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ขอ้มูลทางการเงินท่ีส�าคญั

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2564 ปี 2563 หน่วย

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.87 0.68 เท่า

2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.71 0.30 เท่า

3. ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 50.90 50.95 วนั

4. ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 108.78 81.97 วนั

5. ระยะเวลาชำาระหนีเ้ฉล่ีย      62.93 57.80 วนั

6. วงจรเงินสด      96.76 75.11 วนั

7. อตัรากำาไรขัน้ตน้ 19.33 18.65 %

8. อตัรากำาไรก่อนหกัดอกเบีย้ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจำาหน่าย      20.64 20.47 %

9. อตัรากำาไรก่อนภาษีและตน้ทุนทางการเงิน 9.22 6.35 %

10. อตัรากำาไรสุทธิ 9.63 4.37 %

11. อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.75 0.98 เท่า

12. อตัราส่วนความสามารถชำาระดอกเบีย้        6.70 3.38 เท่า

13. อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ 7.80 3.08 %

14. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (1) 14.46 6.48 %

15. กำาไรต่อหุน้ (2) 0.25 0.10 บาท

16.ม ูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้        1.89 1.59 บาท

ขอ้สงัเกต

(1) อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้  = กำาไร (ขาดทุน) สำาหรบัปี / ค่าเฉล่ียส่วนของผูถื้อหุน้

(2) กำาไรสุทธิต่อหุน้ = การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ / จำานวนหุน้สามญัท่ีออกจำาหน่ายและชำาระเต็ม

มูลค่าแลว้



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)2

สารจากรกัษาการประธานกรรมการ

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ท่ีนบัถือทุกท่าน

ผมรูส้ึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีไดมี้โอกาสมาสวสัดี และทกัทายท่านผูถื้อหุ้นทุกท่าน                    

ในรายงานประจ�าปี 2564 นี้

เป็นท่ีทราบกนัดีว่า ในรอบปีท่ีผ่านมาปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไดส่้งผลกระทบในทางลบ  

ต่อธุรกิจทุกแขนง และส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชากรโลก แต่กลบัส่ง

ผลดีต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ เพราะสินคา้อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นท่ีต้องการมากขึน้ทั่ วโลก                       

ในสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 

SMT และบริษทัท่ีผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสต่์างไดร้บัผลดีจากสถานการณด์งักล่าว 

บริษทัฯ มียอดขายและผลก�าไรเพ่ิมขึน้ในปี 2564 และมีแนวโนม้ท่ีจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต                

เน่ืองจากบริษทัฯ ไดลู้กคา้เพ่ิม ทัง้จากสหรฐัอเมริกาและยุโรป ท�าใหฐ้านลูกคา้ของบริษทัฯ ขยายตวัขึน้

มาก ซ่ึงจะสรา้งความมั่นคงใหแ้ก่อนาคตของการด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดพ้ยายามพฒันาบุคคลากรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเสมอและไดป้รบัโครงสรา้ง

ทางการเงินใหแ้ข็งแกร่งขึน้ เพ่ือใหส้ามารถรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคตไดอ้ย่างมั่นคง

ผมขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีไดส้นบัสนุนบริษทัฯ ดว้ยดีเสมอ

มา และขอขอบคุณกรรมการและผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานทุกท่านท่ีไดทุ่้มเทท�างานอย่างหนกั และ

ส่งผลใหบ้ริษทัฯ กา้วหนา้มาไดอ้ย่างน่าพอใจในวนันี้

สุดทา้ยนี ้ ผมขอใหค้วามมั่นใจแก่ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านว่า กรรมการของบริษทัฯ จะทุ่มเทและตัง้ใจท�า

หนา้ท่ีติดตาม ดูแล การบริหารของบริษทัฯ ใหด้�าเนินไปอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการ

ก�ากบักิจการท่ีดีทุกประการ เพ่ือยงัประโยชน์ใหผู้ถื้อหุน้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ขอแสดงความนบัถือ

(รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต)์

รกัษาการประธานกรรมการ
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บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)4

สารจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ตลอดช่วงระยะเวลาของปี 2564 คณะผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ไดร่้วมมือร่วมใจกนัพฒันา

ศกัยภาพการใหบ้ริการของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การเพ่ิม

มูลค่าการใหบ้ริการกบัลูกคา้ การพฒันาและการน�าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเพ่ิมศกัยภาพใน

การแข่งขนัของบริษทัฯ เช่นระบบ ERP และ Automation ตลอดจนการพฒันาและการไดม้าซ่ึงลูกคา้

ใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง ทัง้จากกลุ่มลูกคา้ใน สหรฐัอเมริกา ยุโรป และเอเชีย 

ถึงแมปี้ 2564 นีย้งัเป็นปีท่ีบริษทัฯ ยงัคงประสบกบัความทา้ทายทัง้ทาง supply chains และ ดา้น

เศรษฐกิจโลก อนัเป็นผลมาจาก การแพร่ระบาดของ ไวรสั Covid-19 ทางบริษทัฯ ก็ไดป้รบัเปล่ียนและ

เสริมสรา้งกลยุทธข์องบริษทัฯ ใหบ้ริษทัฯ ยงัคงสามารถแข่งขนัในตลาด ไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมั่ นท่ีจะพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัและขยายฐานลูกคา้ให้ครอบคลุมทัง้ใน

สหรฐัอเมริกา ยุโรปและเอเซียอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ จะยงัคงมุ่งเนน้และพฒันาหลกัการท�างานจากปี

ท่ีผ่านมาอย่างต่อเน่ืองและยงัไดมี้การปรบัเปล่ียนใหดี้ขึน้ เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการเติบโตของบริษทัฯ 

และธุรกิจใหม่ๆท่ีก�าลงัเติบโตอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว เช่น

1. การพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการใหบ้ริการโดยการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมย่ิง

ขึน้มาประยุกต ์ใช ้ เช่น ระบบ ERP และการพฒันาระบบการผลิตแบบ automation มาใช้ในการผลิต

และการตรวจสอบ

2. เสริมสรา้งทีมงานดา้นการตลาดและฝ่ายผลิต โดยมุ่งเนน้การพฒันาการใหบ้ริการกบัลูกคา้และ

ซพัพลายเออร ์การมีส่วนร่วมในการพฒันา ศกัยภาพในการแข่งขนัในระยะยาว 

3. ส่งเสริมและสรา้งความเช่ือมั่นและประสบการณท่ี์ดีต่อลูกคา้ และ suppliers พฒันาแหล่งท่ีไดม้า

ของวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตและการวางแผนการผลิต 

4. การพฒันาทรพัยากรบุคคลบริษทัฯ มุ่งเนน้ประสิทธิผล การบริหารเพ่ือให ้พนกังานบริษทัฯ เขา้ถงึ

และเขา้ใจลูกคา้และธุรกิจมากขึน้ มุ่งเนน้การเรียนรูแ้บบองคก์รแห่งการเรียนรู ้ความผูกพนักบัองคก์ร

และการเป็นส่วนหน่ึงของการเป็นเจา้ของ 

คณะผูบ้ริหาร พนกังานและตวัผมเอง ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ และ        

stakeholders ทุกฝ่าย ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนดว้ยดีเสมอมา คณะผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัฯ จะท�างาน

กนัดว้ยความตัง้ใจและทุ่มเท เพ่ือการเติบโตแบบยั่งยืนของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง

ขอแสดงความนบัถือ

(วิรตัน ์ผูกไทย) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร



แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 5



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)6

คณะกรรมการบริษทัฯ

รองศาสตราจารย ์ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์
• รกัษาการประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน

นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล
• รองประธานกรรมการ 
• ประธานคณะกรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเส่ียง 
• รกัษาการประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นซพัพลายเชน

นายยรรยงค ์สวสัดิ์
• กรรมการบริษทัฯ 
• เลขานุการบริษทัฯ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
• กรรมการบริหารความเส่ียง 
• อดีตประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและ
 การบริหาร

นายนทัธพงศ ์ไชยกุล 
• กรรมการบริษทัฯ
• กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิตรเกษม งามนิล
• กรรมการบริษทัฯ 

รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ศาสตราจารย ์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
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นายวิรตัน ์ผูกไทย
• ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

• กรรมการบริหาร

คณะผูบ้ริหาร

นายโชติศกัดิ ์พรหมวาส
• ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน

• กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหารความเส่ียง

นายเรืองพจน ์ภคัดุรงค ์
• ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการปฏิบติัการ

• กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

นายนริศ จนัทรแ์ดง
• ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการตลาด

• กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหารความเส่ียง
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ส่วนท่ี 1
การประกอบธุรกิจและ
ผลการด�าเนินงาน

การประกอบธุรกิจ
และผลการด�าเนินงาน

2. การกํากับดูแลกิจการ



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)10

วิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ภารกิจหลกั กลยุทธ ์ประจ�าปี 2564 นี ้ไดผ่้านการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการบริษทัฯแลว้

การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

 
1. โครงสรา้งและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ

1.1 นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1  วิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ภารกิจหลกั กลยุทธ ์ค่านิยม นโยบายคุณภาพ

วิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย

“เราจะเป็นบริษทัท่ีมีการเจริญเติบโต และสรา้งผลก�าไรอย่างยั่งยืนโดยการใหบ้ริการและผลิตสินคา้ท่ีให้

ความพอใจระดบัหา้ดาวแก่ลูกคา้ โดยใชพ้นกังานท่ีมีทกัษะสูงและส่ิงอ�านวยการผลิตระดบัโลก”

 

ภารกิจหลกั
“เรามุ่งมั่นในการท�าใหผ้ลิตภณัฑข์องลูกคา้มีคุณภาพท่ีเหนือกว่าซ่ึงประกอบไปดว้ยอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์

เคร่ืองมือแพทย ์และผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีอ่ืนๆโดยผ่านทีมงานท่ีมีทกัษะกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยัและ

ส่ิงอ�านวยการผลิตระดบัโลก”

 

กลยุทธ ์
1. ลดตน้ทุนเพ่ือเพ่ิมก�าไรในสินคา้

2. เพ่ิมยอดการสั่งซือ้ของลูกคา้ปัจจุบนั เพ่ือใชก้�าลงัการผลิตใหดี้ขึน้

3. เพ่ิมความหลากหลายของบริการ , สินคา้ และลูกคา้ของ บริษทัฯ

 

ค่านิยม

Customer focus    ลูกคา้เป็นหน่ึง

Cost awareness   ค�านึงตน้ทุน

Cross functional teamwork    ร่วมกนัท�างาน

Creativity    สรา้งสรรคส่ิ์งใหม่

“DO IT RIGHT & DO IT NOW”

นโยบายคุณภาพ

เรามีความมุ่งมั่นท่ีจะบรรลุความพงึพอใจของลูกคา้อย่างสูงสุดโดย:

• การจดัหาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้

• การปรบัปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

• การสรา้งสภาพแวดลอ้มของการท�างานเป็นทีม ทศันคติทางบวกและนวตักรรมใหม่ๆ
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1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส�าคญั
ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ( 2562 -2564) บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลง

และพฒันาการท่ีส�าคญั ดงันี้

• แก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 24. เร่ืองเก่ียวกบัการเรียก

ประชุมวิสามญัโดยผูถื้อหุ้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราช

บญัญติับริษทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ในมาตรา 100 ท่ีแก้

ไขโดยค�าสั่ งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 

21/2560

• บริษทัฯ ไดร้บัรางวลั Thailand energy award ประจ�าปี 2562 

รางวลัดีเด่นดา้นบุคลากร ประเภทผูบ้ริหารโรงงานควบคุม 

จากกระทรวงพลงังาน

• บริษทัฯ ไดร้บัรางวลั Prime Minister’s Industrial award 

ประจ�าปี 2562 รางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการ

จดัการพลงังาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม

• บริษทัฯ ไดร้บัคะแนน CG Score of Thai Listed Companies 

ประจ�าปี 2562 อยู่ในล�าดบั “ดีมาก” (Very Good)

• บริษทัฯ ไดร้บัรางวลั CSR-DIW ประจ�าปี 2562 รางวลันี้

บริษทัฯ ไดร้บัจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ

บริษทัฯ ไดร้บัรางวลัต่อเน่ืองทุกปีมาโดยตลอด รางวลันีเ้ป็น

รางวลัท่ีมอบให้กบัโรงงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม

อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

• บริษทัฯ ไดต้ ัง้ สายงานดา้นเทคโนโลยี เพ่ือรองรบัการขยาย

การเติบโตของธุรกิจในอนาคต

• คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา โดย

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเดิม ท�าหนา้ท่ีคณะ

กรรมการสรรหาดว้ย และใชช่ื้อใหม่ว่า “คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน”

• บริษทัฯ ไดร้บัคะแนน CG Score of Thai Listed Companies 

ประจ�าปี 2563 อยู่ในล�าดบั “ดีมาก” (Very Good)

• บริษทัฯ ไดร้บัรางวลั CSR-DIW ประจ�าปี 2563 รางวลันี้

บริษทัฯ ไดร้บัจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ

บริษทัฯ ไดร้บัรางวลัต่อเน่ืองทุกปีมาโดยตลอด รางวลันีเ้ป็น

รางวลัท่ีมอบให้กบัโรงงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม

อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

• บริษทัไดแ้ต่งตัง้นายวิรตัน ์ผูกไทย ใหด้�ารงต�าแหน่งประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารคนใหม่ ตัง้แต่วนัท่ี 16 เมษายน 2563

• บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ�านวน 

1,229,890,150 บาท (หุน้สามญั 1,229,890,150 หุน้ มูลค่า

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 836,479,381 

บาท (หุน้สามญั 836,479,381 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

โดยการลดหุน้จดทะเบียนจ�านวน 393,410,769 หุน้ มูลค่า

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 393,410,769 บาท 

ซ่ึงเป็นหุ้นจดทะเบียนส่วนท่ีไม่มีการใชสิ้ทธิในการซือ้ตาม 

ใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษทัฯ (SMT-W1, 

SMT-W2 และ SMT-WB) ซ่ึงปัจจุบนัหมดอายุแลว้

• บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ�านวน 

836,479,381 บาท (หุน้สามญั 836,479,381 หุน้ มูลค่าตรา

ไวหุ้้นละ 1 บาท) เป็น 1,062,599,227 บาท (หุ้นสามญั 

1,062,599,227 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) โดยการออก

หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ�านวน 226,119,846 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้

ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษทัฯ 

ตามมติการออกใบส�าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษทัฯ 

ครัง้ท่ี 3 (SMT-W3) จ�านวนไม่เกิน 209,119,846 หน่วย ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และใบส�าคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-WC) จ�านวน 

17,000,000 หน่วย ให่แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของ 

บริษทัฯ 

• บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ 

บริษทัฯ กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 

2564

• บริษทัฯ ไดร้บัคะแนน CG Score of Thai Listed Companies 

ประจ�าปี 2564 อยู่ในล�าดบั “ดีมาก’’ (Very Good)

• บริษทัฯ ไดร้บัรางวลั CSR-DIW ประจ�าปี 2564 รางวลันี้

บริษทัฯ ไดร้บัจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ

บริษทัฯ ไดร้บัรางวลัต่อเน่ืองทุกปีมาโดยตลอด รางวลันีเ้ป็น

รางวลัท่ีมอบให้กบัโรงงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม

อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

1.1.3 ขอ้มูลทั่วไปของบริษทัฯ และบุคคลอา้งอิง
ขอ้มูลท ั่วไปของบริษทัฯ 
 

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์  (ประเทศไทย) จ�ากดั 

(มหาชน)

ทะเบียนเลขท่ี: 0107545000098

ประเภทธุรกิจ:
ประกอบธุรกิจรบัจา้งผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

ท่ีต ัง้ส�านกังานใหญ่ : เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจิก 

อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 13160

ท่ีอยู่ปัจจุบนั : เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจิก  

อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศพัท ์(035) 258-555
โทรสาร  (035) 258-914
Website  www.starsmicro.com



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)12

บริษทัย่อย 

: 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

: บริษทั เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดั

605 – 606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

: บริษทั เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากดั

605 – 606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ

ลกัษณะการด�าเนินธุรกิจและตวัอย่างผลิตภณัฑ ์

บริษทัประกอบธุรกิจใหบ้ริการ การผลิตและประกอบชิน้ส่วน

อิเล็กทรอนิกส ์ (Electronics Manufacturing Services หรือ 

EMS) ให้แก่ เจา้ของผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส ์ (Original        

Equipment Manufacturer หรือ OEM) และผูร้บัจา้งออกแบบ

ผลิตภัณฑอิ์เล็กทรอนิกสต่์างๆ (Fabless Company)                     

และให้บริการ การประกอบและการทดสอบแผงวงจรรวม            

(Outsourced Assembly and Test หรือ OSAT) บริษทัมี

เทคโนโลยีท่ีครบวงจรท่ีสามารถรองรบัการผลิตชิน้งานจาก

แผ่นเวเฟอร ์จนถงึการสรา้งผลิตภณัฑท่ี์เป็นระบบ

บริษทั ท�าการตลาดโดยมีลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

โดยมีรายไดห้ลกัจากการให้บริการ การประกอบและการ

ทดสอบแผงวงจรรวม (Outsourced Assembly and Test หรือ 

OSAT) และมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในการผลิตอุปกรณ์

ส�าหรบัการส่ือสารผ่านเสน้ใยแกว้น�าแสง และ การผลิตและ

ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์

บริษัทฯ สามารถให้บริการผลิตและประกอบชิ ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกสส์�าหรบัผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสป์ระเภทต่างๆ 

ไ ด้อ ย่ าง คร บ วงจร โ ด ย ใช้เ ค ร่ืองจักร ท่ี ทัน ส มัย แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพสูง ทัง้เคร่ืองจกัรแบบมาตรฐานท่ีสามารถซือ้ได้

โดยตรงจากผูผ้ลิตและแบบพิเศษท่ีเกิดจากการพฒันาร่วม

กันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ผลิตเพ่ือให้ ได้เคร่ืองจักรท่ีมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตท่ีดีย่ิงขึน้ ท�าใหบ้ริษทัฯ 

สามารถรบัจา้งผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสท่ี์เป็น

นวตักรรมใหม่ไดอ้ย่างหลากหลาย ทัง้ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

ท่ีมีความซบัซอ้นและชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสท่ี์ตอ้งการความ

ละเอียดและความแม่นย�าสูง เพ่ือตอบสนองขอ้ก�าหนดของ

ผลิตภณัฑแ์ละความตอ้งการของลูกคา้

1.2.1 โครงสรา้งรายได้

บริษทัฯ มีรายไดแ้บ่งเป็น 3 ธรุกิจหลกั คือ การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (OSAT), การผลิตและประกอบชิน้ส่วน 

อิเล็คทรอนิก (PCBA AND BOXBUILD) และ การผลิตและการประกอบอุปกรณส์�าหรบัการส่ือสารผ่านเสน้ใยแกว้น�าแสง (OPTICS) 

โดยโครงสรา้งรายไดแ้ยกตามกลุ่มธรุกิจ ตามตาราง
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1.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
บริษทัฯ ด�าเนินธรุกิจเป็นผูร้บัจา้งประกอบ, ทดสอบ และผลิต

อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์โดยมีรายละเอียดผลิตภณัฑแ์ยกตาม

กลุ่มธรุกิจดงันี้

1. การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (OSAT)

ในปัจจุบนั บริษทัฯ ใหบ้ริการประกอบและทดสอบแผงวงจร

ไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ไดห้ลายชนิด

• Standard Packaging ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบทั่วๆไป ท่ี

มีการผลิตกนัมานานจนมีขนาดและรูปแบบเป็นมาตรฐาน

ในตลาดโดยจะมีขนาดใหญ่และหนา ไดแ้ก่ SOIC, TSSOP, 

SC70, SOT23, SOT143 เป็นตน้ และ Advanced Packaging 

ซ่ึงเป็นการประกอบแผงวงจรในรูปแบบท่ีเพ่ิงเร่ิมมีการ

พฒันาไม่นาน โดยจะมีขนาดเล็กและบางมากกว่าชนิด     

Standard Packaging ได้แก่ TDFN (Thin Dual Flat               

Non-Lead) UDFN (Ultra-Thin Dual Flat Non-Lead) ตวัอย่าง

ผลิตภณัฑก์ารให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจร

ไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อาทิ ผลิตภณัฑ ์IC Chip ต่างๆ

• บริษัทฯ เป็นหน่ึงในผู้น�าในการประกอบและทดสอบ                        

แผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลจุลภาค                 

(Micro- Electro- Mechanical Systems หรือ MEMS) ซ่ึงเป็น

เทคโนโลยีท่ีก�าลังเติบโตมากในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ                    

มีประสบการณก์ว่า 10 ปี ในการร่วมพฒันาเทคโนโลยี MEMS 

ส�าหรบัน�าไปใชก้บัเคร่ืองวดัแรงดนัลมยางรถยนต ์ (Tire 

Pressure Monitoring System หรือ TPMS) กบับริษทัชัน้น�า

ของโลก ซ่ึงไดเ้ป็นขอ้ก�าหนดทางกฎหมายของบางประเทศ

ในการก�าหนดใหร้ถยนต์ใหม่ทุกคนัตอ้งมีอุปกรณ ์ TPMS 

ไดแ้ก่ ประเทศสหรฐัอเมริกาซ่ึงเร่ิมบงัคบัทางกฎหมายใน

ปีพ.ศ.2552 และกลุ่มประเทศยุโรปเร่ิมบงัคบัทางกฎหมาย

ปีพ.ศ.2555 บริษทัฯ ยงัน�าเทคโนโลยีการผลิตนีไ้ปใช้ในการ

ผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น ไมโครโฟนในโทรศพัทมื์อถือ       

เคร่ืองวดัความดนัในอุปกรณก์ารแพทย ์ อุปกรณส์�าหรบั

อุตสาหกรรม และอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสส์�าหรบัผูบ้ริโภค

ทั่วไป

• การรบัจา้งตดัแผ่นลายวงจร (Wafer Dicing) เพ่ือน�าไปผลิต

แผงวงจรไฟฟ้ารวมท่ีใชก้บัอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์โดยแผ่น

ลายวงจรอาจมีลกัษณะและขนาดท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่าง

กนั ขึน้อยู่กบัความตอ้งการและการน�าไปใชง้านของลูกคา้ 

โดยเคร่ืองจกัรท่ีใชมี้ทัง้แบบใบมีดคู่ (Mechanical Dicing) 

และแบบท่ีเป็นเลเซอร ์ (Stealth Dicing) ซ่ึงยงัมีบริษทันอ้ย

รายในประเทศไทยท่ีมีความสามารถในการตดัแผ่นลายวงจร

ดว้ยเลเซอร ์

2. การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์(EMS)

E M S  เ ป็ นอุ ต ส า ห กร ร ม ท่ีออ ก แ บ บม า เพ่ื อ ส นับ ส นุน

อุตสาหกรรมผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณร์ะดบั         

ไฮเอนดอ่ื์นๆ เช่นอุตสาหกรรมยานยนต ์ โทรคมนาคม และ

อุปกรณท์างการแพทย์

บริษทั จดัตัง้และให้บริการดา้นการพฒันาการออกแบบ

ผลิตภณัฑแ์ก่ลูกคา้ โดยการเพ่ิมบริการทางการออกแบบและ

การบริการทางดา้นวิศวกรรม มีส่วนช่วยใหบ้ริษทัเพ่ิมจุดแข็ง

ในการแข่งขนัทางการคา้ นอกจากนีย้งัมีบริการการออกแบบ

และพฒันาระบบทดสอบผลิตภณัฑ ์ เพ่ือทดสอบผลิตภณัฑท่ี์

ประกอบและเพ่ิมความน่าเช่ือถือก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้

บริษทั ด�าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและประกอบชิน้ส่วน

อิเล็กทรอนิกสส์�าหรบัผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสด์งัต่อไปนี:้

• อุปกรณ ์Internet of Things (IoT)

 IoT กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของเรา IoT เป็นตวัก�าหนด

อนาคตโดยท�าให้ชีวิตของเราง่ายขึน้ ปลอดภยัขึน้และมี

ประสิทธิผลมากขึน้ส่งผลใหมี้การพฒันาแอพพลิเคชั่นและ

ฮารด์แวรจ์�านวนมากเพ่ือรองรบัเทคโนโลยีนี้

• อุปกรณท์างการแพทย ์(Medical Devices)

 การแพทยมี์การพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรบัวิถีชีวิต 

สมยัใหม่และอายุประชาการทั่ วโลกท่ียืนยาวขึน้ รวมถึง

สถานการณก์ารแพร่ระบาด

• อิเล็กทรอนิกส ์ โมดูลควบคุมอุตสาหกรรม (Industrial           

Modules)

• อุปกรณมี์การน�าไปใชง้านอย่างกวา้งขวาง ขึน้อยู่กบัแอพพลิเคชั่น

• อุปกรณก์ารจดัการพลงังาน (Energy Management Devices)

   การจดัการพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยใหธุ้รกิจ หรือ

บา้นประหยดัค่าไฟฟ้าและค่าความรอ้นควบคุม HVAC และ

แสงสว่างไดดี้ขึน้และลดการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

• อุปกรณส์�าหรบัควบคุมเสียงและภาพ (Audio and Video 

Devices)

• บริษทัฯ มีการพฒันาผลิตภณัฑร่์วมกบัลุกคา้ในการพฒันา

เคร่ืองขยายเสียง (Professional Amplifier)

• อุปกรณย์านยนต ์(Automotive Devices)

 ผลิตภณัฑย์านยนตเ์ป็นกลุ่มท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากหน่วยควบคุมส่วนใหญ่ในยานยนต์ใช้ชิน้ส่วน

อิเล็กทรอนิกส ์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า
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3. อุปกรณส์�าหรบัการส่ือสารผ่านเสน้ใยแกว้น�าแสง 
(Optical)

ในปัจจุบนั ระบบการส่ือสารผ่านใยแกว้น�าแสงไดเ้ขา้มามี

บทบาทในการส่ือสารคมนาคมเพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากเป็นระบบ

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรบัปริมาณขอ้มูล

ข่าวสาร ไดเ้ป็นจ�านวนมาก หวัใจของระบบการส่ือสารนีก็้คือ

ใยแกว้น�าแสง (Fiber Optics) ซ่ึงเป็นตวักลางในการส่งผ่าน

ขอ้มูลในรูปของล�าแสงนั่นเอง บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมรบัจา้งผลิตและ

ประกอบอุปกรณส์�าหรบัการส่ือสารผ่านเสน้ใยแกว้น�าแสง

ส�าหรบัการน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมดงัต่อไปนี้

• ศูนยข์อ้มูลอินเทอรเ์น็ต (Data Center)

 ศูนยข์อ้มูลอินเทอรเ์น็ตเป็นอุตสาหกรรมท่ีอตัราการเติบโต

ค่อนขา้งสูงเน่ืองจากมีความตอ้งการส�าหรบัการเก็บและเขา้

ถงึขอ้มูลแบบออนไลนท่ี์เพ่ิมมากขึน้หลายเท่าตวัในปัจจุบนั

และอนาคต ปัจจุบนับริษทัฯ ไดท้�าการรบัจา้งผลิต Active 

Optical Cable (AOC) ซ่ึงเป็นอุปกรณท่ี์มาแทนท่ีสายส่ง

สญัญาณไฟฟ้าความเร็วสูง (Coaxial Line) ส�าหรบัใช้ในการ

เช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ ์Server และ Super Computer ท่ีมี

อยู่มากมายในศูนยข์อ้มูลอินเทอรเ์น็ต โดย AOC จะสามารถ

แปลงสญัญาณจากไฟฟ้าเป็นแสง และจากแสงเป็นไฟฟ้า 

รวมถงึส่งสญัญาณแสงไปท่ีอุปกรณท่ี์เช่ือมต่อดว้ยความเร็ว

มากกว่า 150 Gbps (พนัลา้นบิตต่อวินาที)

• การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ (Broadcast)

 บริษัทฯ รับจ้างผลิตอุปกรณร์ับและส่งสัญญาณแสง              

(Optical Transceiver) ส�าหรบัใช้ในการถ่ายทอดสดผ่าน

อินเตอรเ์น็ต (VDO Streaming) ซ่ึงก�าลงัเป็นท่ีนิยมกนัอย่าง

แพร่หลาย

• อุปกรณท่ี์ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตเดียวกบัอุปกรณก์ารส่ือสาร

ผ่านเสน้ใยแกว้น�าแสง (LiDAR)

 บริษทั มีความสามารถในการใหบ้ริการ การผลิต LiDAR รวม

ถงึการประกอบเลเซอรแ์ละชิน้ส่วนประกอบเคร่ืองตรวจจบั 

รถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนด้วยตวัเองหรือรถยนตข์บัเคล่ือน

อตัโนมติัมีศกัยภาพในการลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ

จากอุบติัเหตุการชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการเสียสมาธิ

ของผูข้บัข่ีและความผิดพลาดของมนุษย ์ ปัจจุบนัยานยนต์

ขบัเคล่ือนอตัโนมติัใชเ้ซนเซอรต์รวจจบัแสงท่ีเรียกว่า LiDAR 

(Light Detection And Ranging) ซ่ึงย่อมาจากเรดารแ์สง 

เน่ืองจากแสงเดินทางดว้ยความเร็วท่ีทราบเวลาไป – กลบั จงึ

เป็นค่าประมาณระยะทางไดอ้ย่างแม่นย�า

2. การตลาดและการแข่งขนั

(ก) การท�าการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส�าคญั

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายในการท�าตลาดโดยน�า

ศกัยภาพของบริษทัฯ ท่ีมีความสามารถในการใหบ้ริการ การ

ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ (Electronics           

Manufacturing Services หรือ EMS) และ การประกอบและ

การทดสอบแผงวงจรรวม (Outsourced Assembly and Test 

หรือ OSAT) บริษทัมีเทคโนโลยีท่ีครบวงจรท่ีสามารถผลิตชิน้

งานจากแผ่นเวเฟอร ์ และต่อยอดจนสามารถผลิตจนเป็น

ผลิตภณัฑส์�าเร็จพรอ้มใชง้าน และสามารถกระจายสินคา้จาก 

บริษทัฯ ส่งมอบโดยตรงกบัลูกคา้ของลูกคา้

บริษทัฯ ไดท้�าการตลาดในการติดต่อลูกคา้และรบัจา้งผลิต

และประกอบผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสผ่์านช่องทางต่างๆ 

ไดแ้ก่ การท�าการตลาดโดยตรงจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน

บริษทัฯ และผ่านทางบริษทัร่วม พนัธมิตร และตวัแทนการ

ตลาดของบริษทัฯ 

การท่ีบริษทัฯ มีเทคโนโลยีท่ีครบวงจร ท�าใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบใน

การท�าตลาดและให้บริการลูกคา้ในทุกมิติของการผลิต ใน

ขณะท่ีบริษทัฯ ท่ีมีธุรกิจคลา้ยๆ กนั จะมีการบริการท่ีไม่

ครอบคลุมทัง้หมดคือ

1. การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์(Electronics 

Manufacturing Services หรือ EMS)

2. การประกอบและการทดสอบแผงวงจรรวม (Outsourced 

Assembly and Test หรือ OSAT)

3. การผลิตและการประกอบอุปกรณส์�าหรบัการส่ือสารผ่าน
เสน้ใยแกว้น�าแสง (Optical)

 บริษทัฯ มีนโยบายการท�าธรุกิจโดยสรา้งความสมัพนัธก์บั

ลูกคา้ในลกัษณะหุน้ส่วนระยะยาว ลูกคา้หลกัของบริษทัฯ มี

การท�าธุรกิจนานกว่า 5-10ปี

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ อยู่ในกลุ่มธุรกิจ

• อุปกรณส์�าหรบัการส่ือสารผ่านเสน้ใยแกว้น�าแสง (Optical)

• การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging)

• อุปกรณท์างการแพทย ์(Medical Devices)

• อิเล็กทรอนิกส ์ โมดูลควบคุมอุตสาหกรรม (Industrial  

Modules)

• อุปกรณส์�าหรบัควบคุมเสียงและภาพ (Audio and Video 

Devices)

• อุปกรณย์านยนต ์(Automotive Devices)

เน่ืองจากบริษทัฯ ตัง้อยู่เขตปลอดอากร (Free Zone) การ

ด�าเนินธุรกิจเป็นลกัษณะการขายในต่างประเทศทัง้หมด โดย

มีสดัส่วนหลกัของลูกคา้อยู่ในสหรฐัอเมริก 75%, เอเชีย 13% 

และ ยุโรป 11% ตามล�าดบั
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บริษทัฯ มีรายไดแ้ละสดัส่วนการขายใหก้ลุ่มธุรกิจต่างๆ ใน 3 ปีท่ีผ่านมา ดงันี้

 
ปี 2562 ปี

 
2563 ปี 2564

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขายและบริการ       

IC PACKAGING 899,243 50.43% 1,095,124 57.38% 1,033,651 47.36%

PCBA AND BOXBUILD 233,943 13.12% 213,336 11.18% 385,910 17.68%

OPTICS 649,957 36.45% 600,031 31.44% 763,045 34.96%

รายไดจ้ากการขายและบริการรวม 1,783,143 98.01% 1,908,491 97.73% 2,182,606 97.44%

รายไดอ่ื้นๆ 36,201 1.99% 44,405 2.27% 57,331 2.56%

รวมรายได้ 1,819,344 100.00% 1,952,896 100.00% 2,239,937 100.00%

(ข) สภาพการแข่งขนั

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนั

ค่อนขา้งสูง บริษทัฯ จงึมุ่งเนน้กลยุทธด์า้นความแตกต่างของ

การบริการการผลิตและการสรา้งขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

โดยเนน้การผลิตและประกอบผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์ตอ้ง

ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และมีความแม่นย�าสูง 

ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นลูกคา้ระดบับนท่ีใหค้วามส�าคญั

ในเร่ืองคุณภาพของสินคา้เป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจสั่ง

ซือ้สินคา้ บริษทัมีนโยบายท่ีจะรกัษาอตัราการเติบโตของฐาน

ลูกคา้เดิม และเพ่ิมยอดขายจากฐานลูกคา้รายใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิม

อตัราการเติบโตโดยรวมในการด�าเนินธุรกิจ

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนับริษทัฯ ไดมี้การพฒันาทีมงาน

วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาร่วมกบั

ลูกคา้ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์และด�าเนินการผลิต รวมทัง้การ

เขียนซอฟแวร ์ในการควบคุมการท�างานของอุปกรณ ์นอกจาก

นีบ้ริษทัฯ ยงัมีทีมงานในการพฒันาเคร่ืองตรวจสอบผลิตภณัฑ ์

เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบผลิตภณัฑแ์ละส่งมอบผลิตภณัฑ์ให้

กบัลูกคา้ของลูกคา้ได้โดยตรง บริษทัฯ ยงัคงน�าศกัยภาพใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาเคร่ืองตวจสอบ

ผลิตภณัฑเ์ป็นจุดแข็งในการแข่งขนัต่อไปในอนาคต

บริษทัฯ มีการวางนโยบาย และแนวทางในการเติบโตของ 

บริษทัฯ ในระยะเวลา 5 ปี ไว ้3 เฟส

เฟสท่ี 1 บริษทัฯ ประมาณรายได ้ 3,500ลา้นบาท ส�าหรบัปี 

2565 และปี 2566 ประมาณรายไดเ้พ่ิมขึน้ 25% โดยมีแนวทาง

การคดัเลือกลูกคา้ท่ีมีขนาดและธรุกิจท่ีมีศกัยภาพในการ

เติบโตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัในดา้น

ราคาและคุณภาพ บริษทัฯ มีทีมงานพฒันาทางดา้นการผลิต

โดยน�าระบบการจดัการแบบอตัโนมติั (Automation) มาช่วย

ด�าเนินการ

เฟสท่ี 2 บริษทัฯ ประมาณรายไดใ้นปี 2567 เพ่ิมขึน้ 25% จาก

ปี 2566 โดยการเติบโตมาจากฐานลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพและมี

โครงการขยายฐานการผลิตภายในประเทศเพ่ือรองรบัการ

เติบโตของบริษทัฯ นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้การพฒันา

เป็นผู้ผลิตอุปกรณป์ระเภท OEM (Original Equipment       

Manufacturer) โดยอาจเป็นการผลิตชิน้ส่วนของสินคา้บาง

อย่างใหลู้กคา้สามารถน�าเป็นประกอบหรือผลิตสินคา้ทัง้หมด

ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ

เฟสท่ี 3 บริษทัฯ วางแนวทางในการขยายฐานการผลิตนอก

ประเทศ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและการใหบ้ริการกบั

ลูกคา้ เป้าหมายเป็นประเทศท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มสหภาพยูโรป 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีแนวทางการขยายฐานลูกคา้ไปในแถบยุโรป 

ซ่ึงปัจจุบนัฐานลูกคา้หลกัจะอยู่ในสหรฐัอเมริกา
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3.การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ

การจดัหาวตัถุดิบและผูจ้�าหน่ายวตัถุดิบ

เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์บริษทัผลิต ประกอบไปดว้ยการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (Outsourced Assembly and Test หรือ 

OSAT)  การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็คทรอนิกส ์(Printed Circuit Board Assembly หรือ PCBA) การประกอบและทดสอบอุปกรณ์

รบัส่งขอ้มูลทางแสง (Optic Device)

ดงันัน้วตัถุดิบในการผลิตจงึมีหลากหลายชนิด จงึจ�าเป็นตอ้งจดัซือ้และจดัหาจากหลายๆ แหล่ง มีทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดย

บางส่วนสั่งซือ้จากลูกคา้ซ่ึงไดจ้ดัเตรียมวตัถุดิบหลกัตามจ�านวนท่ีตอ้งการผลิตของลูกคา้ รวมทัง้มีการซือ้ตรงจากผูผ้ลิต และตวัแทน

การคา้อ่ืนๆ อีกดว้ย

แหล่งวตัถุดิบมีสดัส่วนของการน�าเขา้มาจากต่างประเทศ > 95% ในขณะท่ีสั่งซือ้จากแหล่งวตัถุดิบภายในประเทศ < 5%

สดัส่วนผูจ้�าหน่ายวตัถุดิบ

ปี

น�าเขา้จากต่างประเทศ ภายในประเทศ จ�านวนรวม

จ�านวนผู ้
จ�าหน่าย

จ�านวนเงิน 
(ลา้นบาท)

%
จ�านวนผู ้
จ�าหน่าย

จ�านวนเงิน 
(ลา้นบาท)

%
จ�านวนผู ้
จ�าหน่าย

จ�านวนเงิน 
(ลา้นบาท)

%

2562 254 390.93 95% 79 22.47 5% 333 413.40 100%

2563 245 457.95 95% 76 21.67 5% 321 479.63 100%

2564 292 738.79 97% 78 26.60 3% 370 765.39 100%

ความเส่ียงจากการขาดแคลนและปรบัราคาของ
วตัถุดิบ

วตัถุดิบเป็นส่วนประกอบหลกัส�าคญัในการผลิตสินคา้

เพ่ือส่งมอบต่อลูกคา้ บริษทัตระหนกัถงึความส�าคญัของ

วตัถุดิบ ทัง้ดา้นคุณภาพ ราคา แหล่งผลิตท่ีตรงตาม

คุณลกัษณะ (Specification) ท่ีลูกคา้ก�าหนด

และเน่ืองจากความตอ้งการดา้นเทคโนโลยีและอิเล็คทรอนิกส ์

สูงอย่างต่อเน่ือง จงึเกิดการปรบัราคาตามกลไกตลาด

ตามมาด้วย รวมถึงมีว ัตถุดิบท�าเลียนแบบแต่ด้อย

คุณภาพอยู่ทั่วไป

เพ่ือสรา้งความมั่นใจในการจดัหาและใชสิ้นคา้ท่ีตรงตาม

คุณลกัษณะท่ีลูกคา้ก�าหนด บริษทัมีการคดักรองและจดั

ซือ้จากผูผ้ลิตและตวัแทนจ�าหน่ายท่ีไดร้บัการแต่งตัง้

อย่างเป็นทางการจากเจา้ของตราสินคา้นัน้ๆ เท่านัน้

เพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบและการปรบั

ราคาสูงขึน้ตามกลไกตลาดหรือตามวตัถุดิบพืน้ฐาน (เช่น ทอง 

ทองแดง พลาสติก เป็นตน้) ขึน้ราคา บริษทัไดจ้ดัหา ผูผ้ลิต

หรือจ�าหน่ายแหล่งท่ี 2 – 3 เพ่ือกระจายค�าสั่งซือ้ไปยงัหลาย

แหล่ง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการส่งมอบและจ�านวนของวตัถุดิบ 

รวมทัง้ยงัสามารถควบคุมราคาตน้ทุนใหอ้ยู่ในระดบัทัง้บริษทั

และลูกคา้ยอมรบัได ้โดยบริษทัไดด้�าเนินการตรวจสอบผูผ้ลิต

หรือผูจ้�าหน่ายรายใหม่ๆ รวมทัง้ทดสอบวตัถุดิบนัน้ๆ พรอ้ม

ไดร้บัค�าอนุมติัจากลูกคา้ก่อนท�าการสั่งซือ้เสมอ
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SMT

STARS USA SMT GE SS RFID

4. ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั และบริษทัย่อยมีทรพัยสิ์นถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี้

 (หน่วย: บาท)

รายการทรพัยสิ์น เจา้ของกรรมสิทธิ ์
มูลค่าคงเหลือสุทธิ 

หลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม

ทรพัยสิ์นท่ีมีกรรมสิทธิ ์

1. ท่ิดิน บริษทั  91,013,000.00

2. อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร บริษทั      377,748,404.44

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บริษทั 1,164,340,931.54

4. ยานพาหนะ บริษทั         1,444,910.17

5. เคร่ืองจกัรระหว่างติดตัง้ บริษทั 1,938,181.99

6. เคร่ืองจกัรระหว่างทาง บริษทั -

7. อาคารระหว่างก่อสรา้ง บริษทั 4,797,950.08

8. สินทรพัย ์ไม่มีตวัตน บริษทั       38,600,581.92

รวม 1,679,865,832.23

บริษทัไดท้�ากรมธรรมป์ระกนัความเส่ียงภยัทรพัยสิ์นส�าหรบัโรงงานแห่งท่ี 1 และ 2 โดยรวมถงึส่ิงปลูกสรา้งและส่วนต่อเติม เฟอรนิ์เจอร ์

และเคร่ืองใชส้�านกังาน สินคา้คงเหลือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัรวม ส�าหรบัโรงงานแห่งท่ี 1 และแห่งท่ี 2 

จ�านวน 4,191 ลา้นบาท และประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกัวงเงินเอาประกนัภยัจ�านวน 900 ลา้นบาท ประกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคล

ภายนอกจ�านวน 50 ลา้นบาท และประกนัภยัความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร จ�านวน 200 ลา้นบาท

เคร่ืองหมายการคา้

-ไม่มี-

1.3 โครงสรา้งการถือหุน้

1.3.1 โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั

โครงสรา้งของบริษทั และบริษทัย่อย

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) (SMT) มีบริษทัย่อย 3 บริษทั ดงัต่อไปนี้
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1. STARS MICROELECTRONICS USA, INC.

