สนิทรพัย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

- - - 127 - 127 0.050 - 0.375

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่ - - - - 254 254 -

- - - 127 254 381

หน้ีสนิทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน

490 - - - - 490 1.90 - 2.40, 5.75

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ - - - - 240 240 -

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน 166 138 - - - 304 4.16 - 6.20

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 209 - 209 อา้งองิ THBFIX 6M 
และอา้งองิ MLR

หุ้นกู้ 217 - - - - 217 7.15

873 138 - 209 240 1,460
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(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบี้ยคงที่
อตัราดอกเบี้ย
ปรบัขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี้ย

รวม
อตัรา

ดอกเบื้ยที่แท้จรงิ
(รอ้ยละต่อปี)

ภายใน

1 ปี

1 - 5 
ปี

เกิน 5 
ปี

สนิทรพัย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

- - - 6 - 6 0.025 - 0.050

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่ - - - - 294 294 -

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แกท่ีเ่กีย่วขอ้ง
กนั

1 - - - - 1 7.2

1 - - 6 294 301

หน้ีสนิทางการเงิน

เ งิน เ กิน บัญ ชีแ ล ะ เ งิน กู้ยืม 
ระยะสัน้ จากสถาบนัการเงนิ

579 - - 1 - 580 1.55 - 2.85, MOR

เจา้หน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอืน่ - - - - 249 249 -

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 113 134 - - - 247 4.50 - 6.20

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 121 - 121 อา้งองิ THBFIX 6M
 และอา้งองิ MLR

692 134 - 122 249 1,197
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 (หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบี้ยคงที่

อตัราดอกเบี้ย
ปรบัขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี้ย รวม

อตัรา
ดอกเบื้ยที่แท้จรงิ 

(รอ้ยละต่อปี)

ภายใน
1 ปี

1 - 5 
ปี

เกิน 
5 ปี

สนิทรพัย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

- - - 123 - 123 0.050 - 0.375

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่ - - - - 250 250 -

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกัน

1 - - - - 1 7.2

1 - - 123 250 374

หน้ีสนิทางการเงิน

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบัน
การเงิน

490 - - - - 490 1.90 - 2.40, 5.75

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ - - - - 234 234 -

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน 166 138  - - - 304 4.16 - 6.20

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 209 - 209 อา้งองิ THBFIX 6M
 และอา้งองิ MLR

หุ้นกู้ 217 - - - - 217 7.15

873 138 - 209 234 1,454

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบรษัิทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดย
การใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมธนาคารและสัญญาเช่า ทั้งน้ี ณ 
วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษัิทมีหน้ีสินประมาณรอ้ยละ 90 ที่
จะครบก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชี
ทัง้หมดของหน้ีสนิดังกล่าวทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ (เฉพาะบรษัิทฯ 
: รอ้ยละ 90) กลุ่มบรษัิทได้ประเมินการกระจกุตัวของความเสีย่งท่ี
เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อน�าไปช�าระหน้ีสินเดิมและได้ข้อสรุป
วา่กลุม่บรษัิทมคีวามสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงนิทนุทีห่ลาก
หลายอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังสามารถตกลงกับผู้ให้กู้รายเดิมเพ่ือ
ขยายระยะเวลาของหน้ีสนิทีจ่ะครบก�าหนดภายใน 12 เดือนออกไป
ได้อีก

รายละเอียดการครบก�าหนดช�าระของหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่
ตราสารอนุพันธ์และเครือ่งมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
ของกลุ่มบรษัิท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่พจิารณาจากกระแส
เงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดง
ได้ดังน้ี
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนพุันธ์

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

31,407 551,170 - - 582,577

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 253,443 - - - 253,443

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 121,468 138,697 - 260,165

เงินกู้ยืมระยะยาว - 123,636 - - 123,636

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนพุันธ์ 284,850 796,274 138,697 - 1,219,821

ตราสารอนพุันธ์

หน้ีสนิตราสารอนพุันธ:์ จ่ายช�าระสทุธิ - 2,038 - - 2,038

รวมตราสารอนพุันธ์ - 2,038 - - 2,038

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนพุันธ์

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

31,407 551,170 - - 582,577

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 249,480 - - - 249,480

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 121,468 138,697 - 260,165

เงินกู้ยืมระยะยาว - 123,636 - - 123,636

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนพุันธ์ 280,887 796,274 138,697 - 1,215,858

ตราสารอนพุันธ์

หน้ีสนิตราสารอนพุันธ:์ จ่ายช�าระสทุธิ - 2,038 - - 2,038

รวมตราสารอนพุันธ์ - 2,038 - - 2,038
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33.3 มูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน

เน่ืองจากเครือ่งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษัิทจัดอยู่ใน
ประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบรษัิทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครือ่ง
มือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน ดังน้ี

1. สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีจ่ะครบก�าหนดในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและลูกหน้ีอ่ืน 
และเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน เจ้าหน้ีและเจ้าหน้ี
อ่ืน และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมลูค่าตามบัญชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

2. หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

3. ตราสารอนุพันธ ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค�านวณโดยใช้เทคนิค
การคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ�าลองตามทฤษฎีใน
การประเมินมูลค่า ซึง่ข้อมลูทีน่�ามาใชใ้นการประเมนิมลูค่าสว่นใหญ่
เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดท่ีเก่ียวข้อง เช่น อัตราแลก
เปล่ียนทนัท ีอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงนิตราต่างประเทศ และ
เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น กลุ่มบรษัิทได้
ค�านึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม

34. การบรหิารจดัการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบรหิารจัดการทุนที่ส�าคัญของบรษัิทฯ คือการ
จัดให้มีซึ่งโครงสรา้งทุนที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ
ของบรษัิทฯ และเสรมิสรา้งมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษัิทมอัีตราสว่นหน้ีสนิต่อทุนเทา่กับ 
0.98:1 (2562: 1.25:1) และเฉพาะบรษัิทฯ มอัีตราส่วนหน้ีสินต่อทนุ
เท่ากับ 0.98:1 (2562: 1.24:1)

บรษัิทฯ บรหิารจัดการโครงสรา้งของทุนโดยใชอั้ตราสว่นหน้ีสนิต่อ
ทนุเพ่ือให้สอดคล้องกับเง่ือนไขในสัญญาวงเงินสินเชือ่และเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งต้องรกัษาอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน
ในระดับตามที่ระบุในสัญญา

35. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

เมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้
ที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติการให้สัตยาบันการจัดต้ังบรษัิท ไลท์อัพ 
อินโนเวชั่น จ�ากัด โดยบรษัิทฯ ถือหุ้นสามัญจ�านวน 99,997 หุ้น 
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 99.98

36. การอนุมติังบการเงิน

งบการเงินน้ีได้รบัอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบรษัิทฯ เมื่อวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ ์2564
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ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ได้อนุมัติแต่งต้ัง ผู้สอบบัญชีจาก บรษัิท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด ได้แก่ นางสาววิสสุตา จรยิธนากร 
(ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3853) และ/หรอื นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ ์ (ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4501) และ/หรอื นางสาวมณี  
รตันบรรณกิจ (ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที ่5313) เปน็ผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย โดยอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ�า
ปี 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,350,000 บาท 

แสดงค่าตอบแทนการสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561-2563) ดังต่อไปน้ี

                       หน่วย: บาท

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2,250,000 2,300,000 2,350,000

 

ผู้สอบบัญชี 

บรษัิท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ชั้น 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777

โทรสาร 0-2264-0789-90
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ข้อมูลทั่วไปของบรษิัทฯ และบุคคลอา้งองิ

ข้อมูลทั่วไปของบรษิัทฯ

บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่: 0107545000098

ประเภทธรุกิจ

ประกอบธุรกิจรบัจ้างผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์
ที่ต้ังส�านักงานใหญ่ :เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก 
อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 13160
ที่อ ยู่ปัจจุบัน:  เลขท่ี 605-606 หมู่ที่  2 ต�าบลคลองจิก  
อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 13160
โทรศัพท์ (035) 258-555
โทรสาร  (035) 258-914
Website www.starsmicro.com

บรษิัทย่อย

Stars Microelectronics USA, Inc.
2157 O’Toole Ave., Suite I San Joes, CA 95131 USA
Tel : +1 (408) 894 – 8160
Fax : +1 (408) 894 – 8180

บรษิัท เอสเอม็ที กรนี เอน็เนอรย์ี่ จ�ากัด 

605 – 606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรอียุธยา
 

บรษิัท เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากัด 

605 – 606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

บุคคลอา้งองิ 

นายทะเบียนหลักทรพัย์
บรษัิท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
93 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9378
โทรสาร : 0 2009-9476
SET Contact center: 0 2009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
E-mail: SETContactCenter@set.or.th

Investor Relations Contact 

บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
605-606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน
พระนครศรอียุธยา 13160
Email: ir@starsmicro.com
โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313
โทรสาร 035-258-914

ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มลูของบรษัิทฯเพิม่เติมได้จากแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบรษัิทฯที่แสดงไว้ใน 
www.sec.or.th หรอื www.set.or.th หรอืเว็บไซต์ของบรษัิทฯ 
www.starsmicro.com
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