ท่ีต ัง้ส�านกังาน เลขท่ี 2157 O’Toole Avenue, Suite 10  

เมืองซานโฮเซ่ มลรฐัแคลิฟอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมริกา

ลกัษณะของธุรกิจ : เป็นตวัแทนจ�าหน่ายของบริษทัฯ ในต่าง

ประเทศ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2548 โดยบริษทัไดเ้ขา้ไปร่วมลงทุนใน

สดัส่วนรอ้ยละ 19 ต่อมา ไดท้�าการซือ้หุน้ จากผูถื้อหุน้เดิมบาง

ส่วน ท�าใหส้ดัส่วนการถือหุน้เพ่ิมเป็นรอ้ยละ 59 จุดเด่นคือมี

ทีมผูบ้ริหารของบริษทั Stars Microelectronics USA, Inc. เป็น

ผูท่ี้มีประสบการณย์าวนานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์และ 

มีความรูค้วามช�านาญในการจดัจ�าหน่ายและร่วมพฒันาสินคา้

กบัลูกคา้ รวมถึงการให้บริการรบัจา้งผลิตและประกอบชิน้

ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทร อ นิ ก ส ์ โ ด ยมีฐ า น ลู ก ค้า ส่ ว นให ญ่ อ ยู่ ใน

อุตสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสห์ลายประเภท ใน 

ซิลิกอนวลัเลย ์ประเทศสหรฐัอเมริกา

2. บริษทั เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดั (SMT GE)

ท่ีต ัง้ส�านกังาน เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13160

ลกัษณะของธุรกิจ : เป็นบริษทัสญัชาติไทย ก่อตัง้ขึน้ในปี 

2553 มีวตัถุประสงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจผลิตและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยเฉพาะพลงังานแสง

อาทิตย ์รวมทัง้ธุรกิจดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น การผลิตและ

จ�าหน่ายอุปกรณท่ี์ใช้ในการผลิตพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ

พลงังานทดแทนทุกประเภท

3. บริษทั เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากดั (SS RFID)

ท่ีต ัง้ส�านกังาน เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13160

ลกัษณะของธุรกิจ : เป็นบริษทัสญัชาติไทย ก่อตัง้ขึน้ในปี 

2555 มีวตัถุประสงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจผลิตและ

จ�าหน่ายระบบ Radio Frequency Identification (RFID) Tags 

ซ่ึงสามารถน�าไปใช้ในธุรกิจหลายประเภท เช่น การบริหาร

สินคา้คงคลงัในธุรกิจ Modern trade การตรวจสอบสมัภาระ

ของผูโ้ดยสารในสนามบินชัน้น�า เป็นตน้ ซ่ึงฐานลูกคา้ส่วนใหญ่

จะอยู่ในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเซีย รวมถงึในประเทศ

ญ่ีปุ่น

ช่ือ
ทุนจดทะเบียนและจ�านวนหุน้ท่ีออกจ�าหน่าย การถือครองของ 

SMT รอ้ยละ
ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีช�าระแลว้ จ�านวนหุน้ท่ีออก

1. STARS USA 20,000 USD 20,000 USD 20,000,000 หุน้ 59 .00%

2. SMT GE 1,000,000 บาท 500,000 บาท 100,000 หุน้ 99 .50%

3. SS RFID 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท 10,000,000 หุน้ 99.99 %
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โครงการในอนาคต

1. บริษทัฯ ไดว้างกลยุทธ ์ในการขยายธุรกิจให้มีความหลาก

หลายมากขึน้เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละลดความเส่ียงในการด�าเนิน

ธุรกิจ เน้นการขยายก�าลงัการผลิตเพ่ือรองรับลูกค้าใน

ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพ่ิมและมีอตัราการเติบโตสูง ท่ีตอ้งอาศยั

การวิจยัและพฒันาร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ และลูกคา้ ซ่ึงคาด

ว่าจะเร่ิมเห็นผลในปีพ.ศ.2558 เป็นตน้ไป โดยมุ่งเนน้ใน 6 กลุ่ม

ผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่ กลุ่มอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสเ์ก่ียวกบัสารกึ่ง

ตวัน�าไฟฟ้า (Semiconductor), กลุ่มอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์

ส�าหรบัผูบ้ริโภคสมยัใหม่ (Advanced Consumer), กลุ่ม

อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสส์�าหรบังานเฉพาะทาง (Niche &  

Specialty), กลุ่มอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสเ์ก่ียวกบัยานยนต ์

(Automotive), กลุ่มอุปกรณท์างการแพทย ์(Medical Devices), 

กลุ่มอุปกรณส่ื์อสารทางแสงและเครือข่ายพืน้ฐาน (Optical 

Components)

2. บริษทั เนน้การขยายตลาดใหม่ๆ มากขึน้ในทุกทวีป เช่น 

สหรฐัอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่น และประเทศอ่ืนๆในเอเชีย โดยมุ่งเนน้

การสรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจในแต่ละทวีปมากขึน้ เพ่ือใหก้าร

ขยายฐานลูกคา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษทั ไดเ้ตรียมการเขา้สู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN 

ของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยปรบัสภาพ

แวดลอ้มในการท�างานใหเ้ป็นแบบ Global work place เพ่ือ

รองรบัพนกังานในอนาคตท่ีอาจมาจากหลากหลายประเทศ 

พรอ้มทัง้ปลูกฝังค่านิยม Cross Functional Team Work เพ่ือ

ส่งเสริมการท�างานร่วมกนัเป็นทีมภายในองคก์ร

4. บริษทั ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO13485 (Quality 

Management System for Medical Devices) และ ISO22301 

(Business Continuity Management Systems) ในปี 2560 และ 

2559 ตามล�าดบั ทัง้นี ้มาตรฐาน TL9000 (Quality Management 

System) อยู่ในระหว่างการด�าเนินการเพ่ือขอการรบัรอง ซ่ึง

คาดว่าจะไดร้บัการรบัรอง TL 9000 ภายในปี พ.ศ.2562

5. เน่ืองจากบริษทัมีธุรกิจประเภท Full Turnkey มากขึน้ อีก

ทัง้ผลิตภณัฑมี์ความซบัซ้อนมากขึน้ เพ่ือให้มีการบริหาร

ทรพัยากรขององคก์รให้สามารถใช้ทรพัยากรไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสู์งสุด ทางบริษทัจงึไดด้�าเนิน

การเปล่ียนระบบ ERP จาก Info Syteline เป็น SAP โดยคาดว่า

จะสามารถเร่ิมใชง้านระบบใหม่ไดภ้ายในไตรมาสท่ี 3 ของปี 

2564

สิทธิและประโยชนจ์ากบตัรส่งเสริมการลงทุน

บริษทัฯ ไดร้บัสิทธิและประโยชนจ์ากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษทัฯ จ�านวน 4 ฉบบั โดย

การอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้

เง่ือนไขต่างๆท่ีก�าหนดไว ้บริษทัฯ ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างดา้น

ภาษีอากรท่ีมีสาระส�าคญัดงัต่อไปนี้

บตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ 
- วนัท่ีไดร้บัการอนุมติัการส่งเสริม

 วนัท่ี 18 มีนาคม 2556

- บตัรส่งเสริมการลงทุน

 เลขท่ี 5195 (1)/2556 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556

- ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม

 เลขท่ี นร 1307/022384 ลงวนัท่ี 03 ตุลาคม 2559

 เลขท่ี นร 1307/025304 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559

 เลขท่ี นร 1307/009488 ลงวนัท่ี 03 พฤษภาคม 2560

 เลขท่ี นร 1303/334 ลงวนัท่ี 24 พศจิกายน 2563

 เลขท่ี นร 91/กตผ./2563 ลงวนัท่ี 24 พศจิกายน 2563

- ประเภทกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน

ผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ SEMICONDUCTORและ 
PCBA

- สรุปสาระส�าคญั สิทธิ ประโยชน ์และเง่ือนไข

 • ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส�าหรบัก�าไรสุทธิท่ี
ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมมีมูลค่าไม่เกิน 
3,291,400,400 บาท และไม่เกินรอ้ยละ150 ของเงินลงทุน มี 
ก�าหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนัน้ 

(สิทธิประโยชนท่ี์ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจะสิน้สุดใน
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2565)

ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดร้บัยกเวน้
ดงักล่าว สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีท่ีเกิดขึน้ระหว่างเวลา
นัน้ไปหกัออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาท่ีไดร้บั

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่

วนัพน้ก�าหนดเวลานัน้ โดยเลือกหกัจากก�าไรสุทธิของปีใดปี

หน่ึงหรือหลายปีก็ได้
 ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดร้บั

การส่งเสริมไปค�านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตลอด

ระยะเวลาท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

 • ทุนจดทะเบียนตอ้งไม่นอ้ยกว่า 831.78 ลา้นบาท

 • ก�าลงัการผลิต
SEMICONDUCTOR 3,621,560,000 ชิน้ต่อปี
PCBA 33,419,400 ชิน้ต่อปี
(เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวนั 365 วนั ต่อปี)
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- วนัท่ีไดร้บัการอนุมติัการส่งเสริม
 วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554

- บตัรส่งเสริมการลงทุน
 เลขท่ี 1167(1)2555 ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2555

- ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม
 เลขท่ี อก 0907/004533 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2557
 เลขท่ี นร 1307/007613 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2558
 เลขท่ี นร 1307/016362 ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559

- ประเภทกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน
 ผลิต WAFER GRINDING และ WAFER DICING

- สรุปสาระส�าคญั สิทธิ ประโยชนแ์ละเง่ือนไข

 • ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส�าหรบัก�าไรสุทธิ

ท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 

8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้

(สิทธิประโยชนท่ี์ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจะสิน้สุดใน

วนัท่ี 01 พฤษภาคม 2565)
ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดร้บัยกเวน้

ดงักล่าว สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีท่ีเกิดขึน้ระหว่างเวลา

นัน้ไปหกัออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงั

ระยะเวลาท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีก�าหนดเวลาไม่

เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก�าหนดเวลานัน้ โดยเลือกหกัจากก�าไร

สุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได้

 • ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส�าหรบัก�าไร

สุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละหา้สิบของอตัราปกติมี

ก�าหนดเวลาหา้ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก�าหนด
 • ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดร้บั

การส่งเสริมไปค�านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ตลอด

ระยะเวลาท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

 • ทุนจดทะเบียนตอ้งไม่นอ้ยกว่า 830.42 ลา้นบาท

 • ก�าลงัการผลิต

 • WAFER GRINDING และ WAFER DICING 172,572 

ชิน้ต่อปี (เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวนั 365 วนั ต่อปี)

- วนัท่ีไดร้บัการอนุมติัการส่งเสริม

 วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557

- บตัรส่งเสริมการลงทุน

 เลขท่ี 1500(2)2558 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2558

- ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม
 เลขท่ี นร 1307/020247 ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558
 เลขท่ี 81/กตผ.1/2563 ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563

- ประเภทกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน

 ผลิต ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เช่น TV SET TOP BOX, WI-FI BOX, TABLET และ SMART  
METER เป็นตน้

- สรุปสาระส�าคญั สิทธิ ประโยชนแ์ละเง่ือนไข

 • ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส�าหรบัก�าไรสุทธิ

ท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน

รอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมี

ก�าหนดเวลา 7 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ

กิจการนัน้

ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดร้บัยกเวน้

ดงักล่าว สามารถน�าผล ขาดทุนประจ�าปีท่ีเกิดขึน้ระหว่างเวลา

นัน้ไปหกัออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาท่ีไดร้บั

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่

วนัพน้ก�าหนดเวลานัน้ โดยเลือกหกัจากก�าไรสุทธิของปีใดปี

หน่ึงหรือหลายปีก็ได้

 • ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดร้บั

การส่งเสริมไปค�านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ตลอด

ระยะเวลาท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
 • ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดร้บัการยกเวน้ตามมาตรา 

31 วรรคหน่ึงและวรรคสาม มีมูลค่าไม่เกิน 107,500,000 บาท 

ทัง้นี ้ จะปรบัเปล่ียนตามจ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดิน

และทุนหมุนเวียนท่ีแทจ้ริงในวนัเปิดด�าเนินการตามโครงการ

ท่ีไดร้บัการส่งเสริม

 • ทุนจดทะเบียนตอ้งไม่นอ้ยกว่า 839.16 ลา้นบาท

 • ก�าลงัการผลิต

- ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น TV SET 
TOP BOX, WI-FI BOX, TABLET และ SMART METER เป็นตน้ 
ปีละ 1,051,200 ชิน้ต่อปี

(เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวนั 365 วนั ต่อปี)
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- วนัท่ีไดร้บัการอนุมติัการส่งเสริม

 วนัท่ี 2 มีนาคม 2558

- บตัรส่งเสริมการลงทุน

 เลขท่ี 58-2578-0-00-2-0 ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2558

- ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม

 เลขท่ี นร 1303M620200003094 ลงวันท่ี 8 

กุมภาพนัธ ์2562

 เลขท่ี 016/กบท.1/2563 ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2563

- ประเภทกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน

 ผลิตเคร่ืองมือแพทย์

- สรุปสาระส�าคญั สิทธิ ประโยชนแ์ละเง่ือนไข

 • ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส�าหรบัก�าไรสุทธิ

ท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 

8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ ใน

กรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนระหว่างเวลาท่ีไดร้บัยกเวน้เวลา

ท่ีไดร้บัยกเวน้ดงักล่าว สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีท่ีเกิด

ขึน้ระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงั

ระยะเวลาท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก�าหนดเวลาไม่

เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก�าหนดเวลานัน้โดยเลือกหกัจากก�าไร

สุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได้

• ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดร้บัการส่ง

เสริมไปรวมค�านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ตลอดระยะ

เวลาท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

• ทุนจดทะเบียนตอ้งไม่นอ้ยกว่า 836.40 ลา้นบาท

• ก�าลงัการผลิต

เคร่ืองมือแพทย ์ปีละประมาณ 292,000 ชุด ต่อปี

(เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวนั 365 วนั ต่อปี)

นอกจากนี ้บริษทัฯ ไดร้บัสิทธิการส่งเสริมการลงทุนจากการ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตาม

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 7/2552 เร่ือง

มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหบ้ริษทัท่ีไดร้บัการส่งเสริมจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกั

ทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (MAI) ซ่ึงบริษทัฯ จะไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบุคคลโดยไม่จ�ากดัวงเงิน
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1.3.2 ผูถื้อหุน้
โครงสรา้งการถือหุน้

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

ผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรกของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สามารถสรุปไดด้งันี้

ผูถื้อหุน้ จ�านวน (หุน้) คิดเป็น (รอ้ยละ)

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

2 นายนทัธพงศ ์ไชยกุล 61,043,860 7.298

3 บริษทั ซีกซ ์อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ�ากดั 41,495,962 4.961

4 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล 37,578,768 4.492

5 นางสาวนนัทิชา ไชยกุล 37,500,000 4.483

6 นางสาวลกัษิกา ไชยกุล 37,500,000 4.483

7 นางสาวอรนุช ไชยกุล 30,542,000 3.651

8 นายสมนึก ไชยกุล 26,160,300 3.127

9 นายเพชร ไวลิขิต 23,400,000 2.797

10 นางสาวฉลองรตัน ์ไวลิขิต 22,127,200 2.645

อ่ืนๆ 443,916,617 53.070

รวม 836,491,381 100.000

หมายเหตุ: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีทุนช�าระแลว้จ�านวน 836,491,381 บาท

1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียน และทุนช�าระแลว้

1.4.1 หุน้สามญั

 ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกช�าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

 ทุนจดทะเบียน : 1,062,599,227 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ�านวน 1,062,599,227 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้

 หุน้ละ 1.00 บาท

 ทุนช�าระแลว้: 836,491,381 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ�านวน 836,491,381 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท
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1.5 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น

นโยบายการลงทุน และโครงสรา้งเงินลงทุน

นโยบายการลงทุน

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม

โดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเกือ้หนุนและเอือ้ประโยชนต่์อ

การท�าธุรกิจของบริษทัฯ หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรม

ท่ีมีแนวโนม้การเจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ีบริษทัฯ มีความถนดั

และช�านาญ โดยจะค�านึงถงึอตัราผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการ

ลงทุน เพ่ือประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นส�าคญั โดย

บริษทัฯ จะควบคุมดูแลดว้ยการส่งกรรมการหรือพนกังาน

ระดบัสูงเขา้ไปเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

และบริษทัฯ มีสิทธิคดัคา้น (Veto Right) ในเร่ืองท่ีส�าคญั ๆ ท่ี

จะด�าเนินการโดยบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมนัน้ ๆ โดย

การลงทุนในบริษทัดงักล่าวจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติั

จากคณะกรรมการของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น และ/หรือ ใน

กรณีท่ีเป็นการเขา้ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะตอ้งผ่านการ

พิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกดว้ย รวมทัง้

ตอ้งน�ากฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งมาบงัคบัใช้

โครงสรา้งเงินลงทุน

ใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 

2564 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุน้สามญัของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-W3) จ�านวนไม่เกิน 

209,119,846 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตาม

สดัส่วนการถือหุน้โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญั

เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 ซ่ึงใบส�าคญั

แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษทัฯ ได ้1 หุน้ 

ในราคาการใชสิ้ทธิ 4.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบั

อตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรบั

สิทธิ

ทัง้นี ้ วนัก�าหนดการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั ผูถื้อใบส�าคญัแสดง

สิทธิ SMT-W3 สามารถใช้สิทธิตามใบส�าคญัแสดงสิทธิ 

SMT-W3 ไดใ้นวนัท�าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน 

กนัยายน และธนัวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบส�าคญั

แสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกเสนอขายใบส�าคญัแสดงสิทธิ 

SMT-W3 ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวนั

ก�าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ยในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2567

โดย ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรใบส�าคญั

แสดงสิทธิ SMT-W3 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตาม

สดัส่วนการถือหุน้โดยไม่คิดมูลค่า จ�านวน 209,119,366 หน่วย 

คงเหลือท่ีไม่ไดถู้กจดัสรรจ�านวน 480 หน่วย ทางบริษทัฯ 

ด�าเนินการยกเลิกใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 ในส่วนท่ีคง

เหลือดงักล่าว

นบัจากวนัท่ีออกใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 จนถงึวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 มีผูถื้อใบส�าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั

ของบริษทัฯ ตามใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 รวมเป็นจ�านวน 

112,000 หน่วย คิดเป็นหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ จ�านวน

ทัง้สิน้ 112,000 หุ้น โดยยงัคงเหลือใบส�าคญัแสดงสิทธิ 

SMT-W3 ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอีก จ�านวน 209,007,366 หน่วย

ใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัท่ีเสนอขายใหแ้ก่

กรรมการและ/หรือพนกังาน SMT-WC

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 

2564 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุน้สามญัท่ีเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังาน 

ครัง้ท่ี 3 (SMT-WC) จ�านวน 17,000,000 หน่วย ซ่ึงใบส�าคญั

แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษทัฯ ได ้1 หุน้ 

ในราคาการใชสิ้ทธิ 4.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบั

อตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรบั

สิทธิ

ทัง้นี ้ วนัก�าหนดการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั ผูถื้อใบส�าคญัแสดง

สิทธิ SMT-WC สามารถใชสิ้ทธิตามใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-

WC ไดใ้นวนัท�าการสุดทา้ยของเดือน มิถุนายน และธนัวาคม 

ของแต่ละปีตลอดอายุของใบส�าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนั

ท่ีออกเสนอขายใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 

1 กรกฎาคม 2564 จนถงึวนัก�าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ยใน

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2567

นบัจากวนัท่ีออกใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC จนถงึวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 มีผูถื้อใบส�าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั

ของบริษทัฯ ตามใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC รวมเป็นจ�านวน 

4,932,200 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามญัท่ีไดจ้ากการใช้สิทธิ 

จ�านวนทัง้สิน้ 4,932,200 หุน้ โดยยงัคงเหลือใบส�าคญัแสดง

สิทธิ SMT-WC ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอีก จ�านวน 12,067,800 หน่วย
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1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีและส�ารองตาม

กฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษทัฯ มีอ�านาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ด�าเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบาย

ดงักล่าวไดเ้ป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด�าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็น

ทุนส�ารองส�าหรบัการช�าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายก�าลงัการผลิต หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผล 

กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัฯ ในอนาคต

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมามีดงันี้

(บาท ต่อ หุน้)

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก - - - - - - - - - -

การจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานงวด

ครึ่งปีหลงั - - - - - - - - - -

การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี - - - - - - - - - 0.05*

*รอการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ�าปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565

2.การบริหารจดัการความเส่ียง

 

การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk 
Management)

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส(์ประเทศไทย) จ�ากดั 

(มหาชน) ตระหนกัถงึความส�าคญัของการบริหารความเส่ียง

องคก์รและไดน้�าหลกัการบริหารความเส่ียงทั่ วทัง้องคก์ร 

(Enterprise Risk Management: ERM) ตามกรอบการบริหาร

ความเส่ียงของ Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission (COSO- 2017 ERM Integrated 

Framework) มาประยุกต ์ใช ้ เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้า

หมายท่ีก�าหนด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงขึน้ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล เพ่ือ

ท�าหนา้ท่ีในการบูรณาการการบริหารจดัการความเส่ียงให้

องคก์รสามารถบรรลุกลยุทธแ์ละเป้าหมายการด�าเนินงานท่ี

ไดว้างไว ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก�าหนดนโยบายการ

บริหารความเส่ียงขึน้ แลว้มอบใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน�าไป

ปฏิบติัเพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างเป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพ พรอ้มทัง้ก�าหนดเกณฑแ์ละแนวทางในการ

บริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมกิจกรรมทั่วทัง้องคก์ร ก�าหนด

ให้มีการรายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการบริษทั

และเปิดเผยขอ้มูลท่ีส�าคญัให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบอย่าง

สม�่าเสมอ

บริษทัฯ ก�าหนดใหมี้กระบวนการออกแบบเพ่ือระบุเหตุการณ์

ท่ีอาจเกิดขึน้ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อองคก์ร รวมทัง้ก�าหนดให้

อยู่ภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรบัได ้(risk appetite) 

ประเมินความเส่ียงผ่านการประเมินโอกาส และผลกระทบของ

เหตุการณ ์โดยกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รเป็นไปตาม

หลกัธรรมาภิบาล การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มธุรกิจ การระบุ

และประเมินความเส่ียง การจดัล�าดบัความส�าคญัของความ

เส่ียง การจดัการความเส่ียง การติดตามการบริหารจดัการ

ความเส่ียงองคก์ร การส่ือสารขอ้มูลความเส่ียง และการ

รายงานความเส่ียงและผลการด�าเนินงาน เพ่ือใหก้ารด�าเนิน

งานมีประสิทธิภาพมากขึน้โดยค�านึงถงึปัจจยัเส่ียงทัง้ภายใน

และภายนอกองคก์รซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจดัใหมี้การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึน้ทัง้สิน้จ�านวน 4 ครัง้ ทัง้นี ้

ไดร้ายงานความคืบหน้าของผลการด�าเนินงานพร้อมทัง้

อุปสรรคท่ีเกิดขึน้ให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษทัรบัทราบทุกครัง้ ในปี 2564 บริษทั

ท�าการวิเคราะหค์วามเส่ียงตามกรอบของการบริหารความ

เส่ียงซ่ึงก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและได้

จดัประเภทความเส่ียง (S-O-F-C) ดงันี้
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1. ความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk)

2. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ (Operational Risk)

3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk)

4. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ปัจจยัเส่ียงท่ีส�าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการผลการด�าเนินงาน     

ของบริษทัฯ โดยสรุปมีการด�าเนินการ ดงัต่อไปนี้

1) ความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk Management)

บริษทัฯ ก�าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงในระดบั

กลยุทธ ์ โดยใหมี้การระบุความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และ

ก�าหนดแผนบริหารความเส่ียง พรอ้มทัง้มีการติดตามประเมิน

ผลอย่างใกลชิ้ด และ สม�่าเสมอ ว่าสามารถด�าเนินงานไดต้าม

เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รหรือไม่ บริษทัฯ ไดน้�าเอา

ปัจจยัเส่ียงต่างๆ ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจของโลก และแนวโนม้

ของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ มาพิจารณาเพ่ือใหเ้กิด

ความมั่นใจไดว่้า แผนกลยุทธท่ี์จดัท�าขึน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการ

ด�าเนินงานของบริษทัฯ ในอนาคตอย่างถูกตอ้ง ใกลเ้คียงความ

เป็นจริง ปฎิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้

2) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ (Operational Risk 
Management)

บริษทัฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ 

ท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการท�างานในแต่ละขัน้ตอนการท�างานโดย

จ�าแนกประเภทได ้ดงันี้

2.1 ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั 
COVID-19

การแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 น�ามาซ่ึงความเส่ียงและ       

ผลกระทบในหลายๆ ส่วน โดยบริษทัฯ ใหค้วามส�าคญักบัความ

ปลอดภยัของพนักงานเป็นอนัดบัแรก บริษัทฯ ติดตาม

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด 

ก�าหนดเกณฑก์ารปฏิบติัส�าหรบัพนกังานระหว่างปฏิบติังาน 

ค�าแนะน�าส�าหรบัการเดินทาง การปฏิบติัตวัเม่ืออยู่นอกสถาน

ท่ีท�างาน และการเขา้ออกของบุคคลภายนอก ทัง้นี้ เพ่ือ

เป็นการลดการแพร่ระบาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ และมีผลต่อการ

ผลิต การด�าเนินงาน การขาย และการส่งสินคา้ ท�าให้ส่ง              

ผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัฯ ได ้ อย่างไรก็ตาม 

เพ่ือยกระดบัแนวทางการป้องกนัเพ่ิมเติม บริษทัฯ ก�าหนด

แนวทางให้พนกังานทุกคนฉีดวคัซีนเพ่ือมีภูมิคุม้กนัให้กบั

ร่างกาย และลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดดงักล่าว

บริษทัฯ ไดน้�าแผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจมาปรบั

ใช ้ส�าหรบักรณีโรคระบาด โดยมีการควบคุมการแพร่ระบาด 

มาตรการการท�างานจากท่ีบา้น การเวน้ระยะห่าง การประชุม

ออนไลน ์เป็นตน้

ส�าหรบักิจกรรมการเดินทางเพ่ือไปพบลูกคา้และน�าเสนอ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯ มีการด�าเนินการผ่านการ

ประชุมออนไลน ์การพาลูกคา้ดูงานในลกัษณะ virtual tour

2.2 ความเส่ียงจากการขาดแคลนและการเปล่ียนแปลง
ราคาวตัถุดิบ

ในการผลิตสินคา้ของบริษทัฯ ตน้ทุนดา้นวตัถุดิบมีสดัส่วนสูง

มากในตน้ทุนทัง้หมด การบริหารจดัการวตัถุดิบท่ีดี รวมถงึ

การควบคุมราคาวตัถุดิบจึงมีความจ�าเป็นอย่างมากในการ

ด�าเนินงานของบริษทัฯ วตัถุดิบบางชนิดมีความผนัผวนของ

ราคามากตามราคาของตลาดโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเกิด

การขาดแคลนวตัถุดิบ จนท�าใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถผลิตสินคา้

และส่งสินคา้ไดท้นัเวลา บริษทัฯ มีการวางแผนและดูแลการใช้

วตัถุดิบอย่างเขม้งวด โดยติดตามการจดัส่งสินคา้จากผูข้าย 

หรือ จากลูกคา้(กรณี Consigned) อย่างใกลชิ้ด และมีการแจง้

ลูกคา้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือมิใหเ้กิดผลกระทบต่อสายการผลิต 

และแผนการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้

2.3 ความเส่ียงในการพึ่งพาลูกคา้นอ้ยราย

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการจากลูกคา้ราย

หน่ึงเป็นจ�านวนมากกว่ากึ่งหน่ึงของรายไดจ้ากการขายสินคา้

และบริการทัง้หมด แต่เม่ือพิจารณาถึงก�าไรขัน้ต้นแล้ว 

บริษทัฯ มีสดัส่วนการกระจายตวัของก�าไรขัน้ตน้อย่างเหมาะ

สมในลูกคา้ต่างๆกนั บริษทัฯ เร่งหาลูกคา้รายใหม่ๆ และ เขา้ไป

เปิดตลาดใหม่ๆ เพ่ือให้โครงสรา้งรายไดแ้ละก�าไรของบริษทัฯ

กระจายตวัอย่างสมดุลย ์ไม่พึ่งพาลูกคา้รายใดรายหน่ึงเท่านัน้

2.4 ความเส่ียงดา้นแรงงาน

การขาดแคลนแรงงาน และการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนค่าแรง

งาน เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีบริษทัฯ ตระหนกัถงึ และพยายามหา

วิธีการลดผลกระทบให้มากท่ีสุด โดยการเนน้การลงทุนใน

เคร่ืองจกัรอตัโนมติัมากขึน้เพ่ือลดปัญหาแรงงานคน โดยมิให้

กระทบต่อก�าลงัการผลิตท่ีวางไว้ นอกจากนัน้บริษัทฯ มี 

นโยบายในการปรบัปรุงการบริหารแรงงานสมัพนัธ ์โดยมีการ

ปลูกฝังใหพ้นกังานรกัองคก์ร เพ่ือลดอตัราการเขา้ออกของ

พนกังาน และพฒันาระบบการสรรหาบุคลากร และฝึกอบรม

เพ่ือให้ ไดพ้นกังานท่ีมีคุณภาพ และ ทนัต่อความตอ้งการ ไม่

กระทบต่อการด�าเนินงานของบริษทัฯ
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3) ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Financial Risk  
Management)

3.1 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือแก่คู่คา้

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือกบัลูกคา้ โดยหากลูกคา้

ของบริษทัฯ มีปัญหาในการด�าเนินงาน อาจจะส่งผลกระทบ

ต่อระยะเวลาในการเรียกรบัช�าระหนีจ้ากลูกคา้ได ้และอาจส่ง

ผลกระทบต่อเน่ืองถงึผลก�าไรและฐานะการเงินของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การติดตามคุณภาพลูกหนีแ้ต่ละรายอย่าง

ใกลชิ้ด และให้ความส�าคญัในการพิจารณาการให้เครดิต

ทางการคา้กบัลูกคา้อย่างเขม้งวด นอกจากนี้ บริษทัฯ มี   

นโยบายการขยายฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ เพ่ือใหมี้กระจายตวัของ

รายไดแ้ละกลุ่มลูกหนีก้ารคา้ ทัง้นี ้ เพ่ือไม่ใหมี้การยึดติดกบั

ฐานลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง บริษทัฯ ค�านึงถึงความเส่ียงดงั

กล่าวจึงไดจ้ดัท�าประกนัความเส่ียงภยัจากลูกหนีก้ารคา้ขึน้ 

เพ่ือโอนความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามท่ีบริษทัฯ สามารถยอมรบัได้

3.2 ความเส่ียงดา้นความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ

บริษทัฯ เป็นผูส่้งออกสินคา้ท่ีใชส้กุลเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกา 

เป็นสกุลเงินหลกัในการขายสินคา้และรบัเงินค่าสินคา้ คิดเป็น

สดัส่วนเกือบทัง้หมดของยอดขาย โดยมีรายจ่ายเป็นค่า

วตัถุดิบท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ท�าใหส้ถานะเงินตราต่าง

ประเทศของบริษทัฯ ในดา้นรบัและจ่ายสามารถหกักลบไดบ้าง

ส่วนในปริมาณใกลเ้คียงกนั รายรบัและรายจ่ายส่วนใหญ่

สามารถท�า Natural Hedges ไดท้�าใหส้ามารถลดความเส่ียง

เก่ียวกบัความไม่แน่นอนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่าง

ประเทศไดเ้ป็นอย่างมาก อีกทัง้บริษทัฯ เปิดบญัชีกบัธนาคาร

เป็นเงินสกุลต่างประเทศเพ่ือใหส้ามารถจ่ายค่าสินคา้เป็นเงิน

สกุลต่างประเทศไดท้นัที บริษทัฯ มีมาตรการในการป้องกนั

ผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนโดยน�าเอา

เคร่ืองมือทางการเงินไดแ้ก่ การท�าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่าง

ประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) และ การท�าอนุพนัธ ์

ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments) มาใช้ในการ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนในระยะสัน้เพ่ิมเติม

เพ่ือใหค้วามเส่ียงดงักล่าวลดลง

3.3  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง

บริษทัฯ ใหค้วามส�าคญักบัการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือให้

มีสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจดัหาวงเงินกูเ้งิน

ทุนหมุนเวียนใหพ้อเพียงกบัความตอ้งการในการเติบโตของ 

บริษทัฯ นอกจากนัน้บริษทัมีการวางแผนและติดตามการ

บริหารกระแสเงินสด (Cash Flow Management) ล่วงหนา้เพ่ือ

ใหมี้การใชเ้งินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเส่ียง และมีค่า

ใชจ่้ายทางการเงินนอ้ยท่ีสุด

4) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance 
Risk Management)

บริษทัฯ มีความตระหนกัอย่างมากถงึ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ 

เน่ืองจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทนัสมยั หรือความไม่

ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ รวมถงึ

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม กฎและระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียว

กบัความปลอดภยัและสุขภาพของพนกังาน และขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ  

ท่ีก�าหนดไวเ้พ่ือปกป้องพนกังานจากผลกระทบของการปฏิบติั

งานขององค ์กร บริษัทฯ จึงจัดให้มีการติดตามการ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อย่างใกลชิ้ด เพ่ือศกึษาถงึผล 

กระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อการด�าเนินงานของบริษทัฯ ทัง้ใน

ปัจจุบนั และอนาคต และ ลดความผิดพลาดและสูญเสียท่ีอาจ

เกิดขึน้ต่อองคก์ร
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3. การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย ั่งยืน

 
ส่วนท่ี 1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้น
ความย ั่งยืน

PO1-1 ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้น
ความย ั่งยืน

 บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) 

จ�ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมั่ นท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจและ

สรา้งสรรคเ์ทคโนโลยีอย่างยั่งยืน เพ่ือสรา้งรากฐานท่ีเขม้แข็ง

ใหก้บัชุมชน สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและบุคลากรของบริษทัทัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาว บริษทัยึดมั่นในหลกัการด�าเนินธุรกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพคู่กบัหลกัจริยธรรมสากลและมีความตัง้ใจ

ท่ีจะก�าหนดนโยบาย การด�าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของ

บริษทัทัง้ภายในและภายนอกองคก์รโดยค�านึงถงึผลประโยชน์

ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกระดบัของห่วงโซ่ธุรกิจเป็นส�าคญั

1. นโยบายดา้นการบริหารจดัการองคก์ร

• บริษทัจะด�าเนินงานภายใตก้ฏหมายอย่างถูกตอ้ง ยดึหลกั

คุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครดั

• บริษทัจะด�าเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ตามหลกัสากล

• บริษทัจะติดตาม บริหารความเส่ียง และใหค้วามส�าคญักบั

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในดา้นต่าง ๆ ทัง้ เศรษฐกิจ สงัคม 

เทคโนโลยี และ ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษทัมีความพรอ้ม

ท่ีจะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัยุคสมยัและอนาคตอย่างต่อเน่ือง

2. นโยบายดา้นการบริหารบุคคล

• บริษทัยดึมั่นในหลกัการบริหารจดัการทรพัยากรบุคคลอย่าง

เป็นธรรม เคารพในกฏหมายและหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชน 

รวมถงึการบริหารจดัการหนา้ท่ีของบุคลากรและจดัสรรค่า

ตอบแทนอย่างเหมาะสม

• บริษทัยืนหยดัท่ีจะเคารพและใหเ้กียรติซ่ึงตวัตนและความ

คิดเห็นของสมาชิกในองคก์ร โดยมีการบริหารจดัการท่ีเปิด

กวา้งทางความคิด ใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการออกความ

คิดเห็นและชีน้�าทิศทางขององคก์รอย่างเสมอภาค

• บริษทัจะให้ความดูแลคุม้ครองในส่วนของสิทธิขัน้พืน้ฐาน    

ตามกฏหมายแก่สมาชิกในองคก์ร

• บริษทัยดึหลกัการสนบัสนุนและพฒันาบุคลากรอย่างยั่งยืน 

โดยมุ่งเนน้การสรา้งและพฒันาความสามารถแก่บุคลากรใน

ระยะยาว โดยตอบสนองกบัความเปล่ียนแปลงของโลก เพ่ือ

พฒันาคุณภาพชีวิตและศกัยภาพของพนกังานใหเ้ขา้กบัยุค

สมยั

• บริษทัจะด�าเนินการให้ความรู้ ปลูกฝัง และสร้างความ

ตระหนกัถงึความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ี สงัคม ชุมชน และส่ิง

แวดลอ้ม แก่บุคลากรในองคก์ร

3. นโยบายดา้นการส่งเสริมสงัคมและชุมชน

• บริษทัจะด�าเนินงานโดยใส่ใจและรบัฟังความคิดเห็นจาก

ชุมชนโดยรอบ เพ่ือใหส้ามารถพฒันาและตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูค้นในสงัคม ในฐานะส่วนหน่ึงของชุมชน

• บริษทัจะมีบทบาทในการร่วมพฒันาและส่งเสริมชุมชนใน

ดา้นต่างๆ โดยการแบ่งปันซ่ึงทรพัยากร โอกาสและความรูแ้ก่

บุคคลในสงัคม เพ่ือใหชุ้มชนและสงัคมสามารถกา้วไปขา้งหนา้

ไดอ้ย่างพรอ้มเพรียง

• บริษทัจะใหค้วามร่วมมือกบัองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้

จากภาครฐัและเอกชน เพ่ือมีส่วนในการพฒันาและยกระดบั

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สงัคม และชุมชนอย่างยั่งยืน

4. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม

• บริษทัมีการตรวจสอบมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใหม้ั่นใจ

ว่ากระบวนผลิตของบริษทันัน้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใน

ดา้นลบน้อยท่ีสุด และตัง้อยู่ในระดบัท่ีเป็นท่ียอมรบัตาม

มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้งเช่น RoHS REACH และการบริหาร

จดัการ Carbon Footprint อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการ

พฒันาต่อยอดเพ่ือยกระดบัมาตรฐานปัจจุบนัและในอนาคต

อย่างต่อเน่ือง

• บริษทัจะมีส่วนร่วมในการลดการใชท้รพัยากร รวมไปถงึการ

สรา้งแนวทางในการด�าเนินกิจกรรมของทางบริษทัโดยใช้

ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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PO1-2 อธิบายกระบวนการเยียวยาผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษทั

 บริษทัฯ ตัง้ใจท่ีจะด�าเนินการในทุกกระบวนการตัง้แต่ การพฒันาสินคา้ กระบวนการผลิต การจดัหาสินคา้ การบริการ ตลอด

จนการกระจายสินคา้ ใหเ้กิดการ สรา้งผลกระทบเชิงบวกและลดความเส่ียงในการเกิดผลกระทบเชิงลบต่อทุกฝ่ายในเพ่ือใหเ้กิดการ

ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างสูงสุด แต่ในปัจจุบนัมีการบริหารอย่างใกลชิ้ดและประเมินความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง และจนถงึปัจจุบนั

ไม่มีประวติัผลกระทบรุนแรงแต่อย่างใด

 ทัง้นีท้างบริษทัฯ ไดร้บัฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและน�ามาบูรณาการเพ่ือก�าหนดสามมิติทัง้ในการป้องกนั การบรรเทาและ

การเยียวยาผู้ไดร้บัผลกระทบใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัส�าคญัท่ีตรงต่อความคาดหวงัของผู้ไดร้บัผลกระทบอย่างแทจ้ริง ประกอบไปดว้ย

 การป้องกนัและเยียวยาในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินเน่ืองมาจากการประกอบการของบริษทัฯ เร่ิมจากการป้องกนัจากการฝึกฝน

บุคลากรโดยเนน้ย�า้นโยบายความปลอดภยั มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และปฎิบติัตามกฏหมายอย่างเคร่งครดัอย่างต่อเน่ือง มีการก�าหนด

ล�าดบัการเขา้ควบคุมและจ�ากดัเหตุฉุกเฉินโดยเป็นไปตามแผนและมาตรการฉุกเฉินท่ีบริษทัฯ จดัไวร้องรบัในแต่ล่ะกรณี อีกทัง้บริษทั

จะสนบัสนุนและช่วยเหลือเยียวยาหลงัเกิดเหตุการณต์ามความเหมาะสม

การป้องกนัและเยียวยาผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการก�ากบัดูแลกิจการหรือปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบจากบริษทัฯ ทาง 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตัง้อีเมลกลางเพ่ือการแจง้เบาะแสไวท่ี้ complainbox@starsmicro.com ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การแต่งตัง้เจา้หนา้ท่ีใหมี้หนา้ท่ี

ตรวจสอบทุกเบาะแสและผลกระทบในแต่ล่ะกรณีอย่างรวดเร็ว เพ่ือท่ีจะด�าเนินการเยียวยาและแก้ไขใหท้นัท่วงทีต่อไป โดยท่ีขอ้มูล

ของผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครองและเก็บรกัษาขอ้มูลนีไ้วเ้ป็นความลบัสูงสุด

เพ่ือการปรบัปรุงมาตรการการเยียวยาต่าง ๆ  ใหท้นัสมยั บริษทัฯ รบัฟังขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันาธุรกิจอย่างต่อเน่ืองจากทุกฝ่าย บริษทัฯ 

มุ่งมั่นในการใหค้�าปรกึษาและขอ้มูลท่ีถูกตอ้งต่อผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากการด�าเนินงานและกิจกรรมของบริษทัฯ เพ่ือความปลอดภยั

ในสุขภาพและสวสัดิภาพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและชุมชนโดยรอบ

 
SC1-1 ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจภาคผลิต

 ห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ (Supply Chain) มีความส�าคญัต่อความส�าเร็จของธุรกิจและสามารถเป็นช่องทางส�าคญัในการสรา้ง

มูลค่าและนวตักรรมใหแ้ก่บริษทัฯ การด�าเนินงานกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นเร่ืองท่ีบริษทัฯ ใหค้วามส�าคญัอย่างย่ิงและด�าเนินงานมาอย่าง

ต่อเน่ือง ค�านึงถงึกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนการบริหารจดัการความยั่งยืนของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

โครงสรา้งห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

Primary 
Stakeholders

Secondary 
Stakeholders ผูมี้โอกาสเก่ียวขอ้ง

ในอนาคต

กลุ่มสมาคม
อุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง

Stars Microelectronics
ผูบ้ริหาร

พนกังานทุกระดบั
ผูม้าติดต่อ

ลูกคา้ธุรกิจ

ผูก้าํจดัของเสีย

ลูกคา้ปลายทาง

ส่ิงแวดลอ้มชุมชนสถาบนัการเงินนกัลงทุน

ผูจํ้าหน่ายวตัถุดิบ

องคก์รตรวจสอบ
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ส่วนท่ี 2 การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ

ST1-1 การระบุกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การส่ือสาร/ การมีส่วนร่วม ความคาดหวงั การตอบสนอง
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Management 

(ผูบ้ริหาร)

- การพบปะพูดคุย 

- การก�าหนดนโยบาย 

- การจดังานประชุมระหว่าง     

ผูบ้ริหารองคก์รในแต่ละภาค

ส่วน

- การด�าเนินงาน และปฏิบติัท่ี 

ถูกตอ้งและเป็นไปตามกฏ

หมาย สอดคลอ้งกบันโยบายท่ี

ก�าหนด 

- มีการท�างานท่ีโปร่งใสและเป็น

ระบบ สามารถตรวจสอบได ้

- ความส�าเร็จและการเติบโต

ทางธุรกิจ

- ด�าเนินงานอย่างถูกตอ้งตามท่ี 

กฏหมายและนโยบายก�าหนดอย่าง 

ยั่งยืน 

- ตรวจสอบและรายงานผลการ

ด�าเนินต่าง ๆ อย่างเท่ียงตรงและ

ชดัเจน

Full- Time Employee 

(พนกังานรายเดือน)

- การพบปะพูดคุย 

- เปิดช่องทางแสดงความคิด

เห็น 

- แบบสอบถามประจ�าปี 

- จดักิจกรรม Team Building 

ร่วมกนั 

- จดัตัง้คณะกรรมการดา้น 

สวสัดิการ

- อาชีพการงานท่ีมั่นคง 

- การปรบัขึน้คา้จา้ง 

- สวสัดิการท่ีดี 

- สภาพแวดลอ้มในการท�างาน 

ท่ีดี 

- ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

- ความรูแ้ละประสบการณ์

ใหม่ๆ

- บริหารจดัการทรพัยากรบุคคล 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จดัการอบรบใหค้วามรูแ้ก่

พนกังานเพ่ือเสริมทกัษะ 

- ใหค้�าปรกึษาดา้นการวางแผน

อาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีการวางแผนการเติบโตของ

พนกังานอย่างชดัเจน 

- จดักิจกรรมTeam Building/

กิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือสรา้ง

ความสามคัคีในองคก์ร 

- มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม  

- จดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ

Daily Employee 

(พนกังานรายวนั)

Shareholder 

(ผูถื้อหุน้)

- การจดังานประชุมผูถื้อหุน้ 

- การแถลงการณก์ารด�าเนิน

งานในแต่ละไตรมาส 

- กิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน 

- การประชุมนกัวิเคราะห์

- ผลตอบแทนท่ีดี 

- การบริหารจดัการท่ีมั่นคง 

- การเติบโตของบริษทัมีความ

ต่อเน่ือง 

- ขอ้มูลท่ีไดร้บัมีความถูกตอ้ง

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

- การบริหารจดัการท่ีรอบคอบและ

มีประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบและรายงานผลการ 

ด�าเนินงานต่างๆอย่างเท่ียงตรง

และชดัเจน 

- เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส 

- ใหผ้ลตอบแทนท่ีสมเหตุสมผล
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ST1-2 การระบุกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การส่ือสาร/การมีส่วนร่วม ความคาดหวงั การตอบสนอง
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Supplier 
(ผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ)

- การพบปะพูดคุย 
- การส่ือสารผ่านช่องทาง 
Online 
- จดังานประชุมประจ�าปี 
- จดังานประเมินคุณภาพ 
Supplier ประจ�าปี 
- เย่ียมชมและตรวจสอบ
มาตรฐาน Supplier

- การปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้ 
- ขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเป็นธรรม 
- การท�าธุรกิจท่ีโปร่งใส 
- การท�างานท่ีมีความเขา้ใจและความ
ยืดหยุ่น 
- ความสมัพนัธอ์นัดี 
- แผนการด�าเนินธุรกิจท่ีแม่นย�าและ
ชดัเจน 
- ยอดขายท่ีสูงและเติบโตอย่างต่อ
เน่ือง

- มีการตรวจสอบและด�าเนินงานตาม
นโยบายอย่างโปร่งใส 
- มีการจดัตัง้นโยบายเพ่ือการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่น 
- มีนโยบายการจดัจา้งจดัซือ้ท่ีชดัเจน 

- มีการท�าขอ้ตกลงท่ีชดัเจนและเป็นธรรม 
เปิดโอกาสใหคู่้คา้สามารถเติบโตไปพรอ้มกนั 
- มีการจดัระดบัมาตรฐานและชีว้ดัคุณภาพ
ของคู่คา้แต่ละรายอย่างชดัเจน 
- มีระบบการจดัการและวางแผนการใช้
ทรพัยากรอย่างชดัเจน เพ่ือใหคู่้คา้สามารถ
เตรียมตวัในไตรมาสถดัไปได้

B2B Customer 
(ลูกคา้)

- การพบปะลูกคา้ 
- การส่ือสารผ่านช่องทาง 
Online 
- การจดังานแสดงสินคา้ 
- ตวัแทนจ�าหน่าย 
- ศูนยต์วัแทนจ�าหน่ายใน
แต่ละภูมิภาค 
- การจดัท�าแบบส�ารวจความ
พงึพอใจ 
- การจดัท�าแบบประเมิณ
คุณภาพสินคา้ 
- กิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน 
- จดักิจกรรมร่วมกบัลูกคา้ 
- เว็บไซตส่ื์อใน/ช่องทาง
ออนไลน์

- สินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
- การท�างานท่ีมีความแม่นย�า สามารถ
ติดตามความคืบหนา้ได ้
- ราคาท่ีมีความเหมาะสม 
- การท�างานท่ีซ่ือสตัย ์โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้
- การปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามขอ้
ตกลง 
- การเก็บรกัษาขอ้มูลลูกคา้ 
- การรบัประกนัสินคา้ 
- การบริหารทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- จดัตัง้การบริหารจดัการกระบวนการ
ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- จดัตัง้ระบบในการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพสินคา้และการท�างานใหมี้มาตรฐาน 
- มีการจดัการกระบวนการท�างานอย่างมี
แบบแผน เพ่ือเพ่ิมความแม่นย�าในการท�างาน 
รวมไปถงึการส่ือสารระหว่างองคก์รและ
ลูกคา้ 
- การท�างานท่ีโปรงใสและมีระบบ สามารถ
ตรวจสอบได ้
- มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ี สินคา้ และ
บริการ รวมถงึมีนโยบายและมาตรฐานใน
การรบัประกนัสินคา้ท่ีชดัเจน 
- ท�าหนา้ท่ีอย่างมีจรรยาบรรณ คอยดูแลและ
ปกปิดขอ้มูลของลูกคา้ตามท่ีสญัญาระบุไว ้
- มีการเตรียมความพรอ้มในการรบั
สถานการณห์รือเหตุการณท่ี์อาจเกิดขึน้ใน
อนาคต เช่น การเปล่ียนแปลงของความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค เทคโนโลยีท่ีพฒันา
อย่างกา้วกระโดด การลดลงอย่างรวดเร็ว
ของทรพัยากร เป็นตน้

B2C Customer/
End Customer 
(ลูกคา้ปลาย
ทาง)

- การพบปะลูกคา้ 
- การส่ือสารผ่านช่องทาง 
Online 
- การติดต่อผ่านลูกคา้ชัน้ตน้ 
- การจดัท�าแบบส�ารวจความ
พงึพอใจ 
- การจดัท�าแบบประเมิน
คุณภาพสินคา้

- สินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
- ราคาท่ีมีความเหมาะสม 
- การเก็บรกัษาขอ้มูลลูกคา้ 
- การรบัประกนัสินคา้ 
- การบริหารทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

องคก์รตรวจ
สอบมาตรฐาน

- การตรวจสอบมาตรฐาน
รายปี 
- การประชุมดา้นมาตรฐาน
องคก์รและการผลิต

- การบริหารจดัการและด�าเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลกั
มาตรฐาน 
- การท�างานท่ีซ่ือสตัย ์โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้
- ไดร้บัความร่วมมือในการตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานนัน้ๆ

- จดัตัง้การบริหารจดัการกระบวนการ
ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- จดัตัง้ระบบในการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพการท�างานอย่างมีมาตรฐาน 
- มีการวางแผนและจดัตัง้นโยบาย เพ่ือ
พฒันาตนเองใหสู้งขึน้ตลอดเวลา 
จดัตัง้ทีมผูเ้ช่ียวชาญในการดูแล ควบคุม และ
รองรบัมาตรฐานในภาคส่วนต่างๆของบริษทั

นกัลงทุน - การแถลงการณด์�าเนินงาน
ในแต่ละไตรมาส 
- การประชุมนกัวิเคราะห์

- ผลตอบแทนท่ีดี 
- การบริหารจดัการท่ีมั่นคง 

- การเติบโตของบริษทัมีความต่อ
เน่ือง 
- ขอ้มูลท่ีไดร้บัมีความถูกตอ้งโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้

- การบริหารจดัการท่ีรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพ 
- ตรวจสอบและรายงานผลการด�าเนินงาน
ต่างๆอย่างเท่ียงตรงและชดัเจน 
- เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส 
- ใหผ้ลตอบแทนท่ีสมเหตุสมผล
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ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การส่ือสาร/ การมีส่วนร่วม ความคาดหวงั การตอบสนอง
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ธนาคาร/สถาบนั
ทางการเงิน

- การพบปะติดต่อส่ือสาร 
- จดัการประชุมระหว่าง
ฝ่ายบริหารและสถาบนัการ
เงิน

- การบริหารจดัการทางการเงินท่ี
มั่นคง 
- การท�างานท่ีซ่ือสตัย ์โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
ได ้
- ปฏิบติัตามขอ้ตกลงระหว่าง
องคก์ร

- การบริหารจดัการท่ี
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ 
- ตรวจสอบและรายงานผล
การด�าเนินงานต่างๆอย่าง
เท่ียงตรงและชดัเจน 
- เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส 
- มีการวางแผนจดัการ
ทางการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผูก้�าจดัของเสีย - การพบปะพูดคุย 
- การจดังานประชุม
บุคลากร

- ระบบการบริหารจดัการของ
เสียท่ีมีประสิทธิภาพ 
- การแยกขยะท่ีถูกตอ้ง

- จดัตัง้นโยบายในการ
ควบคุมดูแลขยะ และของ
เสียจากการผลิต 
- จดัอบรบใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจแก่สมาชิกในองคก์ร

ชุมชน - จดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
- มีส่วนร่วมในการพฒันา
และใหค้วามช่วยเหลือแก่
ชุมชน 
- จดังานประชุมรบัฟังความ
คิดเห็น 
- จดัท�าแบบสอบถามหรือ
ส�ารวจความคิดเห็นสมาชิก
ในชุมชน

- ไดร้บัการสนบัสนุนท่ีเป็น
ประโยชนจ์ากองคก์ร 
- ไดร้บัการสนบัสนุนในการ
ป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ใน
สงัคม เช่น ปัญหาการคอรร์ปัชั่น 
ปัญหายาเสพติด 
- ไดร้บัความช่วยเหลือในการแก้
ปัญหาของชุมชน 
- ไดร้บัผลกระทบจากการท�างาน
และกิจกรรมของบริษทันอ้ยท่ีสุด

- จดักิจกรรมเพ่ือสาน
สมัพนัธร์ะหว่างองคก์รและ
ชุมชน 
- ใหค้วามสนบัสนุนในดา้น
ต่างๆแก่สงัคม เช่น การจดั
สรา้งหอ้งสมุด การปลูกป่า 
การจดัการอบรบใหค้วามรู้
แก่คนในชุมชน เป็นตน้ 
- ใหค้วามช่วยเหลือในดา้น
ต่างๆแก่สงัคม อาทิ แจก
หนา้กากอนามยั สนบัสนุน
อุปกรณย์งัชีพในยามเกิด
อุทกภยั เป็นตน้ 
- ลงพืน้ตรวจสอบและ
ส�ารวจคิดเห็นจากบุคคลใน
ชุมชนอย่างสม�่าเสมอ

ส่ิงแวดลอ้ม - จดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
- ตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิด
จากกิจกรรมขององคก์ร 
- ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วย
งานในภาครฐั 
- การจดังานประชุมในดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม

- การใชง้านทรพัยากรอย่างคุม้
ค่าและมีประสิทธิภาพ 
- ไดร้บัผลกระทบจากการท�างาน
และกิจกรรมของบริษทันอ้ยท่ีสุด

- การบริหารจดัการ
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการตรวจสอบและ
วางแผนจดัการของเสียจาก
การผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการวางแผนจดัการ
พลงังานทางเลือกเพ่ือลด
การใชท้รพัยากร 
- จดัการอบรบใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจ เพ่ือสรา้งความ
ตะหนกัถงึความส�าคญัของ
ส่ิงแวดลอ้มแก่บุคลากร
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ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การส่ือสาร/ การมีส่วนร่วม ความคาดหวงั การตอบสนอง
Se

co
nd

ar
y 

St
ak

eh
ol

de
rs

ผูมี้โอกาสเก่ียวขอ้งใน

อนาคต

- การประชาสมัพนัธผ่์านส่ือ

ต่างๆ 

- การจดังานแสดงสินคา้ 

- การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน 

- งานOpen House 

- การจดักิจกรรมใหค้วามรูแ้ก่

ชุนชนในดา้นต่างๆ

- ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นต่างๆเก่ียว

ธุรกิจและองคก์ร 

- อาชีพ หนา้ท่ี การงาน 

- โอกาสทางธุรกิจ 

- การสนบัสนุนในดา้นต่างๆ

- มีการจดัการประชาสมัพนัธ ์

ผ่านส่ือต่างๆ เปิดโอกาสให้

บุคลากรภายนอกท่ีมีความ

สนใจสามารถติดต่อเขา้มา

ไดอ้ย่างอิสระ 

- มีการวางแผนงานโปรโมท

ทางธุรกิจท่ีมีแบบแผน

ชดัเจน เพ่ือสรา้งโอกาสทาง

ธุรกิจใหม่ๆ 

- จดักิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาส

ใหบุ้คลากรภายนอกสามารถ

สมคัรเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์ร

กลุ่มสมาคมอุตสาหกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้ง

- การประชาสมัพนัธผ่์านส่ือ

ต่างๆ 

- การจดังานแสดงสินคา้ 

- การประชุมระหว่างผู้

ประกอบการ

- โอกาสทางธุรกิจ 

- เคร่ืองข่ายความร่วมมือระหว่าง

องคก์ร 

- ขอ้มูลทางสถิติในดา้นต่างๆ

- เขา้ร่วมในกิจกรรมร่วม

ระหว่างองคก์ร 

- ใหค้วามร่วมมือในการแบ่ง

ปันขอ้มูลท่ีสามารถแบ่งปัน

ไดร้ะหว่างองคก์รหรือ

สมาคม 

- ใหค้วามรูแ้ละความ

สนบัสนุนแก่ธุรกิจรายย่อยท่ี

เพ่ิงเร่ิมตน้ เพ่ือส่งเสริม

โอกาสทางธุรกิจในอนาคต
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ส่วนท่ี 3 การจดัการดา้นความย ั่งยืนในมิติส่ิง
แวดลอ้ม

นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม

 บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) 

จ�ากดั (มหาชน) มีความห่วงใย ต่อชีวิต สุขภาพของพนกังาน 

คู่ธุรกิจและผู้ท่ีเก่ียวข้อง จึงได้น�าระบบการจดัการดา้น 

อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม มาใชก้บัระบบ

และกระบวนการด�าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถงึการพฒันา

และการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีความมุ่งมั่ นในการ

จดัการดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม โดย

ก�าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางส�าหรบัการปฏิบติัไวด้งันี้

• ออกแบบผลิตภณัฑ,์ กระบวนการผลิต และการบริการ ให้

สอดคลอ้งกบักฎหมายดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ก�าหนดต่างๆ ท่ีองคก์รเก่ียวขอ้งและเก่ียวเน่ือง

กบัประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถน�าไปประยุกต ์ใช้ใน

ทุกส่วนของการบริหารหรือการจดัการภายในอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือสรา้งความมั่นใจต่อพนกังาน, ลูกคา้ และสาธารณชน

• บริษทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของส่ิงแวดลอ้ม จงึมุ่งมั่น

ในการป้องกนัมลภาวะและการลดลงของทรพัยากร โดยมีการ

จดัการสารพิษ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ การควบคุมส่วน

ประกอบของสินคา้ การจดัการน�า้ การรายงานขอ้มูลและใบ

อนุญาตดา้นส่ิงแวดลอ้ม การจดัการพลงังานและกา๊ซเรือน

กระจก เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อพนกังาน ชุมชน

และส่ิงแวดล้อมโดยรอบ ให้สอดคล้องกบักฎหมายและ

มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีก�าหนด

• ด�าเนินการประเมินผลกระทบดา้นอาชีวอนามยั ความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจาก กิจกรรม, ผลิตภณัฑ ์

หรือการบริการ แลว้น�าผลของการประเมินนัน้มาจดัท�า

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการจดัการดา้นอาชีวอนามยั 

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม อย่างต่อเน่ือง

• เผยแพร่นโยบายดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิง

แวดลอ้ม ใหก้บัพนกังาน, คู่ธุรกิจและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดเ้ขา้ใจ รบั

ทราบและเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ทบทวน

นโยบายเป็นระยะเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม

• ด�าเนินการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน, คู่ธุรกิจและผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง เพ่ือสรา้งความตระหนกัถึงความรบัผิดชอบดา้น

อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ในทุกกิจกรรม

อย่างต่อเน่ือง

• มีส่วนร่วมในการพฒันาและปรบัปรุงอาชีวอนามยั ความ

ปลอดภยัและปกป้องควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ในทุกกิจกรรมของ

บริษทั ทัง้ทางตรงและทางออ้มอย่างเหมาะสม และใหถื้อเป็น

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผูป้ฏิบติังานทุกคนท่ีตอ้งมีส่วนร่วม

ในการน�านโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

ไปปฏิบติัอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง

• จดัสรรทรพัยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใหร้ะบบ

การจดัการดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม

เป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง

การตรวจประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม

 ภายใตก้ารพฒันาอย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐานการ

จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 จากผลการตรวจ

ประเมินของผูต้รวจประเมินภายนอกในปีท่ีผ่านมานัน้ บริษทัฯ 

ไม่พบประเด็นความไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก�าหนดอย่างมีนยัส�าคญั

อน่ึงบริษทัฯ ด�าเนินการจดัส่งรายงานการตรวจวดัคุณภาพส่ิง

แวดลอ้มใหก้บัส�านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือสรา้งความ

ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัการด�าเนินการป้องกนัละ

ควบคุมผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเกิดจากการด�าเนิน

งาน ทัง้การจดัการดา้นคุณภาพอากาศ น�า้ เสียง ขยะและวสัดุ

ท่ีไม่ใชแ้ลว้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฏหมายก�าหนด และ

พฒันาปรบัปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหดี้ย่ิงขึน้
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EN1-1 การบริหารจดัการน�า้

 ดว้ยการจดัการทรพัยากรน�า้อย่างเป็นระบบและคุม้ค่าสามารถลดความเส่ียงการขาดแคลนน�า้ในกระบวนการผลิต รวมทัง้

ยงัช่วยในการประเมินความเส่ียงในการจดัการปัญหาการขาดแคลนน�า้ บริษทัฯ ไดจ้ดัท�าโครงการน�าน�า้เสียท่ีผ่านการบ�าบดัน�ากลบั

มาใชใ้หม่ ซ่ึงไม่เพียงแต่ช่วยลดการใชท้รพัยากรน�า้เท่านัน้ แต่ยงัช่วยเพ่ิมความสามารถในการจดัการทรพัยากรน�า้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในระยะยาวอย่างยั่งยืนอีกดว้ย

 บริษทัฯ ในฐานะผู้ใชท้รพัยากรน�า้ ไดด้�าเนินการขออนุญาตใชท้รพัยากรน�า้สาธารณะ,เสียค่าบริการการใชน้�า้สาธารณะและ

การติดตัง้เคร่ืองมือวดัหรือประเมินปริมาณน�า้ท่ีใช ้พรอ้มเก็บขอ้มูลท่ีจ�าเป็นเพ่ือใหพ้นกังานหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ เป็นประจ�า และ

มีการจดัการน�า้อย่างยั่งยืนตลอดจนอนุรกัษแ์ละใชท้รพัยากรน�า้ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด อีกทัง้บริษทัยงัไดมี้การเปิดเผยแสดงขอ้มูล

เก่ียวกบัทรพัยากรน�า้เพ่ือใหน้กัลงทุนสามารถประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี้

ปริมาณจ�าแนกตามแหล่งน�า้ใชน้�า้

ขอ้มูลด�าเนินงาน หน่วย
ปี

2562 2563 2564

น�า้ประปา M3 201,684 221,180 144,052

น�า้หลงัผ่านการบ�าบดัท่ีน�ากลบัมาใช้ใหม่ M3 216,191 175,186 65,359

รอ้ยละของการน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ % 100 79 45

• ปี 2562 และปี 2563 ประสิทธิภาพของระบบ Recycle ลดลงตามระยะเวลาการใชง้าน

• ปี 2564 หน่วยงานซ่อมบ�ารุงไดด้�าเนินการน�าน�า้กลบัมา Reuse ในระบบชกัโครกเพ่ือลดการใชน้�า้ประปา

• แผนในปี 2565 หน่วยงานซ่อมบ�ารุงมีโครงการปรบัปรุงระบบ Recycle ใหก้ลบัมาใชง้านให้ ไดป้ระสิทธิภาพตามปกติและขยายพืน้ท่ี

การใชน้�า้ Reuse เพ่ิมมากขึน้เพ่ือลดการใชน้�า้ประปา

ปริมาณของน�า้ท่ีปล่อยออกนอกโรงงาน

ขอ้มูลด�าเนินงาน หน่วย
ปี

2562 2563 2564

น้ำาท่ีปล่อยออกนอกโรงงาน M3 161,347 176,944 115,241

• ปริมาณน�า้ท่ีปล่อยออกจากโรงงานจะมีความสมัพนัธ โ์ดยตรงกบัปริมาณการใชน้�า้ประปา ซ่ึงโดยปกติจะเป็นปริมาณราว 80% ของ

น�า้ประปาท่ีใชจ้ริง ดงันัน้หากมีการลดปริมาณการใชน้�า้ประปา และน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ไดม้ากขึน้ ปริมาณน�า้ท่ีปล่อยออกนอกโรงงาน

จะลดลงอย่างชดัเจน

• ทัง้นีน้�า้ท่ีปล่อยสู่ภายนอกจะมีการบ�าบดัและตรวจวดัคุณภาพอย่างสม�่าเสมอ โดยผลการวิเคราะหต์ลอดสามปีท่ีผ่านมาคุณภาพน�า้

อยู่ในระดบัมาตรฐานซ่ึงประกอบไปดว้ยความเป็นกรดด่าง และความตอ้งการออกซิเจนทางเคมี

ผลการวิเคราะหน์�า้ทิง้

ปี pH COD(mg/l) Copper as CU

2562
8.5

STD 5.5-9.0
696 

STD 750
0.8 

STD 2.0

2563
7.6

STD 5.5-9.0
210 

STD 750
0.17 

STD 2.0

2564
8.1 

STD 5.5-9.0
99 

STD 750
0 

STD 2.0

หมายเหตุ : การนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดก้�าหนดนโยบายยกเลิกการตรวจวดัตวัอย่าง Copper ตัง้แต่ตน้ปี 2564
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EN1-2 การบริหารจดัการขยะและของเสีย

 ระบบการจดัการจะเร่ิมจากรวบรวมและจดัท�า

ทะเบียนบญัชีของเสียอุตสาหกรรมทัง้หมด ตามดว้ยการ

ควบคุมสถานท่ีเก็บของเสียอย่างเหมาะสม ด�าเนินการขนยา้ย

และการก�าจดัของเสียอย่างปลอดภยั กระบวนการเหล่านีจ้ะ

ด�าเนินการไปพรอ้มกบัการควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก�า

หนดและกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

 ของเสียทุกชนิดของบริษทัฯ ไดถู้กคดัแยกและส่งไป

ก�าจดั    หรือบ�าบดัโดยบริษทัฯ ท่ีไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ทัง้นี ้การด�าเนินงานเพ่ือก�าจดัของเสียทุกขัน้ตอน

ไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการควบคุม  

และตรวจสอบการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการอนุญาต           

โดยหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกอย่างสม�่าเสมอ

 บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการของเสีย โดยมีนโยบายการจดัท�าโครงการ การลด

ปริมาณของเสียตามหลกั 3R คือ การลดปริมาณของเสียโดย

การลดการใช ้(Reduce) การน�าของเสียกลบัมาใชซ้�า้ (Reuse) 

และการน�าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) เพ่ือลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองจากการก�าจดัของเสีย โดยมุ่งเนน้การ

ลดปริมาณการเกิดของเสียท่ีส่งก�าจดัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด

ปริมาณของเสียก�าจดั

ขอ้มูลด�าเนินงาน หน่วย
ปี

2562 2563 2564

ของเสียอนัตราย ton 12.48 31.62 5.5

ของเสียไม่อนัตราย ton 95.19 96.48 54.9

•  การน�าหลกัการ 3R มาพฒันานัน้ แมจ้ะเกิดความทา้ทายจากอุปสงคใ์นการผลิตท่ีมากขึน้และการขยายธุรกิจแบบกา้วกระโดด บริษทั

ไดมุ่้งเนน้ในการแยกขยะ ฝึกอบรมพนกังานใหแ้ยกประเภทขยะโดยเฉพาะสารเคมีท่ีใชบ่้อยในโรงงาน การใชบ้รรจุภณัฑห์มุนเวียน

ระหว่างบริษทัและคู่คา้แทนบรรจุภณัฑสิ์น้เปลือง และการบริหารความตอ้งการของสารเคมีท่ีหมดอายุง่าย โดยการด�าเนินการเหล่า

นีไ้ดส้มัฤทธิผ์ลชดัเจนในปี 2564 ท่ีแมย้อดสั่งสินคา้และการผลิตจะมากขึน้ แต่ปริมาณของเสียก�าจดัลดลงอย่างชดัเจน

EN1-3 การบริหารจดัการพลงังาน

 บริษทัฯ ตระหนกัถงึดา้นการจดัการพลงังานเป็นส�าคญัถือเป็นเป้าหมายหลกัขององคก์รและใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดของ

กระทรวงพลงังาน บริษทัฯ จงึไดก้�าหนดนโยบายการจดัการดา้นพลงังานและจดัท�าแผนอนุรกัษพ์ลงังานเป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อ

เน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือร่วมกนัขบัเคล่ือนการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จงึก�าหนดใหมี้คณะท�างานการจดัการพลงังาน

เพ่ือท�าหนา้ท่ีติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิตและกิจกรรมอ่ืนๆ สมาชิกของคณะกรรมการ

การอนุรกัษพ์ลงังานประกอบดว้ยตวัแทนจากฝ่ายงานหลกัของโรงงานโดยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปนี้

• ระยะยาว ; คน้หาแนวคิดการพฒันาโครงการท่ีน�าไปปฏิบติัไดจ้ริงและส่งผลเป็นอย่างมากในดา้นการลดการใชพ้ลงังาน

• หนา้ท่ีประจ�า ; ควบคุม ติดตาม และรายงานการปฏิบติังานของแต่ละโครงการอย่างใกลชิ้ด ส�ารวจและตรวจสอบการปฏิบติัตาม

ระบบการจดัการพลงังานเป็นระยะ

• การส่ือสาร ; ก�าหนดหลกัสูตรความรูใ้นเร่ืองพลงังานและการอนุรกัษพ์ลงังานใหก้บัพนกังานทุกระดบัของโรงงาน และบรรจุหลกัสูตร

ลงในปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่
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EN1-3.1 มาตรการลดการใชพ้ลงังาน

 • ใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

 • ปรบัปรุงอุปกรณท์ดแทน ใหมี้ประสิทธิภาพย่ิงขึน้

 • ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นอนุรกัษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน

 • สนบัสนุนโครงการการเรียนรูก้ารพฒันานวตักรรมสมยัใหม่อย่างต่อเน่ือง

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ขอ้มูลด�าเนินงาน หน่วย
ปี

2562 2563 2564

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากภายนอก Kwh  26,332,092  27,141,431  24,580,598 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล ์ Kwh  1,543,863  1,445,860  1,331,077 

EN1-3.2 โครงการอนุรกัษพ์ลงังาน

 บริษทัฯ ใหค้วามส�าคญัในเร่ืองการใชพ้ลงังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า โดยการสรา้งค่านิยมและปลุกฝังจิตส�านึกการใช้

พลงังาน ผูบ้ริหารจงึไดก้�าหนดนโยบายการอนุรกัษพ์ลงังานเพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัทราบและเดินตามแนวทางท่ีก�าหนดในนโยบาย

ไปในทิศทางเดียวกนัทัง้องคก์ร

 บริษทัฯ ไดป้ระสบผลส�าเร็จกบัโครงการอนุรกัษพ์ลงังานดว้ยการไดร้บัรางวลัดีเด่นดา้นอนุรกัษพ์ลงังานประเภทโรงงาน

ควบคุมจากโครงการ Thailand Energy Awards

 บริษทัฯ มีมาตรการการด�าเนินมาตรการดา้นอนุรกัษพ์ลงังานมาตลอดสอดคลอ้งกบัคุณค่าหลกั4 C (Cost Awareness) คือ

การพฒันาโครงสรา้งตน้ทุนใหเ้หมาะสมโดยการน�านวตักรรมการจดัการพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาประยุกต ์ใช้ในองคก์ร เพ่ือ

น�าไปสู่การลดตน้ทุนการใชพ้ลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มต่อไปในอนาคต

 โครงการท่ีถือว่าประสบผลส�าเร็จ อาทิ การติดตัง้เคร่ืองท�าความเย็นโดยใชค้อมเพรสเซอรแ์บบไรแ้รงเสียดทานส�าหรบัระบบ

ปรบัอากาศแบบใชน้�า้เย็นท่ีตอ้งการความยืดหยุ่นประสิทธิภาพสูง และการใชร้ะบบโอโซนกบัระบบ Cooling Tower ซ่ึงสามารถประหยดั

พลงังานรอ้ยละ 23.59 คิดเป็นพลงังานไฟฟ้า 6.65 GWH และลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลงไดถ้งึ 25.97 ลา้นบาท จากเงินทุน 43.17 

ลา้นบาท เป็นตน้
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EN1-3.3 การด�าเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 บริษทัฯ ให้ความส�าคญัในเร่ืองในการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม 

ผลิตภณัฑแ์ละการบริการขององคก์ร จงึไดด้�าเนินมาตรการทัง้ทางตรงและทางออ้มอย่างต่อเน่ือง เพ่ือน�าไปสู่การก�าหนดมาตรการ

ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ภายใตข้อบเขตท่ีองคก์รควบคุมได ้ บริษทัฯ พยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะลดการปล่อยกาซเรือนกระจก 

ตลอดวงจรชีวิตผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ตัง้แต่การจดัซือ้จดัจา้ง ไปจนถงึกระบวนการผลิต การใชง้านและการก�าจดั รวมทัง้ส่งเสริม

ใหก้ารสรา้งสงัคมท่ียั่งยืนเป็นไปไดจ้ริง

 ความส�าคญัดงักล่าว บริษทัฯ จงึไดเ้ขา้ร่วมโครงการลดกา๊ซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทยโครงการ 

หวัขอ้โครงการSolar rooftop project of Stars Microelectronics (Thailand)Public Company Limited for 1,472.7 KW electricity 

generating capacity ประเภทโครงการ : พลงังานทดแทน โดยมีหน่วยงาน ส�านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 และองคก์ารบริหารจดัการ

กา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) เป็นผูป้ระเมินผล และไดร้บัรางวลั บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกโครงการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์

• ตวัแทนบริษทัเขา้รบัรางวลั”การบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกโครงการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย”์กบัหน่วยงาน 

ส�านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 6 และองคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) เป็นรางวลัท่ีบริษทัฯ มีความภาคภูมิใจ

เป็นอย่างย่ิง

 

EN1-3.4 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

 ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกในทัง้ทางตรงและทางออ้ม มีการปรบัปรุงเปล่ียแปลงโดยมีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยสมัพนัธ ์

กบัลกัษณะสินคา้ท่ีผลิตในปีนัน้ ๆ ซ่ึงมีอตัลกัษณแ์ตกต่างกนัไป โดยเฉพาะในปี 2564 ท่ีแมมี้การคา้ขายกบัลูกคา้ภายในประเทศท่ีมี

ศกัยภาพและสินคา้ท่ีตอ้งการใชน้�า้มนัดีเซลเพ่ิมขึน้

 บริษทัฯ ยงัคงยึดมั่นเห็นความส�าคญัของผลกระทบเหล่านี ้ โดยน�าเสนอผลิตภณัฑท์ดแทนซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มต่อ

ลูกคา้ อีกทัง้พยายามท่ีจะลดการใชพ้ลงังานใหน้อ้ยลงและหาพลงังานทดแทนพรอ้มปลูกฝังจิตส�านึกสรา้งความตระหนกักบัพนกังาน

ใหเ้ห็นถงึความส�าคญัของการลดการใชพ้ลงังานซ่ึงเป็นผลประจกัษ์ในดชันีชีว้ดัทางออ้มในปี 2564 เช่นกนั

 เพ่ือเป็นผูน้�าในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรวน บริษทัมีวิสยัทศันแ์ละตัง้เป้าเพ่ือเป็นองคก์รท่ีเป็นกลาง

ทางคารบ์อน (carbon neutral / net zero carbon emission) ภายใน 15 ปี ซ่ึงเร็วกว่าเป้าหมายท่ีภาคีสหประชาชาติท่ีตัง้เป้าไวใ้นค.ศ. 

2050 และเป้าหมายของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2608 ทัง้โดยตรงผ่านการลดการสรา้งกา๊ซเรือนกระจกและคารบ์อนในชัน้บรรยากาศ 

และทางออ้มผ่านเสริมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น

• การส่งเสริมและพฒันาแพลตฟอรม์การซือ้ขายหรือแลกเปล่ียนคารบ์อนเครดิต (Carbon Credit Exchange Platform) ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยี 

Blockchain ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ปราศจากพลงังานฟุ่มเฟือยในกระบวนการ

• การติตตัง้โซลารเ์ซลลท์ัง้ภายในองคก์ร ชุมชนใกลเ้คียง และพืน้ท่ีธุรกนัดารอนัเป็นประโยชนสู์งสุด

• การมุ่งเนน้ในการสรา้งตลาดและเทคโนโลยีเพ่ือพลงังานสะอาดและพลงังานหมุนเวียนในทุกรูปแบบ
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• การสนบัสนุน พฒันา และน�าเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือพฒันาศกัยภาพของประเทศในการผลิต ประกอบ และใชง้านยานยนต์

ไฟฟ้าเพ่ือลดการใชพ้ลงังานฟอสซิล

• การปรบัแผนโฮสติง้ส�าหรบังานเทคโนโลยีสารสนเทศน์ให้ใชเ้ครือข่ายการใหบ้ริการท่ีใชพ้ลงังานสะอาด

• การส่งเสริมความรูเ้ก่ียวกบัความเป็นกลางทางคารบ์อน พลงังานรูปแบบต่าง ๆ  และ การประยุกต ์ใช้ในอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ

ร่วมกบัสถานศกึษา ชุมชน และพนกังานในองคก์ร

• จดัแผนและจดัตัง้กองทุนเพ่ือบริหารคารบ์อนเครดิต

• การส่งเสริมโครงการวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มหรือเทคโนโลยีเพ่ือลดผลกระทบของภาวะโลกรวนร่วมกบัมหาวิทยาลยัและ

สถาบนัการศกึษา

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

ขอ้มูลด�าเนินงาน หน่วย ปี

2562 2563 2564

ทางตรง

น�า้มนัดีเซล (Litre) Litre  2,327  1,300  2,923 

LPG(kg) Kg  11,808  10,416  8,112 

ทางออ้ม

ผ่านการใช้ไฟฟ้า

Ton 

Co2e

 13,327.91  15,799.02  10,815.46 

จากตารางการใช ้ LPG และออ้มผ่านทางใช้ไฟฟ้าจะมีปริมาณการใชล้ดลง จงึแสดงใหเ้ห็นว่าประมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

ก็จะลดลงตามไปดว้ย

EN1-3.5 ขอ้รอ้งเรียน

 บริษทัฯ ยงัค�านึงถงึความรบัผิดชอบต่อชุมชนรอบขา้ง จงึด�าเนินการจดัท�าหนงัสือเพ่ือสอบถามขอ้รอ้งเรียนไปยงัหน่วยงาน

ดงันี ้ส�านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, เทศบาลต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และอุตสาหกรรม

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลสรุปทัง้ 3 หน่วยงาน ไม่พบขอ้รอ้งเรียน

ปี หน่วยงาน

ขอ้รอ้งเรียน
เร่ืองรอ้ง

เรียน

สถานะ

มี ไม่มี
ปิดขอ้รอ้ง

เรียน

อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ

2562-2564 ส�านกังานการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ü - - -

2562-2564 เทศบาลต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

ü - - -

2562-2564 อุตสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ü - - -

อา้งอิงจากเอกสารการจดัท�า CSR – DIW Continuous Report ประจ�าปี 2564

 

EN1-4 การบริหารจดัการมลพิษ

 บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส�าคญักบัการด�าเนินการป้องกนัละควบคุมผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเกิดจากการ

ด�าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฏหมายก�าหนด และพฒันาปรบัปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหดี้ย่ิงขึน้

 โดยอา้งถงึประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.

2549 บริษทัฯ จงึไดด้�าเนินการจดัท�ารายงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพ่ือจดัส่งใหก้บัส�านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือสรา้งความตระหนกัและใหค้วามส�าคญักบัการด�าเนินการป้องกนัละควบคุมมลพิษทาง

อากาศ โดยมีผลการตรวจดงันี้
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ผลการตรวจวดัปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปล่องโรงงาน

ล�าดบั ดชันีท่ีท�าการตรวจวดั หน่วย ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน ผลการประเมิน

1 ฝุ่นละออง มก/ลบ.ม 16.84 ≤ 400 ไม่เกินเกณฑ์

2 กา๊ซซลัเฟอร ์ไดออกไซด ์ พีพีเอ็ม <1.3 ≤ 500 ไม่เกินเกณฑ์

3 กรดก�ามะถนั พีพีเอ็ม <0.12 ≤ 25 ไม่เกินเกณฑ์

4 ไฮโดรเจนซลัไฟด ์ พีพีเอ็ม <0.074 ≤ 100 ไม่เกินเกณฑ์

5 ครีซอล พีพีเอ็ม <0.010 ≤ 5 ไม่เกินเกณฑ์

6 ไซลีน พีพีเอ็ม <0.010 ≤ 200 ไม่เกินเกณฑ์

7 กา๊ซคารบ์อนมอนนอกไซด ์ พีพีเอ็ม 1 ≤ 870 ไม่เกินเกณฑ์

8 พลวง มก/ลบ.ม 0.007 ≤ 20 ไม่เกินเกณฑ์

9 สารหนู มก/ลบ.ม 0.005 ≤ 20 ไม่เกินเกณฑ์

10 ทองแดง มก/ลบ.ม 0.005 ≤ 30 ไม่เกินเกณฑ์

11 ตะกั่ว มก/ลบ.ม 0.016 ≤ 30 ไม่เกินเกณฑ์

12 ปรอท มก/ลบ.ม 0.004 ≤ 3 ไม่เกินเกณฑ์

13 คลอรีน มก/ลบ.ม 0.21 ≤ 30 ไม่เกินเกณฑ์

14 กรดก�ามะถนั มก/ลบ.ม 1.028 ≤ 200 ไม่เกินเกณฑ์

อา้งอิงจากเอกสารรายงานการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ประจ�าปี 2564

EN1-5 การบริหารจดัการวตัถุอนัตราย

 บริษทัฯ ไดด้�าเนินการโดยค�านึงถงึ การบริหารจดัการวตัถุอนัตรายโดยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนดและ

ลดความเส่ียงต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังานและผู้ใชง้านจากวตัถุอนัตรายตลอดจนลดผลกระทบของวตัถุอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มอีก

ดว้ย รวมทัง้จดัอบรมใหค้วามรูก้บัพนกังานใหรู้ถ้งึขอ้ควรระวงัขณะปฏิบติังานกบัวตัถุอนัตรายพรอ้มกนันีบ้ริษทัฯ ไดด้�าเนินการกบั

วตัถุอนัตรายท่ีใช้ในโรงงานดงันี้

 
EN1-5.1 สารเคมี 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท�าบญัชีรายช่ือสารเคมีอนัตรายพรอ้มแสดงรายละเอียดขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีอนัตรายน�าส่ง

ส�านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเน่ืองทุกปี ด�าเนินการกฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐานใน

การบริหาร จดัการและด�าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย พ.ศ.

2556

 
EN1-5.2 เคร่ืองก�าเนิดรงัสีทางอุตสาหกรรม 

 บริษทัฯ มีเคร่ืองก�าเนิดรงัสีทางอุตสาหกรรมไวค้รอบครองเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีผ่านการ

อบรมในดา้นความปลอดภยัรงัสีเป็นผูดู้แล ผลการตรวจประเมินโดยสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ผ่าน

เกณฑ ์ เกณฑม์าตรฐานอา้งอิง ตรวจท่ีระยะ 5 เซนติเมตร จากผนงัเคร่ืองฯ อตัราปริมาณรงัสีจะตอ้งไม่เกิน 0.5 mR/hr. (µSv/hr) 

อา้งอิง FDA 21 CFR 1020.40 และ 61010-2-091



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)40

ส่วนท่ี 4 การจดัการดา้นความย ั่งยืนในมิติสงัคม

LA1-1 การรบัรองเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการร่วมเจรจา

 บริษทัฯ ใหค้วามส�าคญัเป็นอย่างย่ิงส�าหรบัการเขา้ร่วมรบัฟังปัญหาท่ีเกิดจากการท�างานและพรอ้มท่ีจะแก้ไขใหดี้ขึน้ย่อม

เป็นหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารพึงกระท�าต่อพนกังาน เพราะนอกจากจะท�าใหพ้นกังานมีขวญัและก�าลงัใจท่ีดีในการท�างานแลว้ ยงัท�าใหผ้ล

ประกอบการของบริษทัฯ นัน้เป็นไปอย่างราบร่ืนอีกดว้ย โดยเฉพาะปัญหาท่ีมีลกัษณะร่วมกนั การรวมกลุ่มของพนกังานจงึเปรียบ

เสมือนเวทีท่ีพนกังานสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัอุปสรรคในการท�างานและความตอ้งการของตนเก่ียวกบัเง่ือนไขการท�างาน 

ประเด็นท่ีพนกังานก�าหนดขึน้จากหารือดงักล่าว คือส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรใหค้วามสนใจและเร่งแก้ไข

 จากความส�าคญัดงักล่าว บริษทัฯ จงึด�าเนินการก�าหนด นโยบายหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผูมี้ความรบัผิดชอบ 

(RBA Policy) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติั นโยบายดงักล่าวก�าหนดตาม ขอ้1) ว่าดว้ย บริษทัฯ เล็งเห็นคุณค่าและความส�าคญัของ

ทรพัยากรบุคคล จงึจดัใหมี้การส่งเสริมความมีมนุษยธรรม การเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการสมาคม เสรีภาพในการสมคัรใจท�างาน 

การไม่เลือกปฏิบติั หลีกเล่ียงการใชแ้รงงานเด็ก ก�าหนดชั่วโมงการท�างาน การจ่ายค่าจา้งและสวสัดิการต่างๆ อย่างเหมาะสมสอด

คลอ้งกบักฏหมายก�าหนด

 บริษทัฯ ไดจ้ดัการเลือกตัง้คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ เพ่ือเป็นตวัแทนพนกังานในการร่วมปรึกษา

หารือ ดูแลและเสนอความคิดเห็นในเร่ืองสวสัดิการต่างๆ โดยด�าเนินตามประกาศ พ.ร.บ คุม้ครองแรงงาน ปี 2541 มีบทบญัญติัให้

นายจา้งจดัใหมี้คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีมีลูกจา้งครบ 50 คน โดยก�าหนดให้

สถานประกอบกิจการเลือกตัง้คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการได ้1 คณะ

การเลือกตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ

ประชาสมัพนัธ ใ์หพ้นกังานมาเลือกคณะกรรมการฯ
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LA1-2 การขจดัแรงงานบงัคบัและการเกณฑแ์รงงานในทุกรูปแบบ

 บุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการเลือกงานตามความสามารถและความปรารถนาของตน งานท่ีท�านัน้ควรท�าใหผู้ท้�างานได้

รบัค่าตอบแทนท่ีเพียงพอต่อการยงัชีพและเป็นไปในลกัษณะท่ีเคารพศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย ์ บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถงึขอ้ดงักล่าวได้

เป็นอย่างดีจงึไดก้�าหนดนโยบายการว่าจา้งตามกฏหมายคุม้ครองแรงงานและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อย่างเคร่งครดั ในเร่ือง

เก่ียวกบัการจา้ง ค่าจา้ง ชั่วโมงการท�างาน สวสัดิการอ่ืนๆอย่างเป็นธรรม รวมทัง้ก�าหนดใน นโยบายหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตร

ธุรกิจผูมี้ความรบัผิดชอบ (RBA Policy) ตามหวัขอ้ 1) บริษทัฯ เล็งเห็นคุณค่าและความส�าคญัของทรพัยากรบุคคล จงึจดัใหมี้การส่ง

เสริมความมีมนุษยธรรม การเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการสมาคม เสรีภาพในการสมคัรใจท�างาน การไม่เลือกปฏิบติั หลีกเล่ียงการ

ใชแ้รงงานเด็ก ก�าหนดชั่วโมงการท�างาน การจ่ายค่าจา้งและสวสัดิการต่างๆ อย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบักฏหมายก�าหนด

LA1-2.1 กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งการใหเ้สรีภาพในการเลือกงาน

 บริษทัฯ จดักิจกรรม Open house / Walk in interview เพ่ือเปิดโอกาสใหบุ้คคลทั่วไปท่ีสนใจเขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯ ดว้ยความ

สมคัรใจ พรอ้มเย่ียมชมบริษทัและสามารถสอบถามถงึขอ้มูลต่างๆดว้ยตนเองโดยบริษทัจะมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและตอบขอ้สงสยั

กิจกรรม Open house/Walk in interview

• โครงการ “เพ่ือนแนะน�าเพ่ือน” เป็นโครงการสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหพ้นกังานภายในบริษทัฯ มีส่วนร่วมคดัสรรเพ่ือนหรือบุคคล

ท่ีรูจ้กัและมีความเหมาะสมเป็นเพ่ือนร่วมงาน เป็นทีมงานท่ีจะมาร่วมผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

LA1-3 การยกเลิกการใชแ้รงงานเด็กและการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรา้ย

 บริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายแรงงานเยาวชน (SMT Young Worker Policy) วตัถุประสงคเ์พ่ือใหก้ารด�าเนินงานของบริษทัฯ 

เป็นไปตามมาตรฐานดา้นแรงงาน เร่ือง แรงงานเยาวชน (Young Worker) สอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจ                   

ผูมี้ความรบัผิดชอบ (RBA Policy : Responsible Business Alliance Policy) โดยบริษทัฯ ระบุอย่างชดัเจนว่า บริษทัฯ ไม่มีนโยบายการ

ใชเ้ด็ก (อายุต�่ากว่า 15 ปี) และแรงงานเด็ก (อายุระหว่าง 15-18 ปี) ทางบริษทัฯ จงึก�าหนดใหผู้ส้มคัรงานตอ้งมีอายุ 18 ปีบริบูรณ ์       

นบัตัง้แต่วนัสมคัร และตอ้งมีการตรวจสอบทุกครัง้ กรณีพบเห็นตอ้งรีบแจง้ฝ่ายทรพัยากรบุคคลทราบทนัที

LA1-4 การขจดัการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานและอาชีพ

 บริษทัฯ ตระหนกัถงึและมีความเช่ือว่าความเหลือมล�า้และความแตกต่างย่อมท�าใหเ้กิดอคติ อนัน�ามาซ่ึงขอ้พิพาทต่างๆ ใน

สงัคมแรงงานก็เช่นกนั การจา้งงาน การใชแ้รงงาน ท่ีแตกต่างย่อมน�ามาซ่ึงเหตุแห่งความไม่พอใจของผู้ใชแ้รงงาน ท�าใหเ้กิดการตัง้

ค�าถามในเร่ืองของความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบติั บริษทัฯ จงึไดป้ระกาศนโยบายหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผูมี้

ความรบัผิดชอบ (RBA Policy : Responsible Business Alliance Policy) โดยบริษทัฯ ระบุอย่างชดัเจนว่า บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อพนกังาน

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างทดัเทียม ไม่เลือกปฏิบติัทางดา้นเพศ อายุ เชือ้ชาติ ศาสนา ชาติก�าเนิด ความพิการ สถานะบุคคล เป็นตน้

 บริษทัฯ ประกาศระเบียบการปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน (Code of Conduct) ว่าดว้ยจรรยาบรรณ

ของกรรมการและพนกังานเป็นมาตรฐานเบือ้งตน้ในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณโดยในระเบียบนีก้ล่าวถงึ พนกังานตอ้งให้

ความเคารพนบัถือผูอ่ื้นอย่างสม�่าเสมอ, พนกังานตอ้งมีความยุติธรรมและไม่แบ่งแยก เคารพผูอ่ื้น ความเสมอภาคเท่าเทียมและ 

จดัเป็นส่วนส�าคญัในองคก์ร
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โครงการต่างๆท่ีบริษทัไดด้�าเนินการมีดงันี ้

• ด�าเนินการใหพ้นกังานทุกคนทุกระดบั ไดร้บัการฝึกอบรม การพฒันาทกัษะ การฝึกงาน และโอกาสกา้วหนา้ทางอาชีพบนพืน้ฐาน

ความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติั

ฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน

ขอ้มูลด�าเนินงาน หน่วย ปี

2562 2563 2564

ชั่วโมงเฉล่ียของการฝึกอบรม ชั่วโมงต่อคนต่อปี  15.70  12.52  23.19 

• บริษทัฯ ใหค้วามส�าคญักบัการไม่เลือกปฏิบติัการจา้งงานจงึเปิดโอกาสใหค้นพิการเขา้ร่วมงานโดยไดร้บัสิทธิเหมือนพนกังานทั่วไป 

บริษทัฯ ไดด้�าเนินการตามกฎกระทรวง แห่งพระราชบญัญติั ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ท่ีมีบทบญัญติับาง

ประการ เก่ียวกบัการจ�ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายไม่เลือกปฏิบติัต่อผูพิ้การ ตลอดจนมีการจดัหา

ส่ิงอ�านวยความสะดวกใหต้ามความเหมาะสม

• บริษทัฯ มีการก�ากบัดูแลการจา้งงานและใหก้ารคุม้ครองทางสงัคมท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย มีการวางแผนอตัราก�าลงั เพ่ือหลีกเล่ียง

การจา้งงานบางเวลา เป็นบางครัง้คราว ส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นสตรี บุคลากรท่ีมีความแตกต่างทางเชือ้ชาติ และกลุ่มชาติพนัธุ ์ในการ

ด�ารงต�าแหน่งระดบัอาวุโสไดอ้ย่างเป็นธรรม

อตัราก�าลงัพล

ขอ้มูลการด�าเนินงาน หน่วย ปี

2562 2563 2564

จ�านวนพนกังานรวม คน 1119 1063 1034

- พนกังานประจ�า คน 1119 1063 1034

- พนกังานชั่วคราว คน - - -

จ�านวนพนกังานจ�าแนกตามเพศ คน 1119 1063 1034

- หญิง คน 699 674 645

- ชาย คน 420 389 389

จ�านวนพนกังานจ�าแนกตามระดบัพนกังาน คน 1119 1063 1034

- ระดบัปฏิบติัการ คน 907 867 857

- ระดบับงัคบับญัชาและสายอาชีพ คน 141 121 124

- ระดบัผูจ้ดัการ คน 71 75 53

รอ้ยละของพนกังานท่ีไดร้บัการประเมิน รอ้ยละ 100 100 100

ผลการด�าเนินงานและการวางแผนการ

เจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน



แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 43

LA2-1 การจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มการท�างานท่ีมีความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีดี

 การท�างานท่ีมีสภาพแวดลอ้มปลอดภยั มีมาตรการท่ีเหมาะสมส�าหรบัความปลอดภยั รวมถงึอาชีวอนามยัท่ีดีส�าหรบัพนกังาน 

ย่อมท�าใหพ้นกังานมีความอุ่นใจพรอ้มและมีความมุ่งมั่นท่ีจะท�างานอย่างเต็มก�าลงัความสามารถ

ดงันัน้ บริษทัฯ จงึมีความห่วงใย ต่อชีวิต สุขภาพของพนกังาน คู่ธุรกิจและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จงึไดจ้ดัท�าระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยั 

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม มาใชก้บัระบบและกระบวนการด�าเนินงานของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมั่นในการและในการจดัการดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยก�าหนดเป็นนโยบาย 

เพ่ือเป็นแนวทางส�าหรบัการปฏิบติัซ่ึงรวมถงึการพฒันาและปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง

โครงการต่างๆท่ีบริษทัไดด้�าเนินการมีดงันี ้

1. โครงการตรวจสุขภาพประจ�าปีใหก้บัพนกังาน วตัถุประสงคเ์พ่ือควบคุมความเส่ียงต่อสุขภาพและความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กิจกรรมขององคก์ร

2. กิจกรรมซอ้มแผนอพยพหนีไฟประจ�าปี ดว้ยการจดัฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานโดยเชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณเ์ช่ียวชาญใน

ดา้นนี ้เพ่ือเป็นซอ้มแผนกรณีเกิดเหตุไฟไหมห้รือเหตุการณฉุ์กเฉินอ่ืนๆ

3. โครงการห่วงใยเพ่ือนสตารส์ใหห่้างไกลโควิด บริษทัฯ ไดจ้ดัท�าระบบมาตรการป้องกนัและระวงัภยัจากไวรสัโควิด-19 อาทิ ประกาศ

ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติัตวัขณะท่ีอยู่ในโรงงาน, จดัหน่วยงานใหค้�าปรกึษาแก่พนกังานท่ีมีขอ้สงสยั, จดัหาอุปกรณป้์องกนัและ

จดัหาวคัซีนส�าหรบัพนกังาน, ตรวจ ATK (Antigen test kit) ใหก้บัพนกังานเพ่ือเป็นการตรวจการติดเชือ้โควิดเชิงรุก เป็นตน้
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การด�าเนินงานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั

ขอ้มูลด�าเนินงาน หน่วย
ปี

2562 2563 2564

 ตวัแทนนายจา้ง และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัฯ (คน) คน 8 8 8

 ตวัแทนลูกจา้ง คน 7 7 7

 อตัราการบาดเจ็บจากการท�างาน (IR) รายต่อชั่วโมงการท�างาน 0 0 0

 อตัราการเกิดโรคจากการท�างาน (ORD) รายต่อชั่วโมงการท�างาน 0 0 0

 อตัราการเกิดอุบติัเหตุจนถงึขัน้หยุดงาน (LDR) รายต่อชั่วโมงการท�างาน 0 0 0

 อตัราการลาหยุดงานท่ีเกิดจากการเจ็บป่วย รายต่อชั่วโมงการท�างาน 0.12 1.06 0

 จากการท�างาน (AR)

 จ�านวนผูเ้สียชีวิตจากการท�างาน คน 0 0 0

HR1-1 การสนบัสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศและเพศสภาพ

 บริษทัฯ ใหค้วามส�าคญัในดา้นความเท่าเทียมระหว่างเพศและเพศสภาพ โดยมีท่ีมาจากความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบติั 

จงึไดป้ระกาศและยึดหลกัด�าเนินการตามแนวทางนโยบายจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน (Code of Conduct) โดยระบุ 

ในหวัขอ้ท่ี 5) ยุติธรรมและไม่แบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็น ชนชาติ เผ่าพนัธุ ์เพศ ศาสนา อายุ เชือ้ชาติ หรือเหตุใดๆ ก็ตามถือเป็นการฝ่าฝืน

นโยบายของบริษทัฯ อย่างรา้ยแรง

 
HR1-2 การคุม้ครองสิทธิทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยั

 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยค�านึงถงึประเด็นสิทธิดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส�าคญั ผลิตภณัฑต์อ้งผ่าน

การตรวจสอบว่าการด�าเนินกิจการมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อสิทธิทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของลูกคา้หรือไม่  

โดยบริษทัฯ ไดผ่้านการตรวจรบัรองคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ เพ่ือตอกย�า้และสรา้งความมั่นใจให้กบัลูกคา้ต่อ

ผลิตภณัฑข์องเรา

รายการเอกสารการรบัรอง

No. Certificate

1 ISO 9001 Quality Management System

2 ISO 14001 Environmental Management System

3 ISO/TS 16949 Quality Management System (for Automotive)

IATF 16949

4 OHSAS 18001 Occupational Health and Safety System

5 ISO 22301 Business Continuity Management System (BCM)

6 ISO 13485 Quality Management System (for Medical devices)

7 RBA Responsible Business Alliance 
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QUALITY SYSTEM AND STANDARD COMPLIANCES

Certification

Compliance

QMS

ISO 9001:2015
IATF 16949:2016

Supplier Qualiry

Incoming & MRB Control

ECO / PCN Control

Full Traceability (CTS)

PM & Calibration

Online Internal Control

ISO 18001:2007
OHSAS 14001:2015

ISO 13485:2016

HR1-3 การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคล

 ตามท่ี พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  (PDPA – Personal Data Protection Act.) จะถูกบงัคบัใช้ในราชอาณาจกัรไทยนัน้ 

บริษทัฯ จึงด�าเนินการให้เป็นไปตามพ.ร.บ โดยเบือ้งตน้ไดแ้ต่งตัง้คณะท�างานควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือท�าหนา้ท่ีก�ากบั ดูแล

มาตรการต่างๆของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

คณะท�างานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลจะมีหนา้ท่ีท่ีรบัมอบหมายดงันี้

• ก�าหนดใหมี้แผนงาน/แนวทางปฏิบติั มาตรการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

• ก�าหนดมาตรการ ประกาศเก่ียวกบัระเบียบและหลกัเกณฑก์ารใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส่งหรือโอนไปยงัต่างประเทศ

• ก�ากบัดูแล ติดตามการปฏิบติังานคณะท�างานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน/แนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

• ประเมินผลการปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว โดยใหร้ายงานผลการด�าเนินงาน

• ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดทกัษะการเรียนรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่พนกังาน

• แต่งตัง้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Processing Officer : DPO) ของบริษทัฯ 

 
HR2-1 การคุม้ครองสิทธิของชุมชนทอ้งถ่ิน

 บริษทัฯ เช่ือว่า ชุมชนท่ีเขม้แข็งและมีการพฒันาอย่างยั่งยืน มีความส�าคญัอย่างย่ิงในฐานะเป็นปัจจยัท่ีเอือ้ต่อการด�าเนิน

ธุรกิจ อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนท่ีตัง้บริษทัฯ จงึท�าใหบ้ริษทัฯ ไดเ้ป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของชุมชนแห่งนี ้ดงั

นัน้กิจกรรมการมีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อสงัคม หรือ CSR : Corporate Social Responsibility Policy นัน้ จงึมีความส�าคญัอย่างย่ิงใน

การสรา้งสรรคก์ารด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมขน

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆท่ีบริษทัไดด้�าเนินร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน

• การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน บริษทัฯ สนบัสนุนการร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคมจดัท�าและปรบัปรุงสาธารณสมบติัและพฒันา

ชุมชนร่วมกบัองคก์รต่างๆ ในทอ้งถ่ินอย่างเหมาะสม
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• โครงการ  สตารส์ อาสาพฒันาโรงเรียนชุมชนวดัก�าแพง โดยร่วมกบัชุมชนวดัก�าแพง อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

ปรบัปรุง สนามเด็กเล่น มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร ์และหนงัสืออ่านนอกเวลาเพ่ือส่งเสริมการอ่านเพ่ิมความรูน้อกเหนือจากหนงัสือเรียน

• โครงการ สตารส์ อาสาท�าหอ้งพยาบาลของหนู โดยร่วมกบัชุมชนวดัวิเวกวายุพดั เทศบาลคลองจิก และคุณครู จดัท�าหอ้งพยาบาล

ของหนู ใหก้บัโรงเรียนวดัวิเวกวายุพดั อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยปรบัปรุงหอ้งเรียนใหเ้ป็นหอ้งพยาบาลจ�านวน 

4 เตียง, เวชภณัฑย์า, อุปกรณต่์างๆ ท่ีเก่ียวกบัหอ้งพยาบาลพรอ้มอุปกรณกี์ฬาเพ่ือใหน้กัเรียนมีสุขภาพและพลานามยัท่ีดี

• โครงการ สตารส์ อาสาจดัท�ามุมการเรียนรูน้อกหอ้งเรียน โดยร่วมกบัชุมชนวดัก�าแพง อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

ปรบัปรุง จดัท�ามุมการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนพรอ้มมอบส่ือการเรียนรูใ้หก้บันกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัก�าแพง
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4.การวิเคราะหแ์ละค�าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: 
MD&A)

4.1 ค�าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจดัการ

บริษทัฯ และบริษทัย่อย (“บริษทัฯ ”) ส�าหรบังวดประจ�าปี 2564 โดยบริษทัฯ มีผลก�าไรสุทธิ 210.21 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 126.80 ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 152.00 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 ซ่ึงมีผลก�าไรสุทธิ 83.41 ลา้นบาท

• ผลการด�าเนินงานส�าหรบัปี 2564 เทียบกบัปี 2563

  ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมขึน้ (ลดลง)

  พนับาท % พนับาท % พนับาท %

รายไดจ้ากการขายและบริการ

- รายไดจ้ากการประกอบและทดสอบแผงวงจร
ไฟฟ้ารวม 1,033,651 47.36 1,095,124 57.38 (61,473) (5.61)

- รายไดจ้ากการผลิตและประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์ 385,910 17.68 213,336 11.18 172,574 80.89

- รายไดจ้ากอุปกรณส์�าหรบัการสือสารผ่าน
เสน้ใยแกว้น�าแสง 763,045 34.96 600,031 31.44 163,014 27.17

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 2,182,606 100.00 1,908,491 100.00 274,115 14.36

ตน้ทุนขายและบริการ 1,760,650 80.67 1,552,562 81.35 208,088 13.40

ก�าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ 421,956 19.33 355,929 18.65 66,027 18.55

ค่าใชจ่้ายในการขาย 62,037 2.84 71,580 3.75 (9,543) (13.33)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 216,036 9.90 202,320 10.60 13,716 6.78

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน 143,883 6.59 82,029 4.30 61,854 75.41

รายไดอ่ื้น 

 ก�าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 9,671 0.44 7,735 0.41 1,936 25.03

 ก�าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธ ์ 1,895 0.09 (5,297) (0.28) 7,192 (135.77)

 รายไดจ้ากการจ�าหน่ายเศษซาก 27,856 1.28 22,027 1.15 5,829 26.46

 อ่ืนๆ 17,909 0.82 14,642 0.77 3,267 22.31

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่า
ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 201,214 9.22 121,136 6.35 80,078 66.11

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะยาว 63 0.003 251 0.01 (188) (74.90)

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 30,041 1.38 35,882 1.88 (5,841) (16.28)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 171,236 7.85 85,505 4.48 85,731 100.26

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 38,978 1.79 (2,087) (0.11) 41,065 (1,967.66)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี 210,214 9.63 83,418 4.37 126,796 152.00

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ�าหน่าย 249,311 11.42 269,541 14.12 (20,230) (7.51)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือม
ราคาและ รายการตดัจ�าหน่าย 450,525 20.64 390,677 20.47 59,848 15.32
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ผลการการด�าเนินงานขา้งตน้เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีส�าคญั ดงัต่อไปนี้

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ

ในช่วงปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการจ�านวน 2,182.61 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 274.12 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 

14.36 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้บริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมขึน้จากกลุ่มผลิตภณัฑ ์PCBA และ OPTICS ซ่ึงเติบโต 124.25% และ 

27.17% YoY ตามล�าดบั ท่ามกลางสถานการณก์ารชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ปัญหาขาดแคลนชิปทั่วโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส ์และการแพร่ระบาดของ COVID19

ตน้ทุนขายและก�าไรข ัน้ตน้

ตน้ทุนขายและบริการปี 2564 จ�านวน 1,760.65 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 208.09 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 13.40 จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้ โดยตน้ทุนเพ่ิมขึน้สอดคลอ้งกบัอตัราการเติบโตของรายไดท่ี้เพ่ิมขึน้ และบริษทัฯ มีการบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ

มาอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี

ก�าไรขัน้ตน้ปี 2564 จ�านวน 421.96 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 66.03 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนหนา้ หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 18.55 

เป็นผลมาจากบริษทัฯ หาลูกคา้ไดเ้พ่ิมมากขึน้ และรกัษาฐานการเติบโตของยอดขายส�าหรบัผลิตภณัฑท่ี์มี Margin สูง และบริหาร

จดัการตน้ทุนใหส้อดคลอ้งตามผลิตภณัฑท่ี์มีการผลิต

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารปี 2564 ของบริษทัฯ จ�านวน 278.07 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 4.17 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.52 จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนหนา้ เน่ืองจากบริษทัฯ มีการบริหารค่าใชจ่้ายใหส้อดคลอ้งกบัรายไดแ้ละบริการท่ีเพ่ิมมากขึน้ ทัง้ไดอ้อกใบ

ส�าคญัแสดงสิทธิ (ESOP-Warrant) ท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั เพ่ือสรา้งแรงจูงใจ

ใหแ้ก่บุคลากรของบริษทัในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายไดอ่ื้นๆ

บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นๆ จ�านวน 57.33 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 12.93 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 29.11 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

เป็นผลส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการจ�าหน่ายสินทรพัยท่ี์ไม่ไดใ้ชป้ระโยชนแ์ละก�าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและตราสารอนุพนัธส์�าหรบั

ป้องกนัความเส่ียง

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน

ค่าใชจ่้ายทางการเงินปี 2564 จ�านวน 30.04 ลา้นบาท ลดลงจ�านวน 5.84 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ หรือลดลง

รอ้ยละ 16.28 เน่ืองจากภาระดอกเบีย้ท่ีลดจากการจ่ายคืนเงินตน้บางส่วนและการปรบัโครงสรา้งทางการเงินของบริษทัใหส้อดคลอ้ง

กบัแผนการด�าเนินงาน

ภาษีเงินได ้

บริษทัฯ มีผลประโยชนจ์ากการมีภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจ�านวน 38.97ลา้นบาท อนัเกิดจากขาดทุนสะสมท่ีเกิดขึน้ในอดีต

ก�าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และรายการตดัจ�าหน่าย (EBITDA)

บริษทัฯ มีก�าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และรายการตดัจ�าหน่าย (EBITDA) ปี 2564 จ�านวน 450.52 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 59.85 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 15.32
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• ฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายการสินทรพัย ์หนีสิ้น และส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีส�าคญั เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 ดงัต่อไปนี้

ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมขึน้ (ลดลง)

พนับาท % พนับาท % พนับาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,663 3.43 32,507 4.47 3,157 9.71

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น 330,242 31.74 278,463 38.29 51,779 18.59

สินคา้คงเหลือ 646,607 62.14 402,879 55.40 243,728 60.50

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,040,564 37.65 727,223 27.68 313,341 43.09

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,641,265 95.23 1,871,286 98.47 (230,021) (12.29)

รวมสินทรพัย ์ไม่หมุนเวียน 1,723,451 62.35 1,900,354 72.32 (176,904) (9.31)

รวมสินทรพัย ์ 2,764,014 100.00 2,627,577 100.00 136,437 5.19

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน
35,992 6.48 579,195 53.83 (543,202) (93.79)

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 355,297 64.00 251,774 23.40 103,523 41.12

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถงึก�าหนด

ช�าระภายในหน่ึงปี
154,207 27.78 121,390 11.28 32,817 27.03

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 555,183 46.84 1,075,980 82.83 (520,797) (48.40)

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถงึ

ก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี
528,416 83.86 - - 528,416 100.00

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถงึ

ก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 
676 0.11 134,438 60.28 (133,761) (99.50)

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 630,112 53.16 223,011 17.17 407,101 182.55

รวมหนีสิ้น 1,185,295 42.88 1,298,991 49.44 (113,696) (8.75)

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,578,719 57.12 1,328,586 50.56 250,134 18.83

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,764,014 100.00 2,627,577 100.00 136,437 5.19



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)50

สินทรพัย ์

ณ ปี 2564 บริษทัฯ มีสินทรพัย ์2,764.01 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 136.44 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.19 จากสิน้ปี 2563

ปี 2564 บริษทัฯ มีลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น 330.24 ลา้นบาท โดยเป็นลูกหนีก้ารคา้ 327.47 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นของกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

กนั 327.47 ลา้นบาท ในจ�านวนนีมี้อายุของลูกหนีเ้กิน 12 เดือนจ�านวน 362.48 ลา้นบาท และบริษทัฯ ไดส้�ารองตัง้หนีส้งสยัจะสูญไว้

แลว้จ�านวน 364.55 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2563 จ�านวน 1.31 ลา้นบาท ซ่ึงคลอบคลุมหนีท่ี้สงสยัจะสูญทัง้หมดแลว้ ทัง้นี ้สามารถอ่าน

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2564 ขอ้ 8

ปี 2564 บริษทัฯ มียอดสินคา้คงเหลือ 646.61 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 243.73 ลา้นบาท ซ่ึงรองรบัแผนการซือ้วตัถุดิบเพ่ือผลิตตามอุปสงค ์

ท่ีเพ่ิมขึน้ของลูกคา้ และในปี 2564 บริษทัฯ บนัทกึการปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัเป็นจ�านวน 18 

ลา้นบาท  โดยน�าไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี ทัง้นีส้ามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2564 ขอ้ 9

หนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้

ณ ปี 2564 บริษทัฯ มีหนีสิ้น 1,185.29 ลา้นบาท ลดลง 113.70 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 8.75 เทียบกบัสิน้ปี 2563 เน่ืองจากภาระ

หนีสิ้นลดลงเน่ืองจากช�าระเงินคืน ณ วนัครบก�าหนดอายุของหุน้กู ้ขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีจ�านวน 1,578.72 ลา้นบาท 

เพ่ิมขึน้ 250.13 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 18.83 เทียบกบัสิน้ปี 2563

• แหล่งท่ีมาและใช ้ไปของเงินทุน (Source and Use of Fund)

ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมขึน้ (ลดลง)

พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  242,438  285,886  (43,447)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (30,449)  (102,169)  (71,720)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (208,833)  (277,862)  (69,029)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ  3,156  (94,145)  97,302 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี  32,507  126,652  (94,146)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  35,663  32,507  3,156 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินสดสุทธิในปี 2564 ท่ี 35.66 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 3.16 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2563

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานในปี 2564 จ�านวน 242.44 ลา้นบาท ลดลง 43.45 ลา้นบาท ขณะ

ท่ี บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2564 จ�านวน 30.45 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 71.72 ลา้นบาท 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีก�าลงัการผลิตท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการในสภาวะปัจจุบนั นอกจากนี ้บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

จดัหาเงินในปี 2564 จ�านวน 208.83 ลา้นบาท ลดลง 69.03 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ มีการปรบัโครงสรา้งทางการเงิน
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• อตัราส่วนทางการเงินท่ีส�าคญั ( Financial Ratio)

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2564 ปี 2563 หน่วย

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.87 0.68 เท่า

2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.71 0.30 เท่า

3. ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 50.90 50.95 วนั

4. ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 108.78 81.97 วนั

5. ระยะเวลาชำาระหนีเ้ฉล่ีย      62.93 57.80 วนั

6. วงจรเงินสด      96.76 75.11 วนั

7. อตัรากำาไรขัน้ตน้ 19.33 18.65 %

8. อตัรากำาไรก่อนหกัดอกเบีย้ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจำาหน่าย      20.64 20.47 %

9. อตัรากำาไรก่อนภาษีและตน้ทุนทางการเงิน 9.22 6.35 %

10. อตัรากำาไรสุทธิ 9.63 4.37 %

11. อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.75 0.98 เท่า

12. อตัราส่วนความสามารถชำาระดอกเบีย้        6.70 3.38 เท่า

13. อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ 7.80 3.08 %

14. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (1) 14.46 6.48 %

15. กำาไรต่อหุน้ (2) 0.25 0.10 บาท

16.ม ูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้        1.89 1.59 บาท

ขอ้สงัเกต

(1) อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ = กำาไร (ขาดทุน) สำาหรบัปี / ค่าเฉล่ียส่วนของผูถื้อหุน้

(2) กำาไรสุทธิต่อหุน้ = การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ / จำานวนหุน้สามญัท่ีออกจำาหน่ายและชำาระเต็ม

มูลค่าแลว้

บริษทัฯ และบริษทัย่อยดำารงอตัราส่วนสภาพคล่องเป็น 1.87 เท่าในปี 2564 เพ่ิมขึน้จาก 0.68 เท่าในปี 2563

วงจรเงินสด 96.76 วนัในปี 2564 เพ่ิมขึน้จาก 75.11 วนัในปี 2563

อตัรากำาไรขัน้ตน้สำาหรบัปี 2564 ท่ีรอ้ยละ 19.33 เพ่ิมขึน้จากปี 2563 ท่ีรอ้ยละ 18.65 เน่ืองจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่ม

ผลิตภณัฑ ์PCBA และ OPTICS ซ่ึงเติบโต 124.25% และ 27.17% YoY ตามลำาดบั ขณะท่ียอดขายสินคา้กลุ่ม IC ก็ยงัคงมีอตัรากำาไร

ขัน้ตน้ท่ีสูงเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่นกนั

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผูถื้อหุน้สำาหรบัปี 2564 ท่ี 0.75 ลดลงจากปี 2563 ท่ี 0.98

อตัราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบีย้สำาหรบัปี 2564 ท่ี 6.70 เพ่ิมขึน้จากปี 2563 ท่ี 3.38

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัยส์ำาหรบัปี 2564 ท่ีรอ้ยละ 7.80 เพ่ิมขึน้จากปี 2563 ท่ีรอ้ยละ 3.08

อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ สำาหรบัปี 2564 ท่ีรอ้ยละ 14.46 เพ่ิมขึน้จากปี 2563 ท่ีรอ้ยละ 6.48
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วมโดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเกือ้หนุนและเอือ้ประโยชนต่์อการท�าธุรกิจ

ของบริษทัฯ หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้การเจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ีบริษทัฯ มีความถนดัและช�านาญ โดยจะ

ค�านึงถงึอตัราผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการลงทุน เพ่ือประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นส�าคญั โดยบริษทัฯ จะควบคุมดูแลดว้ย

การส่งกรรมการหรือพนกังานระดบัสูงเขา้ไปเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ และบริษทัฯ ควรมีสิทธิคดัคา้น (Veto 

Right) ในเร่ืองท่ีส�าคญั ๆ ท่ีจะด�าเนินการโดยบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วมนัน้ ๆ โดยการลงทุนในบริษทัฯ ดงักล่าวจะตอ้งผ่านการ

พิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัและผูถื้อหุน้ และ/หรือในกรณีท่ีเป็นเขา้ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะตอ้งผ่านการพิจารณา

อนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกดว้ย รวมทัง้ตอ้งน�ากฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งมาบงัคบัใช้

5. ขอ้มูลท ั่วไปและขอ้มูลส�าคญัอ่ืน

5.1 ขอ้มูลท ั่วไป

บุคคลอา้งอิงอ่ืนๆ

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์

บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั

93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท ์: 0 2009-9000 

โทรสาร : 0 2009-9991

SET Contact center : 0 2009-9999

Website : http://www.set.or.th/tsd

E-mail : SET Contact center@set.or.th

Investor Relations Contact 

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

605-606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

Email : ir@starsmicro.com

โทรศพัท ์035-258-555 ต่อ 313

โทรสาร 035-258-914

ผูส้อบบญัชี : นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ

นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3853 และ/หรือ

นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5313

บริษทัส�านกังาน อีวาย จ�ากดั

เลขท่ี193/136-137อาคารส�านกังานเลครชัดาคอมเพลกซ ์ชัน้ 33

ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศพัท ์(662) 264-0777

โทรสาร (662) 264-0789-90
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5.2 ขอ้มูลส�าคญัอ่ืน

ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัฯ เพ่ิมเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปีแบบ 56-1  

One Report ของบริษทัฯ ท่ีแสดงไว ใ้น www.sec.or.th หรือ www.set.or.th หรือเว็บไซตข์องบริษทัฯ www.starsmicro.com

5.3 ขอ้พิพาททางกฎหมาย

เปิดเผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ขอ้ 29.4 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้จากคดีฟ้องรอ้ง

 
5.4 ตลาดรอง

บริษทัฯ ไม่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศอ่ืน

5.5 สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจ�า (เฉพาะกรณีท่ีบริษทัออกตราสารหนี)้

บริษทัฯ ไม่มีการออกตราสารหนีใ้นปี 2564



การก�ากบัดูแล
กิจการ
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การก�ากบัดูแลกิจการ

 
6. นโยบายการก�ากบัดูแลกิจการ

ในฐานะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(Listed Company) คณะกรรมการบริษัท สตารส์ ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) จงึมุ่งมั่นในการ

พฒันาระดบัการก�ากบัดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้ริษทัฯ 

มีระบบการก�ากบัดูแลกิจการและแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) 

และมุ่งหวงัใหบ้ริษทัฯ พฒันาระดบัการก�ากบัดูแลกิจการให้ไดร้บั

การยอมรบัว่ามีการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่น

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหเ้กิดประโยชน์

โดยรวมต่อผูถื้อหุน้

บริษทัฯ ไดก้�าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์าร

ก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีส�าหรบับริษทัฯ จดทะเบียนปี 2560 และจดั

ท�า จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

พรอ้มมีนโยบายเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย พนกังาน

และผูบ้ริหาร ไดร้บัทราบ

ปี 2564 นี ้บริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัอย่างเคร่งครดัตามนโยบายการ

ก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 

อย่างต่อเน่ือง และปี 2564 นี ้ไดป้ระเมินผลการปฏิบติัแลว้ บริษทัฯ 

ยงัคงตอ้งพฒันาระดบัการก�ากบัดูแลกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองต่อไป
 
6.1 ภาพรวมของแนวนโยบายและแนวปฏิบติัการ
ก�ากบัดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบักรรมการ

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแล

กิจการท่ีดี บริษทัฯ มีนโยบาย และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กรรมการ ดงันี้

 

แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ 

ผูบ้ริหารระดบัสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration 

Committee) จะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยจะเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมติั ทัง้นี ้ในส่วนของค่า

ตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นโดยบริษทัฯ ไดก้�าหนดแนวทาง การก�าหนดค่า

ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงไวด้งันี้

1. แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทัฯ จะก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมทัง้นีเ้พ่ือ

สามารถดงึดูดและรกัษากรรมการท่ีมีความรู ้ ความสามารถ ให้

ท�างานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัส�าคญัท่ีใช้ในการพิจารณาก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ คือ

 ผลประกอบการบริษทัฯ 

 หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมาย

 อัตราค่าตอบแทนโดยเฉล่ียของบริษัท ต่าง ๆ ใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั

โครงสรา้งของค่าตอบแทน จะประกอบดว้ย ค่าตอบแทนประจ�า

ปี ( Retainer Fee) และค่าเบีย้ประชุม (Attendance Fee)

2. แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรบั ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนส�าหรบัผู้

บริหารระดบัสูง ในระดบัรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงาน

ต่าง ๆ ผูอ้�านวยการอาวุโส และผูอ้�านวยการ สายงานต่าง ๆ ทัง้นี ้

ค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมท่ีจะสามารถดงึดูดและรกัษาผู้

บริหารระดบัสูงใหท้�างานใหก้บับริษทัฯ โดยปัจจยัส�าคญัท่ีใช้ใน

การพิจารณา ก�าหนดค่าตอบแทน คือ

 ผลประกอบการของบริษทัฯ 

 การพิจารณาขึน้ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจ�าปี จะพิจารณา

จากผลการปฏิบติังานเทียบกบัตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key  

Performance Indicator – KPI)

 บริษทัฯ จะน�าอตัราค่าตอบแทนเฉล่ียของอุตสาหกรรมและ 

ค่าเฉล่ียของตลาดมาประกอบการพิจารณา

นอกจากนัน้บริษทัฯ อาจจะขอค�าปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

บริหารทรพัยากรบุคคลมาประกอบการพิจารณา โดยคิดค่าใช้

จ่ายของบริษทัฯ 

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก�าหนด (พระราชบญัญติับริษทั

ม ห า ช น จ� า กัด  แ ล ะ พ ร ะ ร า ช บัญ ญัติ ห ลัก ท รัพ ย ์แ ล ะ

ตลาดหลกัทรพัย)์

2. มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต่์อ

การด�าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ และมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

3. สามารถใชดุ้ลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่าย

จดัการและกลุ่มท่ีมีผลประโยชนอ่ื์นใด

4. สามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่บริษทัฯ ไดอ้ย่างเพียงพอและเอาใจใส่ใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรบัผิดชอบของตน



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)56

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริหาร

1. เป็นผูมี้วิสยัทศัน ์มีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์ซ่ือสตัยสุ์จริต

2. มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต่์อ

การด�าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ และมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

3. สามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่บริษทัฯ ไดอ้ย่างเพียงพอและเอาใจใส่

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรบัผิดชอบของตน

คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระอย่างนอ้ย 3 คน

2. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ 

บริษทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้

ตดัสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม บริษทัย่อยล�าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้

4. มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท�าหนา้ท่ีใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 

หน่ึงคน มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท�าหนา้ท่ี

ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้

คุณสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน

1. เป็นกรรมการบริษทัฯ และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 

2. ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

3. เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ตลอดจนมีความ

รู ้ ความเขา้ใจถงึคุณสมบติั หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในฐานะ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติังานของคณะ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คุณสมบติัของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระด�าเนินงานตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่

และฝ่ายบริหารของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกั

เกณฑท่ี์ส�านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ก�าหนด คือมีจ�านวนกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหน่ึงในสามของ

จ�านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสามคน โดยแต่ละ

คนตอ้งมีคุณสมบติัดงันี้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ�านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ทัง้นี ้ ใหน้บัรวมการถือหุน้

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี

ปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน

ไดร้บัการแต่งตัง้

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวม

ทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ�านาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้

อ�านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจ

เป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ�านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์าง

ธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ทัง้นีค้วามสมัพนัธ ์

ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ารายการทางการคา้ท่ีท�าเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่า อสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียว

กบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการให้หรือรบัความช่วยเหลือ

ทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่ารายการตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาท ขึน้ไป แลว้แต่

จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทัง้นีใ้หน้บัรวมหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปี

ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัชี ซ่ึง

มีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงั

กล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้

6. ไม่เป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถงึการเป็นท่ีปรกึษา

กฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 

ลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคุม 

หรือหุน้ส่วนของผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการ

แต่งตัง้

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของ

กรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ ไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็น

อิสระเก่ียวกบัการด�าเนินงานของบริษทัฯ 
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เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ นายยรรยงค ์ สวสัดิ ์ ใหด้�ารง

ต�าแหน่งเลขานุการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2552 โดย 

เลขานุการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบท่ีส�าคญั ไดแ้ก่ ท�าหนา้ท่ี

ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้

ให้เป็นไปอย่างราบร่ืนถูกตอ้งตามกฎหมาย จดัท�ารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ รวบรวมและเก็บรกัษารายงานการประชุม

ใหง่้ายแก่การคน้หา จดัเตรียมและจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมรวม

ทัง้รายงานประจ�าปีใหก้บัผูถื้อหุน้และหน่วยงานก�ากบัดูแล จดัท�า

และจดัเก็บรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และจดัส่งใหแ้ก่หน่วยงาน

ก�ากบัดูแล รวมทัง้ผูถื้อหุน้กบัเผยแพร่ใน Website ดูแลใหบ้ริษทัฯ 

บริษทัย่อย กรรมการ และผูบ้ริหารปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎ

ระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ก.ล.ต.) เป็นผูติ้ดต่อประสานงานต่างๆ กบัหน่วยงานดงักล่าว 

รวมทัง้แจง้ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ให้

กบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ ก.ล.ต. นอกจากนี ้เลขานุการบริษทัฯ 

ยงัมีหนา้ท่ีใหค้�าแนะน�าและค�าปรึกษาในการเขา้รบัต�าแหน่งของ

กรรมการบริษทัฯ รายใหม่ ติดต่อสรา้งความสมัพนัธก์บัผูถื้อหุน้ 

ท�าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างผูถื้อหุน้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ 

และผูบ้ริหาร ส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั Corporate  

Governance และใหข้อ้มูลและผลกัดนัคณะกรรมการใหป้ฏิบติั

ตาม รวมทัง้ใหมี้การตรวจสอบผลการปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดของ

หลกัการดงักล่าว ให้ขอ้มูลและค�าแนะน�าแก่กรรมการ และ 

ผูบ้ริหารในการจดัท�ารายงานต่างๆตามท่ีกฎหมายหรือกฎขอ้

บงัคบั ต่างๆท่ีก�าหนดให้ตอ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ

ความโปร่งใส เช่น การรบัทราบภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรายงาน

การถือหลกัทรพัยฯ์ และดูแลการด�าเนินการของบริษทัฯ ใหเ้ป็น

ไปตามขอ้บงัคบั กฎระเบียบของบริษทัฯ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

หน่วยงานก�ากบัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้

ผูต้รวจสอบภายใน

ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มี

ความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้

สอดคลอ้งกบั มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจ

สอบภายใน โดยท�าการทดสอบ การประเมินความเส่ียง การ

ประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯ เพ่ือให้การปฏิบติังานตรวจสอบมี

ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามแผนงานการตรวจ

สอบท่ีวางไว้

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในปี 2564 บริษทัฯ ปฏิบติัตามการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี กบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียดงัต่อไปนี้

1. สิทธิของผูถื้อหุน้และการประชุมผูถื้อหุน้

บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 ในวนัองัคาร

ท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

สิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ) โดยใชวิ้ธีก�าหนดรายช่ือ

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) 

และรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราช

บญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ไดม้อบหมายให้ บริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ�ากดั (Thailand Securities Depository Co., Ltd.) 

ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทัฯ จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมทัง้

ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ พรอ้มรายงานประจ�าปี ให้

กบัผูถื้อหุน้ ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาบอก

กล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุม

ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาพิจารณาขอ้มูลเพียง

พอ

หนงัสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุม

ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือรบัทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือ

พิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน

แต่ละวาระพรอ้มเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีราย

ละเอียดครบถว้นเพียงพอ 



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)58

นอกจากนีย้งัมีการแจง้รายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้น�าหลกัฐานท่ี

จ�าเป็น เพ่ือน�ามาแสดงตนในวนัประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรกัษาสิทธิ

ในการเขา้ร่วมประชุม และใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะให้

บุคคลอ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยแนบ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชยก์�าหนด)

ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดเ้ปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง และ

ใชร้ะบบบาร ์โคด้ (barcode) ในการลงทะเบียนพรอ้มจดัพิมพ์

บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระใหก้บัผูถื้อหุน้ และใหสิ้ทธิผูท่ี้เขา้

ร่วมประชุมภายหลงัจากท่ีเร่ิมประชุมแลว้ สามารถลงคะแนน

ไดส้�าหรบัวาระท่ียงัไม่มีการลงมติ

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 นัน้ มีกรรมการ

ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 7 ท่านจากจ�านวน 7 ท่าน 

(กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทุกท่าน) รวมทัง้ผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ ผูส้อบบญัชีของ 

บริษัทฯ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ และท่ีปรึกษา

กฎหมายอิสระของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือรบัฟังความ

คิดเห็น และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ย และตวัแทนจาก

บริษทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นผู้

ท�าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ และตรวจนบัผล

การลงคะแนนเสียงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริ

ษทัฯ การด�าเนินการประชุมเป็นไปตามล�าดบัวาระการประชุม

โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุม

บริษทัฯ ไดแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกบัองคป์ระชุม สดัส่วนผูเ้ขา้

ร่วมประชุมทัง้ดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ วิธีการลงคะแนน วิธี

นบัคะแนน ดงันี้

(1) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง ดงันัน้

ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจ�านวนหุ้นท่ีถืออยู่ หรือรบั

มอบฉนัทะมา

(2) ผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิ

ออกเสียงในวาระนัน้

(3) ผูด้�าเนินการประชุมจะถามในแต่ละวาระๆว่ามีผูค้ดัคา้น 

หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออก

เสียง ใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนน ส�าหรบัท่านท่ีไม่คดัคา้น

หรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมติัตามวาระนัน้ บริษทัฯ จะน�า

คะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากจ�านวน

เสียงทัง้หมดท่ีเขา้ร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนน เพ่ือ

สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

(4) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาด 

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในวาระเร่ืองพิจารณาเลือกตัง้

กรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก�าหนดออกตามวาระ และ

บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนทีละคน 

ทัง้นีเ้พ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการท่ีตอ้งการ

ไดอ้ย่างแทจ้ริง ผูถื้อหุน้ทัง้ประสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน

บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมาเขา้ร่วมประชุม

รวมทัง้ผูล้งทุนสถาบนัดว้ย โดยบริษทัฯ ไดค้ดัเลือกสถานท่ีใน

การจดัประชุมท่ีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถงึ และเพียงพอเพ่ือให้

ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนสถาบนัสามารถเดินทางไดส้ะดวกในการ

เขา้มาประชุม นอกจากนีบ้ริษทัฯ ไดก้�าหนดเวลาในการประชุม

ใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจ

สอบการด�าเนินงานของบริษทัฯ สอบถาม และแสดงความคิด

เห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ี บริษทัฯ มีช่องทาง

ให้ผูถื้อหุ้นไดส่้งค�าถามท่ีตอ้งการให้ตอบในท่ีประชุมไดล่้วง

หนา้ทางอีเมล ์ไปยงันกัลงทุนสมัพนัธข์องบริษทัฯ หรือโดยทาง

โทรสารของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดมี้การบนัทกึรายงานการประชุม โดยบนัทกึวาระการ

ประชุม เนือ้หาการประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ มติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ประเด็นขอ้ซกัถาม ความคิดเห็น ค�าชีแ้จงของ

กรรมการและผูบ้ริหาร ไวอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ส�าหรบั

รายงานการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัท�ารายงานการ

ประชุมผูถื้อหุน้แลว้เสร็จภายใน 7 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุน้

โดยไดจ้ดัเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพ่ือใหผู้ถื้อ

หุน้สามารถตรวจสอบได้

นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ยงัไดร้บัสิทธิขัน้พืน้ฐานอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สิทธิการไดร้บัส่วน

แบ่งในผลก�าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั สิทธิในการไดร้บั

การปฏิบติัท่ีเท่าเทียมในการรบัซือ้หุน้คืนโดยบริษทัฯ เป็นตน้ 

ซ่ึงสิทธิขัน้พืน้ฐานเหล่านีมี้ก�าหนดเป็นกฎหมายอยู่แลว้

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส�าคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อ

หุน้ทุกๆ คนและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั 

และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือรายย่อย หรือ

ผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ โดยไดด้�าเนินการต่างๆ ดงัต่อไปนี้

(1) ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดด้�าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเสมอ จะไม่เพ่ิม

วาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้หากไม่จ�าเป็น โดย

เฉพาะวาระส�าคญัท่ีตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มูล

ก่อนตดัสินใจ

(2) เสนอรายช่ือกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เพ่ือเป็นทาง

เลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และไดชี้แ้จงใหผู้ถื้อหุน้

ทราบว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระใดบา้ง 

เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก�าหนด

ออกตามวาระ เป็นตน้
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(3) ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงทุกวาระ โดยจดั

ท�าบตัรลงคะแนนแยกแต่ละวาระเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถลง

คะแนนไดต้ามสมควร

(4) ประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหก้บัผูถื้อหุน้มีโอกาส

ในการแสดงความคิดเห็น ในการประชุมประจ�าปี 2564 

บริษทัฯ เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค�าถาม

ต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ได ้ รวมทัง้ใหผู้ถื้อ

หุน้ส่งค�าถามเพ่ือสอบถามขอ้มูลในแต่ละวาระหรือขอ้มูลอ่ืนๆ

ของบริษทัล่วงหนา้ผ่าน E-mail address: ir@starsmicro.com 

หรือทางโทรสาร 035-258-914 และสอบถามรายละเอียดเพ่ิม

เติมไดท่ี้นกัลงทุนสมัพนัธ ์ โทรศพัท ์ 035-258-555 ต่อ 313 

อย่างไรก็ตามในปี 2564 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งเร่ืองใดมาเพ่ือ

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

(5) คณะกรรมการบริษทัฯ จะดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 

และขอ้บงัคบั ประกาศ ค�าสั่ง หรือขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดเก่ียว

กบัการเปิดเผยขอ้มูลการท�ารายการเก่ียวโยง และการไดม้า

หรือจ�าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีส�าคญัของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี

(6) คณะกรรมการบริษทัฯ จะให้ความส�าคญักบัรายการ

ระหว่างกนั หากมีรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ หรือบริษทั

ย่อยเกิดขึน้กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน

อนาคตซ่ึงไม่อยู่ในเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ ทัง้นี ้บริษทัฯ จะเปิด

เผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้

รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

(7) ก�าหนดมาตรการใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลถงึการมีผลประโยชนส่์วนตนต่อการท�าธุรกรรมใดๆอนั

อาจกระทบกบับริษทัฯ ผ่านแบบฟอรม์รายงานการมีส่วนได้

เสีย โดยมีเลขานุการบริษทัฯ เป็นผูร้บัรายงานการเปิดเผย

ข้อมูลการมีส่วนได้เสียและน�าส่งประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงในปี 2564 บริษทัฯ ได้ให้

กรรมการและผูบ้ริหารทุกคนเปิดเผยขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย

ของตน ซ่ึงทัง้ปีนีไ้ม่มีการกระท�าใดขดัต่อขอ้ก�าหนดในเร่ือง

การท�าธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกนั

บริษทัฯ ก�าหนดนโยบายให้กรรมการบริษทัฯ รายงานการ 

ซือ้-ขายหุน้/ถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ทุกครัง้ (ซ่ึงรวม

ถงึการถือของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 

7 วนั ท�าการนบัแต่วนัท่ีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ โดยใหส่้งรายงาน

มายงัเลขานุการบริษทัฯ เพ่ือรายงานต่อไปยงัท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษทัฯ ต่อไป

3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

บริษทัฯ ให้ความส�าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ี

เก่ียวขอ้ง ดงันี้

1. ผูถื้อหุน้ : บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอย่าง

เท่าเทียม เป็นธรรม ให้ความส�าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้น ไม่

กระท�าการใดๆอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อ

หุน้

2. พนกังาน : บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่าง

เท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม

3. คู่คา้และเจา้หนี ้ : บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อคู่คา้และ 

เจา้หนีอ้ย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ และ/หรือ 

ขอ้ตกลงในสญัญาท่ีท�าร่วมกนัอย่างเคร่งครดั หากเกิดกรณี

ท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ ได้ บริษัทฯ 

จะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทาง

แก้ไขปัญหา

4. ลูกคา้ : บริษทัฯ มีนโยบายใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและตอบ

สนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยใหค้วามส�าคญัดา้นความ

ปลอดภยัควบคู่กนัไป โดยมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกลูกคา้ 

และพิจารณาเครดิตลิมิตของลูกคา้ส�าหรบัลูกคา้เก่า และ

ลูกคา้ใหม่ ซ่ึงตอ้งมีฐานะการเงิน และประวติัการช�าระหนีท่ี้ดี

5. คู่แข่ง: บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัตามกติกาการแข่งขนัท่ีดี 

และหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพ่ือท�าลายคู่แข่ง

6. สงัคมรวมและส่ิงแวดลอ้ม: บริษัทฯ ให้การสนับสนุน

กิจกรรมอนัเป็นประโยชน ์และส่งเสริมคุณภาพของสงัคม และ

ส่ิงแวดลอ้มโดยรวม

และบริษทัฯ มีการก�าหนดนโยบายความรบัผิดชอบของสงัคม 

เพ่ือให้มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ไดค้�านึงถึง

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน

ทัง้นี ้บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียขา้งตน้ดว้ยความ

เป็นธรรม คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการรอ้ง

เรียนส�าหรบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/รอ้งเรียน

ในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการบริษทัฯ ไดโ้ดยตรง
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ติดต่อคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการอิสระ ผ่านทาง
เลขานุการบริษทัฯ   

ทางอีเมล ์: yunyong-s@starsmicro.com

โทรสาร : 035-258-914

หรือส่งจดหมายปิดผนึกมายงัเลขานุการบริษทัฯ 

ท่ีอยู่ : บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ประเทศไทย 

จ�ากดั (มหาชน)

605-606 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ท่ี 2 ต.คลองจิก 

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

การแถลงผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2564 บริษทัไดจ้ดั

กิจกรรมเพ่ือพบปะนกัลงทุน และนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยด์งันี้

-  จดังานพบปะนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Meeting)

รวม 4 ครัง้ 

-  จดั Opportunity day รวม 2 ครัง้

นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้สนใจเขา้ชมกิจการของ 

บริษทัฯ (Company Visit) เสมอ ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม

จะไดพ้บปะพูดคุย และมีโอกาสร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ซ่ึงกนัและกนั

ทัง้นี ้ปี 2564 นีบ้ริษทัฯ ไดป้ฏิบติัโดยการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไป

ต าม ข้อ ก� า ห น ด ของ ส� า นักง า น ก� า กับ ห ลัก ทรัพ ย ์แ ล ะ

ตลาดหลักทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย อย่างครบถว้น และตรงตามก�าหนด

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษทัฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจ ท่ีไดเ้ผยแพร่ใหก้บัพนกังาน และ

ผูบ้ริหารไดท้ราบและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั รวมถงึปฐม

นิเทศนพ์นกังานใหม่ใหท้ราบดว้ย ทัง้นีเ้พ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถ

บรรลุวิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยุทธ ์และน�าไปสู่การ

สรา้งคุณค่าใหอ้งคก์ร ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

ปี 2564 นี ้ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจ สามารถอ่านราย

ละเอียดเพ่ิมเติมใน เอกสารแนบ 5 ของรายงาน 56-1 One 

Report ท่ีบริษทัฯ ท่ีไดเ้ปิดเผยไว้

 

6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส�าคญัของ
นโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก�ากบัดูแล
กิจการในรอบปีท่ีผ่านมา

การด�าเนินการตามหลกัการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ส�าหรบับริษทัจดทะเบียน ประจ�าปี 2564

6.3.1 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส�าคญัเก่ียว
กบัการทบทวนนโยบาย Corporate Governance Policy

บริษทัฯ ไดท้บทวนนโยบายการก�ากบัดูแลกิจการ (Corporate 

Governance Policy) โดยอา้งอิงจากหลกัการก�ากบัดูแล

กิ จ ก า ร ท่ี ดี ส� า ห รับ บ ริ ษัท จ ด ท ะ เ บี ย น ปี  2 5 5 5  ข อ ง

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการก�ากบัดูแล

กิจการท่ีดี ส�าหรบับริษทัจดทะเบียนปี 2564 (Corporate  

Governance Code) ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั

ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไดน้�าหลกัปฏิบติัส่วนใหญ่มา 

ปรบัใช ้ โดยน�าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ รบัทราบในหลกั

การในการ ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 17 

กุมภาพนัธ ์2565 ทัง้นี ้คณะกรรมการไดพิ้จารณาและทบทวน

การน�าหลกัปฏิบติัตามหลกั การก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปปรบั

ใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัฯ แลว้

6.3.2 การน�าหลกัการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีมา
ปฏิบติั

ในปี 2564 ส�าหรบัขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ี ของคณะกรรมการ
บริษทั อ�านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ อ�านาจหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการบริหาร กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ ไดท้บทวนแลว้ ยงัคงใช้ไดดี้ และสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีแผน
ในการพฒันาและปรบัปรุง นโยบายการก�ากบัดูแลกิจการ           
ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้
ครอบคลุมและทนัต่อพฒันาการดา้นการก�ากบัดูแลกิจการท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และยกระดบัมาตรฐานและการ

ปฏิบติัดา้นการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหสู้งขึน้

6.3.3 การปฏิบติัในเร่ืองอ่ืนๆ ตามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี

ในปี 2564 นี ้บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัในเร่ืองอ่ืนๆ 

ตามหลกัการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดร้บัการประเมินผล

การจดัประชุมผูถื้อหุน้ จาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และ

จาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD ตาม

โครงการส�ารวจการก�ากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ประจ�าปี 2564 (CGR 2021)  ผลคะแนนอยู่ในระดบั ดีมาก ทัง้นี ้

บริษทัฯ ในฐานะบริษทัจดทะเบียน จะพฒันา การก�ากบัดูแล

กิจการของบริษทั ของบริษทัฯ เพ่ือท�าใหเ้กิดการพฒันาการ

ก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อไป
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7. โครงสรา้งการก�ากบัดูแลกิจการ และขอ้มูลส�าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร พนกังานและอ่ืน ๆ

7.1 โครงสรา้งการก�ากบัดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษทัฯคณะกรรมการบริษทัฯ

ฝ่ายกฎหมาย
(Legal & Compliance)

ประธานเจา้หนา้ท่ี
ดา้นการปฏิบติัการ (COO)
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7.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทัฯ 

7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษทัฯ มีจ�านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน 

ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน กรรมการอิสระ 

3 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน

อน่ึง บริษัทฯ ไม่มีกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจด

ทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั

อ่ืน และบริษทัจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษทั ทัง้นีไ้ม่นบัรวม

บริษทัย่อย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุนของบริษทั ซ่ึง

บริษทัฯ มีความจ�าเป็นตอ้งเขา้ไปก�ากบัดูแลการบริหารจดัการ

เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องบริษทั ทัง้นีบ้ริษทัฯ มีกรรมการท่ี

ไม่ใช่ผูบ้ริหารมากกว่า 1 ท่านท่ีมีประสบการณก์ารท�างานเก่ียว

กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก�าหนด (พระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจ�ากดั และพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด 

หลกัทรพัย)์

2. มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณท่ี์เป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ และมีจริยธรรมในการ

ด�าเนินธุรกิจ

3. สามารถใชดุ้ลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่าย

จดัการและกลุ่มท่ีมีผลประโยชนอ่ื์นใด

4.สามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่บริษทัฯ ไดอ้ย่างเพียงพอและเอาใจ

ใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรบัผิดชอบของตน

คุณสมบติัของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระด�าเนินงานตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้

รายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้น

ตามหลกัเกณฑท่ี์ส�านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยก�าหนด คือมีจ�านวนกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหน่ึง

ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสาม

คน โดยแต่ละคนตอ้งมีคุณสมบติัดงันี้

1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ทัง้นี ้ ใหน้บั

รวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี

ปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ�า หรือผูมี้อ�านาจควบคุมของ 

บริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดั

แยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  

2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และ

บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอให้เป็น 

ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ�านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั

ย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะ

ท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้

ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ�านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความ

สมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้

ทัง้นีค้วามสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถงึการท�ารายการทางการคา้

ท่ีท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า 

อสงัหาริมทรพัย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือ

การใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่ารายการ

ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือ

ตัง้แต่ 20 ลา้นบาท ขึน้ไป แลว้แต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทัง้นีใ้ห้

นบัรวมหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ ์

ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้

รายใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส�านกังานสอบ

บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการ

แต่งตัง้

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการเป็นท่ี

ปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้บัค่าบริการ

เกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง

วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมา

แลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของ

กรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ ไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง

เป็นอิสระเก่ียวกบัการด�าเนินงานของบริษทัฯ 
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7.2.2 คณะกรรมการและผูมี้อ�านาจควบคุมบริษทัรายบุคคล

รายช่ือคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1 รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ รกัษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน

2 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ

บริหารความเส่ียง

3 รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

4 ศาสตราจารย ์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ

6 นายยรรยงค ์สวสัดิ ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ต อ บ แท น  ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง  แ ล ะ เ ล ข า นุ ก า ร 

บริษทัฯ

7 นายนทัธพงศ ์ไชยกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษทัฯ ทัง้ 7 คน ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ดงันี้

1. ไม่มีประวติัการกระท�าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ่ึ์งไดก้ระท�าโดยทุจริต

2. ไม่มีประวติัการท�ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

หมายเหตุ: กรรมการล�าดบัท่ี 1, 3 และ 4 เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระตามขอ้ก�าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระ

ของบริษทัฯ 

7.2.3 ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. บริหารจดัการและด�าเนินกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงั

รกัษาผลประโยชนข์องบริษทั

2. มีอ�านาจแต่งตัง้กรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั บุคคลใดๆ 

และ/หรือบุคคลภายนอก จ�านวนหน่ึงใหเ้ป็น คณะกรรมการ

บริหาร เพ่ือด�าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างได ้

เพ่ือปฏิบติังานตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทั

ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอ�านาจแต่งตัง้คณะกรรมการอ่ืนๆ 

เช่น คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่า

ตอบแทน ฯลฯ ตามความเหมาะสม รวมทัง้มีอ�านาจแต่งตัง้และ

มอบอ�านาจใหบุ้คคลอ่ืนใดด�าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน

คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะ

กรรมการ และมีอ�านาจยกเลิก เพิกถอน ก�าหนดวาระการด�ารง

ต�าแหน่ง แก้ไข หรือ เปล่ียนแปลงอ�านาจดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็น

สมควร

นอกจากนีใ้หมี้อ�านาจว่าจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลิก

จา้ง ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งก�าหนดอตัราค่าจา้ง และ

ค่าตอบแทนส�าหรบับุคคลท่ีด�ารงต�าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร ตามท่ีเห็นสมควร หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหาร 

หรือคณะกรรมการสรรหาเสนอ
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เร่ืองดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษทัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้

ร่วมประชุม และจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ี

ส�าคญั

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชน

มาเป็นของบริษทั

(ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการ

ของบริษทัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส�าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบั

บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก�าไรขาดทุนกนั

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั

(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู้

(ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษทั

(ช) การอ่ืนใดท่ีก�าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ/หรือขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ให้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงดงั

กล่าวขา้งตน้

ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บับริษทั หรือบริษทัย่อย หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ดงักล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้

นอกจากคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ ยงัมีการแต่งตัง้

คณะกรรมการชุดย่อยอีกส่ีชุด เพ่ือช่วยในการบริหารงาน 

พิจารณากลั่นกรอง ตดัสินใจ และ เพ่ือความโปร่งใส ตามหลกั

การก�ากบักิจการท่ีดี ดงันี้

- คณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ทัง้นี ้ เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส การ

ก�า ห น ด ทิ ศ ทาง แ ล ะ การ ด�า เนิน ธุร กิจ ของ บริ ษัท ฯ  มี

ประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณา

ก�าหนดเป้าหมายของบริษทัฯ และก�าหนดบทบาท และมอบ

หมายอ�านาจหน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย โดยราย

ละเอียดโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ส่ีชุด มีดงันี้

3. อนุมติัและก�าหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนการด�าเนิน

งานและงบประมาณประจ�าปีของบริษทั รวมถงึ ควบคุม

ดูแลการบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร หรือของ

บุคคลใดๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายให้ด�าเนินงานดงักล่าว 

พรอ้มทัง้ติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย 

รวมทัง้แผนการด�าเนินงานท่ีคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้

ไว้

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบาย 

ทิศทาง กลยุทธ ์ แผนงานการด�าเนินธุรกิจ ในโครงการ

ลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการ

บริหาร

5. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการ

ด�าเนินงานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง

6. พิจารณาอนุมติัการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจน

เขา้ร่วมทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ หรือลงทุนในบริษทั 

หรือกิจการต่าง ๆ

7. ก�าหนดนโยบาย ควบคุม ดูแลการบริหารงานของ

บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัในเครือ

8. มีอ�านาจพิจารณาเพ่ือน�าเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัการ

เลิกใช ้และการจ�าหน่ายสินทรพัย ์หรือการขาย และเช่า

กลบัคืนสินทรพัย ์ตามระเบียบปฏิบติัเร่ืองการเลิกใช ้และ

จ�าหน่ายสินทรพัยห์รือการขายและเช่ากลบัคืนสินทรพัย ์

ในกรณีท่ีมูลค่าสุทธิทางบญัชีมากกว่า 30 ลา้นบาทขึน้ไป

9. พิจารณาและอนุมติักิจการอ่ืนๆ ท่ีส�าคญัอนัเก่ียวกบั

บริษทั หรือท่ีเห็นสมควรจะด�าเนินการนัน้ๆ เพ่ือใหเ้กิด

ประโยชนแ์ก่บริษทัเวน้แต่อ�านาจในการด�าเนินการดงัต่อ

ไปนี ้จะกระท�าไดก็้ต่อเม่ือไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ก่อน ไดแ้ก่

(ก) เร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมายก�าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผู้

ถือหุน้

(ข) เร่ืองใดๆ ท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายท่ี

กฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

อาทิเช่น การด�าเนินการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

การไดม้าหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยท่ี์ส�าคญัของบริษทั

ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
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7.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดย่อย

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริหาร

1. เป็นผูมี้วิสยัทศัน ์มีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์ซ่ือสตัยสุ์จริต

2. มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต่์อการด�าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ และมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

3. สามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่บริษทัฯ ไดอ้ย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรบัผิดชอบของตน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 8 ท่าน

รายช่ือ ต�าแหน่ง

1 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร

2 นายวิรตัน ์ผูกไทย กรรมการบริหาร

3 นายยรรยงค ์สวสัดิ ์ กรรมการบริหาร

4 นายเรืองพจน ์ภคัดุรงค ์ กรรมการบริหาร

5 นายนริศ จนัทรแ์ดง กรรมการบริหาร

6 นายโชติศกัดิ ์พรหมวาส กรรมการบริหาร

7 นายนทัธพงศ ์ไชยกุล กรรมการบริหาร

8 นายวิจะยะ กล่ินเกษร กรรมการบริหาร

อ�านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร

1. องคป์ระกอบและการแต่งต ัง้

1. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร

2. บุคคลท่ีจะเขา้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร อาจคดั

สรรจากกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั และ/หรือ

บุคคลภายนอกเขา้มาด�ารงต�าแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งเป็นบุคคลท่ี

มีความรูค้วามสามารถ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ้

ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได้

3. มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ย

บริษทัมหาชนจ�ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

4. กรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน 

หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจเดียวกนั 

หรือคลา้ยคลงึ และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่า

จะท�าเพ่ือผลประโยชนส่์วนตนหรือผลประโยชนข์องบุคคลอ่ืน 

เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุม คณะกรรมการบริษทัทราบก่อนท่ี

จะมีมติแต่งตัง้กรรมการบริหารเขา้ด�ารงต�าแหน่ง

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1. กรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปีนบัจากวนัท่ี

ได้ร ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะ

กรรมการบริษทั สามารถปรบัเปล่ียนวาระการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริหาร ไดต้ามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้กรรมการบริหาร

ท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ด�ารง

ต�าแหน่งใหม่ได ้ส�าหรบัการแต่งตัง้กรรมการบริหารทดแทน

ในกรณีท่ีต�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้

พิจารณาแต่งตัง้ต่อไป

2. ลาออก
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9. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการปรบัปรุงและเปล่ียนแปลง 

โครงสรา้งการบริหารงาน ระเบียบ ปฏิบติั และขัน้ตอนการ

ท�างานของแต่ละสายงาน แลว้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทั พิจารณาอนุมติั

10. กลั่นกรองและเสนอ งบดุล บญัชีก�าไรขาดทุน ประมาณ

การกระแสเงินสด แผนการลงทุน เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจ

สอบและคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั เพ่ือน�าเสนอต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (ถา้จ�าเป็น) เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป

11. ใหข้อ้เสนอแนะ และใหค้�าปรกึษาต่อคณะกรรมการบริษทั 

เพ่ือการตดัสินใจดา้นธุรกิจของบริษทั

12. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ จดัท�า

รายงานเก่ียวกบัผลการด�าเนินงานของบริษทัตลอดถงึงบการ

เงิน งบการลงทุน และปัญหาส�าคญั หรือการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณารบัทราบ และ/หรือ 

อนุมติั

13. ก�าหนดกลยุทธด์า้นการตลาดและการขาย ใหส้อดคลอ้ง

กบัแผนการด�าเนินงานและ งบประมาณประจ�าปี

14. พิจารณาการเขา้ย่ืนหรือร่วมในการประกวดราคา ในวงเงิน

ไม่เกิน 100 ลา้นบาท

15. อนุมติัการซือ้เคร่ืองจกัร ในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครัง้

เดียวหรือต่อเน่ือง) ไม่เกินธุรกรรมละ 30 ลา้นบาท และปี  

ละไม่เกิน 100 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า ยกเวน้เป็นกรณีท่ีไดร้บั

อนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ ปรากฏใน

แผนการด�าเนินงานหรืองบประมาณประจ�าปีของบริษทัแลว้

16. มีอ�านาจอนุมติัการเลิกใช ้และการจ�าหน่ายสินทรพัย ์หรือ

การขาย และเช่ากลบัคืนสินทรพัย ์ ตามระเบียบปฏิบติัเร่ือง 

การเลิกใช ้และจ�าหน่ายสินทรพัย ์หรือการขายและเช่ากลบัคืน

สินทรพัย ์ ในกรณีท่ีมูลค่าสุทธิทางบญัชีมากกว่า 1 ลา้น บาท 

แต่ไม่เกิน 30 ลา้นบาท

17. พิจารณาการใหกู้ยื้มหรือการกูยื้ม จดัหาเงินทุน ขอหรือ

ใหสิ้นเช่ือ ค�า้ประกนั ลงทุนในตราสารท่ีกระทรวงการคลงัหรือ

ธนาคารพาณิชยร์บัรองหรือค�า้ประกนั หรือตราสารอ่ืนใดท่ี

เห็นสมควร และใหน้�าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา

อนุมติั

18. น�าเสนอเร่ืองต่างๆท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นส�าคญัและ

ควรจะไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั

19. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษทั รวมทัง้มีอ�านาจด�าเนินการใดๆ ท่ีจ�าเป็นใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว

3. หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

1. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ จดัท�า

นโยบาย เป้าหมาย แผนการด�าเนินงานงบประมาณประจ�าปี 

และรวมทัง้กลยุทธท์างธุรกิจของบริษทั เพ่ือน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั

2. ควบคุม ดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตาม 

ขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดถึงนโยบาย แผนการด�าเนินงาน  

งบประมาณประจ�าปี และกลยุทธท์างธุรกิจของบริษทัท่ีไดร้บั

อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

3. ประเมินผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษทั ตลอดจนฝ่าย

งานต่างๆ ทุกไตรมาส

4. รบัเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทัมาก�าหนดทิศทาง 

แนวทาง เพ่ือก�าหนดภารกิจหลกั (Mission) ส�าหรบัฝ่ายบริหาร 

และฝ่ายจดัการ รวมทัง้ ก�าหนดแผนการด�าเนินงานหลกัและ

เป้าหมายทางธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบาย แผนการ

ด�าเนินงานประจ�าปีและงบประมาณประจ�าปีท่ีไดร้บัอนุมติจาก

คณะกรรมการ เพ่ือใหฝ่้ายบริหารและฝ่ายจดัการน�าไปด�าเนิน

การต่อไป

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่าย

บริหาร และฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ

กรรมการบริษทั

6. ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และขอ้ก�าหนด เพ่ือใหแ้น่ใจ

ว่าการด�าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

และเพ่ือผลประโยชนข์องบริษทั รวมถงึเพ่ือรกัษาระเบียบวินยั

ภายในองคก์ร

7. พิจารณาเห็นชอบหรือมีอ�านาจ ในการว่าจา้ง แต่งตัง้ โยก

ยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก�าหนดอตัราค่าจา้งและค่าตอบแทน 

บุคคลากรซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ในต�าแหน่ง

ตัง้แต่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จนถงึผูอ้�านวยการฝ่าย โดย

ใหป้ระธานกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ�านาจในการด�าเนินการ

ดงักล่าวขา้งตน้

ส�าหรบัต�าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หากมีการว่าจา้ง 

แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก�าหนดอตัราค่าจา้งและ

ค่าตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั

8. พิจารณาเห็นชอบในโครงสรา้งเงินเดือนและผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนๆของผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และลูกจา้งของบริษทั 

รวมทัง้ท่ีเก่ียวกบัผลประโยชนแ์ละสวสัดิการ แลว้น�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติั
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4. การประชุม

(ก) คณะกรรมการบริหารจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมอย่างนอ้ย 

1 ครัง้ต่อเดือน และกรรมการบริหารจะตอ้งเขา้ร่วมประชุม

อย่างสม�่าเสมอ

(ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาด�าเนิน

การใดๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก�าหนดนี้ จะต้องประกอบดว้ย 

กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการ

บริหารทัง้หมด จงึจะถือว่าครบเป็นองคป์ระชุม

(ค) ในการออกเสียงของกรรมการบริหารในการประชุมคณะ

กรรมการบริหาร ใหก้รรมการบริหารแต่ละคนมีสิทธิออกเสียง

ไดท่้านละ 1 เสียง

(ง) การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จะตอ้งได้

รบัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง ของจ�านวนเสียงทัง้หมด

ของคณะกรรมการบริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่ในการ

พิจารณาและลงมติในเร่ืองท่ีก�าหนดไวใ้นขอ้ 1, 10, 12, 14  

และ 15 ดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 

3 ใน 4 ของจ�านวนคณะกรรมการบริหารของบริษทัทัง้หมด

(จ) คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ และ/

หรือ คณะท�างาน และ/หรือ บุคคลใดๆ เพ่ือท�าหนา้ท่ีกลั่นกรอง

งานท่ีจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือใหด้�าเนิน

งานใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะ

กรรมการบริหาร หรือเพ่ือด�าเนินการใดแทนตามท่ีไดร้บัมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอ�านาจ

หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารได้

อน่ึงการอนุมติัรายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะ

เป็นการอนุมติัรายการท่ีท�าใหก้รรมการบริหาร หรือผูร้บัมอบ

อ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตน

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษทั หรือบริษทัย่อย หรือ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/

หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมการ

บริหารจะตอ้งน�าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั 

และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหพิ้จารณาและอนุมติัรายการ

ดงักล่าว ภายใต้ข้อบงัคบัหรือประกาศ หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจ

ปกติท่ีมีการก�าหนดขอบเขตท่ีชดัเจนไวแ้ลว้

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารท่ีมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษทันัน้  

จะตอ้งเป็นกรรมการบริหารท่ีไดร้บัการคดัสรรจากบุคคล

ภายนอกเท่านัน้ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนใหเ้ป็นตามท่ีท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษทัไดก้�าหนดไว้
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. เป็นกรรมการบริษทัฯ และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 

2. ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

3. เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ ตลอดจนมีความรู ้ ความเขา้ใจถงึคุณสมบติั หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในฐานะ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติังานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เพ่ือการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี และใหเ้ป็นไปตาม คู่มือ “หลกัการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีส�าหรบับริษทัจดทะเบียนปี 2555” คณะกรรม

การบริษทัฯ จงึไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination & Remuneration Committee) เพ่ือท�าหนา้ท่ี

สรรหาและพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ส่วนค่าตอบแทน

กรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งน�าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย

รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต�าแหน่ง

1 รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2 รองศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3 นายยรรยงค ์สวสัดิ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

*ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือใหก้ารสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ กบัคณะกรรมการชุดใหญ่ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นไปดว้ยความ

โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ จะมีความเป็นอิสระอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติั

หนา้ท่ีภายใตก้ฎบตัรฉบบันี้

1. องคป์ระกอบและการแต่งต ัง้

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบ

ดว้ยกรรมการอิสระ(Independent Director) และ/หรือ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non –Executive Director) อย่าง

นอ้ย 3 คน และจะตอ้งประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระเป็น

ส่วนใหญ่

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะแต่งตัง้

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นกรรมการ

อิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถ

ขอรบัค�าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสมทัง้

จากบุคลากรภายใน และภายนอกบริษทัฯ ดว้ยค่าใชจ่้ายของ 

บริษทัฯ ภายใตง้บประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการ 

บริษทัฯ 

- ให้เลขานุการบริษทัฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหนา้ท่ีสนบัสนุนใหก้าร

ด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นไปดว้ยความราบร่ืน
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2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ง

ตัง้ ทัง้นีก้รรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือก

ใหก้ลบัเขา้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้โดยไดร้บัเสียงขา้งมากจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ ส�าหรบัการแต่งตัง้กรรมการทดแทน

ในกรณีท่ีต�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็น 

ผูพิ้จารณาคดัเลือกกรรมการ และพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป

3. หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

การพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ี

ส�าคญั ดงัต่อไปนี ้

1. เสนอแนะเร่ืองค่าตอบแทนของกรรมการ และประธาน 

เจา้หนา้ท่ีบริหาร

2. ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี (Retainer fee) ค่าเบีย้ประชุม 

(Attendance fee) และค่าตอบแทนอ่ืนตามความเหมาะสม โดย

พิจารณาจากแนวปฏิบติัท่ีบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู่ 

ผลประกอบการของบริษทัฯ ตลอดจนความรบัผิดชอบ ความ

รูค้วามสามารถ และประสบการณข์องกรรมการ หรือประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ

3. น�าเสนอค่าตอบแทนท่ีก�าหนดต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพ่ือใหอ้นุมติัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ส่วน

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งน�าเสนอ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั

4. ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผล ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร และน�าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ หรือประเมินผล

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหากไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรม

การบริษทัฯ 

5. รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประจ�าต่อคณะกรรมการ 

บริษทัฯ และรายงานผลการปฏิบติัตามกฎบตัรในปีท่ีผ่านมา

ต่อผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานประจ�าปีของบริษทัฯ ในการประชุม 

ผูถื้อหุน้ เป็นตน้

6. พิจารณาและท�าหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบ

หมายแก่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นครัง้คราว

การสรรหา มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีส�าคญั ดงัต่อไปนี ้

(1) พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษทัฯ ทัง้ในเร่ือง

ของจ�านวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาด ประเภท และ

ความซบัซอ้นของธุรกิจ คุณสมบติัของกรรมการแต่ละคนใน

ดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัฯ ด�าเนินกิจการอยู่

(2) พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระ

ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทัฯ โดยความเป็นอิสระ

อย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สานักงาน ก.ล.ต. 

ก�าหนด

(3) ก�าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด�ารงตา

แหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณากรรมการเดิมเพ่ือเสนอให้ด�ารง

ต�าแหน่งต่อ หลกัเกณฑก์ารประกาศรับสมัครต�าแหน่ง

กรรมการ หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอช่ือ

กรรมการ หลกัเกณฑก์ารใชบ้ริษทัภายนอกสรรหา หลกัเกณฑ์

การพิจารณาบุคคลจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลกั

เกณฑก์ารใหก้รรมการ แต่ละคนเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม

(4) จัดท�าแผนการพัฒนากรรมการ เพ่ือพัฒนาความรู้

กรรมการปัจจุบนัและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจท่ี

กรรมการบริษทัด�ารงต�าแหน่งอยู่ บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ 

และพฒันาการต่างๆท่ีส�าคญั เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ บริษทัฯ 

(5) จดัท�าแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และ 

ทบทวนแผนการพฒันาประธานกรรมการบริหารและประธาน 

เจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นต่างๆ (Chief) 

รวมถงึผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือเตรียมความพรอ้มเป็นแผนต่อ

เน่ืองให้มีผูสื้บทอดงานในกรณีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

(CEO) ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นต่างๆ (Chief) หรือผูบ้ริหารระดบั

สูงในต�าแหน่งนัน้ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี

ไดเ้พ่ือให ้การบริหารงานของบริษทัสามารถด�าเนินไปไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง

(6) เสนอหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการคดัเลือกกรรมการ

บริษทั กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และ ผูบ้ริหารระดบั

สูง ไดแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ประธานเจา้หนา้ท่ี

ดา้นต่างๆ (Chief) รวมถงึผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารสูงสุด

ในสายบญัชีหรือการเงิน
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(7) ด�าเนินการสรรหา คดัเลือกและเสนอผูท่ี้มีคุณภาพและ

คุณสมบติัเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้และก�าหนดค่า

ตอบแทน

(8) เสนอหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และขัน้ตอนการด�าเนินการ

ประเมินผลงานผูบ้ริหารระดบัสูงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

(9) ด�าเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั คณะ

กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูงตามท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทัฯ 

(10) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรรหา ตามท่ีคณะ

กรรมการบริษทัฯ มอบหมาย

4. การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งจดั

ให้มีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ตามความจ�าเป็นและ

เหมาะสม

2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะ

ก�าหนดวาระการประชุมแต่ละครัง้ และเป็นประธานในการ

ประชุม นอกจากนัน้ตอ้งมีการจดและเก็บบนัทึกการประชุม

ทุกครัง้

3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตอ้งจดัส่งใหแ้ก่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหนา้ก่อน

การประชุม

4. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง

จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม

5. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วม

ประชุม ทัง้นี ้ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้

ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองนัน้

5. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้อง

รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และ

รายงานการท�าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงาน

ประจ�าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี้

1. รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. จ�านวนครัง้ในการประชุม

3. จ�านวนครัง้ท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แต่ละคนเขา้ร่วมประชุม

4. ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก�าหนดไว้
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน

2. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ บริษทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม บริษทัย่อยล�าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

4. มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท�าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหน่ึงคน 

มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท�าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ท่ีเป็นผูท้รง

คุณวุฒิในหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบญัชี การเงิน ดา้นเศรษฐศาสตร ์และดา้นบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ดงันี้

รายช่ือ ต�าแหน่ง

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ

3. ศาสตราจารย ์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ จ�านวน 2 ใน 3 ท่านไดแ้ก่ รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์และศาสตราจารย.์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ เป็น

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุนนัท ์วงศมุ์ทธาวณิชย ์: ซ่ึงปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่งเป็นผูอ้�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของบริษทัฯ 

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปนี:้-

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง

และเพียงพอ

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน ( internal 

control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจ

สอบภายใน

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ

เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่า

ตอบแทนของบุคคลดงักล่าวตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้

สอบบญัชี รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่าย

จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้

ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการ 

ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้

ในรายงานประจ�าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบ

ดว้ยขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี้

- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้อง

รายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
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- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ 

บริษทัฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี

- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผล

ประโยชน์

- จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วม

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน

- ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (charter)

- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภาย

ใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบ

หมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

บริษทัฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบริษทัฯ ยงัคงมีความ

รบัผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก

3. อ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็น

อิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจ�าเป็นดว้ยค่า

ใชจ่้ายของบริษทัฯ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเรียกขอขอ้มูลจากหน่วย

งานต่าง ๆ  ของบริษทัฯ ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ือง

ต่าง ๆ ได้

4. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การประชุม ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบจดัประชุมอย่าง

นอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน กรรมการตรวจ

สอบคนใดคนหน่ึง หรือกรรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ 

อาจขอใหมี้การจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้

2. การลงคะแนนเสียง กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย

ใด ๆ  ในเร่ืองท่ีพิจารณาหา้มมิใหแ้สดงความเห็นและลงคะแนน

เสียงใดเร่ืองนัน้ๆ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. รายงานการประชุม ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้

จดและจดัท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง

รายงานการประชุมดงักล่าวจะตอ้งน�าส่งคณะกรรมการตรวจ

สอบเพ่ือการรบัรองและน�าส่งคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือท่ี

คณะกรรมการบริษทัฯ จะไดท้ราบถึงกิจกรรมของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

5. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือ

มีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท�าดงัต่อไปนีซ่ึ้งอาจมี 

ผลกระทบอย่างมีนยัส�าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนิน

งานของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ

กรรมการของบริษทัฯ เพ่ือด�าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายใน

เวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในเร่ืองต่อไปนี้

1. รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

2. การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปรกติหรือมีความบกพร่องท่ีส�าคญั

ในระบบการควบคุมภายใน

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หรือขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ถงึส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัส�าคญัต่อฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะ

กรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งด�าเนินการปรบัปรุง

แก้ ไขเม่ือครบก�าหนดเวลาท่ีก�าหนดไวร่้วมกนั หากคณะ

กรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด�าเนินการ

แก้ไขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์หรือ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได้
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

	 เพ่ือเป็นการด�าเนินการตามหลกัการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ	บริษทัฯ	 และตามหลกัการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในดา้นการบริหารจดัการความเส่ียง	รวมทัง้บริษทัฯ	 เล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหารความเส่ียง	 

(Risk	Management)	ท่ีดี	จะเป็นส่วนช่วยเพ่ิมมูลค่าของกิจการใหแ้ก่ผูถื้อหุน้	ส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ	มีการเติบโตท่ีมั่นคงและยั่งยืน	ตลอดจน

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของ	บริษทัฯ	 ใหสู้งย่ิงขึน้	บริษทัฯ	จงึจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึน้มาเพ่ือเป็นหน่วยงาน 

ท่ีศกึษา	ติดตาม	ประเมิน	จดัล�าดบัความส�าคญั	และใหค้�าแนะน�าในการป้องกนัหรือแก้ไขความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ไดท้ ัง้จากปัจจยัภายใน

และภายนอก	เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ	ต่อไป

	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ไดมี้การก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง	โดยเนน้ใหมี้การปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความ

เส่ียงทัง้องคก์ร	เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายการบริหารความเส่ียงท่ีก�าหนดไว	้โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	ตอ้งก�าหนดเป้าหมาย	ดชันี

ชีว้ดัความเส่ียง	มีแผนปรบัปรุงความเส่ียง	และรายงานผลการบริหารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษทัฯ	

รบัทราบในการประชุมทุกครัง้

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต�าแหน่ง

1 ศาตราจารย	์ดร.	ก�าพล	ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

2 นายพรอ้มพงศ	์ไชยกุล กรรมการบริหารความเส่ียง

3 นายยรรยงค	์สวสัดิ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง

4 นายเรืองพจน	์ภคัดุรงค ์ กรรมการบริหารความเส่ียง

5 นายนริศ	จนัทรแ์ดง กรรมการบริหารความเส่ียง

6 นายโชติศกัดิ	์พรหมวาส กรรมการบริหารความเส่ียง

7 นายวิจะยะ	กล่ินเกษร กรรมการบริหารความเส่ียง

8 นายปรีชา	บุตรวิชา กรรมการบริหารความเส่ียง

9 นางผ่องพรรณ	พุทธงั กรรมการบริหารความเส่ียง

10 นางสาวสุนนัท	์วงศมุ์ทธาวณิชย	์ กรรมการบริหารความเส่ียง

11 นายกรทกัษ	์วีรเดชะ กรรมการบริหารความเส่ียง

12 นายสมชาย	บิลแหละ กรรมการบริหารความเส่ียง

*ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	เป็นกรรมการอิสระ

องคป์ระกอบ

-	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง

-	คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	ประกอบดว้ย	กรรมการ

อิสระและผูบ้ริหารระดบัสูงจากฝ่ายงานท่ีส�าคญัต่างๆ	ของ

บริษทั	จ�านวนไม่นอ้ยกว่า	5	คน

-	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	แบ่งเป็น	2	กรณี

• กรรมการท่ีมาจากกรรมการอิสระ	ใหด้�ารงต�าแหน่งวาระละ	

3	ปี	ทัง้นี	้กรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือก

ใหก้ลบัเขา้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได	้หากในกรณีท่ีกรรมการออก

หรือว่างลงก่อนวาระไม่ว่าในกรณีใด	ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ	

สามารถแต่งตัง้กรรมการอิสระท่านอ่ืนเขา้มาด�ารงต�าแหน่ง

แทนได	้โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากบัวาระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมการท่ีตนแทน

• กรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหารระดบัสูง	 ให้ด�ารงต�าแหน่งได้

ตลอดอายุการท�างานท่ียงัคงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในฝ่ายงาน

นัน้ๆ	 ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหารระดบัสูง

จากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงว่างลงไม่ว่าในกรณีใดๆ	 ให้บุคคลท่ีมี

คุณสมบติัและมีต�าแหน่งหนา้ท่ีเดียวกนัหรือเทียบเท่าเขา้เป็น

กรรมการแทน	 โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน

ต�าแหน่งกรรมการไดต้ลอดไปจนกว่าจะไดร้บัการเล่ือนขัน้	

ยา้ย	 ลาออก	หรือไล่ออก	หรือเพราะเหตุอ่ืนใดอนัท�าให้ ไม่

สามารถท�างานในต�าแหน่งหนา้ท่ีดงักล่าวได้
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อ�านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

1. ก�าหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเส่ียง และจดัท�า

รายงานการบริหารความเส่ียง (Risk Reporting) เสนอต่อคณะ

กรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในการ

ก�าหนดแผนการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และน�าไปปฏิบติั

ใชภ้ายในบริษทัฯ 

2. ศกึษา ประเมิน และติดตามความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถงึ

ก�าหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวม 

(Integrated Risk Management) โดยใหค้รอบคลุมความเส่ียง

หลกัทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกของธุรกิจ อาทิเช่น

2.1 ปัจจยัภายใน

 - ความเส่ียงจากการบริหารธุรกิจ (Business Risk)

 - ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk)

 - ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ (Operational Risk)

2.2 ปัจจยัภายนอก

 - ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk)

 - ความเส่ียงจากขอ้กฎหมายหรือนโยบายภาครฐั (Regulatory /  

     Political Risk) เป็นตน้

3. ดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความ

เส่ียงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิภาพ และมีการปฏิบติัตามอย่างต่อเน่ือง

4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเส่ียงอย่าง

สม�่าเสมอ เพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระส�าคญัและด�าเนิน

การให้มีการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดขึน้อย่างเพียงพอ และ

เหมาะสม

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างสม�่าเสมอ เก่ียวกบั

ความเส่ียง การบริหารความเส่ียง การจดัการความเส่ียง รวม

ถึงสถานะความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ต่อบริษทัฯ รวมถึงส่ิงท่ีตอ้ง

ปรบัปรุงหรือแก้ไข เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร

ความเส่ียงท่ีก�าหนด

6. ใหมี้อ�านาจแต่งตัง้คณะท�างาน และ/หรือ บุคลากรเพ่ิมเติม 

หรือว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญอิสระจากภายนอกไดต้ามความจ�าเป็น 

เพ่ือศกึษา ประเมิน ติดตามและเสนอแนะแนวทางการบริหาร

จดัการความเส่ียง

7. จดัท�ารายงานประเมินผลการปฏิบติังานประจ�าปีของคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง รวมทัง้ก�าหนดเป้าหมายและแผน

งานในการด�าเนินการส�าหรบัปีต่อไป เพ่ือเสนอต่อคณะกรรม

การบริษทัฯ 

8. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปล่ียนแปลงใด

เก่ียวกบักฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต่อคณะ

กรรมการบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัปรบัปรุงใหมี้ความเหมาะสม

หรือใหเ้ป็นตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะ

กรรมการบริษทัฯ มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งจดัใหมี้การประชุม

อย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งมี

กรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงจึงจะครบองค์

ประชุม

3. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถือตาม

เสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในครัง้นัน้ๆ

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจเชิญบุคคลอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุมเพ่ือเขา้ร่วมการประชุม

ไดต้ามความจ�าเป็น

5. การจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมใหก้บัคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงทุกท่านตอ้งไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม 

และตอ้งจดัท�ารายงานการประชุมส่งให้กบัคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงทุกท่านภายใน 14 วนัท�าการภายหลงัการ

ประชุมเสร็จสิน้

6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีรบัผิด

ชอบในการจดัเตรียมความพร้อมส�าหรบัการประชุม อนั

ประกอบดว้ย การจดัเตรียมสถานท่ีการประชุม วาระการ

ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เป็นตน้

การรายงานผลการปฏิบติังาน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งรายงานผลการด�าเนิน

การในการบริหารและจดัการความเส่ียง รวมถงึสถานะความ

เส่ียงในแต่ละหวัขอ้ท่ีก�าหนดไว ้ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือ

ให้ความมั่ นใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้ร ับทราบและ

ตระหนกัถงึปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส�าคญั

ต่อสถานะการด�าเนินธุรกิจของบริษทั

ขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

1. ดูแล ปฏิบติังานประจ�าตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชนข์อง

บริษทั และบริหารจดัการ การด�าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไป

ตามนโยบาย เป้าหมาย และสอดคลอ้งกบัแผนงานการด�าเนิน

ธุรกิจ งบประมาณประจ�าปีของบริษทั และกลยุทธ ์ในการ

ด�าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีก�าหนดโดยท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษทั และ/หรือ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหาร

2. ก�ากบัดูแลการด�าเนินการดา้นการเงิน การตลาด งาน

บริหารบุคคล และดา้นการปฏิบติังานอ่ืนๆ โดยรวม เพ่ือใหเ้ป็น

ไปตามนโยบายและแผนการด�าเนินงานของบริษทั ท่ีก�าหนด

ไว้โดยคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

3. มีอ�านาจว่าจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก�าหนด

อตัราค่าจา้งและค่าตอบแทน บ�าเหน็จรางวลั ปรบัขึน้เงินเดือน 
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ส�าหรบัพนักงานบริษทัในต�าแหน่งรองประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร จนถงึผูอ้�านวยการฝ่าย โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั

มอบหมาย

4. มีอ�านาจว่าจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก�าหนด

อตัราค่าจา้งและค่าตอบแทน บ�าเน็จรางวลั ปรบัขึน้เงินเดือน 

พนกังานของบริษทัในต�าแหน่งต�่ากว่าผูอ้�านวยการฝ่าย

5. อนุมติัการซือ้เคร่ืองจกัรภายในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียง

ครัง้เดียวหรือต่อเน่ือง) ไม่เกินธุรกรรมละ 4 ลา้นบาท และ ปี

ละไม่เกิน 20 ลา้นบาท เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะ

กรรมการบริหารของบริษัทไว้แล้ว และ/หรือปรากฏใน 

แผนการด�าเนินงาน หรืองบประมาณประจ�าปีของบริษทัแลว้

6. มีอ�านาจอนุมติัการเลิกใช ้และการจ�าหน่ายสินทรพัย ์หรือ

การขาย และเช่ากลบัคืนสินทรพัย ์ ตามระเบียบปฏิบติัเร่ือง 

การเลิกใช ้และจ�าหน่ายสินทรพัย ์หรือการขายและเช่ากลบัคืน

สินทรพัย ์ในกรณีท่ีมูลค่าสุทธิทางบญัชีไม่เกิน 1 ลา้น บาท

7. การท�าสญัญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ เพ่ือประโยชนข์อง

บริษทั ให้น�าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา 

เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั

8. มีอ�านาจอนุมติัการสั่งซือ้วตัถุดิบ ในวงเงินไม่เกิน10 ลา้น

บาทหรือ เทียบเท่าต่อ 1 ธุรกรรม ต่อเดือน

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัและ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้มีอ�านาจ ด�าเนิน

การใดๆ ท่ีจ�าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว

ทัง้นี ้ในการด�าเนินการเร่ืองใดท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ

ผูร้บัมอบอ�านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือบุคคล ท่ี

อาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/

หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือ

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั และ/หรือบริษทัย่อย 

และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่มี

อ�านาจด�าเนินการ

การประชุมคณะกรรมการ

ส�าหรบัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบในปีหนา้คือปี 2565 นัน้ บริษทัฯ ไดก้�าหนดตาราง

การประชุม วนั-เวลาไวล่้วงหนา้ตลอดทัง้ปีแลว้ และไดแ้จง้ให้

กบัคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบรบั

ทราบเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้

และบริษทัฯ ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จ�านวน

อย่างนอ้ย 6 ครัง้ต่อปีทัง้นีเ้ลขานุการบริษทัฯ ท�าหนา้ท่ีจดัส่ง

หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วาระการประชุม 

และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กบักรรมการบริษทัฯ 

เป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพ่ือใหก้รรมการไดมี้การ

ศกึษารายละเอียดการประชุมมาล่วงหนา้ 

ในปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการรวม

ทัง้สิน้ 6 ครัง้ (บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัการประชุมคณะ

กรรมการบริษทัฯ อย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้) โดยในแต่ละครัง้

มีกรรมการเกือบทัง้หมดเขา้ร่วมประชุม ในการเรียกประชุม

คณะกรรมการ เลขานุการบริษทัฯ ท�าหนา้ท่ีจดัการประชุม ส่ง

หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนั

ประชุมเว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ

ประโยชนข์องบริษทัฯ จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน เช่นทาง

โทรศพัท ์หรือทางเมลเ์พ่ือก�าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้

พรอ้มทัง้จดบนัทกึการประชุม และจดัเก็บรายงานการประชุม

ท่ีผ่านการรบัรองของคณะกรรมการบริษทัฯ ไวทุ้กครัง้
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7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริหารและผูบ้ริหาร

แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ              

ผูบ้ริหารระดบัสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration 

Committee) จะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยจะเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั ทัง้นีใ้นส่วนของค่า

ตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้โดยบริษทัฯ ไดก้�าหนดแนวทาง การก�าหนดค่า

ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงไวด้งันี้

แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทัฯ จะก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมทัง้นี้

เพ่ือสามารถดึงดูดและรกัษากรรมการท่ีมีความรู้ ความ

สามารถ ให้ท�างานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัส�าคญัท่ีใช้ในการ

พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ

• ผลประกอบการบริษทัฯ 

• หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมาย

• อตัราค่าตอบแทนโดยเฉล่ียของบริษทั ต่าง ๆ  ในอุตสาหกรรม

เดียวกนั

โครงสรา้งของค่าตอบแทน จะประกอบดว้ย ค่าตอบแทน

ประจ�าปี ( Retainer Fee) และค่าเบีย้ประชุม (Attendance Fee)

7.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหาร
7.4.1 คณะผูบ้ริหาร

รายช่ือ ต�าแหน่ง

1 นายวิรตัน ์ผูกไทย • ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

• กรรมการบริหาร

2 นายเรืองพจน ์ภคัดุรงค ์ • ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการปฏิบติัการ

• กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

3 นายนริศ จนัทรแ์ดง • ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการตลาด

• กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหารความเส่ียง

4 นายโชติศกัดิ ์พรหมวาส • ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน

• กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหารความเส่ียง

แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรบั ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนส�าหรบั

ผูบ้ริหารระดบัสูง ในระดบัรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สาย

งานต่าง ๆ  ผูอ้�านวยการอาวุโส และผูอ้�านวยการ สายงานต่างๆ 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมท่ีจะสามารถดงึดูดและ

รกัษาผูบ้ริหารระดบัสูงให้ท�างานให้กบับริษทัฯ โดยปัจจยั

ส�าคญัท่ีใช้ในการพิจารณา ก�าหนดค่าตอบแทน คือ

• ผลประกอบการของบริษทัฯ 

• การพิจารณาขึน้ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจ�าปี จะ

พิจารณาจากผลการปฏิบติังานเทียบกบัตวัชีว้ดัผลงานหลกั 

(Key Performance Indicator – KPI)

• บริษทัฯ จะน�าอตัราค่าตอบแทนเฉล่ียของอุตสาหกรรมและ

ค่าเฉล่ียของตลาดมาประกอบการพิจารณา

นอกจากนัน้บริษทัฯ อาจจะขอค�าปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การบริหารทรพัยากรบุคคลมาประกอบการพิจารณา โดยคิด

ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 
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7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร

 (หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน

ปีบญัชี 2563 

สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2563

ปีบญัชี 2564 

สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2564

จ�านวนราย ค่าตอบแทนรวม จ�านวนราย ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนรวม 6 17,759,142 6 22,570,212

โบนสัรวม 6 1,845,373 6 2,309,814

กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ 5 588,250 5 1,147,538

รวม 20,192,765 26,027,564

7.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังาน

บุคลากรของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ�านวนพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ของบริษทัฯ แบ่งตามสายงานหลกั ดงันี้

(หน่วย: คน)

สายงานหลกั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564

สายงานดา้นปฏิบติัการและพฒันา 908 885

สายงานดา้นซพัพลายเชน 68 60

สายงานดา้นการเงินและการบริหาร 45 44

สายงานดา้นการพฒันาธุรกิจ 25 30

สายงานดา้นเทคโนโลยี 17 15

รวม 1,063 1,034

ทัง้นีบ้ริษทัฯ มีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนของพนกังานตาม

ผลประกอบการของบริษทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และ

มีการทบทวนนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนของพนกังาน

เพ่ือให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบับริษัทท่ี

ประกอบอุตสาหกรรมเดียวกนั และอยู่ในบริเวณสถาน

ประกอบใกลก้นั

บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัสวสัดิการอนัเป็นประโยชน์ใหก้บั

พนกังาน เช่น กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ ตรวจสุขภาพพนกังาน

ประจ�าปี นอกจากนีย้งัสนบัสนุนใหพ้นกังานเล่นกีฬาและรกั

การอ่าน เพ่ือใหพ้นกังานไดอ้อกก�าลงักาย และผ่อนคลายจาก

การท�างาน โดยจดัสรา้งสนามแบดมินตนัในอาคาร จดัเตรียม

โตะ๊ปิงปอง และจดัสรา้งหอ้งสมุดไวใ้หค้น้ควา้หาความรู้

นโยบายในการพฒันาพนกังานของบริษทัฯ

บริษทัฯ มีกระบวนการด�าเนินงานในการพฒันาบุคลากรหรือ

พนกังานใหมี้ความรูค้วามช�านาญ ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อ

บริษทัฯ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติั

งานของบริษทัฯ ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดยมีเป้าหมายให้

พนกังานของบริษทัฯ เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ กล่าวคือ

1. เรียนรูง้านหลายประเภท

2. ปฏิบติังานไดห้ลายหนา้ท่ี

3. มีทกัษะในการปฏิบติังานอย่างกวา้งขวาง

4. สามารถสบัเปล่ียนหนา้ท่ีกบัเพ่ือนร่วมงานได้



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)78

เน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ ใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาบุคลากรเป็นอย่างสูง บริษทัฯ จงึมีนโยบายในการพฒันาบุคลากร 

ซ่ึงมีขอ้หลกั ๆ ดงัต่อไปนี้

1. จดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาบุคลากรในองคก์ร

2.ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรดา้นอ่ืน ๆ ในทุกระดบั โดยจดัใหมี้การฝึกอบรมทัง้ภายในและ ภายนอกอย่างสม�่าเสมอ

3.จดัใหมี้การพฒันาบุคลากรร่วมกบัลูกคา้เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็น Joint Innovation

4.ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายในการเพ่ิมพูน และพฒันาความรูอ้นัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของผูบ้ริหาร และพนกังานอย่างยั่งยืน 

เน่ืองจากตระหนกัถงึคุณค่าของการพฒันาความรู ้ความสามารถ

7.6 ขอ้มูลส�าคญัอ่ืนๆ

7.6.1 รายช่ือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ

- เลขานุการบริษทัฯ และหวัหนา้งานก�ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ (Compliance) นายยรรยงค ์สวสัดิ ์

- ผู ้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบญัชี นายโชติศกัดิ ์พรหมวาส

- ผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ นางสาวสุนนัท ์วงศมุ์ทธาวณิชย ์

7.6.2 รายช่ือหวัหนา้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

Investor Relations Contact

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

(มหาชน)

605-606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

Email: ir@starsmicro.com

โทรศพัท ์035-258-555 ต่อ 313

โทรสาร 035-258-914

7.6.3 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 ไดอ้นุมติัแต่งตัง้ ผูส้อบ

บญัชีจาก บริษทั ส�านกังานอีวาย จ�ากดั ไดแ้ก่ นางสาววิสสุตา 

จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3853) และ/หรือ 

นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ ์(ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4501) 

และ/หรือ นางสาวมณี รตันบรรณกิจ (ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เลขท่ี 5313) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดย

อนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ�าปี 2564 รวมเป็นเงิน

ทัง้สิน้ 2,350,000 บาท

แสดงค่าตอบแทนการสอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี (ปี 2562-2564) ดงัต่อไปนี้
 หน่วย: บาท

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 2,300,000 2,350,000 2,350,000

 

ผูส้อบบญัชี

บริษทั ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั

ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศพัท ์0-2264-0777

โทรสาร 0-2264-0789-90
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การสรรหากรรมการ

ปี 2564 บริษทัฯ ไดส้รรหากรรมการใหม่ จ�านวน 1 ราย ทดแทน

กรรมการท่ีลาออก เพ่ือใหจ้�านวนกรรมการเหมาะสมกบัการ

ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ทัง้นีก้ารสรรหากรรมการใหม่ เป็น

ไปตามหลกัการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี และผ่านคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนท่ีจะเสนอกบั คณะ

กรรมการบริษทัฯ และไดร้บัการอนุมติัจากท่ีผูป้ระชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 แลว้

วิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นคณะ

สรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการโดย

พิจารณาจากปัจจยัหลายประการ โดยกรรมการท่านใหม่ท่ีจะ

สรรหามานัน้ จะตอ้งมีคุณสมบติั ความรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจ และสอดคลอ้ง

กบักลยุทธ ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในปัจจุบนั และ

อนาคต

โดยได้ก�าหนด หลกัเกณฑ์ในการแต่งต ัง้และถอดถอน

กรรมการ  ดงันี้

1. คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอย่าง

นอ้ย 5 คน และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

และกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามท่ี

กฎหมายก�าหนด หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็น

หุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและด�าเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของ 

บริษทัฯ เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติ

แต่งตัง้

2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดยใชเ้สียงขา้ง

มากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี้

2.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง

2.2 ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นราย

บุคคลไป

2.3 บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดบัลงมาเป็นผู้ได้

รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัการ

เลือกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ�านวนท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผูเ้ป็นประธานเป็น 

ผูอ้อกเสียงชีข้าด

3. ในการประชุมสามญัประจ�าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก

ต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 

3 ส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภาย

หลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นัน้ ให้ใชวิ้ธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุด

นัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจ

ไดร้บัเลือกเขา้มาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

4. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก

ถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงซ่ึง

มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่

วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็น

กรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่า

วาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก

ต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัได้ ไม่น้อยกว่ากึ่ งหน่ึงของ

จ�านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. รายงานผลการด�าเนินงานส�าคญัดา้นการก�ากบัดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
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การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการเขา้ใหม่

บริษทัฯ เห็นความส�าคญัในการปฐมนิเทศใหก้บักรรมการใหม่ 

ซ่ึงเป็นเร่ืองจ�าเป็นและเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงต่อกรรมการใหม่

อย่างมาก เพราะเป็นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจและ

การด�าเนินงานดา้นต่างๆของบริษทัฯ ก่อนท่ีจะเขา้ประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้แรก ดงันัน้คณะกรรมการบริษทัฯ 

จงึไดก้�าหนดเป็นนโยบายใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุก

ครัง้ โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัฯ จดัเตรียมเอกสาร

และน�าส่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชนต่์อการปฏิบติังานให้กบั

กรรมการใหม่ เช่นขอ้บงัคบับริษทัฯ ลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน อ�านาจหนา้ท่ีคณะ

กรรมการบริษทัฯ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน 

การเปิดเผยสารสนเทศ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

กรรมการ และกรรมการชุดย่อย และขอ้มูลท่ีส�าคญัของบริษทัฯ 

และขอ้มูลทั่วไป รวมถงึขอ้มูลผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นตน้ รวม

ทัง้จะไดร้บัการเชิญเขา้ร่วมการปฐมนิเทศดว้ย ซ่ึงจะไดร้บัเชิญ

เขา้เย่ียมชมกิจการของบริษทัฯ และไดร้บัทราบขอ้มูลท่ีส�าคญั

ของบริษทัฯ ทัง้นีก้รรมการท่านอ่ืนๆท่ีสนใจอาจเขา้ร่วมการ

ปฐมนิเทศดงักล่าวดว้ย

ส�าหรบักรรมการใหม่ท่ีไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตร

กรรมการบริษทัจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย บริษทัฯ จะส่งเขา้ร่วมอบรม โดยบริษทัฯ 

จะเป็นรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทัง้หมด

ส�าหรบัปี 2564 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิตรเกษม งามนิล ได้

เขา้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ท่านใหม่ มีผลตัง้แต่วนั

ท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2564 และไดร้บัการปฐมนิเทศจาก เลขานุการ 

บริษทัฯ เพ่ือท�าความเขา้ใจ ในฐานะกรรมการท่านใหม่ของ 

บริษทัฯ แลว้ และไดผ่้านการอบรมหลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 107 

จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัฯ แลว้ เช่นกนั

การสรรหากรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะตอ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ย

กว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด และจะตอ้งไม่ต�่ากว่า 

3 คน บริษทัฯ มีแนวทางในการคดัเลือกกรรมการอิสระใน

ลกัษณะเดียวกบัการคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหาร ทัง้นี ้ ผู ้

ท่ีจะไดร้บัการคดัเลือกเขา้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระจะ

ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัฯ ก�าหนด

ปี 2564 บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน จากกรรมการ

ทัง้หมด 7 ท่าน ทัง้นีก้รรมการอิสระทัง้ 3 ท่านมีคุณสมบติัครบ

ถว้นตามท่ีบริษทัฯ ก�าหนด

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ จะตอ้งมีกรรมการอิสระ

อย่างนอ้ย 3 คน บริษทัฯ มีแนวทางในการคดัเลือกกรรมการ

ตรวจสอบในลกัษณะเดียวกบัการคดัเลือกกรรมการอิสระ 

ทัง้นีผู้ท่ี้ไดร้บัการคดัเลือกเขา้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบ จะตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะ

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่าง

สมบูรณ ์และมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก�าหนด

ปี 2564 บริษทัฯ มีกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน ทัง้นี้

กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง

คณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้อ�านาจ ในการว่าจา้ง แต่งตัง้ 

โยกย้าย ปลดออก เลิกจา้ง ก�าหนดอตัราค่าจา้งและค่า

ตอบแทน บุคคลากรซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ใน

ต�าแหน่งตัง้แต่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จนถงึผูอ้�านวยการ

ฝ่าย โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ�านาจในการ

ด�าเนินการ

ส�าหรบัต�าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หากมีการว่าจา้ง 

แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก�าหนดอตัราค่าจา้งและ

ค่าตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 

โดยจ�านวนบริษทัในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน

ตอ้งไม่เกิน 5 บริษทั เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และตอ้ง

รายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงในการด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร

บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบั

สูง ในดา้นการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี และในดา้นการบริหาร

อย่างต่อเน่ือง โดยกรรมการและผูบ้ริหารจะเขา้ร่วมการ

สมัมนาและการฝึกอบรมท่ีจดัขึน้ โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ส�านกังาน ก.ล.ต. หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) กรรมการทุกท่านไดผ่้านการฝึก

อบรมในหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซ่ึงจดัโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะ

กรรมการชุดย่อย

บริษทัฯ มีนโยบาย ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ 

และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณา

ผลงานท่ีผ่านมาว่ามีขอ้ดี และขอ้บกพร่องประการใดบา้ง ทัง้นี ้

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบติังานในอนาคตตลอดจน

เพ่ือสรา้งความเขา้ใจอนัดีในการปฏิบติังานร่วมกนัของคณะ

กรรมการทุกท่าน

ส�าหรบัปี 2564 นี ้ผลการประเมินตนเอง อยู่ในเกณฑท่ี์ดี และ

คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ไดท้�าหนา้ท่ี

สอดคลอ้งตามอ�านาจหนา้ท่ี และกฎบตัรของคณะกรรมการ 

และปฏฺบติังานร่วมกนัไดอ้ย่างเขา้ใจอนัดี

การประเมินผลประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

บริษัทฯ ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน             

เจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือก่อใหเ้กิดการพิจารณา

ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้บริษทัฯ และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร โดยใชห้ลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ จดทะเบียนส่วนใหญ่นิยม

ใช ้ และตกลงกนัล่วงหนา้กบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตาม

เกณฑท่ี์เป็นรูปธรรม ซ่ึงหลกัเกณฑก์ารประเมินนัน้ตอ้งรวม

ถงึผลปฏิบติังานทางการเงิน ผลการปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์

เชิงกลยุทธ ใ์นระยะยาว เป็นตน้ ปัจจยัท่ีใช้ในการประเมินผล

ทัง้ในแง่การประเมินโดยใช้ปัจจยัทางการเงิน (Financial          

Metrics) และปัจจยัท่ีไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial         

Metrics) เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังาน

- ปัจจยัทางการเงิน (Financial Metrics) ไดแ้ก่ รายได ้ก�าไร

สุทธิ ก�าไรสุทธิต่อหุน้ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร 

(Return on Fixed Asset) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อ

หุ้น (Return on Equity) และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร ์

(Economic Value Added - EVA) ฯลฯ เป็นตน้

- ปัจจยัท่ีไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) ไดแ้ก่ 

วิสยัทศัน ์ภาวะความเป็นผูน้�า การบรรลุตามแผนกลยุทธ ์การ

บริหารความเส่ียง การมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัคณะกรรมการ 

บริษทัฯ การตอบสนองต่อความตอ้งการและทิศทางของคณะ

กรรมการบริษทัฯ การติดต่อส่ือสาร การบริหารงานทรพัยากร

บุคคล การขยายตลาด ฯลฯ เป็นตน้

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

บริษทัฯ มีแผนการสืบทอดต�าแหน่ง โดยกระบวนการสรรหา

จากบุคคลทัง้ภายในและภายนอกบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีระบบ

การคดัสรรบุคคลากรท่ีมีความเหมาะสมเขา้มารบัต�าแหน่ง

กรรมการ และฝ่ายบริหารท่ีส�าคญั และสอดคลอ้งกบัแผนการ

สืบทอดต�าแหน่ง ทัง้นีทุ้กต�าแหน่งจะตอ้งผ่านระบบการคดั

สรรท่ีโปร่งใส และเป็นธรรม

8.1.2 การเขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ไดมี้มติอนุมติัใหค้งอตัราค่าตอบแทนประจ�าปี 2564 ไวต้ามท่ีท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2563 ไดเ้คยมีมติอนุมติัไวด้งันี้

เงินเดือน (ต่อเดือน)  
/ ค่าเบีย้ประชุม (ต่อครัง้)

1. ประธานกรรมการ 36,000 บาท/เดือน

2. กรรมการบริษทัฯ 24,000 บาท/เดือน

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 36,000 บาท/เดือน

4. กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน

5. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษทัฯ , กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
ความเส่ียง (เฉพาะท่ีมาจากกรรมการอิสระ)

5,000 บาท/ครัง้

*สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ -ไม่มี-
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ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 

ในรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และในรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564ค่าตอบแทนกรรมการรวม เท่ากบั 

2,728,000 บาท และ 2,953,600 บาทตามล�าดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุมตามรายละเอียด

ดงัต่อไปนี้

  (หน่วย:บาท)

 รายช่ือกรรมการ

 ปีบญัชี 2563

สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2563

 ปีบญัชี 2564

สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2564

ค่าตอบแทนประจ�า

รายเดือน

(บาท/ปี)

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ปี)

ค่าตอบแทนประจ�า

รายเดือน

(บาท/ปี)

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ปี)

1.รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ 432,000 60,000 804,000 50,000

2.นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล 288,000 35,000 288,000 25,000

3.นายประสาท ยูนิพนัธุ ์ 432,000 40,000 57,600 5,000

4.รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 360,000 60,000 360,000 50,000

5.ศาสตราจารย ์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 360,000 70,000 360,000 60,000

6.ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล - - 248,000 20,000

7.นายยรรยงค ์สวสัดิ ์ 248,000 30,000          288,000          25,000

8.นายนทัธพงศ ์ไชยกุล 288,000 25,000          288,000          25,000

รวม 2,408,000 320,000      2,693,000        260,000

การเปล่ียนแปลง คณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2563 และ 2564

(1) นายประสาท ยูนิพนัธุ ์ไดล้าออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป

(2) รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรกัษาการประธานกรรมการ แทนนายประสาท ยูนิพนัธุ ์ มีผลตัง้แต่ 

วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป

(3) ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล ไดเ้ขา้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษทัฯ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2564

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน

ไม่มี
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รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2564

รายช่ือ

ประชุม

กรรมการ 

บริษทัฯ 

ประชุม

กรรมการ

ตรวจสอบ

ประชุม

กรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน

ประชุม

กรรมการ

บริหารความ

เส่ียง

ประชุม

กรรมการ

บริหาร

การ

ประชุม 

ผูถื้อหุน้

ประจ�าปี 

2564

1 รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ 6/6 4/4 2/2 - - 1/1

2 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล 6/6 - - 4/4 5/5 1/1

3 รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 6/6 4/4 2/2 - - 1/1

4 ศาสตราจารย ์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 6/6 4/4 - 4/4 - 1/1

5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิตรเกษม งามนิล 6/6 - - - - 1/1

6 นายยรรยงค ์สวสัดิ ์ 6/6 - 2/2 4/4 5/5 1/1

7 นายนทัธพงศ ์ไชยกุล 6/6 - - - 5/5 1/1

**บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564

8.1.3 การก�ากบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

นโยบายการก�ากบัดูแลและการบริหารจดัการบริษทั

ย่อยและบริษทัร่วม

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

(มหาชน) (“บริษทัฯ ”) ไดก้�าหนดแนวทางท่ีส�าคญัส�าหรบัการ

ก�ากบัดูแลการด�าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เพ่ือ

ดูแลผลประโยชนข์องเงินลงทุน ตามแนวทางการก�ากบัดูแล

กิจการท่ีดีและใหเ้ป็นไปตามกฏหมายบริษทัมหาชน พระราช

บญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมทัง้ประกาศ ขอ้

บงัคบั และหลกัเกณฑต่์างๆของคณะกรรมการก�ากบัหลกั

ทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ และตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี้

1. การแต่งต ัง้และความรบัผิดชอบบุคคลท่ีเป็น

กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

1.1 จ�านวนกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีบริษทัฯ จะแต่งตัง้ไป

ก�ากบัดูแลกิจการบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนัน้ อย่างนอ้ยควร

มีจ�านวนกรรมการเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้หรือขอ้ตกลง

ทางธุรกิจ

1.2 คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาเสนอ

บุคคลหรือผู้แทนของบริษัทฯ เพ่ือไปเป็นกรรมการหรือ                

ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ให้คณะกรรมการ 

บริษทัฯ พิจารณาอนุมติั ทัง้นี ้บุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น

ผูแ้ทนของบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้ามตามกฎหมายหรือขอ้ก�าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทัง้มี

ความรู ้ ความสามารถท่ีจะดูแลเงินลงทุนของบริษทัฯ ใหเ้กิด

ประโยชน์ได้

1.3 บุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตัง้ใหด้�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือ    

ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหนา้ท่ีความรบัผิด

ชอบดงันี้

1.3.1 ก�าหนดกลยุทธท์างธุรกิจ ดูแลนโยบาย แผนธุรกิจ และ

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามมติหรือนโยบายท่ีคณะ

กรรมการของบริษทัฯ ก�าหนด

1.3.2 ก�ากบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมปฎิบติัใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์ระเบียบประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง มติ

คณะกรรมการและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้ปฎิบติัใหเ้ป็น

ไปตามนโยบายการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีดี
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1.3.3 ใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะ

กรรมการของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการทั่วไปและด�าเนินธุรกิจตามปกติเพ่ือประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ และบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม

1.3.4 ไม่เขา้ท�ารายการและไม่ร่วมอนุมติั การเขา้ท�ารายการท่ี

กรรมการและผูบ้ริหารมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมี

ส่วนไดเ้สียในการเขา้ท�ารายการของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม

นัน้

1.3.5 ดูแล แนะน�า และติดตาม การด�าเนินงานดา้นต่างๆ เพ่ือ

ให้บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมมีผลการด�าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก�าหนด

1.3.6 รายงานประเด็นปัญหาการด�าเนินธุรกิจ ปัญหาทางการ

เงินท่ีมีนยัส�าคญั และการเขา้ท�ารายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนข์องบริษทัย่อยใหบ้ริษทัฯ ทราบ รวมทัง้รวบรวม

ขอ้มูลเอกสารและเขา้ร่วมชีแ้จงประเด็นต่างๆท่ีบริษทัฯ รอ้งขอ

2. เร่ืองท่ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบหรืออนุมติัจากคณะ

กรรมการของบริษทัฯ 

การเขา้ท�ารายการดงัต่อไปนี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั

ย่อยท่ีบริษทัฯ แต่งตัง้ตอ้งด�าเนินการขออนุมติั ต่อคณะ

กรรมการของบริษทัฯ ก่อนท่ีบริษทัย่อยจะจดัประชุมคณะ

กรรมการ และ/หรือ ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ของตนเอง

เพ่ือขออนุมติัก่อนเขา้ท�ารายการ

2.1 การแต่งตัง้กรรมการหรือผูบ้ริหาโดยอย่างนอ้ยตอ้งมีจ�านวน

ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ หรือขอ้ตกลงทางธุรกิจ

2.2 การออกหุน้เพ่ิมทุนใหม่ของบริษทัย่อย หรือการด�าเนินการ

อ่ืนใดอนัเป็นผลใหบ้ริษทัฯ มีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อยลดลง

2.3 การจ่ายและงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปีหรือเงินปันผล

ระหว่างกาลของบริษทัย่อย

2.4 การพิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณประจ�าปีของ

บริษทัย่อย

2.5 การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย

2.6 การแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัย่อย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ

ต่อฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน รวมถงึสิทธิในการ

แต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร สิทธิในการออก

เสียงลงคะแนนในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย

2.7 การเขา้ท�ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการได้

มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นของบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถงึแต่

ไม่จ�ากดัเพียง การขาย การซือ้ การโอน การรบัโอน การสละ

สิทธิ และการเขา้ท�า แก้ไข ยกเลิกสญัญาเช่า

2.8 การใหแ้ละการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้

ยืมเงิน การใหกู้ยื้มเงิน การใหสิ้นเช่ือ การค�า้ประกนั หรือ การ

ท�านิติกรรมผูกพนัใหบ้ริษทัย่อยมีภาระทางการเงินเพ่ิมขึน้

2.9 การเลิกกิจการของบริษทัย่อย

2.10 รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั

ย่อย หรือเป็นรายการท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อย่างมีนยัส�าคญั

ทัง้นี้ ให้น�ากฎหมาย หลกัเกณฑ ์ ประกาศและขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้งของหน่วยงานท่ีก�ากบัดูแลบริษทัฯ มาบงัคบัใช ้โดย

อนุโลม

3. แผนงาน งบการเงิน งบประมาณ และการเปิดเผย

ขอ้มูลของบริษทัย่อย

3.1 บริษทัย่อยตอ้งจดัท�าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปี 

เสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหแ้ลว้เสร็จก่อน

เร่ิมปีงบประมาณใหม่

3.2 บริษทัย่อยตอ้งจดัท�างบการเงิน (รายงานฐานะทางการ

เงินและผลการด�าเนินงาน) เป็นรายเดือน พรอ้มทัง้รายงาน

การวิเคราะหห์รือรายงานรายละเอียด ฐานะทางการเงิน ผล

การด�าเนินงาน และรายละเอียดค่าใชจ่้ายต่างๆ เทียบกบัช่วง

ท่ีผ่านมาและงบประมาณท่ีไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ใหแ้ก่บริษทัฯ ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัฯ ก�าหนด

3.3 บริษทัย่อยตอ้งเปิดเผยการเขา้ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ของบริษทัย่อย การไดม้าหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยข์อง

บริษทัย่อย การขยายการลงทุน และรายการท่ีไม่ใช่ธุรกิจปกติ

ของบริษทัย่อย ให้บริษทัฯ พิจารณาก่อนบริษทัย่อยเขา้ท�า

รายการ และเม่ือบริษทัย่อยเขา้ท�ารายการแลว้ จะตอ้งเปิดเผย

ความคืบหนา้และความส�าเร็จของการเขา้ท�ารายการดงักล่าว

ใหแ้ก่บริษทัฯ ดว้ย

3.4 บริษทัย่อยตอ้งหลีกเล่ียงการเขา้ท�ารายการท่ีก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เวน้แต่กรณีจ�าเป็น ท่ีไดแ้จง้ให้

แก่บริษทัฯ พิจารณาและอนุมติัก่อนเขา้ท�ารายการแลว้ ทัง้นี ้

ผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการดงักล่าว

3.5 บริษทัย่อยจะจดัให้มีและ/หรืออ�านวยความสะดวกแก่  

ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระภายนอก (Third Party Independent 

Auditor) เพ่ือตรวจสอบงบการเงินและรายงานต่อบริษทัฯ ทุก 

3 ปี หรือท่ีบริษทัฯ ก�าหนด

3.6 ในกรณีท่ีบริษทัฯ รอ้งขอ บริษทัย่อยตอ้งเขา้ชีแ้จงและ/

หรือน�าส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้บริษทัฯ ภายในระยะเวลาท่ี

ก�าหนด

3.7 บริษทัย่อยตอ้งจดัใหมี้ช่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและ

แนวทางการบริหารจดัการ เพ่ือใหบุ้คคลต่างๆทัง้ภายในและ

ภายนอกบริษทัย่อย สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบั

การทุจริตภายในบริษทัย่อยได้
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4. การใชข้อ้มูลภายในของบริษทัย่อย

ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารสูงสุดในสายงาน

บัญชีและการเงิน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ

นิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ หรือ

บริษทัย่อย เพ่ือประโยชนต่์อตนเองหรือผูอ่ื้นและไม่ว่าจะได้

รบัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5. การประชุมกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อย

5.1 บริษทัย่อยตอ้งจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่าง

น้อยไตรมาสละหน่ึงครัง้ และรายงานผลการประชุมคณะ

กรรมการให้บริษทัฯ ภายใน 15 วนันับแต่วนัประชุมคณะ

กรรมการบริษทัย่อย

5.2 บริษทัย่อยตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละ

หน่ึงครัง้ และรายงานผลการประชุมผูถื้อหุน้ใหบ้ริษทัฯ ภายใน 

30 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อย

8.1.4 การติดตามใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและ
แนวปฏิบติัในการก�ากบัดูแลกิจการ

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดดู้แลและส่งเสริมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจการ ทัง้ขอ้มูลทางการเงิน รายงานการเงิน ให้

ตรงเวลาตามข้อก�าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยน�าเสนอทัง้ในรูปภาษา

ไทย และภาษาองักฤษ เพ่ือให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้

เก่ียวขอ้งต่างๆ ไดร้บัทราบขอ้มูลไดอ้ย่างโปร่งใส เท่าเทียมกนั 

นอกจากนีไ้ดมี้การเปิดเผยรายงานผูส้อบบญัชี ตวัเลขทางการ

เงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถว้นดว้ย

บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 

และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชุม 

และเปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการไวด้ว้ย และบริษทัฯ 

ยงัไดจ้ดัใหมี้ส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ท�าหนา้ท่ีรบัผิดชอบดูแลให้

ขอ้มูลท่ีส�าคญัต่อนกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้จดัท�า

ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านตลาดหลักทรัพย ์แห่ง

ประเทศไทย และเวบไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหน้กัลงทุน และผู ้  

มีส่วนไดเ้สียสามารถอ่าน และรบัทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีส�าคญั

ของบริษทัฯ ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลผลการประกอบการได้

ตลอดเวลา

นอกจากนี ้บริษทัฯ ยงั ก�าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงาน

โดย ใหก้รรมการทุกท่าน,ผูด้�ารงต�าแหน่งในระดบับริหารส่ีราย

แรก นบัต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลงมา ,ผูด้�ารงต�าแหน่ง

ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการ

ฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเท่า ตอ้ง“รายงานการมีส่วนไดเ้สีย”ตาม

แบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

โดยรายงานทุกครัง้เม่ือมีการท�ารายการท่ีอาจเขา้ข่ายมีส่วน

ไดเ้สีย ใหร้ายงานต่อบริษทัฯ โดยไม่ชกัชา้ และเลขานุการบริษทัฯ 

จะเป็นผูเ้ก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดย

กรรมการและผูบ้ริหารไว้

การใชข้อ้มูลภายใน

บริษทัฯ ไดก้�าหนดมาตรการในการป้องกนัการน�าขอ้มูลของ 

บริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องผูบ้ริหาร และบุคลากรของ 

บริษทัฯ และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการรกัษาความลบั และการ

ใชข้อ้มูลภายในไว ้ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงันี้

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ จะ

ตอ้งรกัษาความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ จะ

ตอ้งไม่น�าความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปเปิด

เผย หรือแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชนแ์ก่

บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บั

ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ จะ

ตอ้งไม่ท�าการซือ้ขาย โอนหรือรบัโอน หลกัทรพัยข์องบริษทัฯ 

โดยใชค้วามลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในบริษทัฯ และ/หรือ เขา้

ท�านิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของ 

บริษทัฯ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม ขอ้ก�าหนดนีใ้หร้วมความถงึคู่สมรสและ

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 

และลูกจา้งของ บริษทัฯ ดว้ย ผู้ใดท่ีฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงั

กล่าวจะถือว่าไดก้ระท�าผิดอย่างรา้ยแรง

4. กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดร้บัขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ 

ตอ้งไม่ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลดงักล่าวในระยะเวลา 1 เดือน

ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ก่อนท่ีงบการเงิน

จะเปิดเผยสู่สาธารณะ

แนวปฏิบติัการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกบัการใช้ซอฟทแ์วรท่ี์มี

ลิขสิทธิ ์ และควบคุมการใชเ้พ่ือให้พนกังานตระหนกัและไม่

ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาใดๆ พรอ้มทัง้เผยแพร่ใหพ้นกังาน

ทุกระดบัรบัทราบ และฝ่ายไอทีของบริษทัฯ ไดท้�าการตรวจ

สอบทุกปีอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือตรวจสอบการใชร้ะบบโปร

แกรมซอฟทแ์วรก์ารท�างานของพนกังาน เพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้

การละเมิดซอฟทแ์วรท่ี์มีลิขสิทธิ ์



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)86

การควบคุมภายในและการป้องกนัการขดัแยง้ทาง 

ผลประโยชน์

บริษทัฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการจดัให้มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรบั และเช่ือถือต่อผู้

ถือหุน้ และนกัลงทุน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบริษทัฯ ได้

จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเพ่ือ

ดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และรายงานทางการ

เงินใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เช่ือถือได ้ตลอดจนดูแล

ให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล และมีระบบการท�างานท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส ตรวจ

สอบได ้ โดยเฉพาะเร่ืองของความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(Conflict of Interest) โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้

มีการประชุมร่วมกบั ผูส้อบบญัชี ฝ่ายจดัการของบริษทัฯ เพ่ือ

พิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัฯ 

นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงฝ่าย

ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระ และรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของระบบงานต่างๆใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม และ

ปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ

รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนท่ีไดก้�าหนดไวล่้วง

หนา้ประจ�าปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ

ส�าหรบัปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ไดป้ระเมินและทบทวน ระบบการควบคุมภายในของ 

บริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1/2564 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์ 2564คณะกรรมการบริษทัฯ ได้

ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว่้า บริษทัฯ มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอทัง้ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การควบคุมภายใน

องคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม

ปัจจุบนัหัวหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ 

นางสาวสุนนัท ์ วงศมุ์ทธาวณิชย ์ ต�าแหน่งผูอ้�านวยการ ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ในปี 2564 นีฝ่้ายตรวจสอบภายในไดป้ฏิบติั

งานตรวจสอบไดอ้ย่างราบร่ืนครบถว้นตามแผนการปฏิบติั

งานท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัช ั่น

บริษทัฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รบัผิด

ชอบในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรปัชั่นอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือประเมิน ทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อตา้น

การทุจริตคอรปัชั่น และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

รบัทราบ

เพ่ือใหก้ารด�าเนินงานของบริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์

(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) เป็นไป ตามหลกัการก�ากบัดูแล

กิจการท่ีดี ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส ์ (EICC) และตามมาตรฐานสากลดา้นการต่อ

ตา้นการทุจริต บริษทัฯ จงึก�าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริต 

และสินบน และจะประกาศพรอ้มเผยแพร่ เพ่ือเป็นแนวทางให้

ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบติัดงันี้

1. บริษทัฯ จะต่อตา้นการทุจริต และไม่ยอมรบัการให ้หรือการ

รบัของขวญั สินบน หรือผลประโยชนอ่ื์นใด ท่ีมีเจตนาจูงใจให้

เกิดการด�าเนินการ หรือเกิดการกระท�าการใดๆ เพ่ือแสวงหา

ประโยชนท่ี์มิควรได้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

2. บริษทัฯ ตอ้งมีจรรยาบรรณ และมีความมุ่งมั่นในการป้องกนั

มิใหเ้กิดการทุจริต รวมถงึมีหนา้ท่ีในการก�าหนดแนวทางการ

ปฏิบติัเพ่ือการต่อตา้นการทุจริต อีกทัง้ตอ้งมีการสอบทาน

ตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัไดก้�าหนดไวอ้ย่างสม�่าเสมอ

3. ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีป้องกนัและดูแล

ไม่ใหเ้กิดการทุจริต และสินบน หากพบการทุจริตหรือพบเหตุ

อนัควรเช่ือไดว่้า มีพฤติกรรม หรือเจตนาท่ีส่อไปในทางทุจริต 

และสินบน ใหแ้จง้ต่อผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว 

โดยส่งจดหมายรอ้งเรียนท่ีกล่องรบัเร่ืองรอ้งเรียน บริเวณโรง

อาหาร และบริเวณอ่ืนท่ีเหมาะสมของบริษทัฯ 

4. ส�าหรบับุคคลภายนอก หากพบการทุจริต และสินบน หรือ

พบเหตุอนัควรเช่ือไดว่้า ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ มี

พฤติกรรม มีเจตนาท่ีส่อไปในทางทุจริต สามารถแจง้เบาะแส

ไปยงัอีเมล ์complainbox@starsmicro.com

5. บริษัทฯ ขอให้ผู ้แจง้เบาะแส มั่ นใจไดว่้า จะไดร้บัการ

คุม้ครอง และบริษทัฯ จะแต่งตัง้เจา้หนา้ท่ีใหมี้หนา้ท่ีตรวจสอบ

ทุกเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา และบริษทัฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูล

นีไ้วเ้ป็นความลบัสูงสุด
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แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตาม

แนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การคอรร์ปัช ั่น

บริษทัฯ ก�าหนดแนวทางดงันี้

1. ก�าหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ปฏิบติัตาม และ

ประเมินผลการปฏิบติัของตนเอง ตามแนวทางจริยธรรมธุรกิจ

ของบริษทัฯ และจรรยาบรรณ รวมทัง้ตามจรรยาบรรณแนว

ร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ (EICC) ท่ีบริษทัฯ 

ประกาศ และตามมาตรฐานสากลดา้นการต่อตา้นการทุจริต

2. ก�าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประเมินความ

เส่ียงจากการทุจริตคอรปัชั่น และรวบรวมประเด็นท่ีส�าคญั น�า

เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ตรวจ

สอบ และสั่ งการด�าเนินการแก้ไข และมอบหมายให้คณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง ติดตามผล และรายงานอย่างต่อเน่ือง

4. ในปี 2564 บริษทัฯ ไดส่ื้อสาร และจดัฝึกอบรมแก่พนกังาน

เก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตคอรปัชั่น รวมถึงนโยบายท่ี

เก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และ

นโยบายการรบัของขวญั อย่างต่อเน่ือง

ในปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีกรณีการท�าผิดดา้นการทุจริต (Fraud) 

หรือกระท�าผิดจริยธรรม (Penalty) ใด ไม่มีกรณีท่ีกรรมการท่ี

ไม่เป็นผูบ้ริหารลาออกอนัเน่ืองจากประเด็นเร่ืองการก�ากบั

ดูแลกิจการของบริษทัฯ แต่อย่างใด และไม่พบกรณีการปฏิบติั

ในทางลบอนัมีผลต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ อนัเน่ืองมาจากความ

ลม้เหลวในการท�าหนา้ท่ีสอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษทัฯ 

นอกจากนีใ้นปี 2564 บริษทัฯ ไม่ไดร้บัการรอ้งเรียนเร่ืองการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนกังาน คู่คา้ และชุมชน

ท่ีใกลเ้คียงบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ จะส่งเสริมใหพ้นกังาน และผู้

บริหารปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนแบบสากล อย่างต่อเน่ือง

ยั่งยืน

8.2 รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา

8.2.1 การเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดป้ระชุมรวมจ�านวน 4 ครัง้ และไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้ริหารของ 

บริษทัฯ จ�านวน 1 ครัง้

(กรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุม ครบทุกคน และทุกครัง้)

คณะกรรมการตรวสอบ ต�าแหน่ง  เขา้ร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้

2. รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้

3. ศาสตราจารย ์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้

8.2.2 การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระชุมและปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี้

1. พิจารณารบัรองงบการเงิน ร่วมกบัผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

จากบริษทั ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั ทุกไตรมาส

2. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหก้บัคณะ

กรรมการบริษทัฯ รบัทราบ ทุกไตรมาส

3. พิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทัฯ กบั บริษทัย่อย และบริษทั

ร่วม ว่าเขา้ข่ายการท�าธุรกรรมปกติ ไม่ไดเ้ขา้ข่ายรายการระหว่าง

กนั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเป็นไป

ตามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทุกไตรมาส

4. พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี และการก�าหนดค่าตอบแทน 

ประจ�าปี

5. รบัทราบรายงานของ ผูต้รวจสอบภายใน ทุกไตรมาส

6. สอบทานการด�าเนินงานของบริษทัฯ ถูกตอ้งตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ ไม่ขดัต่อกฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน

7. การประเมินตนเอง พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการ

ปฏิบัติหน้า ท่ีครบถ้วนตามท่ี ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ

กรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบั

แนวทางปฏิบติัท่ีดี อนัมีส่วนช่วยเสริมสรา้งการก�ากบัดูแล

กิจการท่ีดีไดอ้ย่างมีประสิทธิผล
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8.3 สรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย อ่ืนๆ

8.3.1 และ 8.3.2 การเขา้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และการปฏิบติัหนา้ท่ี

คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระชุมรวมจ�านวน 5 ครัง้ และไดป้ฎิบติัหนา้ท่ีในการพิจารณาเร่ืองของแผนธุรกิจ 

กลยุทธ ์ผลประกอบการ สอดคลอ้งกบัอ�านาจหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย

(กรรมการบริหารทุกท่านเขา้ร่วมประชุม ครบทุกคน และทุกครัง้)

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 8 ท่าน

รายช่ือ ต�าแหน่ง การเขา้ร่วมประชุม 

1 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร 5/5

2 นายวิรตัน ์ผูกไทย กรรมการบริหาร 5/5

3 นายยรรยงค ์สวสัดิ ์ กรรมการบริหาร 5/5

4 นายเรืองพจน ์ภคัดุรงค ์ กรรมการบริหาร 5/5

5 นายนริศ จนัทรแ์ดง กรรมการบริหาร 5/5

6 นายโชติศกัดิ ์พรหมวาส กรรมการบริหาร 5/5

7 นายนทัธพงศ ์ไชยกุล กรรมการบริหาร 5/5

8 นายวิจะยะ กล่ินเกษร กรรมการบริหาร 5/5

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ของบริษทัฯ ไดป้ระชุมรวมจ�านวน 2 ครัง้ และไดป้ฎิบติัหนา้ท่ี

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆท่ี สอดคลอ้งกบัอ�านาจหนา้ท่ีท่ีได้

รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงันี้

การพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ี

ส�าคญั ดงัต่อไปนี้

1. เสนอแนะเร่ืองค่าตอบแทนของกรรมการ และประธาน      

เจา้หนา้ท่ีบริหาร

2. ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี (Retainer fee) ค่าเบีย้ประชุม 

(Attendance fee) และค่าตอบแทนอ่ืนตามความเหมาะสม โดย

พิจารณาจากแนวปฏิบติัท่ีบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู่ 

ผลประกอบการของบริษทัฯ ตลอดจนความรบัผิดชอบ ความ

รูค้วามสามารถ และประสบการณข์องกรรมการ หรือประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ

3. น�าเสนอค่าตอบแทนท่ีก�าหนดต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพ่ือใหอ้นุมติัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ส่วน

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งน�าเสนอ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั

4. ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผล ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร และน�าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ หรือประเมินผล

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหากไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรม

การบริษทัฯ 

5. รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประจ�าต่อคณะกรรมการ 

บริษทัฯ และรายงานผลการปฏิบติัตามกฎบตัรในปีท่ีผ่านมา

ต่อผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานประจ�าปีของบริษทัฯ ในการประชุม 

ผูถื้อหุน้ เป็นตน้

6. พิจารณาและท�าหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบ

หมายแก่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นครัง้คราว

การสรรหา มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีส�าคญั  

ดงัต่อไปนี ้

(1) พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษทัฯ ทัง้ในเร่ือง

ของจ�านวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาด ประเภท และ

ความซบัซอ้นของธุรกิจ คุณสมบติัของกรรมการแต่ละคนใน

ดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัฯ ด�าเนินกิจการอยู่

(2) พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระ

ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทัฯ โดยความเป็นอิสระ

อย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สานักงาน ก.ล.ต. 

ก�าหนด

(3) ก�าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 
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เช่น หลกัเกณฑก์ารพิจารณากรรมการเดิมเพ่ือเสนอใหด้�ารง

ต�าแหน่งต่อ หลกัเกณฑก์ารประกาศรับสมัครต�าแหน่ง

กรรมการ หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอช่ือ

กรรมการ หลกัเกณฑก์ารใชบ้ริษทัภายนอกสรรหา หลกัเกณฑ์

การพิจารณาบุคคลจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลกั

เกณฑก์ารใหก้รรมการ แต่ละคนเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม

(4) จัดท�าแผนการพัฒนากรรมการ เพ่ือพัฒนาความรู้

กรรมการปัจจุบนัและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจท่ี

กรรมการบริษทัด�ารงต�าแหน่งอยู่ บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ 

และพฒันาการต่างๆท่ีส�าคญั เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(5) จดัท�าแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวน

แผนการพัฒนาประธานกรรมการบริหารและประธาน 

เจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นต่างๆ (Chief) 

รวมถงึผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือเตรียมความพรอ้มเป็นแผนต่อ

เน่ืองให้มีผูสื้บทอดงานในกรณีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

(CEO) ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นต่างๆ (Chief) หรือผูบ้ริหารระดบั

สูงในต�าแหน่งนัน้ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี

ไดเ้พ่ือให ้การบริหารงานของบริษทัสามารถด�าเนินไปไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง

(6) เสนอหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการคดัเลือกกรรมการ

บริษทั กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และ ผูบ้ริหารระดบั

สูง ไดแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ประธานเจา้หนา้ท่ี

ดา้นต่างๆ (Chief) รวมถงึผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารสูงสุด

ในสายบญัชีหรือการเงิน

(7) ด�าเนินการสรรหา คดัเลือกและเสนอผูท่ี้มีคุณภาพและ

คุณสมบติัเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้และก�าหนด 

ค่าตอบแทน

(8) เสนอหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และขัน้ตอนการด�าเนินการ

ประเมินผลงานผูบ้ริหารระดบัสูงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

(9) ด�าเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั คณะ

กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูงตามท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทัฯ 

(10) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรรหา ตามท่ีคณะ

กรรมการบริษทัฯ มอบหมาย

(กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านเขา้ร่วมประชุม ครบทุกคน และทุกครัง้)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย

รายช่ือ ต�าแหน่ง การเขา้ร่วมประชุม 

1 รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

2/2

2 รองศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

3 นายยรรยงค ์สวสัดิ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไดป้ระชุมรวมจ�านวน 4 ครัง้ และไดป้ฎิบติัหนา้ท่ีในการเป็นหน่วยงานท่ีศกึษา 

ติดตาม ประเมิน จดัล�าดบัความส�าคญั และใหค้�าแนะน�าในการป้องกนัหรือแก้ไขความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ไดท้ ัง้จากปัจจยัภายในและ

ภายนอก เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

รายช่ือ ต�าแหน่ง การเขา้ร่วมประชุม

1 ศาตราจารย ์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4

2 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4

3 นายยรรยงค ์สวสัดิ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4

4 นายเรืองพจน ์ภคัดุรงค ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4

5 นายนริศ จนัทรแ์ดง กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4

6 นายโชติศกัดิ ์พรหมวาส กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4

7 นายวิจะยะ กล่ินเกษร กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4

8 นายปรีชา บุตรวิชา กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4

9 นางผ่องพรรณ พุทธงั กรรมการบริหารความเส่ียง 1/1

10 นางสาวสุนนัท ์วงศมุ์ทธาวณิชย ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4

11 นายกรทกัษ ์วีรเดชะ กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4

12 นายสมชาย บิลแหละ กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั

9.1 การควบคุมภายใน

บริษทัฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการจดัให้มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรบั และเช่ือถือต่อผู้

ถือหุน้ และนกัลงทุน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบริษทัฯ ได้

จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเพ่ือ

ดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และรายงานทางการ

เงินใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เช่ือถือได ้ตลอดจนดูแล

ให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล และมีระบบการท�างานท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส ตรวจ

สอบได ้ โดยเฉพาะเร่ืองของความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(Conflict of Interest) โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้

มีการประชุมร่วมกบั ผูส้อบบญัชี ฝ่ายจดัการของบริษทัฯ เพ่ือ

พิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัฯ 

นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงฝ่าย

ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระ และรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของระบบงานต่างๆใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม และ

ปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ

รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนท่ีไดก้�าหนดไวล่้วง

หนา้ประจ�าปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ

ส�าหรบัปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ไดป้ระเมินและทบทวน ระบบการควบคุมภายในของ 

บริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1/2565 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์ 2565 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้

ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว่้า บริษทัฯ มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอทัง้ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การควบคุมภายใน

องคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม

ปัจจุบนัหัวหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ 

นางสาวสุนนัท ์ วงศมุ์ทธาวณิชย ์ ต�าแหน่งผูอ้�านวยการ ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ในปี 2564 นีฝ่้ายตรวจสอบภายในไดป้ฏิบติั

งานตรวจสอบไดอ้ย่างราบร่ืนครบถว้นตามแผนการปฏิบติั

งานท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.2 รายการระหว่างกนั (ถา้มี)

รายการระหว่างกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

สามารถสรุปได ้ดงันี้

รายการระหว่างกนักบัผูถื้อหุน้และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

การซือ้ขายวตัถุดิบและเคร่ืองจกัรของบริษทั บางส่วนจะ

เป็นการซือ้ขายผ่านทางตวัแทนของบริษทัซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ

บริษทั และผ่านทางบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัเขา้ไปร่วมลงทุนในปี 

2548 เน่ืองจากตัวแทนและบริษัทย่อยดงักล่าวมีความ

เช่ียวชาญในการท�าการตลาด และมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซ่ึงมี

ข้อได้เปรียบในการติดต่อลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าในต่าง

ประเทศ รวมไปถงึการจดัหาวตัถุดิบและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ

ผลิต โดยราคาซือ้วตัถุดิบผ่านทางตวัแทนในการท�าตลาดและ

บริษทัย่อยจะเป็นราคาตลาด ในขณะท่ีราคาขายส่วนใหญ่จะ

เป็นราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพ่ิม

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ระหว่างกนั

ในอดีต บริษทัมีการท�าธุรกรรมการคา้ท่ีเป็นรายการระหว่าง

กนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งและบริษทัร่วมอยู่พอสมควร เน่ืองจาก

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งและบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นผูป้ระกอบการ

ใหญ่ในธุรกิจซือ้ขายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ซ่ึงมีส่วนช่วยเหลือ

และสนบัสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษทั เช่น การจ�าหน่าย

ผลิตภณัฑ ์การจดัซือ้วตัถุดิบ และการซือ้เคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดั

แยง้ทางผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมการค้าท่ีเกิดขึน้เพ่ือ

ประโยชนสู์งสุดของบริษทั และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติ

เสมือนคู่คา้ธุรกิจโดยทั่วไป ซ่ึงตอ้งพึ่งพาการซือ้ผลิตภณัฑ์

หรือบริการต่อกนั โดยผูบ้ริหารบริษทัไดก้�าหนดขัน้ตอนใน

การอนุมติัธุรกรรมดงักล่าวเสมือนการด�าเนินการคา้กบัลูกคา้

ปกติโดยทั่วไปและไม่มีการเลือกปฏิบติั โดยบริษทัมีนโยบาย

ใหธุ้รกรรมท่ีเกิดขึน้ระหว่างกนัเป็นไปตามกลไกราคาตลาด 

นอกจากนี ้ บริษทัไดมี้นโยบายการจดัซือ้ตามมาตรฐาน ISO 

9001 โดยจะมีการเปรียบเทียบผูข้ายใน AVL (Approved  

Vendor List) ประมาณ 2-3 ราย และพิจารณาคดัเลือกจาก 

คุณภาพ ราคา ระยะเวลาการช�าระเงิน โดยเกณฑท่ี์ใชนี้ ้ เป็น

เกณฑเ์ดียวกนัท่ีใชก้บัทุกบริษทั

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการ

ระหว่างกนั

รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ ไดร้บัการพิจารณา และให้

ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ว่าเป็น

รายการท่ีบริษทัฯ ด�าเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีเง่ือนไขพิเศษ 

และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้นโยบาย

การก�าหนดราคาระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ก�าหนดตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair 

and at arm’s length) เช่นเดียวกบัท่ีก�าหนดให้กบับุคคล/

กิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบริษทัฯ 

มาตรการหรือข ัน้ตอนการอนุมติัการท�ารายการ

ระหว่างกนั

รายการระหว่างกนัของบริษทั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง และ (2) ธุรกรรม

พิเศษ โดยมาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัรายการระหว่าง

กนัส�าหรบัธุรกรรมในแต่ละประเภท มีรายละเอียด ดงันี้

1. ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง

บริษทั ไดก้�าหนดหลกัเกณฑว่์าในการเขา้ท�าธุรกรรมท่ีเกิดขึน้

เป็นปกติและต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษทั ไดดู้แลให้

บริษทั ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค�าสั่ง หรือขอ้ก�าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมตลอด

ถงึการปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการ

ท�ารายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ�าหน่ายทรพัยสิ์นท่ี

ส�าคญัของบริษทั หรือบริษทัย่อย รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรฐาน

บญัชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี

2. ธุรกรรมพิเศษ

บริษทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้วามเห็น

เก่ียวกบัความสมเหตุสมผลในการเขา้ท�าธุรกรรมต่าง ๆ และ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั ใน

กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษทัฯ จะจดัใหมี้

บุคคลท่ีมีความรูค้วามช�านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือผู้

ประเมินราคาอิสระ หรือ ส�านกังานกฎหมาย เป็นตน้ ท่ีเป็น

อิสระจากบริษทัฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เป็นผู้ให้

ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว ความเห็นของ

บุคคลท่ีมีความรูค้วามช�านาญพิเศษจะถูกน�าไปใชป้ระกอบ

การตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะ

กรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้

บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

พรอ้มทัง้เปิดเผยในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงขอ้มูล

ประจ�าปีของบริษทัฯ (แบบ 56-1 One Report )
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แนวโนม้การท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต

การท�ารายการระหว่างกนัในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั ใหค้�ามั่นว่า จะดูแลใหบ้ริษทั ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

กบัการเปิดเผยขอ้มูลการท�ารายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ�าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีส�าคญัของบริษทั หรือบริษทัย่อย รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรฐาน

ของรายการว่าเป็นไปตาม เง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนในการอนุมติัรายการระหว่าง

ส�าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2563 และ ปี 2562 บริษทัมีรายการระหว่างกนักบัผูถื้อหุน้และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี้

สรุปรายการระหว่างกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะของรายการระหว่างกนั ความสมัพนัธก์บับริษทั
ส�าหรบัปี 2562 ส�าหรบัปี 2563 ส�าหรบัปี 2564

นโยบายการก�าหนดราคา
(ม.ค.ธ.ค. 2562) (ม.ค.ธ.ค. 2563) (ม.ค.-ธ.ค. 2564)

SIIX BANGKOK ขายสินคา้และบริการ กลุ่ม SIIX ถือหุน้ในบริษทั   27,474,526.38  29,965,609.19  - ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพ่ิม

ลูกหนีก้ารคา้  อยู่รอ้ยละ 4.96 2,032,391.28  1,149,532.15  - 

เจา้หนีก้ารคา้  -  28,311.36  - 

STARS MICROELECTRONICS 

-USA

ขายสินคา้และบริการ เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้ 646,702,378.61  821,001,383.87  748,569,703.62 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพ่ิม

ลูกหนีก้ารคา้ อยู่รอ้ยละ 59 111,465,157.29  159,060,775.08  144,670,980.69 

เจา้หนีอ่ื้น 731,412.29  1,668,456.37  6,959,036.85 

รายไดอ่ื้น 2,139,065.82  1,477,176.87  1,918,883.50 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7,359,669.11  8,824,292.09  22,662,210.82 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

SS RFID CO.,LTD. รายไดอ่ื้น เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้ 31,954.18  39,221.31  42,687.00 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเดบิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ อยู่รอ้ยละ 99.99  -  -  (42,687.00) 

รายไดอ่ื้นสุทธิ  -  -  - 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ 510,000.00  580,000.00  630,000.00 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  -  -  (630,000.00) 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้สุทธิ 510,000.00  580,000.00  - 

ลูกหนีอ่ื้น 42,862.64  82,083.95  124,770.95 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  -  -  (124,770.95) 

ลูกหนีอ่ื้นสุทธิ 42,862.64  82,083.95  - 

SMT GREEN ENERGY CO.,LTD. รายไดอ่ื้น เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้  -  2,355.26  5,246.00 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเดบิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ อยู่รอ้ยละ 99.50  -  -  (5,246.00) 

รายไดอ่ื้นสุทธิ  -  2,355.26  - 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้  -  60,000.00  110,000.00 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  -  -  (110,000.00) 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้สุทธิ  -  60,000.00  - 

ลูกหนีอ่ื้น  -  2,355.29  7,601.27 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  -  -  (7,601.27) 

ลูกหนีอ่ื้นสุทธิ  -  2,355.29  - 



แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 93

ตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค�าสั่ง หรือขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดเก่ียว

บญัชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการเขา้ท�ารายการ ราคาและเง่ือนไขต่างๆ 

กนัดงักล่าว

ส�าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2563 และ ปี 2562 บริษทัมีรายการระหว่างกนักบัผูถื้อหุน้และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี้

สรุปรายการระหว่างกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะของรายการระหว่างกนั ความสมัพนัธก์บับริษทั
ส�าหรบัปี 2562 ส�าหรบัปี 2563 ส�าหรบัปี 2564

นโยบายการก�าหนดราคา
(ม.ค.ธ.ค. 2562) (ม.ค.ธ.ค. 2563) (ม.ค.-ธ.ค. 2564)

SIIX BANGKOK ขายสินคา้และบริการ กลุ่ม SIIX ถือหุน้ในบริษทั   27,474,526.38  29,965,609.19  - ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพ่ิม

ลูกหนีก้ารคา้  อยู่รอ้ยละ 4.96 2,032,391.28  1,149,532.15  - 

เจา้หนีก้ารคา้  -  28,311.36  - 

STARS MICROELECTRONICS 

-USA

ขายสินคา้และบริการ เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้ 646,702,378.61  821,001,383.87  748,569,703.62 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพ่ิม

ลูกหนีก้ารคา้ อยู่รอ้ยละ 59 111,465,157.29  159,060,775.08  144,670,980.69 

เจา้หนีอ่ื้น 731,412.29  1,668,456.37  6,959,036.85 

รายไดอ่ื้น 2,139,065.82  1,477,176.87  1,918,883.50 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7,359,669.11  8,824,292.09  22,662,210.82 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

SS RFID CO.,LTD. รายไดอ่ื้น เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้ 31,954.18  39,221.31  42,687.00 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเดบิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ อยู่รอ้ยละ 99.99  -  -  (42,687.00) 

รายไดอ่ื้นสุทธิ  -  -  - 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ 510,000.00  580,000.00  630,000.00 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  -  -  (630,000.00) 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้สุทธิ 510,000.00  580,000.00  - 

ลูกหนีอ่ื้น 42,862.64  82,083.95  124,770.95 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  -  -  (124,770.95) 

ลูกหนีอ่ื้นสุทธิ 42,862.64  82,083.95  - 

SMT GREEN ENERGY CO.,LTD. รายไดอ่ื้น เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้  -  2,355.26  5,246.00 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเดบิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ อยู่รอ้ยละ 99.50  -  -  (5,246.00) 

รายไดอ่ื้นสุทธิ  -  2,355.26  - 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้  -  60,000.00  110,000.00 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  -  -  (110,000.00) 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้สุทธิ  -  60,000.00  - 

ลูกหนีอ่ื้น  -  2,355.29  7,601.27 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  -  -  (7,601.27) 

ลูกหนีอ่ื้นสุทธิ  -  2,355.29  - 
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งบการเงิน
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) เป็นผู ้รบัผิดชอบต่องบ

การเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อย และ งบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทัฯรวมถงึสารสนเทศทางการ

เงินท่ีปรากฎในรายงานประจ�าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท�าขึน้ตามมาตร ฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไปใน

ประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสม และ ถือปฏิบติัอย่างสม�่าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอย่าง

ระมดัระวงั และ การประมาณการท่ีเหมาะสมในการจดัท�ารวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มูลส�าคญัอย่างเพียงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษทัฯไดใ้หจ้ดัท�าและด�ารงไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายใน ท่ีมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพ่ือ

ใหมี้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบนัทกึขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้นอย่างเพียงพอ ทนัเวลา 

และป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติ 

คณะกรรมการบริษทัฯไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นผูก้�ากบั

ดูแลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และ ระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ�าปีนีแ้ลว้

คณะกรรมการบริษทัฯมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในของบริษทัฯเพียง

พอและเหมาะสม มีความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินรวมของบริษทัฯ และ บริษทัย่อยส�าหรบัปีสิน้สุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้โดยปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป 

(รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต)์ 

รกัษาการประธานกรรมการ

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2564
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

ความเห็น

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบ

ก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแส

เงินสดรวม ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบญัชีท่ีส�าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์

(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด�าเนินงานและกระแส

เงินสด ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกนัของบริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตาม

ท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็น

อิสระ จากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก�าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  

ตามท่ีระบุในขอ้ก�าหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสม

เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส�าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้�าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น

แยกต่างหากส�าหรบัเร่ืองเหล่านี ้

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรบัผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจ

สอบ งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรบัผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่านีด้ว้ย การปฏิบติังาน

ของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียง  จากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญั        ในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วม

วิธีการตรวจสอบส�าหรบัเร่ืองเหล่านีด้ว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑ ์              ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการ

เงินโดยรวม

เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวิธีการตรวจสอบส�าหรบัเร่ืองดงักล่าวมีดงัต่อไปนี้
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การรบัรูร้ายได ้

รายไดจ้ากการขายและบริการถือเป็นรายการท่ีมีสาระส�าคญัต่องบการเงิน และจ�านวนรายไดท่ี้บนัทกึในบญัชี

จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก�าไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั นอกจากนี ้กลุ่มบริษทัมีลูกคา้เป็นจ�านวนมากราย

ซ่ึงมีเง่ือนไข ทางการคา้ท่ีแตกต่างกนัรวมถึงสถานการณก์ารแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ส่วน

อิเล็กทรอนิกส ์ดงันัน้ จงึมี ความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรบัรูร้ายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได้โดยการสอบถาม

ผูร้บัผิดชอบ ท�าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทั 

ออกแบบไว ้
• สุ่มตวัอย่างรายการขายและบริการเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของการรบัรูร้ายไดว่้าเป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทักบัลูกคา้ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรบัรูร้ายไดข้องกลุ่ม

บริษทั
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกลสิ้น้รอบระยะเวลา

บญัชี

• สอบทานใบลดหนีท่ี้กลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 
• วิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย   (Disaggregated data) เพ่ือหาความผิดปกติท่ีอาจ

เกิดขึน้ของการรบัรูร้ายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท�าผ่าน

ใบส�าคญัทั่วไป 

ขอ้มูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถงึขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่

รวมถงึ งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมใหก้บั

ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี้

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้

ความเช่ือมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนัน้

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน

นัน้มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส�าคญักบังบการเงินหรือกบัความรูท่ี้ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ 

หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัหรือไม่

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว่้ามีการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดูแล

ทราบเพ่ือใหมี้การด�าเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป

 ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้

สามารถจดัท�า      งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงิน ผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด�าเนินงาน

ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์าร

บญัชีส�าหรบักิจการท่ีด�าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดด�าเนิน

งานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงินของ 

กลุ่มบริษทั 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ ไดค้วามเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้

ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ยความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุ

สมผลคือความเช่ือมั่นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคญัเม่ือคาดการณอ์ย่างสมเหตุสมผล

ไดว่้ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ

ของผู้ใชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียง 

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีด้ว้ย

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขต่ัอขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงิน           

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรูร่้วมคิด                

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค ์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท�า

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส�าหรบักิจการท่ีด�าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้บัว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณห์รือ

สถานการณท่ี์อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนยัส�าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด�าเนิน

งานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกต

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการ

เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกั

ฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้บัจนถงึวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณห์รือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการด�าเนินงานต่อเน่ืองได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ี์เกิดขึน้โดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อ

การก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบ

แต่เพียง ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ  ซ่ึงรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจ

สอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ ประเด็นท่ีมีนยัส�าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส�าคญัใน

ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค�ารบัรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ ัง้หมดตลอด

จนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้

และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองทัง้หลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีมีนยัส�าคญัท่ีสุดใน

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง

เหล่านีไ้วใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ 

หรือในสถานการณท่ี์ยากท่ีจะเกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้

เพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล

ประโยชนท่ี์ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบญัชีและการน�าเสนอรายงานฉบบันี้

วิสสุตา จริยธนากร

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 3853

บริษทั ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั

กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพนัธ ์2565



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)100

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  35,663,381  32,506,793  22,873,383  6,013,193 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น 8  330,241,657  278,462,785  335,222,807  293,650,653 

สินคา้คงเหลือ 9  646,606,949  402,878,971  646,606,949  402,878,971 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั

6  -  -  -  640,000 

สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์  -  157,702  -  157,702 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน  28,051,628  13,216,364  28,051,628  13,216,364 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  1,040,563,615  727,222,615  1,032,754,767  716,556,883 

สินทรพัย ์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 10  -  -  429,238  429,238 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11  1,641,265,250  1,871,285,837  1,641,265,250  1,871,285,837 

สินทรพัย ์ไม่มีตวัตน 12  38,600,582  26,583,352  38,600,582  26,583,352 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24  42,247,042  29,867  42,247,042  - 

สินทรพัย ์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  1,337,842  2,455,398  1,330,488  2,448,044 

รวมสินทรพัย ์ไม่หมุนเวียน  1,723,450,716  1,900,354,454  1,723,872,600  1,900,746,471 

รวมสินทรพัย ์  2,764,014,331  2,627,577,069  2,756,627,367  2,617,303,354 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้
จากสถาบนัการเงิน

13  35,992,245  579,194,534  35,992,245  579,194,534 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 14  355,296,947  251,774,421  358,010,707  249,480,138 

ส่ ว น ข อ ง เงิ น กู้ยื ม ร ะ ย ะ ย า ว ท่ี ถึง
ก�าหนด ช�าระภายในหน่ึงปี

15  154,206,651  121,390,000  154,206,651  121,390,000 

ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก�าหนดช�าระ ภายในหน่ึงปี

16  338,950  112,578,468  338,950  112,578,468 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  135,985  24,165  -  - 

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ ์  250,554  2,037,511  250,554  2,037,511 

หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน  8,961,654  8,980,995  8,961,654  8,980,995 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  555,182,986  1,075,980,094  557,760,761  1,073,661,646 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถงึ
ก�าหนด ช�าระภายในหน่ึงปี

15  528,415,548  -  528,415,548  - 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ท่ีถงึก�าหนด ช�าระภายในหน่ึงปี

16  676,460  134,437,636  676,460  134,437,636 

ส�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนกังาน

17  93,335,245  80,889,000  93,335,245  80,889,000 

หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24  7,143,033  7,143,033  7,143,033  7,143,033 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน  541,648  541,648  541,648  541,648 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  630,111,934  223,011,317  630,111,934  223,011,317 

รวมหนีสิ้น  1,185,294,920  1,298,991,411  1,187,872,695  1,296,672,963 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,062,599,227 หุน้  
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 
1,229,890,150 หุน้

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 18  1,062,599,227  1,229,890,150  1,062,599,227  1,229,890,150 

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแลว้

หุน้สามญั 836,491,381 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

(2563: หุน้สามญั 836,479,381 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)

18  836,491,381  836,479,381  836,491,381  836,479,381 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 18, 19  413,385,346  413,349,346  413,385,346  413,349,346 

เงินรบัล่วงหนา้ค่าหุน้ 19  20,128,800  -  20,128,800  - 

ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑ์

19  31,358,751  14,716,319  31,358,751  14,716,319 

ก�าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส�ารองตามกฎหมาย 20  12,500,000  1,500,000  12,500,000  1,500,000 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19  231,514,160  29,708,744  226,318,261  26,013,212 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 21  28,966,209  29,243,752  28,572,133  28,572,133 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  1,574,344,647  1,324,997,542  1,568,754,672  1,320,630,391 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษทัย่อย

 4,374,764  3,588,116  -  - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้  1,578,719,411  1,328,585,658  1,568,754,672  1,320,630,391 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้  2,764,014,331  2,627,577,069  2,756,627,367  2,617,303,354 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รายได ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ  2,182,606,312  1,908,491,272  2,155,145,310  1,860,799,037 

รายไดจ้ากการจ�าหน่ายเศษซาก  27,856,314  22,026,655  27,856,314  22,026,655 

ก�าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  9,670,615  7,735,101  9,877,874  7,600,956 

ก�าไรจากตราสารอนุพนัธ ์  1,895,170  -  1,895,170  - 

รายไดอ่ื้น  17,908,701  14,642,927  17,574,255  14,495,560 

รวมรายได ้  2,239,937,112  1,952,895,955  2,212,348,923  1,904,922,208 

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ  1,760,650,181  1,552,562,382  1,760,716,445  1,550,564,522 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ�าหน่าย  62,036,598  71,579,959  45,642,391  42,205,934 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  216,036,718  202,320,156  206,954,305  193,162,600 

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ ์  -  5,297,323  -  5,297,323 

รวมค่าใชจ่้าย  2,038,723,497  1,831,759,820  2,013,313,141  1,791,230,379 

กำาไรจากการดำาเนินงาน  201,213,615  121,136,135  199,035,782  113,691,829 

รายไดท้างการเงิน  63,041  250,582  63,041  250,582 

ตน้ทุนทางการเงิน 22  (30,040,816)  (35,882,204)  (30,040,816)  (35,882,204)

ก�าไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้  171,235,840  85,504,513  169,058,007  78,060,207 

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 24  38,978,642  (2,086,370)  39,144,493  - 

ก�าไรส�าหรบัปี  210,214,482  83,418,143  208,202,500  78,060,207 

การแบ่งปันกำาไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  209,702,867  81,388,247  208,202,500  78,060,207 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ�านาจควบคุม

   ของบริษทัย่อย  511,615  2,029,896 

 210,214,482  83,418,143 

ก�าไรต่อหุน้ 26 

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน

 ก�าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.25 0.10 0.25 0.09 

ก�าไรต่อหุน้ปรบัลด

 ก�าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.24 0.10 0.24 0.09 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)104

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ก�าไรส�าหรบัปี  210,214,482  83,418,143  208,202,500  78,060,207 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลประโยชนภ์าษีเงินไดจ้ากการ

ประมาณการตาม

   หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 17  3,102,549  -  3,102,549  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรบัปี  3,102,549  -  3,102,549  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรบัปี  213,317,031  83,418,143  211,305,049  78,060,207 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  212,805,416  81,388,247  211,305,049  78,060,207 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ�านาจควบคุมของบริษทัย่อย 

 511,615  2,029,896 

 213,317,031  83,418,143 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี  171,235,840  85,504,513  169,058,007  78,060,207 

รายการปรบักระทบก�าไรก่อนภาษีเป็น
เงินสดรบั (จ่าย)

  จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย  249,310,518  269,540,692  249,310,518  269,540,692 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์
ทางการเงิน

 1,311,261  1,203,961  2,205,865  1,203,961 

   หนีสู้ญ  -  470  -  470 

   ตดัจ�าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  -  396,514  -  396,514 

   ขาดทุน (ก�าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน
ท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง

 (2,100,470)  1,651,733  (2,188,421)  1,833,985 

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์

 (2,457,162)  (142,166)  (2,457,162)  (142,166)

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  -  -  2,510  495,000 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์
ไม่หมุนเวียนอ่ืน

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

   การปรบัลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดร้บั (โอนกลบั)

 18,464,377  (6,528,020)  18,464,377  (6,527,709)

   ตดัจ�าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  32  8,065,741  32  8,065,741 

   ตดัจ�าหน่ายสินทรพัย ์ไม่มีตวัตน  591,337  4,230,000  591,337  4,230,000 

   ตดัจ�าหน่ายส่วนต่างระหว่างจ�านวนท่ี
จ่ายซือ้บริษทัย่อย

      กบัจ�านวนส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  (2,510)  -  -  - 

   ส�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนกังาน

 16,415,165  14,745,321  16,415,165  14,745,321 

   ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑ์

 16,642,432  -  16,642,432  - 

   ค่าตดัจ�าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออก
หุน้กู้

 -  486,129  -  486,129 

   ก�าไรจากการปรบัมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพนัธ ์

 (1,629,255)  -  (1,629,255)  - 

   รายไดท้างการเงิน  -  -  (47,934)  - 



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)106

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

   ตน้ทุนทางการเงิน  31,079,471  35,396,075  31,079,471  35,396,075 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์

   และหนีสิ้นด�าเนินงาน  498,861,036  418,020,963  497,446,942  411,254,220 

สินทรพัยด์�าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น  (52,698,918)  (26,774,889)  (41,510,950)  (46,856,204)

   สินคา้คงเหลือ  (262,709,965)  (103,039,402)  (262,709,965)  (103,039,713)

   สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน  (14,835,264)  8,595,753  (14,835,264)  8,595,753 

   สินทรพัย ์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  (1,550)  (82,000)  (1,550)  (82,000)

หนีสิ้นด�าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  108,712,324  32,575,608  113,720,367  36,537,222 

   หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน  (19,341)  574,281  (19,341)  574,281 

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนกังาน

 (3,968,920)  (8,355,388)  (3,968,920)  (8,355,388)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  273,339,402  321,514,926  288,121,319  298,628,171 

   จ่ายดอกเบีย้  (30,668,494)  (35,360,265)  (30,668,494)  (35,360,265)

   จ่ายภาษีเงินได้  (232,909)  (268,656)  (208,744)  (250,788)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  242,437,999  285,886,005  257,244,081  263,017,118 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเจา้หนีค่้าซือ้เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์

 (9,224,009)  (23,980,029)  (9,224,009)  (23,980,029)

ซือ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  (23,260,558)  (71,244,539)  (23,260,558)  (71,244,539)
เงินสดรบัจากการจ�าหน่ายเคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์

 14,039,141  142,168  14,039,141  142,168 

ซือ้สินทรพัย ์ไม่มีตวัตน  (12,003,346)  (7,086,435)  (12,003,346)  (7,086,435)
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้

 -  -  (100,000)  (130,000)

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซือ้บริษทัย่อย  -  -  (1,002,480)  - 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (30,448,772)  (102,168,835)  (31,551,252)  (102,298,835)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้

จาก สถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

 (543,202,289)  89,475,098  (543,202,289)  89,475,098 

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะยาว  694,583,544  -  694,583,544  - 
ช�าระคืนเงินกูยื้มระยะยาว  (134,390,000)  (87,680,000)  (134,390,000)  (87,680,000)
ช�าระคืนเงินตน้ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า  (246,000,694)  (62,357,111)  (246,000,694)  (62,357,111)
ช�าระคืนหุน้กู้  -  (217,300,000)  -  (217,300,000)
เงินสดรบัจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

ของใบส�าคญัแสดงสิทธิ

 20,128,800  -  20,128,800  - 

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน

จากการใชสิ้ทธิ ตามใบส�าคญัแสดงสิทธิ

 48,000  315  48,000  315 

เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (208,832,639)  (277,861,698)  (208,832,639)  (277,861,698)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิม

ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

 3,156,588  (94,144,528)  16,860,190  (117,143,415)

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

ปลายปี

 35,663,381  32,506,793  22,873,383  6,013,193 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
 รายการซือ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณท่ี์ยงั

ไม่ไดจ่้ายช�าระ

 -  4,846,010  -  4,846,010 

  รายการซือ้สินทรพัย ์ไม่มีตวัตนท่ียงัไม่

ไดจ่้ายช�าระ

 6,371,144  -  6,371,144  - 

 รายการโอนสินคา้คงเหลือเป็นอุปกรณ์  517,610  1,116,037  517,610  1,116,037 
 สินทรพัยสิ์ทธิการใชท่ี้ไดม้าภายใต้

สญัญาเช่า

 1,327,850  -  1,327,850  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)108

 บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 ส่วนของ 
 ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี 

 ไม่มีอ�านาจควบคุม 
 ของบริษทัย่อย 

 รวม 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ทุนเรือนหุน้ 
 ท่ีออก 

 และช�าระแลว้ 

 ส่วนเกิน  
 มูลค่าหุน้สามญั 

 เงินรบั 
 ล่วงหนา้ค่าหุน้ 

 ส�ารองส่วนทุน 
 จากการจ่ายโดย 
 ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 ก�าไรสะสม 

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 รวม 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ของบริษทัฯ 

 ก�าไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จอ่ืน  ส่วนเกินทุนจาก 

 การเปล่ียนแปลง 
 สดัส่วนการถือหุน้ 

 ในบริษทัย่อย 

 รวม 
 องคป์ระกอบอ่ืน 

 ของส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

 จดัสรรแลว้ - 
 ส�ารองตาม

กฎหมาย 

 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 (ขาดทุนสะสม) 

 ส่วนเกินทุนจาก 
 การตีราคาท่ีดิน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 836,479,231 413,349,181  -  14,716,319  - (50,179,503)  28,572,133  671,619  29,243,752  1,243,608,980  1,558,220 1,245,167,200 

ก�าไรส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  81,388,247  -  -  -  81,388,247  2,029,896  83,418,143 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  81,388,247  -  -  -  81,388,247  2,029,896  83,418,143 

โอนก�าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น 

ส�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)  -  -  -  -  1,500,000  (1,500,000)  -  -  -  -  -  - 

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ 

ตามใบส�าคญัแสดงสิทธิ  150  165  -  -  -  -  -  -  -  315  -  315 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 836,479,381 413,349,346  -  14,716,319  1,500,000  29,708,744  28,572,133  671,619  29,243,752  1,324,997,542  3,588,116 1,328,585,658 

 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 836,479,381 413,349,346  -  14,716,319  1,500,000  29,708,744  28,572,133  671,619  29,243,752  1,324,997,542  3,588,116 1,328,585,658 

ก�าไรส�าหรบัปี  -  -  -  -  - 209,702,867  -  -  -  209,702,867  511,615  210,214,482 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  3,102,549  -  -  -  3,102,549  -  3,102,549 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรบัปี  -  -  -  -  - 212,805,416  -  -  -  212,805,416  511,615  213,317,031 

เงินสดรบัค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

ของใบส�าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19)  -  -  20,128,800  -  -  -  -  -  20,128,800  -  20,128,800 

โอนก�าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น 

ส�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)  -  -  -  -  11,000,000 (11,000,000)  -  -  -  -  -  - 

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ 

ตามใบส�าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19)  12,000  36,000  -  -  -  -  -  -  -  48,000  -  48,000 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ�านาจ 

ควบคุมของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 2)  -  -  -  -  -  -  (277,543)  (277,543)  (277,543)  275,033  (2,510)

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 19)  -  -  -  16,642,432  -  -  -  -  16,642,432  -  16,642,432 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 836,491,381 413,385,346  20,128,800  31,358,751  12,500,000 231,514,160  28,572,133  394,076  28,966,209  1,574,344,647  4,374,764 1,578,719,411 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้



แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 109

 บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 ส่วนของ 
 ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี 

 ไม่มีอ�านาจควบคุม 
 ของบริษทัย่อย 

 รวม 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ทุนเรือนหุน้ 
 ท่ีออก 

 และช�าระแลว้ 

 ส่วนเกิน  
 มูลค่าหุน้สามญั 

 เงินรบั 
 ล่วงหนา้ค่าหุน้ 

 ส�ารองส่วนทุน 
 จากการจ่ายโดย 
 ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 ก�าไรสะสม 

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 รวม 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ของบริษทัฯ 

 ก�าไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จอ่ืน  ส่วนเกินทุนจาก 

 การเปล่ียนแปลง 
 สดัส่วนการถือหุน้ 

 ในบริษทัย่อย 

 รวม 
 องคป์ระกอบอ่ืน 

 ของส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

 จดัสรรแลว้ - 
 ส�ารองตาม

กฎหมาย 

 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 (ขาดทุนสะสม) 

 ส่วนเกินทุนจาก 
 การตีราคาท่ีดิน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 836,479,231 413,349,181  -  14,716,319  - (50,179,503)  28,572,133  671,619  29,243,752  1,243,608,980  1,558,220 1,245,167,200 

ก�าไรส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  81,388,247  -  -  -  81,388,247  2,029,896  83,418,143 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  81,388,247  -  -  -  81,388,247  2,029,896  83,418,143 

โอนก�าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น 

ส�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)  -  -  -  -  1,500,000  (1,500,000)  -  -  -  -  -  - 

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ 

ตามใบส�าคญัแสดงสิทธิ  150  165  -  -  -  -  -  -  -  315  -  315 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 836,479,381 413,349,346  -  14,716,319  1,500,000  29,708,744  28,572,133  671,619  29,243,752  1,324,997,542  3,588,116 1,328,585,658 

 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 836,479,381 413,349,346  -  14,716,319  1,500,000  29,708,744  28,572,133  671,619  29,243,752  1,324,997,542  3,588,116 1,328,585,658 

ก�าไรส�าหรบัปี  -  -  -  -  - 209,702,867  -  -  -  209,702,867  511,615  210,214,482 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  3,102,549  -  -  -  3,102,549  -  3,102,549 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรบัปี  -  -  -  -  - 212,805,416  -  -  -  212,805,416  511,615  213,317,031 

เงินสดรบัค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

ของใบส�าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19)  -  -  20,128,800  -  -  -  -  -  20,128,800  -  20,128,800 

โอนก�าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น 

ส�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)  -  -  -  -  11,000,000 (11,000,000)  -  -  -  -  -  - 

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ 

ตามใบส�าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19)  12,000  36,000  -  -  -  -  -  -  -  48,000  -  48,000 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ�านาจ 

ควบคุมของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 2)  -  -  -  -  -  -  (277,543)  (277,543)  (277,543)  275,033  (2,510)

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 19)  -  -  -  16,642,432  -  -  -  -  16,642,432  -  16,642,432 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 836,491,381 413,385,346  20,128,800  31,358,751  12,500,000 231,514,160  28,572,133  394,076  28,966,209  1,574,344,647  4,374,764 1,578,719,411 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)110

 บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อ) 
 ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 (หน่วย: บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ทุนเรือนหุน้ 
 ท่ีออก 

 และช�าระแลว้ 
 ส่วนเกิน  

 มูลค่าหุน้สามญั 
 เงินรบั 

 ล่วงหนา้ค่าหุน้ 
 ส�ารองส่วนทุน 

 จากการจ่ายโดย 
 ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ก�าไรสะสม  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

จดัสรรแลว้ - 
 ส�ารองตามกฎหมาย 

 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 (ขาดทุนสะสม) 

 ก�าไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ส่วนเกินทุนจาก 
 การตีราคาท่ีดิน 

รวม 
 องคป์ระกอบอ่ืน 

 ของส่วนของผูถื้อหุน้
รวม 

 ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  836,479,231  413,349,181  -  14,716,319  -  (50,546,995)  28,572,133  28,572,133  1,242,569,869 

ก�าไรส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  78,060,207  -  -  78,060,207 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  78,060,207  -  -  78,060,207 

โอนก�าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น 

ส�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)  -  -  -  -  1,500,000  (1,500,000)  -  -  - 

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ 

ตามใบส�าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19)  150  165  -  -  -  -  -  -  315 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  836,479,381  413,349,346  -  14,716,319  1,500,000  26,013,212  28,572,133  28,572,133  1,320,630,391 

 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  836,479,381  413,349,346  -  14,716,319  1,500,000  26,013,212  28,572,133  28,572,133  1,320,630,391 

ก�าไรส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  208,202,500  -  -  208,202,500 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  3,102,549  -  -  3,102,549 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  211,305,049  -  -  211,305,049 

เงินสดรบัค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ 

ใบส�าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19)  -  -  20,128,800  -  -  -  -  -  20,128,800 

โอนก�าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น 

ส�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)  -  -  -  -  11,000,000  (11,000,000)  -  -  - 

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ 

ตามใบส�าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19)  12,000  36,000  -  -  -  -  -  -  48,000 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 19)  -  -  16,642,432  -  -  -  -  16,642,432 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  836,491,381  413,385,346  20,128,800  31,358,751  12,500,000  226,318,261  28,572,133  28,572,133  1,568,754,672 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้



แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 111

 บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อ) 
 ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 (หน่วย: บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ทุนเรือนหุน้ 
 ท่ีออก 

 และช�าระแลว้ 
 ส่วนเกิน  

 มูลค่าหุน้สามญั 
 เงินรบั 

 ล่วงหนา้ค่าหุน้ 
 ส�ารองส่วนทุน 

 จากการจ่ายโดย 
 ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ก�าไรสะสม  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

จดัสรรแลว้ - 
 ส�ารองตามกฎหมาย 

 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 (ขาดทุนสะสม) 

 ก�าไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ส่วนเกินทุนจาก 
 การตีราคาท่ีดิน 

รวม 
 องคป์ระกอบอ่ืน 

 ของส่วนของผูถื้อหุน้
รวม 

 ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  836,479,231  413,349,181  -  14,716,319  -  (50,546,995)  28,572,133  28,572,133  1,242,569,869 

ก�าไรส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  78,060,207  -  -  78,060,207 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  78,060,207  -  -  78,060,207 

โอนก�าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น 

ส�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)  -  -  -  -  1,500,000  (1,500,000)  -  -  - 

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ 

ตามใบส�าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19)  150  165  -  -  -  -  -  -  315 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  836,479,381  413,349,346  -  14,716,319  1,500,000  26,013,212  28,572,133  28,572,133  1,320,630,391 

 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  836,479,381  413,349,346  -  14,716,319  1,500,000  26,013,212  28,572,133  28,572,133  1,320,630,391 

ก�าไรส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  208,202,500  -  -  208,202,500 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  3,102,549  -  -  3,102,549 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  211,305,049  -  -  211,305,049 

เงินสดรบัค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ 

ใบส�าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19)  -  -  20,128,800  -  -  -  -  -  20,128,800 

โอนก�าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น 

ส�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)  -  -  -  -  11,000,000  (11,000,000)  -  -  - 

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ 

ตามใบส�าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19)  12,000  36,000  -  -  -  -  -  -  48,000 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 19)  -  -  16,642,432  -  -  -  -  16,642,432 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  836,491,381  413,385,346  20,128,800  31,358,751  12,500,000  226,318,261  28,572,133  28,572,133  1,568,754,672 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)112

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ
จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ

อตัรารอ้ยละ

ของการถือหุน้

2564

รอ้ยละ

2563

รอ้ยละ

Stars Microelectronics USA, Inc. ธุรกิจขายสินคา้ สหรฐัอเมริกา 59 59

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ 
จ�ากดั

หยุดด�าเนินการและอยู่ระหว่างการ 
จดทะเบียนเลิกบริษทัฯ 

ไทย 99 99

บริษทั เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากดั หยุดด�าเนินการชั่วคราว ไทย 100 75

1. ขอ้มูลท ั่วไป

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตัง้และมีภูมิล�าเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ด�าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ�าหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ท่ี
อยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ อยู่ท่ี 586 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

2. เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก�าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงิน
ฉบบัภาษาไทยนี้

งบการเงินนีไ้ดจ้ดัท�าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย การบญัชี

 
2.2 เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนีไ้ดจ้ดัท�าขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไป
นีเ้รียกว่า “บริษทัฯ ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี้

ในระหว่างปี 2564 ไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งเก่ียวกบั
บริษทัย่อยดงันี้

เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัตัง้บริษทั ไลทอ์พั 
อินโนเวชั่น จ�ากดั โดยบริษทัฯ ถือหุน้สามญัจ�านวน 99,997 หุน้ 
มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 10 บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 บริษทั
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนั
ท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 และจดทะเบียนเสร็จสิน้การช�าระ
บญัชีเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 
บริษทัฯ ไดซื้อ้หุน้สามญัของบริษทั เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ 
จ�ากดั จ�านวน 500 หุน้ จากบุคคลภายนอก ในราคาหุน้ละ 5 
บาท เป็นจ�านวนเงินรวม 2,500 บาท ท�าใหส้ดัส่วนการลงทุน
ในบริษทัดงักล่าวเปล่ียนแปลงจาก รอ้ยละ 99.0 เป็นรอ้ยละ 
99.5 ปัจจุบนั บริษทั เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดั อยู่
ระหว่างด�าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั
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เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ไดร้บัการโอนหุน้สามญั
ของบริษทั เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากดั จากบริษทัผูร่้วมลงทุน
เป็นจ�านวน 2,500,000 หุน้ โดยไม่คิดมูลค่าและเม่ือวนัท่ี 26 
พฤศจิกายน 2564 ซือ้หุน้สามญัจ�านวน 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
10 บาทจากผูถื้อหุน้เดิม ท�าใหส้ดัส่วนการลงทุนในบริษทัดงั
กล่าวเปล่ียนแปลงจากรอ้ยละ 75 เป็นรอ้ยละ 100

ข) บริษทัฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือ
บริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯ มีสิทธิไดร้บัหรือมีส่วนไดเ้สียในผล
ตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้�านาจใน
การสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนยัส�าคญัต่อจ�านวน
เงินผลตอบแทนนัน้ได้

ค) บริษทัฯ น�างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท�า
งบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ�านาจในการควบคุม
บริษทัย่อยจนถงึวนัท่ีบริษทัฯ สิน้สุดการควบคุมบริษทัย่อยนัน้ 

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท�าขึน้โดยใชน้โยบายการ
บญัชีท่ีส�าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) กลุ่มบริษทัไดก้�าหนดใหส้กุลเงินบาทเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด�าเนินงาน ซ่ึงรวมทัง้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ 
เน่ืองจากธุรกรรมของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นส่วนขยายของ 

บริษทัฯ มากกว่าท่ีจะเป็นการด�าเนินงานท่ีเป็นเอกเทศอย่าง 

มีนยัส�าคญั

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมี
สาระส�าคญัไดถู้กตดัออกจาก งบการเงินรวมนีแ้ลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไร
หรือขาดทุนและสินทรพัยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็น
ของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก�าไร
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษทัฯ จดัท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดย
แสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผล
บงัคบัใช้ในปีปัจจุบนั

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้�ามาตรฐานการรายงานทางการ
เงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรบัปรุงจ�านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้�าหรบังบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บั
การปรบัปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผู้ใชม้าตรฐาน 

การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั
นีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผล
บงัคบัใชส้�าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมี ผลบงัคบัใชส้�าหรบังบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้
รบัการปรบัปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้
ผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่ วคราวกับผู้ ใช้
มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรบัปรุงมาตรฐานนีจ้ะ
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั

4. นโยบายการบญัชีท่ีส�าคญั

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ขายสินคา้

รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้ม่ือกลุ่มบริษทัได้โอนอ�านาจ
ควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบ
สินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดร้บัหรือคาดว่า
จะไดร้บัส�าหรบัสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการ
สินคา้รบัคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

รายไดค่้าบริการ

รายไดค่้าบริการรบัรูเ้ม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จสิน้

รายไดด้อกเบีย้ 

รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง 
โดยจะน�ามูลค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงินมา
คูณกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรพัยท์างการเงินท่ี
เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ท่ีจะน�ามูลค่าตามบญัชี
สุทธิของสินทรพัยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผ่ือ ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้) มาคูณกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง 

ตน้ทุนทางการเงิน

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้จากหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ�าหน่ายค�านวณโดยใชวิ้ธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงและรบัรู้
ตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถงึ เงินสดและเงิน
ฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถงึ
ก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้
มา และไม่มีขอ้จ�ากดัในการเบิกใช้

4.3 สินคา้คงเหลือ

สินคา้ส�าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคา
ทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัแลว้
แต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุน
มาตรฐาน ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุน
วตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต

วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุสิน้เปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
(ตามวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะ
ต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการ
เบิกใช้

4.4 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

บริษทัฯ ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกัในการค�านวณตน้ทุนของเงิน
ลงทุน 

เม่ือมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิ
ท่ีไดร้บักบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทึกในงบ
ก�าไรขาดทุน

4.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์และค่าเส่ือมราคา

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณแ์สดง
มูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการดอ้ย
ค่าของสินทรพัย ์

กลุ่มบริษทับนัทกึมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ี
ไดม้า หลงัจากนัน้กลุ่มบริษทัจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดิน
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทกึท่ีดินดงักล่าวในราคาท่ีตี
ใหม่ ทัง้นีก้ลุ่มบริษทั จดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินดงักล่าว
เป็นครัง้คราวเพ่ือมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคญั

กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาท่ีดินดงัต่อ
ไปนี ้

- กลุ่มบริษทับนัทกึราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีเพ่ิมขึน้จากการ
ตีราคาใหม่ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรบัรูจ้�านวนสะสม
ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในส่วนของ ผูถื้อ
หุน้ อย่างไรก็ตาม หากสินทรพัยน์ัน้เคยมีการตีราคาลดลงและ
กลุ่มบริษทัไดร้บัรูร้าคาท่ีลดลงในงบก�าไรขาดทุนแลว้ ส่วนท่ี
เพ่ิมจากการตีราคาใหม่นีจ้ะถูกรบัรูเ้ป็นรายได้ไม่เกินจ�านวนท่ี
เคยลดลงซ่ึงรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้

- กลุ่มบริษทัรบัรูร้าคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีลดลงจากการตี
ราคาใหม่ในงบก�าไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรพัยน์ัน้เคย
มีการตีราคาเพ่ิมขึน้และยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาท่ีดิน” อยู่ในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงจาก
การตีราคาใหม่จะถูกรบัรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนใน
จ�านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาท่ีดิน” 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณค์�านวณจากราคาทุน
ของสินทรพัย ์โดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณดงันี ้

อาคาร 40 ปี

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 15 ปี

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 และ 15 ปี

ยานพาหนะ  5 ปี

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส�าหรบัท่ีดินและสินทรพัยร์ะหว่าง
ก่อสรา้งและติดตัง้

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ ออกจาก
บญัชี เม่ือจ�าหน่ายสินทรพัยห์รือคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ�าหน่ายสินทรพัย ์
รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรพัย ์จะรบั
รู้ในงบก�าไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรพัยน์ัน้
ออกจากบญัชี

4.6 ตน้ทุนการกูยื้ม

ตน้ทุนการกูยื้มของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสรา้ง หรือ
การผลิตสินทรพัยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ใหพ้รอ้มใชห้รือขาย ไดถู้กน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์
จนกว่าสินทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มท่ีจะใช้ ไดต้ามท่ีมุ่ง
ประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูยื้มอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิด
รายการ ตน้ทุนการกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทุนอ่ืน

ท่ีเกิดขึน้จากการกูยื้มนัน้

4.7 สินทรพัย ์ไม่มีตวัตน

สินทรัพย ์ ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัด
จ�าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัยน์ัน้

กลุ่มบริษทัตดัจ�าหน่ายสินทรพัย ์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชนจ์�ากดัโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจของสินทรพัยน์ัน้ และจะประเมินการดอ้ยค่าของ
สินทรพัยด์งักล่าวเม่ือมี ขอ้บ่งชีว่้าสินทรพัยน์ัน้เกิดการดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวิธีการตดั
จ�าหน่ายของสินทรพัย ์ไม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิน้ปีเป็นอย่าง
นอ้ย ค่าตดัจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบก�าไรขาดทุน
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สินทรพัย ์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชนจ์�ากดัของกลุ่ม
บริษทั คือ ซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอร ์ ซ่ึงมีอายุการใหป้ระโยชน ์

10 ปี

4.8 สญัญาเช่า

ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสญัญาเป็น
สญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดยสญัญาจะ
เป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ก็ต่อเม่ือสญัญานัน้
มีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรพัยท่ี์ระบุไดส้�าหรบัช่วง

เวลาหน่ึงเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน

กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่า

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดียวส�าหรบัการรบัรูร้ายการและการ
วดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสัน้และ
สญัญาเช่าท่ีสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต�่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิม
มีผล (วนัท่ีสินทรพัยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึก
สินทรพัยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรพัยอ์า้งอิง
และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช�าระตามสญัญาเช่า 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

สินทรพัยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคา
สะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุงดว้ยการ
วดัมูลค่าของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรพัย ์
สิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ�านวนเงินของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า
จากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึน้ 
จ�านวนเงินท่ีจ่ายช�าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมี
ผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สญัญาเช่าท่ีไดร้บั

ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยสิ์ทธิการใชค้�านวณจากราคาทุน
โดยวิธีเสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่าหรืออายุการใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะ
สัน้กว่า ดงันี้

ส่วนปรบัปรุงอาคาร  15 ปี

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   15 ปี

ยานพาหนะ   5 ปี

หากความเป็นเจา้ของในสินทรพัยอ์า้งอิงได้โอนให้กบักลุ่ม
บริษทัเม่ือสิน้สุดอายุสญัญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรพัยด์งั
กล่าวไดร้วมถงึการใชสิ้ทธิเลือกซือ้ ค่าเส่ือมราคาจะค�านวณจาก
อายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรพัย ์

สินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ�านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า จ�านวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิง
จูงใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ีขึน้อยู่กบัดชันีหรืออตัรา 
จ�านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรบัประกนัมูลค่าคงเหลือ 
รวมถงึราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซือ้ซ่ึงมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินัน้ และการจ่ายค่าปรบั
เพ่ือการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้ก�าหนดของสญัญาเช่าแสดง
ใหเ้ห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่ม
บริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็น
ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณห์รือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
จ่ายช�าระนัน้ไดเ้กิดขึน้ 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ�านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัรา
ดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสญัญา
เช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจะเพ่ิม
ขึน้จากดอกเบีย้ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าและลดลงจากการ
จ่ายช�าระหนีสิ้นตามสญัญาเช่า นอกจากนี ้ มูลค่าตามบญัชี
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสญัญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช�าระ
ตามสญัญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือก
ซือ้สินทรพัยอ์า้งอิง

สญัญาเช่าระยะส ัน้และสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิง
มีมูลค่าต�่า

สญัญาเช่าท่ีมีอายุสญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตัง้แต่
วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรพัยอ์า้งอิงมี
มูลค่าต�่า จะบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในงบก�าไรขาดทุนตามวิธีเสน้
ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า

4.9 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถงึ บุคคล
หรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯ ควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนักบั บริษทัฯ 

นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง
บริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทาง
ตรงหรือทางออ้มซ่ึงท�าใหมี้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อ
บริษทัฯ ผูบ้ริหารส�าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ 
ท่ีมีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษทัฯ 
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4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษทัฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น
สกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด�าเนินงานของ บริษทัฯ 
รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดั
มูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนัน้

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ี
เป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

ก�าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลก
เปล่ียนไดร้วมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.11 การดอ้ยค่าของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัย ์
ทางการเงิน

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท�าการประเมิน
การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้
หรือสินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งชีว่้า
สินทรพัยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรบัรูข้าดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยมี์มูลค่าต�่า
กว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ทัง้นีมู้ลค่าท่ีคาดว่าจะได้
รบัคืนหมายถงึมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรพัย ์
หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 

กลุ่มบริษทัจะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก�าไร
ขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีท่ีดินซ่ึงใชวิ้ธีการตีราคาใหม่และได้
บนัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะรบัรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไป
กว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทกึไว้

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์มีขอ้บ่งชีท่ี้แสดง
ใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท่ี์รบัรูใ้นงวด
ก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ัน้ และจะกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าท่ีรบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้�าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนภายหลงั
จากการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครัง้ล่าสุด โดยมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรพัยท่ี์เพ่ิมขึน้จากการกลบัรายการผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะ
เป็นหากกิจการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรพัย ์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์โดยรบัรู้ ไปยงังบก�าไร
ขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรพัยน์ัน้แสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การ 

กลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือ
เป็นการตีราคาสินทรพัยเ์พ่ิม

4.12 ผลประโยชนข์องพนกังาน
ผลประโยชนร์ะยะส ัน้ของพนกังาน

กลุ่มบริษทัรบัรูเ้งินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 

โครงการสมทบเงิน

บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตัง้กองทุน
ส�ารองเลีย้งชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงิน ท่ีพนกังานจ่ายสะสม และ
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกอง
ทุนส�ารองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องกลุ่มบริษทั 
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

กลุ่มบริษทัมีภาระส�าหรบัเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังาน
เม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน
ส�าหรบัพนกังาน 

กลุ่มบริษทัค�านวณหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออก
จากงานของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ
ไดท้�าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัส�าหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออก
จากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรบัรูท้ ัง้จ�านวนในงบก�าไรขาดทุน
ทนัทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเม่ือ
กิจการรบัรูต้น้ทุนการปรบัโครงสรา้งท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ก่อน

4.13 ประมาณการหนีสิ้น

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสิ้นไวใ้นบญัชีเม่ือภาระ
ผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้ และ
มีความเป็นไป ได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสีย
ทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้งภาระผูกพนันัน้ และ
กลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันัน้ไดอ้ย่างน่า
เช่ือถือ 
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4.14 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท่ี์ช�าระดว้ย
ตราสารทุน 

บริษทัฯ บนัทึกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช�าระดว้ย
ตราสารทุนเม่ือไดร้บับริการจากพนกังานตามมูลค่ายุติธรรม
ของสิทธิซือ้หุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ โดยบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายพรอ้ม
กบัการเพ่ิมขึน้ของบญัชี “ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้นตามระยะเวลาการให้
บริการของพนกังานท่ีก�าหนดไวใ้นโครงการ

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑด์งักล่าว ฝ่ายบริหารตอ้งใช ้ ดุลยพินิจในการวดัมูลค่า 
รวมทัง้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซือ้หุน้ 
ความผนัผวนของราคาหุน้ อตัราเงินปันผล และอตัราดอกเบีย้
ปลอดความเส่ียง เป็นตน้

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะ
จ่ายใหแ้ก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐั โดยค�านวณจากก�าไร
ทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

กลุ่มบริษทับนัทกึภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่าง
ชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น ณ วนั
สิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น
ท่ีเก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรบัรูห้นีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตก
ต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รบัรูสิ้นทรพัยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีส�าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษี 
รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ�านวนเท่าท่ีมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ัน้

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ
ปรบัลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�า
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางส่วนมา
ใชป้ระโยชน์

กลุ่มบริษทัจะบนัทกึภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงั
ส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีได้
บนัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.16 เคร่ืองมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรบัรูร้ายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรพัยท์างการเงิน
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท�ารายการเฉพาะ
ในกรณีท่ีเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส�าหรบัลูกหนีก้าร
คา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส�าคญั กลุ่ม
บริษทัจะรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของ
รายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรบัรูร้ายได ้

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรพัย ์
ทางการเงิน

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรบัรู้
รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภาย
หลงัดว้ยราคาทุนตดัจ�าหน่าย สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจาก
แผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรพัยท์างการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการ
เงิน

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ�าหน่าย 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดั
จ�าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้เพ่ือ
รบักระแสเงินสดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของ
สินทรพัยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรบั
ช�าระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ 

สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธี
ดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทัง้นี ้ผล
ก�าไร แ ล ะ ข า ด ทุ นท่ี เ กิ ด ขึ ้นจา ก การ ตัดร า ย การ  การ
เปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักล่าวจะรบัรูใ้น
งบก�าไรขาดทุน

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรหรือขาดทุน 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร
หรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม โดยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมใน
งบก�าไรขาดทุน

ทัง้นี้ สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง 
ตราสารอนุพนัธ ์ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ
สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดร้บัช�าระเพียง
เงินตน้และดอกเบีย้
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การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้น
ทางการเงิน

ยกเวน้หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ ์กลุ่มบริษทัรบัรูร้ายการเม่ือเร่ิม
แรกส�าหรบัหนีสิ้นทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุน
การท�ารายการ และจดัประเภทหนีสิ้นทางการเงินเป็นหนีสิ้น
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ�าหน่าย 
โดยใชวิ้ธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ทัง้นี ้ผลก�าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึน้
จากการตดัรายการหนีสิ้นทางการเงินและการตดัจ�าหน่าย
ตามวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงจะรบัรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 
โดยการค�านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ�าหน่ายค�านึงถึงค่า
ธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบีย้
ท่ีแทจ้ริงนัน้ดว้ย ทัง้นี ้ค่าตดัจ�าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในงบก�าไรขาดทุน 
 
กลุ่มบริษทัอาจเลือกวดัมูลค่าหนีสิ้นทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน เพ่ือเป็นการขจดัหรือลดความ
ไม่สอดคลอ้งของการรบัรูร้ายการอย่างมีนยัส�าคญั

การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน

สินทรพัยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิ
ท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ไดสิ้น้สุดลง หรือได้
มีการโอนสิทธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ รวม
ถงึไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของ
สินทรพัยน์ัน้ หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรพัยน์ัน้ 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสิ้นทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติั
ตามภาระผูกพนัของหนีสิ้นนัน้แลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันัน้ 
หรือมีการสิน้สุดลงของภาระผูกพนันัน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียน
หนีสิ้นทางการเงินท่ีมีอยู่ใหเ้ป็นหนีสิ้นใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนั
ซ่ึงมีขอ้ก�าหนดท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแก้ไขขอ้
ก�าหนดของหนีสิ้นท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส�าคญั จะถือว่าเป็นการ
ตดัรายการหนีสิ้นเดิมและรบัรูห้นีสิ้นใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่าง
ของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

กลุ่มบริษทัรบัรูค่้าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิด
ขึน้ของตราสารหนีท้ ัง้หมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิด
ขึน้ค�านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบก�าหนด
ช�าระตามสญัญากบักระแสเงินสดทัง้หมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า
จะไดร้บัช�าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงโดย
ประมาณของสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรพัย ์ไม่ไดเ้พ่ิมขึน้
อย่างมีนยัส�าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทั
วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ ้นโดย
พิจารณาจากการผิดสญัญาท่ีอาจจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนขา้ง
หนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรพัยเ์พ่ิมขึน้

อย่างมีนยัส�าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทั
วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ�านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุท่ีเหลืออยู่ของเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการค�านวณผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ส�าหรบัลูกหนีก้ารคา้ ดงันัน้ ทุกวนั
สิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจงึไม่มีการติดตามการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรบัรูค่้าเผ่ือ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของลูกหนี้

การคา้ 

การค�านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ขา้งตน้
อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ใน
อดีต ปรบัปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบั
ลูกหนีน้ัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

สินทรพัยท์างการเงินจะถูกตดัจ�าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือ
กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป

4.17 ตราสารอนุพนัธ ์

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ ์เช่น สญัญาซือ้ขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน

กลุ่มบริษทัรบัรูมู้ลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธด์ว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีท�าสญัญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม โดยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภาย
หลงัในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน ทัง้นี้ กลุ่มบริษทัแสดง
ตราสารอนุพนัธเ์ป็นสินทรพัยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรม
มากกว่าศูนย ์ และแสดงเป็นหนีสิ้นทางการเงินเม่ือมีมูลค่า
ยุติธรรมนอ้ยกว่าศูนย ์

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพนัธท่ี์มีอายุสญัญาคงเหลือ
มากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถงึก�าหนดช�าระภายใน 12 เดือน 
เป็นสินทรพัย ์ไม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน และ
แสดงตราสารอนุพนัธอ่ื์นเป็นสินทรพัยห์มุนเวียน หรือหนีสิ้น
หมุนเวียน

4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการขาย
สินทรพัยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหนีสิ้นใหผู้อ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้
ซือ้และผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นซ่ึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก�าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรบั
สินทรพัยห์รือหนีสิ้นท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหา
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้ กลุ่มบริษทัจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี



แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 119

เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ี
สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นท่ีจะวดั
มูลค่ายุติธรรมนัน้ใหม้ากท่ีสุด 

ล�าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นใน งบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน�ามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยุติธรรม ดงันี้

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือ้ขายของสินทรพัยห์รือหนีสิ้น
อย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนี้

สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั
กระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้ 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความ
จ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรม
ส�าหรบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึน้ประจ�า

5. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ี
ส�าคญั

ในการจดัท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฝ่ายบริหารจ�าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการใน
เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการดงักล่าวนี ้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีแสดงใน
งบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ งบการ
เงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณการ
ไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส�าคญั มีดงันี้

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของ
ลูกหนีก้ารคา้ 

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิด
ขึน้ของลูกหนีก้ารคา้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลูก
หนีแ้ต่ละราย โดยค�านึงถงึประสบการณก์ารเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนีท่ี้คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้อง
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ 
ทัง้นี ้ ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
และการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ได ้
บ่งบอกถงึการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึน้จริงในอนาคต

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัของสินคา้คงเหลือ

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้
รบัของสินคา้คงเหลือ โดยจ�านวนเงินท่ีคาดว่าจะไดร้บัจาก
สินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขาย
หรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณท่ี์เกิดขึน้ภายหลงั
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และค�านึงถงึการเคล่ือนไหวของ
สินคา้คงเหลือ และสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเป็นอยู่
ในขณะนัน้ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแ์ละค่าเส่ือมราคา

ในการค�านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ์ ฝ่าย
บริหารจ�าเป็นตอ้งท�าการประมาณอายุการใหป้ระโยชนแ์ละ
มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ ์และตอ้ง
ทบทวนอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึน้

บริษทัฯ แสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตี
ใหม่นี้ไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชวิ้ธีเปรียบ
เทียบราคาตลาด

นอกจากนี ้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทุน
จากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนต�่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ�าเป็น
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละค่าใช้
จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรพัยน์ัน้

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

กลุ่มบริษทัจะรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส�าหรบั
ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้
ใชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก�าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชนจ์ากผลแตกต่าง
ชั่ วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้อง
ประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรบัรูจ้�านวนสินทรพัยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถงึจ�านวน
ก�าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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6. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส�าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และ
เกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านัน้ ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี้

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2564 2563 2564 2563

รายการธุรกิจกบับริษทัย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

ขายสินคา้และบริการ - - 749 821 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพ่ิม

รายไดอ่ื้น - - 2 1 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

ค่านายหนา้ - - 23 9 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั

ขายสินคา้และบริการ - 30 - 30 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพ่ิม

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8)

บริษทัย่อย - - 144,671 157,700

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) - 1,150 - 1,150

รวมลูกหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,150 144,671 158,850

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8)

บริษทัย่อย - - - 84

รวมลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 84

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 14)

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) - 28 - 28

รวมเจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 28 - 28

เจา้หนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 14)

บริษทัย่อย - - 6,959 1,668
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รวมเจา้หนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6,959 1,668

เงินใหกู้ยื้มระยะส ัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และการเปล่ียนแปลงของ
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับาท)

เงินใหกู้ยื้มแก่บริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคง
เหลือ

ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 
2563

เพ่ิมขึน้

ระหว่างปี

ลดลง

ระหว่างปี

ยอดคง
เหลือ

ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 
2564

อตัราดอกเบีย้

บริษทั เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากดั 580 50 - 630
รอ้ยละ 7.2 ต่อ

ปี

บริษทั เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดั 60 50 - 110
รอ้ยละ 7.2  

ต่อปี

รวม 640 100 - 740

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ - (740) - (740)

เงินใหกู้ยื้มแก่บริษทัย่อย - สุทธิ 640 (640) - -

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อ
ไปนี้

 (หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 33 36 26 29

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 7 5 7 5

ผลประโยชนเ์ม่ือถูกเลิกจา้งงาน - 7 - 7

ผลประโยชนท่ี์จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11 - 11 -

รวม 51 48 44 41
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินสด 67 77 45 55

เงินฝากธนาคาร 35,596 32,430 22,828 5,958

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,663 32,507 22,873 6,013

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากออมทรพัยมี์อตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.040 ถงึ 0.050 ต่อปี (2563: รอ้ยละ 0.025 ถงึ 0.050 ต่อปี)

8. ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

อายุหนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถงึก�าหนดช�าระ  

ยงัไม่ถงึก�าหนดช�าระ - 1,150 117,188 133,012

คา้งช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน - - 25,237 25,810

3 - 6 เดือน - - 2,136 -

6 - 12 เดือน - - 110 28

รวมลูกหนีก้ารคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,150 144,671 158,850

ลูกหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั

อายุหนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถงึก�าหนดช�าระ

ยงัไม่ถงึก�าหนดช�าระ 278,502 259,057 152,040 122,999

คา้งช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 44,940 17,567 32,721 11,028

3 - 6 เดือน 4,802 31 4,376 31

6 - 12 เดือน 1,293 520 710 520

มากกว่า 12 เดือน 362,481 362,032 362,481 362,032

รวมลูกหนีก้ารคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 692,018 639,207 552,328 496,610

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (364,548) (363,236) (364,548) (363,236)
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 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รวมลูกหนีก้ารคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 327,470 275,971 187,780 133,374

รวมลูกหนีก้ารคา้ - สุทธิ 327,470 277,121 332,451 292,224

ลูกหนีอ่ื้น

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 84

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,772 1,342 2,772 1,343

รวมลูกหนีอ่ื้น 2,772 1,342 2,772 1,427

รวมลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 330,242 278,463 335,223 293,651

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถงึ 120 วนั 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารคา้ มีรายละเอียดดงันี้

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี 363,236 362,032 363,236 362,032

ส�ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 1,312 1,204 1,312 1,204

ยอดคงเหลือปลายปี 364,548 363,236 364,548 363,236

9. สินคา้คงเหลือ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรบัลดราคาทุน ให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2564 2563 2564 2563 2564 2563

สินคา้ส�าเร็จรูป 141,881 139,121 (100,844) (90,448) 41,037 48,673

สินคา้ระหว่างผลิต 243,166 193,513 (20,309) (34,528) 222,857 158,985

วตัถุดิบ 476,987 274,529 (115,955) (94,295) 361,032 180,234

อะไหล่และวสัดุสิน้เปลือง 22,476 15,155 (795) (168) 21,681 14,987

รวม 884,510 622,318 (237,903) (219,439) 646,607 402,879
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรบัลดราคาทุน ให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2564 2563 2564 2563 2564 2563

สินคา้ส�าเร็จรูป 141,390 138,630 (100,353) (89,957) 41,037 48,673

สินคา้ระหว่างผลิต 241,971 192,318 (19,114) (33,333) 222,857 158,985

วตัถุดิบ 476,403 273,945 (115,371) (93,711) 361,032 180,234

อะไหล่และวสัดุสิน้เปลือง 22,476 15,155 (795) (168) 21,681 14,987

รวม 882,240 620,048 (235,633) (217,169) 646,607 402,879

ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกการปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัเป็นจ�านวน 18 ลา้นบาท  

(เฉพาะบริษทัฯ : 18 ลา้นบาท) (2563 : กลบัรายการปรบัลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ�านวน 7 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ : 7 ลา้นบาท 
โดยน�าไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี)

10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี้

บริษทั

ทุนเรียกช�าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบญัชี ตามวิธี

ราคาทุน

2564 2563 2564 2563 2564 2563

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (พนับาท) (พนับาท)

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

(เหรียญสหรฐัฯ)

บริษทั เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดั 500,000 500,000 99 99 498 495

(บาท)

บริษทั เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากดั 100,000,000 100,000,000 100 75 75,000 75,000

(บาท)

รวม 75,927 75,924

หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (75,498) (75,495)

เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 429 429

ในระหว่างปีปัจจุบนั เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปนี้

1) เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัตัง้บริษทั ไลทอ์พั อินโนเวชั่น จ�ากดั โดยบริษทัฯ ถือหุน้สามญัจ�านวน 99,997 หุน้ มูลค่า
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2564 และจดทะเบียนเสร็จสิน้การช�าระบญัชีเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564

2) เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 บริษทัฯ ไดซื้อ้หุน้สามญัของบริษทั เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดั 
จ�านวน 500 หุน้ จากบุคคลภายนอก ในราคาหุน้ละ 5 บาท เป็นจ�านวนเงินรวม 2,500 บาท ท�าใหส้ดัส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าว
เปล่ียนแปลงจากรอ้ยละ 99.0 เป็นรอ้ยละ 99.5 ณ ปัจจุบนั บริษทั เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดั อยู่ระหว่างด�าเนินการ จดทะเบียน
เลิกบริษทั
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3) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ไดร้บัการโอนหุน้สามญัของบริษทั เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากดั จากบริษทัผูร่้วมลงทุนเป็น
จ�านวน 2,500,000 หุน้ โดยไม่คิดมูลค่าและเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 ซือ้หุน้สามญัจ�านวน 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาทจากผู้
ถือหุน้เดิม ท�าใหส้ดัส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเปล่ียนแปลงจากรอ้ยละ 75 เป็นรอ้ยละ 100

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,630,797 1,243,695

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตุ 16) 10,459 627,591

รวม 1,641,265 1,871,286

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณส์�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

สินทรพัยซ่ึ์ง
แสดงมูลค่า

ตามราคาท่ีตี
ใหม่

สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

รวม

ท่ีดิน
อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง
อาคาร

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

สินทรพัย ์
ระหว่าง

ก่อสรา้งและ
ติดตัง้

ราคาทุน / ราคาท่ีตีใหม่

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

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

จ�าหน่าย - - (2) (525) - (527)

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

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

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

ซือ้เพ่ิม - 22 11,987 1,328 11,769 25,106

จ�าหน่าย - - (43,645) (2,511) - (46,156)

ตดัจ�าหน่าย - (20,776) (885) - - (21,661)

โอนระหว่างบญัชี - 3,612 11,604 - (15,216) -

31 ธนัวาคม 2564 91,013 1,051,328 3,539,902 17,874 6,736 4,706,853

ค่าเส่ือมราคาสะสม

1 มกราคม 2563 - 619,653 1,966,791 16,506 - 2,602,950

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี - 43,345 217,958 2,474 - 263,777
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

สินทรพัยซ่ึ์ง
แสดงมูลค่า

ตามราคาท่ีตี
ใหม่

สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

รวม

ท่ีดิน
อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง
อาคาร

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

สินทรพัย ์
ระหว่าง

ก่อสรา้งและ
ติดตัง้

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัส่วนท่ี
จ�าหน่าย - - (2) (525) - (527)

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

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

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี - 41,511 200,723 1,311 - 243,545

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัส่วนท่ี
จ�าหน่าย - - (32,063) (2,511) - (34,574)

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัส่วนท่ี
ตดัจ�าหน่าย - (20,776) (885) - - (21,661)

31 ธนัวาคม 2564 - 673,580 2,348,291 16,429 - 3,038,300

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า

1 มกราคม 2563 - - 27,288 - - 27,288

31 ธนัวาคม 2563 - - 27,288 - - 27,288

31 ธนัวาคม 2564 - - 27,288 - - 27,288

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

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

31 ธนัวาคม 2564 91,013 377,748 1,164,323 1,445 6,736 1,641,265

ค่าเส่ือมราคาสำาหรบัปี

2563 (260 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 263,777

2564 (238 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 243,545
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัยซ่ึ์ง
แสดงมูลค่า

ตามราคาท่ีตี
ใหม่

สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

รวม

ท่ีดิน
อาคารและ

ส่วนปรบัปรุง
อาคาร

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

สินทรพัย ์
ระหว่าง

ก่อสรา้งและ
ติดตัง้

ราคาทุน / ราคาท่ีตีใหม่

1 มกราคม 2563 91,013 1,026,907 3,468,419 21,257 49,109 4,656,705

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

จ�าหน่าย - - (2) (525) - (527)

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

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

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

ซือ้เพ่ิม - 22 11,987 1,328 11,769 25,106

จ�าหน่าย - - (43,645) (2,511) - (46,156)

ตดัจ�าหน่าย - (20,776) (885) - - (21,661)

โอนระหว่างบญัชี - 3,612 11,604 - (15,216) -

31 ธนัวาคม 2564 91,013 1,051,328 3,490,682 17,874 6,736 4,657,633
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัยซ่ึ์ง
แสดงมูลค่า

ตามราคาท่ีตี
ใหม่

สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

รวม

ท่ีดิน
อาคารและ

ส่วนปรบัปรุง
อาคาร

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

สินทรพัย ์
ระหว่าง

ก่อสรา้งและ
ติดตัง้

ค่าเส่ือมราคาสะสม

1 มกราคม 2563 - 619,653 1,944,859 16,506 - 2,581,018

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

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบั ส่วนท่ีจ�าหน่าย - - (2) (525) - (527)

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบั ส่วนท่ีตดัจ�าหน่าย - (10,153) (4,231) (826) - (15,210)

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

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี - 41,511 200,723 1,311 - 243,545

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบั ส่วนท่ีจ�าหน่าย - - (32,063) (2,511) - (34,574)

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบั ส่วนท่ีตดัจ�าหน่าย - (20,776) (885) - - (21,661)

31 ธนัวาคม 2564 - 673,580 2,326,359 16,429 - 3,016,368

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

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

31 ธนัวาคม 2564 91,013 377,748 1,164,323 1,445 6,736 1,641,265

ค่าเส่ือมราคาสำาหรบัปี

2563 (260 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 263,777

2564 (238 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 243,545

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินเพ่ือแสดงมูลค่าท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่ ท�าใหมี้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินซ่ึงไดบ้นัทกึไว้
ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินดงักล่าวใหม่ โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
โดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach)

หากบริษทัฯ แสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จะเท่ากบั 55 
ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีเคร่ืองจกัรและอุปกรณจ์�านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชี
ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรพัยด์งักล่าวมีจ�านวนประมาณ 866 ลา้นบาท (2563: 760 ลา้นบาท) 

บริษทัฯ ไดน้�าท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งและเคร่ืองจกัรมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ�านวนประมาณ 1,087 ลา้นบาท 
ไปจดจ�านองไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูยื้มระยะยาวซ่ึงกล่าวไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน 15
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12. สินทรพัย ์ไม่มีตวัตน

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรพัย ์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี้

  (หน่วย: พนับาท)

ซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอร ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

1 มกราคม 2563 69,531 69,476

ซือ้เพ่ิม 7,086 7,086

ตดัจ�าหน่าย (4,230) (4,230)

31 ธนัวาคม 2563 72,387 72,332

ซือ้เพ่ิม 18,374 18,374

ตดัจ�าหน่าย (9,768) (9,768)

31 ธนัวาคม 2564 80,993 80,938

การตดัจำาหน่าย

1 มกราคม 2563 40,025 39,985

ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรบัปี 5,764 5,764

31 ธนัวาคม 2563 45,789 45,749

ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรบัปี 5,765 5,765

 ตดัจ�าหน่าย (9,177) (9,177)

31 ธนัวาคม 2564 42,377 42,337

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า

1 มกราคม 2563 15 -

31 ธนัวาคม 2563 15 -

31 ธนัวาคม 2564 15 -

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

31 ธนัวาคม 2563 26,583 26,583

31 ธนัวาคม 2564 38,601 38,601
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13. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส ัน้จากสถาบนัการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 552

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 30,000

ทรสัตรี์ซีท 35,992 126,643

แพ็คกิง้เครดิต - 422,000

รวม 35,992 579,195

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.55 ต่อปี (2563: เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
มีอตัราดอกเบีย้เท่ากบั MOR และเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 1.55 - 2.85 ต่อปี)

14. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 28 - 28

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 254,298 190,011 250,174 186,163

เจา้หนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6,959 1,668

เจา้หนีอ่ื้น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 39,016 27,860 39,011 27,855

เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้ 41,577 12,918 41,577 12,918

เจา้หนีค่้าซือ้เคร่ืองจกัร 6,424 9,740 6,424 9,740

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,982 11,217 13,866 11,108

รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 355,297 251,774 358,011 249,480
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15. เงินกูยื้มระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท)

เงินกู้ อตัราดอกเบีย้ การช�าระคืน

งบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

1 MLR(1) - 2.00% ต่อปี ช�าระคืนเป็นรายเดือนเร่ิมตัง้แต่เดือน
ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป - 58,140

2 อา้งอิงกบั THBFIX 6M(2) ช�าระคืนเป็นรายเดือนเร่ิมตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้ไป - 63,250

3 3.1 MLR(1) - 0.79% ต่อปี ช�าระคืนเป็นรายเดือนเร่ิมตัง้แต่เดือน
ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป

343,500 -

3.2 B I B O R  1 M ( 3 )  + 
4.22%    ต่อปี

ช�าระคืนเป็นรายเดือนเร่ิมตัง้แต่เดือน
ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป

343,500 -

รวม 687,000 121,390

หกั: ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดับญัชี (4,378) -

เงินกูยื้มสุทธิ 682,622 121,390

หกั: ส่วนท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี (154,207) (121,390)

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 528,415 -

(1) MLR (Minimum Loan Rate) หมายถงึ อตัราดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดี

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

(3) BIBOR 1M หมายถงึ Bangkok Interbank Offered Rate ส�าหรบัระยะเวลา 1 เดือน

เงินกูยื้ม 2: สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ (Interest rate swap agreement) ท่ีท�าเพ่ือเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัเงินกูยื้มดงักล่าวไดสิ้น้สุดลงพรอ้มการช�าระคืนเงินกูยื้ม

เงินกูยื้ม 3: เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไดท้�าสญัญาเงินกูก้บัธนาคารพาณิชยส์องแห่งในวงเงินกูยื้มจ�านวน 1,275.5 ลา้น
บาท ซ่ึงเป็นวงเงินกูยื้มระยะยาวจ�านวน 700 ลา้นบาท และวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนจ�านวน 575.5 ลา้นบาท ส�าหรบัวงเงินกูยื้มระยะ
ยาวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชช้�าระเงินกูยื้มและหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตามท่ีระบุในสญัญาเงินกู ้ เงินกูยื้มดงักล่าวค�า้ประกนัโดยการ
จ�านองท่ีดินและ ส่ิงปลูกสรา้ง และเคร่ืองจกัร สญัญาเงินกูยื้มฉบบัดงักล่าวไดก้�าหนดขอ้ปฏิบติัและขอ้จ�ากดั บางประการ ซ่ึงรวม
ถงึการด�ารงอตัราส่วนทางการเงิน เช่น การด�ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของ ผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้

ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก�าหนดในสญัญา เป็นตน้
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูยื้มระยะยาวส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี 121,390 209,070

กูเ้พ่ิม 700,000 -

จ่ายคืนเงินกู้ (134,390) (87,680)

ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดับญัชี (5,417) -

ตดัจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดับญัชี 1,039 -

ยอดคงเหลือปลายปี 682,622 121,390

16. สญัญาเช่า 

กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัท�าสญัญาเช่าสินทรพัยเ์พ่ือใช้ในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสญัญาระหว่าง 4 - 6 ปี 

 
ก) สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรพัยสิ์ทธิการใชส้�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและส่วน
ปรบัปรุงอาคาร

เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์
ยานพาหนะ รวม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 11,032 675,156 2,633 688,821

เพ่ิมขึน้ 12,978 - 1,675 14,653

ตดัจ�าหน่าย (8,917) - (850) (9,767)

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี (5,068) (58,812) (2,236) (66,116)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 10,025 616,344 1,222 627,591

เพ่ิมขึน้ - - 1,328 1,328

โอนจดัประเภทเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (592,011) (922) (592,933)

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี (1,007) (24,333) (187) (25,527)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 9,018 - 1,441 10,459

ข) หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

จ�านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 1,083 260,166

หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ�าหน่าย (68) (13,150)

รวม 1,015 247,016

หกั: ส่วนท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี (339) (112,578)

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 676 134,438

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหนีสิ้นตามสญัญาเช่าส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี 247,016 304,486

เพ่ิมขึน้ 1,328 13,304

ตดัจ�าหน่ายหนีสิ้นสญัญาเช่าท่ียกเลิก - (9,767)

จ่ายช�าระในระหว่างงวด (247,329) (61,007)

ยอดคงเหลือปลายปี 1,015 247,016

การวิเคราะหก์ารครบก�าหนดของจ�านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ใน หมายเหตุ 31 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้น
สภาพคล่อง 

 
ค) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรบัรู ใ้นส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 25,527 66,116

ดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 109 318

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 3,502 2,192

 
ง) อ่ืน ๆ  

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่าส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ�านวน 250 ลา้นบาท ซ่ึงรวมถงึกระแส
เงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสัน้ สญัญาเช่าซ่ึงสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต�่า 
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ข) หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

จ�านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 1,083 260,166

หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ�าหน่าย (68) (13,150)

รวม 1,015 247,016

หกั: ส่วนท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี (339) (112,578)

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 676 134,438

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหนีสิ้นตามสญัญาเช่าส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี 247,016 304,486

เพ่ิมขึน้ 1,328 13,304

ตดัจ�าหน่ายหนีสิ้นสญัญาเช่าท่ียกเลิก - (9,767)

จ่ายช�าระในระหว่างงวด (247,329) (61,007)

ยอดคงเหลือปลายปี 1,015 247,016

การวิเคราะหก์ารครบก�าหนดของจ�านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ใน หมายเหตุ 31 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้น
สภาพคล่อง 

 
ค) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรบัรู ใ้นส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 25,527 66,116

ดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 109 318

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 3,502 2,192

 
ง) อ่ืน ๆ  

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่าส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ�านวน 250 ลา้นบาท ซ่ึงรวมถงึกระแส
เงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสัน้ สญัญาเช่าซ่ึงสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต�่า 



บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)134

17. ส�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน แสดงไดด้งันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ส�ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนตน้ปี 80,889 74,499

ส่วนท่ีรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทุน:

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 14,934 13,515

ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,481 1,230

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (3,969) (8,355)

ส�ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนปลำยปี 93,335 80,889

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไม่มีการจ่ายช�าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 
(เฉพาะบริษทัฯ : ไม่มี)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน�า้หนกัในการจ่ายช�าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานของกลุ่มบริษทั
ประมาณ 12 ปี (เฉพาะบริษทัฯ : 12 ปี)

สมมติฐานท่ีส�าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สรุปไดด้งันี้

(หน่วย: รอ้ยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

อตัราคิดลด 1.7 1.7 1.7 1.7

อตัราการขึน้เงินเดือน 3.5 - 10.0 3.5 - 10.0 3.5 - 10.0 3.5 - 10.0

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ�านวนพนกังาน 0.0 - 28.0 0.0 - 28.0 0.0 - 28.0 0.0 - 28.0

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส�าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี้

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพ่ิมขึน้ 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึน้ 1% ลดลง 1%

อตัราคิดลด (12) 14 (12) 14

อตัราการขึน้เงินเดือน 13 (12) 13 (12)

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ�านวนพนกังาน (12) 5 (12) 5
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(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพ่ิมขึน้ 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึน้ 1% ลดลง 1%

อตัราคิดลด (10) 12 (10) 12

อตัราการขึน้เงินเดือน 11 (10) 11 (10)

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ�านวนพนกังาน (10) 4 (10) 4

18. ทุนเรือนหุน้

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ 

บริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปนี้

ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจ�านวน 1,229,890,150 
บาท (หุน้สามญั 1,229,890,150 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 836,479,381 บาท (หุ้นสามญั 
836,479,381 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) โดยการลดหุน้จด
ทะเบียนจ�านวน 393,410,769 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 393,410,769 บาท ซ่ึงเป็นหุน้จดทะเบียน
ส่วนท่ีไม่มีการใชสิ้ทธิในการซือ้ตามใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุน้สามญัของบริษทัฯ (SMT-W1, SMT-W2 และ SMT-WB) ซ่ึง
ปัจจุบนัหมดอายุแลว้

ข) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจ�านวน 836,479,381 
บาท (หุน้สามญั 836,479,381 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
เป็น 1,062,599,227 บาท (หุน้สามญั 1,062,599,227 หุน้ 
มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท)โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ�านวน 226,119,846 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือ
รองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษทัฯ ตามมติการออก
ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ท่ี  3 
(SMT-W3) จ�านวนไม่เกิน 209,119,846 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้
สามญัของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-WC) จ�านวน 17,000,000 
หน่วย ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ 
บริษทัฯ กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2564
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19. ใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปนี้

ก) ออกใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-W3) จ�านวน 209,119,846 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 ใบส�าคญัแสดงสิทธิ 

รายละเอียดของใบส�าคญัแสดงสิทธิ (SMT-W3) มีดงันี้

อายุของใบส�าคญัแสดงสิทธิ - 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกเสนอขาย

อตัราการใชสิ้ทธิ - ใบส�าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่ มีการปรบัสิทธิตาม
เง่ือนไขการปรบัสิทธิ

ราคาการใชสิ้ทธิ - 4 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มีการปรบัสิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ - วนัท�าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคมของแต่ละปีตลอด
อายุของใบส�าคญัแสดงสิทธิ ส�าหรบัการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ยคือวนัครบก�าหนดอายุของ
ใบส�าคญัแสดงสิทธิ 

เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 จ�านวน 209,119,366 หน่วย โดยก�าหนดวนัใชสิ้ทธิครัง้
แรกคือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และก�าหนดวนัใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ยคือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2567 และบริษทัฯ ไดด้�าเนินการยกเลิกใบ
ส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 ท่ีคงเหลือจ�านวน 480 หน่วย  

รายการกระทบยอดจ�านวนใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มี
รายละเอียดดงันี้

(หน่วย: พนัหน่วย)

จ�านวนใบส�าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 209,119

ใชสิ้ทธิในระหว่างงวด (112)

จ�านวนใบส�าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 209,007

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ไดมี้การใชสิ้ทธิแปลงสภาพตาม
ใบส�าคญัแสดงสิทธิเป็นหุน้สามญัจ�านวน  12,000 หน่วย คิด
เป็นจ�านวนเงิน 48,000 บาท โดยไดบ้นัทกึเป็นทุนเรือนหุน้ท่ี
ออกและช�าระแลว้จ�านวน 12,000 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุน้
สามญัจ�านวน 36,000 บาท โดยบริษทัฯ ได ้จดทะเบียนเพ่ิมทุน
ช�าระแลว้จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2564 มีผลใหบ้ริษทัฯ มีทุน
ช�าระแล้วเพ่ิมขึ ้นจาก 836,479,381 บาท (หุ้นสามัญ 
836,479,381 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 
836,491,381 บาท (หุน้สามญั 836,491,381 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 1 บาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมขึน้จาก 
413,349,346 บาท เป็น 413,385,346 บาท

เงินสดรบัจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส�าคญัแสดงสิทธิ
เป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 จ�านวน 
400,000 บาท แสดงเป็นเงินรบัล่วงหนา้ค่าหุน้ โดยบริษทัฯ ได ้
จดทะเบียนเพ่ิมทุนช�าระแลว้จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดงั
กล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2565

ข) ออกใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษทัฯ ครัง้
ท่ี 3 (SMT-WC) จ�านวน 17,000,000 หน่วยใหแ้ก่กรรมการและ/
หรือพนกังานของบริษทัฯ ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและ/หรือ
พนกังานของบริษทัฯ โดยไม่ผ่านผูร้บัช่วงซือ้หลกัทรพัย ์โดยผู้
ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะตอ้งมีสถานะเป็นกรรมการและ/หรือ
พนกังานของบริษทัฯ ณ วนัท่ีมีการจดัสรร ทัง้นี ้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรใบส�าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่
กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัฯ แต่ละราย และคณะ
กรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั โดยการจดัสรรพิจารณา
จากอายุงาน ต�าแหน่งงาน ประสบการณ ์และความส�าคญัต่อ
องคก์ร รวมถงึประสิทธิภาพและความสามารถในการท�างาน
ตามความเหมาะสม 

ใบส�าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุช่ือผู้ถือและไม่
สามารถเปล่ียนมือได ้ยกเวน้เป็นการโอนทางมรดก มีอายุ 3 ปี
นบัจากวนัท่ีออกเสนอขาย (2 มิถุนายน 2564) และสามารถใช้
สิทธิไดปี้ละ 2 ครัง้ ทุกวนัท�าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและ
ธนัวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบส�าคญัแสดงสิทธิ ส�าหรบั
การใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ยคือ วนัครบก�าหนดอายุของใบส�าคญั
แสดงสิทธิ (28 มิถุนายน 2567)



แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 137

ใบส�าคญัแสดงสิทธิ (SMT-WC) มีอตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ ขอ้จ�ากดัการใชสิ้ทธิ และมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
ดงันี้

อายุของใบส�าคญัแสดงสิทธิ - 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกเสนอขาย

อตัราการใชสิ้ทธิ - ใบส�าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้ 1 หุน้ เวน้แต่ มีการปรบัสิทธิตาม
เง่ือนไขการปรบัสิทธิ

ราคาการใชสิ้ทธิ - 4 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มีการปรบัสิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ - วนัท�าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบส�าคญั
แสดงสิทธิ ส�าหรบัการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ยคือวนัครบก�าหนดอายุของใบส�าคญัแสดงสิทธิ

ขอ้จ�ากดัการใชสิ้ทธิ - ปีท่ี 1 (ครัง้ท่ี 1 และ 2)

สามารถใชสิ้ทธิได้ไม่เกินรอ้ยละ 35 ของใบส�าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีแต่ละคนไดร้บัการ
จดัสรรจากบริษทัฯ 

ปีท่ี 2 (ครัง้ท่ี 3 และ 4)

สามารถใชสิ้ทธิได้ไม่เกินรอ้ยละ 35 ของใบส�าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีแต่ละคนไดร้บัการ
จดัสรรจากบริษทัฯ (สามารถใชสิ้ทธิสะสมรวมไม่เกินรอ้ยละ 70 ของใบส�าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมด)

ปีท่ี 3 (ครัง้ท่ี 5 และ 6)

สามารถใชสิ้ทธิในส่วนท่ีเหลือทัง้หมดได ้(สามารถใชสิ้ทธิสะสมรวมไดร้อ้ยละ 100 ของใบ
ส�าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด)

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วนั
ท่ีใหสิ้ทธิของสิทธิซือ้หุน้แต่ละสิทธิ

- 2.09 - 2.27 บาท

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วนัท่ีให้สิทธิของสิทธิซือ้หุ้น
แต่ละสิทธิค�านวณโดยใชแ้บบจ�าลองการก�าหนดราคาสิทธิ
ตามสูตรของ Black Scholes ขอ้มูลน�าเขา้แบบจ�าลอง ไดแ้ก่ 
ราคาหุน้สามญัของบริษทัฯ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ ซ่ึงเท่ากบั 4.90 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิ 4.00 บาท ความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดหวงั
รอ้ยละ 57.50 - 62.70 ต่อปี อตัราผลตอบแทนเงินปันผลท่ี
คาดหวงัรอ้ยละ 0 ของก�าไรสุทธิ อายุของสิทธิซือ้หุน้ 3 ปี 2 
เดือน และอตัราดอกเบีย้ปลอดความเส่ียงรอ้ยละ 0.56 - 0.72 
ต่อปี

ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯ บนัทกึค่าใชจ่้ายส�าหรบัโครงการ
ใบส�าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 16.6 ลา้น
บาท ซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานพรอ้มกบัรบัรู ้
“ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของ
ผูถื้อหุน้ดว้ยจ�านวนเดียวกนั

รายการกระทบยอดจ�านวนใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC 
ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี้

(หน่วย: พนัหน่วย)

จ�านวนใบส�าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 17,000

ใชสิ้ทธิระหว่างงวด (4,932)

จ�านวนใบส�าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 12,068

เงินสดรบัจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส�าคญัแสดงสิทธิเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 จ�านวน 19.7 ลา้น
บาท แสดงเป็นเงินรบัล่วงหนา้ค่าหุน้ โดยบริษทัฯ ได ้ จดทะเบียนเพ่ิมทุนช�าระแลว้จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2565  
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20. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนส�ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส�ารองนีจ้ะมีจ�านวน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได ้

21. ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินไม่สามารถน�ามาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น เงินปันผลได้

22. ตน้ทุนทางการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ของเงินกูยื้ม 24,094 19,589

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 5,946 12,522

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ของหุน้กู้ - 3,771

รวม 30,040 35,882

23. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส�าคญัดงัต่อไปนี้

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 535,420 556,523 487,925 510,398

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย 249,311 269,541 249,311 269,541

วตัถุดิบและวสัดุสิน้เปลืองใช้ไป 1,214,311 836,565 1,214,311 836,565

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส�าเร็จรูปและ งานระหว่างท�า 52,413 51,981 52,414 51,991
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24. ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดส้�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี้

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส�าหรบัปี 136 18 - -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี: 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการ 
กลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราว (39,115) 2,068 (39,144) -

ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ใน งบก�าไรขาดทุน (38,979) 2,086 (39,144) -

จ�านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 สรุปไดด้งันี ้

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก�าไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 3,103 - 3,103 -

3,103 - 3,103 -

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดมี้ดงันี้

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ก�าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 171,236 85,505 169,058 78,060

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล รอ้ยละ 8.84, 
20, 21

รอ้ยละ 8.84, 
20, 21

รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20

ก�าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 33,938 17,656 33,812 15,612

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทกึในระหว่าง
ปี เน่ืองจากอาจไม่มีก�าไร ทางภาษีในอนาคตเพียงพอ

961 1,013 - 53

ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุน ทางภาษีท่ียงัไม่
ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนซ่ึงน�ามาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปั้จจุบนั

(2,044) (646) (2,044) (646)

ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุน ทางภาษีท่ียงัไม่ได้
รบัรูใ้นงวดก่อนซ่ึงน�ามาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

(39,109) - (39,109) -
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 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ผลกระทบทางภาษีส�าหรบั:

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25) (31,820) (15,047) (31,820) (15,047)

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 103 174 103 171

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึน้ (1,018) (1,075) (86) (143)

อ่ืน ๆ 10 11 - -

รวม (32,725) (15,937) (31,803) (15,019)

ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดท่ี้แสดง อยู่ในงบก�าไรขาดทุน (38,979) 2,086 (39,144) -

ส่วนประกอบของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 251 - 251 -

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,439 - 2,439

ส�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 9,334 - 9,334 -

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ 30,223 30 30,223 -

รวม 42,247 30 42,247 -

หนีสิ้นภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 7,143 7,143 7,143 7,143

รวม 7,143 7,143 7,143 7,143

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษี ท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้�านวน 684 ลา้นบาท 
(เฉพาะบริษทั: 646 ลา้นบาท) (2563: 1,130 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั: 1,084 ลา้นบาท)) ท่ีบริษทัฯ ไม่ไดบ้นัทกึสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯ อาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและ
ผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได้
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25. การส่งเสริมการลงทุน

บริษทัฯ ไดร้บัสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ  ท่ีก�าหนดไว ้บริษทัฯ ไดร้บัสิทธิ
ประโยชนท์างดา้นภาษีอากรท่ีมีสาระส�าคญัดงัต่อไปนี้

รายะละเอียดของบตัรส่งเสริมการลงทุน

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 58-2578-
0-00-2-0

1500(2)/2558 5195(1)/2556 1167(1)/2555

2. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตเคร่ือง
มือแพทย์

ผลิตภณัฑอิ์เล็ก-
ท ร อ นิ ก ส ์ แ ล ะ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ผลิต Semiconductor เช่น  
Integrated Circuit  และ  
P r i n t e d  C i r c u i t  B o a r d  
Assembly (PCBA) 

ผลิต RFID WAFER

3. สิทธิประโยชนส์�าคญัท่ีไดร้บั

3.1 ไดร้บัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�าหรบัก�าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ
ท่ีไดร้บัการส่งเสริมตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้
ในบตัรส่งเสริม

8 ปี 7 ปี (ภาษีท่ีไดร้บั
ยกเวน้มีมูลค่าไม่
เกิน 5.06 ล้าน
บาท)

8 ปี  (ภาษีท่ี ได้ร ับยกเว้นมี 
มูลค่าไม่เกิน 119.34 ลา้นบาท 
ส�าหรบัโครงการ PCBA)

8 ปี

3.2 ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส�าหรบัก�าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ
ท่ีไดร้บัการส่งเสริมในอตัรารอ้ยละ 50 
ของอตัราปกติ มีก�าหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ี
พ้นก�าหนดได้รับยกเว้นภาษี เงินได้
นิติบุคคล

ไม่ไดร้บั ไม่ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั

 3.3ได้ร ับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับ
เคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
อนุมติั

ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั

4. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 16 มกราคม 
2561

2 4  กุ ม ภ า พัน ธ ์
2560

1 มีนาคม 2557 2 พฤษภาคม 2557

รายไดข้องบริษทัฯ ส�าหรบัปีจ�าแนกตามกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปไดด้งั
ต่อไปนี้

(หน่วย: พนับาท)

กิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริม
กิจการท่ีไม่ไดร้บัการส่ง

เสริม
รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 240,707 215,911 4,513 18,607 245,220 234,518

รายไดจ้ากการส่งออกทางตรง 1,896,113 1,581,192 13,812 45,089 1,909,925 1,626,281

รวมรายไดจ้ากการขาย 2,136,820 1,797,103 18,325 63,696 2,155,145 1,860,799
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26. ก�าไรต่อหุน้

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ�านวนถวั
เฉล่ียถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี

ก�าไรต่อหุน้ปรบัลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของ
จ�านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี กบัจ�านวนถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งออกเพ่ือ
แปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดทัง้สิน้ใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี หรือ ณ วนัออกหุน้สามญั
เทียบเท่า 

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก�าไรต่อหุน้ปรบัลดแสดงการค�านวณไดด้งันี้

งบการเงินรวม

ก�าไรส�าหรบัปี
จ�านวนหุน้สามญั  

ถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกั
ก�าไรต่อหุน้

2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท)

ก�ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน

ก�าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 209,703 81,388 836,491 836,479 0.25 0.10

ผลกระทบของหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลด

 ใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 - - 44,650 -

ใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC - - 2,836 -

ก�ำไรต่อหุน้ปรบัลด

ก�าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซือ้
หุน้สามญัจากใบส�าคญัแสดงสิทธิ 209,703 81,388 883,977 836,479 0.24 0.10

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรส�าหรบัปี
จ�านวนหุน้สามญั  

ถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกั
ก�าไรต่อหุน้

2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท)

ก�ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน

ก�าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 208,203 78,060 836,491 836,479 0.25 0.09

ผลกระทบของหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลด - -

 ใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 - - 44,650 -

ใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC - - 2,836 -

ก�ำไรต่อหุน้ปรบัลด

ก�าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซือ้
หุน้สามญัจากใบส�าคญัแสดงสิทธิ 208,203 78,060 883,977 836,479 0.24 0.09
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27. ขอ้มูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอนีส้อดคลอ้งกบัรายงาน
ภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ�านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด�าเนิน
งานไดร้บัและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจ
ในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการ
ด�าเนินงานของส่วนงาน 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสรา้ง
องคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์2 ส่วนงาน 
คือ ธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์(Micro-
electronics Module Assembly: MMA) และธุรกิจการประกอบ
และทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit Packag-
ing: IC Packaging) และตามท่ีตัง้ของส่วนงาน คือ ส่วนงานท่ี
ตั้งอยู่ในประเทศ ไทย และส่วนงานท่ีตั้งอยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมริกา

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานท่ี
รายงานขา้งตน้

ผูมี้อ�านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละ
หน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียว
กบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน 
บริษทัฯ ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณา
จากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงาน และสินทรพัยร์วมซ่ึง
วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก�าไรหรือขาดทุน
จากการด�าเนินงานและสินทรพัยร์วมในงบการเงิน

การบนัทกึบญัชีส�าหรบัรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็น
ไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทกึบญัชีส�าหรบัรายการธุรกิจกบั
บุคคลภายนอก

ขอ้มูลรายไดแ้ละก�าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี้

(หน่วย: ลา้นบาท)

ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

ธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้
ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

ธุรกิจการประกอบและทดสอบ
แผงวงจรไฟฟ้ารวม

ตัง้อยู่ใน
ประเทศไทย

ตัง้อยู่ใน
ประเทศ

สหรฐัอเมริกา

ตัง้อยู่ใน
ประเทศไทย

ตัง้อยู่ใน
ประเทศ

สหรฐัอเมริกา

การตดั
รายการ 

ระหว่างกนั
งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

ร า ย ไ ด้จ า ก ก า ร ข า ย ให้
ลูกคา้ภายนอก 1,141 813 - - 257 219 785 876 - - 2,183 1,908

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - 757 828 - - (757) (828) - -

รวมรายได้ 1,141 813 - - 1,014 1,047 785 876 (757) (828) 2,183 1,908

ก�าไรจากการด�าเนินงาน
ตามส่วนงาน 218 90 - - 176 221 28 44 - - 422 355

รายไดอ่ื้น 58 39

ค่าใชจ่้ายในการขายและ
จดัจ�าหน่าย (62) (71)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (216) (202)

ตน้ทุนทางการเงิน (30) (36)

ผลประโยชน ์ (ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได้ 39 (2)

ก�าไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษทัย่อย (1) (2)

ก�าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของ 

บริษทัฯ 210 81
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รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก�าหนดขึน้ตามสถานท่ีตัง้ของลูกคา้

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 

 ประเทศไทย 245,219 234,280

 สหรฐัอเมริกา 1,594,364 1,478,392

 ประเทศอ่ืน ๆ 343,023 195,819

รวม (ตามงบการเงินรวม) 2,182,606 1,908,491

สินทรพัย ์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) เป็นของกิจการท่ีตัง้อยู่ในประเทศไทย

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ�านวนสามรายเป็นจ�านวนเงินประมาณ 641 ลา้นบาท 494 ลา้นบาท และ 226 ลา้น
บาท ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม 
(2563: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ�านวนสามรายเป็นจ�านวนเงินประมาณ 461 ลา้นบาท 441 ลา้นบาท และ 334 ลา้นบาท ซ่ึงมาจาก
ส่วนงานธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม)

28. กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ

บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญติักองทุนส�ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 
โดยบริษทัฯ บริษทัย่อย และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 3 ถงึรอ้ยละ 10 ของเงินเดือน กองทุน
ส�ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ�ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนัน้ออกจากงาน
ตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัรบัรูเ้งินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ�านวน 12 ลา้นบาท  

(เฉพาะบริษทัฯ : 12 ลา้นบาท) (2563: 13 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ : 13 ลา้นบาท))

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้

29.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกบัสญัญาใหบ้ริการระยะยาว

บริษทัฯ ไดท้�าสญัญาการรบัความช่วยเหลือทางเทคนิคและ
การขายกบัท่ีปรกึษา ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาบริษทัฯ ตอ้ง
ช�าระค่าท่ีปรึกษาเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
นอกจากนี ้ บริษทัฯ ตอ้งจ่ายค่านายหนา้เป็นรายเดือนตามท่ี
ระบุในสญัญาดว้ย ซ่ึงในระหว่างปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจ�านวน
เงินประมาณ 14.1 ลา้นบาท (2563: 19.2 ลา้นบาท)

29.2 สญัญาซือ้ไฟฟ้า

บริษทัฯ ไดท้�าสญัญาซือ้กระแสไฟฟ้ากบับริษทัแห่งหน่ึงตาม
จ�านวนและราคาท่ีก�าหนดไวใ้นสญัญา สญัญาดงักล่าวมีระยะ
เวลา 15 ปี และจะสิน้สุดสญัญาในเดือนกนัยายน 2572

29.3 การค�า้ประกนั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีหนงัสือค�า้ประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษทัฯ เหลืออยู่เป็นจ�านวนเงิน 3 ลา้นบาท 
(2563: 4 ลา้นบาท) ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค�า้ประกนัเพ่ือค�า้
ประกนัการใช้ไฟฟ้าเป็นจ�านวนเงิน 2 ลา้นบาท (2563: 2 ลา้น
บาท) และเพ่ือค�า้ประกนัการปฏิบติังานตามสญัญาเป็นจ�านวน
เงิน 1 ลา้นบาท (2563: 2 ลา้นบาท)

29.4 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้จากคดีฟ้องรอ้ง

ในระหว่างปี บริษทัฯ ถูกฟ้องรอ้งจากอดีตลูกจา้งซ่ึงย่ืนค�ารอ้ง
ต่อศาลใหบ้ริษทัฯ ช�าระเงินค่าเสียหายจากการละเมิดสญัญา
ท่ีเกิดจากการเลิกจา้งจ�านวนเงินรวม 22 ลา้นบาท รวมถึง
ดอกเบีย้ ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแรงงาน



แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 145

30. ล�าดบัช ัน้ของมูลค่ายุติธรรม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีท่ีดินท่ีแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบั 91 ลา้นบาท และมีล�าดบัชัน้
ของมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบั 3

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรม

31. เคร่ืองมือทางการเงิน

31.1 ตราสารอนุพนัธ ์

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์

สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธท่ี์ไม่ไดก้�าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ความเส่ียง

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 158 - 158

รวมสินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 158 - 158

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ ์

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธท่ี์ไม่ไดก้�าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ความเส่ียง

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 251 2,038 251 2,038

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ ์ 251 2,038 251 2,038

ตราสารอนุพนัธท่ี์ไม่ไดก้�าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
ป้องกนัความเส่ียง

กลุ่มบริษทัใชส้ญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือ
บริหารความเส่ียงในการท�าธุรกรรมบางส่วน โดยเขา้ท�าสญัญา
ดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลก
เปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการอา้งอิงซ่ึงมีอายุ
สญัญาโดยทั่วไปตัง้แต่ 3 เดือนถงึ 6 เดือน

31.2 วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความ
เส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส�าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนี้

อ่ืน เงินใหกู้ยื้มแก่บริษทัย่อย เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น หนี้

สินตามสญัญาเช่า เงินกูยื้มระยะสัน้ และเงินกูยื้มระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงิน ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเส่ียง ดงันี้

ความเส่ียงดา้นเครดิต

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหนีก้าร
คา้และลูกหนีอ่ื้นและเงินใหกู้ยื้ม โดยจ�านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่ม
บริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ี
แสดงอยู่ใน งบแสดงฐานะการเงิน 

ลูกหนีก้ารคา้

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการ
ควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม จงึไม่คาดว่าจะเกิดผล
ขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส�าคญั นอกจากนี ้ กลุ่มบริษทัมี
การติดตามยอด คงคา้งของลูกหนีก้ารคา้อย่างสม�่าเสมอ และ
มีการประกนัสินเช่ือแบบอ่ืน ๆ จากธนาคารและสถาบนัการ
เงินอ่ืนท่ีมีช่ือเสียง

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่จ�านวนนอ้ย
รายและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ท�าให้บริษทัฯ และ
บริษทัย่อยมีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของลูกหนี ้ จ�านวน
เงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือ
มูลค่าตามบญัชีของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้นท่ีแสดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
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กลุ่มบริษัทพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน อตัราการตัง้ส�ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิต                
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ค�านวณโดยพิจารณาจากอายุหนีค้งคา้ง    
นับจากวนัท่ีถึงก�าหนดช�าระส�าหรบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบ     
ของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลงึกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้
ตามเขตพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร ์ประเภทของผลิตภณัฑ ์ประเภท
ของลูกคา้และอนัดบัความน่าเช่ือถือของลูกคา้ การค�านวณผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ค�านึง
ถงึผลของความน่าจะเป็นถ่วงน�า้หนกั มูลค่าของเงินตามเวลา
และขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มี
อยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์
ปัจจุบนัและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

ความเส่ียงดา้นตลาด

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ กลุ่ม
บริษทัไดเ้ขา้ท�าตราสารอนุพนัธเ์พ่ือบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
ดงันี้

- สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึน้จากการน�าเขา้หรือส่งออก
สินคา้

- สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงท่ี
เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส�าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซือ้วตัถุดิบ การขายสินคา้ และการซือ้เคร่ืองจกัรท่ีเป็นเงิน
ตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยการเขา้ท�าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงสญัญาโดยส่วนใหญ่
มีอายุไม่เกินหน่ึงปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี้

สกุลเงิน

สินทรพัยท์างการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นทางการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนั
ท่ี 31 ธนัวาคม

2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่าง

ประเทศ)

เหรียญสหรฐัอเมริกา 15.3 13.2 7.4 5.9 33.4199 30.0371

เยน - - 3.7 4.1 0.2906 0.2907

การวิเคราะหผ์ลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 

ตารางต่อไปนีแ้สดงใหเ้ห็นถงึผลกระทบต่อก�าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้อย่างสมเหตุสมผลของ
อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรฐัอเมริกา โดยก�าหนดใหต้วัแปรอ่ืนทัง้หมดคงท่ี ทัง้นี ้ผลกระทบต่อก�าไรก่อนภาษีนีเ้กิดจากการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเป็นตวัเงิน รวมถงึตราสารอนุพนัธท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดก้�าหนด
ใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ทัง้นี ้กลุ่มบริษทัไม่มี ความเส่ียงอย่างเป็นสาระส�าคญั
จากการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอ่ืน

สกุลเงิน

2564 2563

เพ่ิมขึน้ / ลดลง
ผลกระทบต่อก�าไร 

ก่อนภาษี
เพ่ิมขึน้ / ลดลง

ผลกระทบต่อก�าไร 
ก่อนภาษี

(รอ้ยละ) (พนับาท) (รอ้ยละ) (พนับาท)

เหรียญสหรฐั +1.50 4,235 + 2.00 4,303

- 1.50 (4,235) - 2.00 (4,303)

ทัง้นี ้ขอ้มูลนีไ้ม่ใช่การคาดการณห์รือพยากรณส์ภาวะตลาดในอนาคตและควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีส�าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินใหกู้ยื้ม เงินเบิกเกินบญัชี หนีสิ้นตามสญัญาเช่า เงินกูยื้มระยะ
สัน้ และเงินกูยื้มระยะยาว สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้โดยการเขา้ท�าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้เพ่ือท่ีจะแลกเปล่ียนระหว่างดอกเบีย้
ตามอตัราผนัแปรและดอกเบีย้ตามอตัราคงท่ีซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าเงินตน้ และอตัราดอกเบีย้ท่ีก�าหนดร่วมกนัไว้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีส�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และ
ส�าหรบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก�าหนด หรือวนัท่ีมีการก�าหนดอตัราดอกเบีย้
ใหม่ (หากวนัท่ีมีการก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ไดด้งันี้

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัรา
ดอกเบีย้

ปรบัขึน้
ลง

ตามราคา
ตลาด

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย้
รวม

อตัรา

ดอกเบืย้ 

ท่ีแทจ้ริง

ภายใน

1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

(รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 36 - 36 0.040 - 0.050

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น - - - - 330 330 -

- - - 36 330 366

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้
จากสถาบนัการเงิน 36 - - - - 36 1.55, MOR

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - - - - 355 355 -

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - 1 - - - 1 3.70 - 6.20

เงินกูยื้มระยะยาว
- - - 682 - 682

อา้งอิง MLR และ
อา้งอิง BIBOR 1M

36 1 - 682 355 1,074
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(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัรา
ดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลง

ตามราคา
ตลาด

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย้
รวม

อตัรา

ดอกเบืย้ 

ท่ีแทจ้ริง

ภายใน

1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

(รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด - - - 33 - 33 0.025 - 0.050

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น - - - - 278 278 -

- - - 33 278 311

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 579 - - 1 - 580

1.55 - 2.85, 
MOR

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - - - - 252 252 -

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 113 134 - - - 247 4.50 - 6.20

เงินกูยื้มระยะยาว

- - - 121 - 121

อา้งอิง THBFIX 
6M

 และอา้งอิง MLR

692 134 - 122 252 1,200
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(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัรา
ดอกเบีย้

ปรบัขึน้
ลง

ตามราคา
ตลาด

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย้
รวม

อตัรา 
ดอกเบืย้ 

ท่ีแทจ้ริง

ภายใน

1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

(รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด - - - 23 - 23 0.040 - 0.050

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น - - - - 335 335 -

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่ท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - - - -

- - - 23 335 358

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 36 - - - - 36 1.55, MOR

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - - - - 358 358 -

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - 1 - - - 1 3.70 - 6.20

เงินกูยื้มระยะยาว

- - - 682 - 682

อา้งอิง MLR และ
อา้งอิง BIBOR 

1M

36 1 - 682 358 1,077
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            (หน่วย: ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัรา
ดอกเบีย้

ปรบัขึน้
ลง

ตามราคา
ตลาด

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย้
รวม

อตัรา

ดอกเบืย้ท่ีแทจ้ริง
ภายใน

1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

(รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด - - - 6 - 6 0.025 - 0.050

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น - - - - 294 294 -

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่ท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 1 - - - - 1 7.2

1 - - 6 294 301

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 579 - - 1 - 580 1.55 - 2.85, MOR

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - - - - 249 249 -

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 113 134 - - - 247 4.50 - 6.20

เงินกูยื้มระยะยาว

- - - 121 - 121

อา้งอิง THBFIX 6M

 และอา้งอิง MLR

692 134 - 122 249 1,197
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ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี เงินกูยื้มธนาคารและสญัญาเช่า ทัง้นี ้ณ วนั
ท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนีสิ้นประมาณรอ้ยละ 50 ท่ีจะครบก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทัง้หมด
ของหนีสิ้นดงักล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (เฉพาะบริษทัฯ : รอ้ยละ 50) กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการกูยื้มเงินเพ่ือน�าไปช�าระหนีสิ้นเดิมและไดข้อ้สรุปว่ากลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอย่าง
เพียงพอ อีกทัง้ยงัสามารถตกลงกบัผู้ใหกู้ร้ายเดิมเพ่ือขยายระยะเวลาของหนีสิ้นท่ีจะครบก�าหนดภายใน 12 เดือนออกไปไดอี้ก

รายละเอียดการครบก�าหนดช�าระของหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธแ์ละเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธข์อง
กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถ
แสดงไดด้งันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการ
เงิน - 35,992 - - 35,992

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 355,297 - - - 355,297

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - 371 712 - 1,083

เงินกูยื้มระยะยาว - 185,158 574,744 - 759,902

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 355,297 221,521 575,456 - 1,152,274

ตราสารอนุพนัธ ์

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ:์ จ่ายช�าระสุทธิ - 251 - - 251

รวมตราสารอนุพนัธ ์ - 251 - - 251

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 31,407 551,170 - - 582,577

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 253,443 - - - 253,443

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - 121,468 138,697 - 260,165

เงินกูยื้มระยะยาว - 123,636 - - 123,636

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 284,850 796,274 138,697 - 1,219,821

ตราสารอนุพนัธ ์

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ:์ จ่ายช�าระสุทธิ - 2,038 - - 2,038

รวมตราสารอนุพนัธ ์ - 2,038 - - 2,038
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน - 35,992 - - 35,992

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 358,011 - - - 358,011

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - 371 712 - 1,083

เงินกูยื้มระยะยาว - 185,158 574,744 - 759,902

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 358,011 221,521 575,456 - 1,154,988

ตราสารอนุพนัธ ์

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ:์ จ่ายช�าระสุทธิ - 251 - - 251

รวมตราสารอนุพนัธ ์ - 251 - - 251

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 31,407 551,170 - - 582,577

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 249,480 - - - 249,480

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - 121,468 138,697 - 260,165

เงินกูยื้มระยะยาว - 123,636 - - 123,636

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 280,887 796,274 138,697 - 1,215,858

ตราสารอนุพนัธ ์

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ:์ จ่ายช�าระสุทธิ - 2,038 - - 2,038

รวมตราสารอนุพนัธ ์ - 2,038 - - 2,038
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31.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่
ในประเภทระยะสัน้ และเงินกูยื้มมีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกบั
อตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุ่มบริษทัจงึประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษทัมีวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ดงันี้

ก) สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีจะครบก�าหนดในระยะ
เวลาอนัสัน้ ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้

และลูกหนีอ่ื้น และเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เจา้หนีแ้ละเจา้หนีอ่ื้น และเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) เงินกูยื้มระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบีย้ในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ค) ตราสารอนุพนัธ ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค�านวณโดยใช้
เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ�าลองตาม
ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน�ามาใช้ในการประเมิน
มูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลท่ีสามารถสงัเกตได้ในตลาดท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วง
หนา้ของเงินตราต่างประเทศ และเสน้อตัราผลตอบแทนของ
อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ กลุ่มบริษทัไดค้�านึงถงึผลกระทบของ
ความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สญัญาในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ ์

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของ
มูลค่ายุติธรรม

32. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส�าคญัของบริษทัฯ คือ
การจดัให้มีซ่ึงโครงสรา้งทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการ
ด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสรา้งมูลค่าการถือหุน้ให้
กบัผูถื้อหุน้ รวมถงึการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ี
ก�าหนดในสญัญาเงินกู ้โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่ม
บริษทัมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเท่ากบั 0.75:1 (2563: 0.98:1) 
และเฉพาะบริษทัฯ มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเท่ากบั 0.76:1 
(2563: 0.98:1)

33. เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 42.08 ลา้น
บาท บริษทัฯ จะจ่าย เงินปันผลดงักล่าวและบนัทกึบญัชีภาย
หลงัจากไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ ขอ
งบริษทัฯ ซ่ึงจะจดัขึน้ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565

34. การอนุมติังบการเงิน

งบการเงินนีไ้ดร้บัอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการ บริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2565
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เอกสารแนบ



แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 155

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรชีา จรงุกิจอนันต์ 
รกัษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 74 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

• -ไม่มี-

ประวติัการศกึษา

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุ์ษฎีบญัฑิต สาขา Monetary 

Theory University of Missouri – Columbia, U.S.A.

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบญัฑิต สาขา Public Finance 

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

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตรก์าร

ธนาคาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทัสตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

(มหาชน)

 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั Thai German 

Product

 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ล�่าสูง (ประเทศไทย) 

จ�ากดั (มหาชน)

อดีต:

- อธิการบดี สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

- คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

- ผู ้เช่ียวชาญประจ�าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

พฒันบริหารศาสตร์

- กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและก�ากบั

หนีส้าธารณะ

- กรรมการ สภาวิจยัแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร ์

ประวติัการอบรม
• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

9/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

89/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 24/2551 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเก่ียวกบั กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ�านาจควบคุม ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ โดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท�าบญัชี และเลขานุการบริษทั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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นายพรอ้มพงศ์ ไชยกุล
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง และรกัษาการประธานเจา้หนา้ท่ี

ดา้นซพัพลายเชน

อายุ 35 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

• รอ้ยละ 4.492

ประวติัการศกึษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทรแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

• ป ริ ญ ญ า โท  วิ ศ ว กร ร ม ศ า ส ต ร์บัณฑิ ต  ส า ข าไฟ ฟ้ า

อิเล็กทรอนิกส ์และบริหาร มหาวิทยาลยัอิมพีเรียล คอลเลจ 

ลอนดอน ประเทศองักฤษ (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง)

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง และรกัษาการประธานเจา้หนา้ท่ี

ดา้นซพัพลายเชน บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์

(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

- กรรมการ บริษทั เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากดั

- กรรมการ บริษทั เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดั

อดีต:

- ผูช่้วยผูอ้�านวยการ ฝ่ายวางแผนและพฒันา บริษทั สตารส์ 

ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

- วิศวกรอาวุโส ฝ่าย Project & Development บริษทั สตารส์ 

ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

- ผูจ้ดัการโครงการ บริษทั Borei Corp. (สหรฐัอเมริกา) 

ประวติัการอบรม
• หลกัสูตร IT Governance & Cyber Resilience Program  

รุ่นท่ี 13/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลกัสูตร Six Sigma (Brown Belt)

• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

116/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลกัสูตร EN ISO 13485:2012 –Requirement and  

Internal Audit for Medical Device (TUV SUD PSB)  

Thailand

• หลกัสูตร Strategic Planning

• หลกัสูตร Change Management for Success

• หลกัสูตร จป.ระดบับริหาร

• หลกัสูตร Coaching Skill , Bangkok Business Training

• หลกัสูตร Mini Master in HR Management, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั

• หลกัสูตร Cost Management , Management and Psychology 

Institute

• หลกัสูตรประกาศนียบตัร Business Analysis, Executive 

Financial Management, Marketing Strategy, Risk  

Management จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

• หลกัสูตร EICC Code of Conduct
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รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 58 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

• -ไม่มี- 

ประวติัการศกึษา

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

• ปริญญาโท บธม. (การเงิน) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี วทบ. (เคมีเทคนิค สาขาเคมีวิศวกรรม) 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั สตารส์ ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 

- กรรมการตรวจสอบ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ�ากดั 

(มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เจตาแบค จ�ากดั

- รองศาสตราจารย ์ ระดบั 9 คณะบริหารธุรกิจ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ยูนิเวอรแ์ซล แอ็บ

ซอรแ์บนท ์แอนด ์เคมิคลัส ์จ�ากดั (มหาชน)

อดีต:

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต

พฒันบริหารศาสตร์

- นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละวาณิชธนากร บริษทัเงินทุนหลกั

ทรพัย ์มิตรไทยยูโรพารท์เนอร ์จ�ากดั

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

Professionals (GARP)

• หลกัสูตรพืน้ฐานของกรรมการบริษทัจดทะเบียน สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลกัสูตรวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

• Executive Leadership Program (ELP), National Institute 

of Development Administration, Thailand and The  

Wharton School, University of Pennsylvania,

• หลกัสูตรกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย
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ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปญัญาโกเมศ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง

อายุ 49 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

• -ไม่มี-

ประวติัการศกึษา

• ปริญญาเอก Ph.D. (Finance) Schulich School of Business,  

York University, Canada

• ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 

ธนบุรี

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท สตาร ์ส ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส(์ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไฮโดรเท็ค 

จ�ากดั (มหาชน)

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไพรม์ โรด 

เพาเวอร ์จ�ากดั (มหาชน)

- กรรมการอิสระ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ�ากดั 

(มหาชน) 

- อธิการบดี สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

- ศาสตราจารยป์ระจ�าคณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต

พฒันบริหารศาสตร์

อดีต:

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ สถาบนับณัฑิต

พฒันบริหารศาสตร์

- ผูอ้�านวยการหลกัสูตร MSc in Financial Investment and 

Risk Management

- ท่ีปรกึษาดา้นการบริหารและพฒันาพอรต์ลงทุน บลจ.ฟินนัซ่า

- Board of Directors, Asian Finance Association

- Regional Director in Thailand, Global Association of Risk 

Professionals

- CFA Society of Thailand Board of Directors 

- ท่ีปรกึษาดา้นบริหารความเส่ียง บลจ. วรรณ จ�ากดั

- คณะอนุกรรมการดา้นการศึกษา สมาคมนกัวางแผนการ

เงินไทย (TFPA)

- Director of University Liaisons, CFA Society of Thailand 

- ผูวิ้จยั The Individual Finance and Insurance Decisions 

Centre, Canada

ประวติัการอบรม
• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

90/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• Chartered Financial Analyst (CFA)

• Financial Risk Managers (FRM)

• Certified Financial Planners (CFP)

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program 



แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 159

นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 
กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ 26 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

• รอ้ยละ 7.298

ประวติัการศกึษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

สาขาบริหาร มหาวิทยาลยัคอลเลจ ลอนดอน ประเทศ

องักฤษ 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลยัคอลเลจลอนดอน ประเทศ

องักฤษ 

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สตารส์ ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เอสเอ็มที ไบโอแมส 

จ�ากดั

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ไอ สมารท์เพย ์

คอรป์อเรชั่น จ�ากดั

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั คีย ์สตาร ์พร็อพเพอรตี์ ้

จ�ากดั

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ชีวา ไรซ ์จ�ากดั

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั กุลภสัสรณ ์จ�ากดั

 

ประวติัการอบรม
• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

167/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 

42/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลกัสูตร Leading with Finance จาก Harvard Business 

School

• หลกัสูตร Business Analysis จากจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั
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นายยรรยงค์ สวัสดิ์
กรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร

ความเส่ียง และอดีตประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและการ

บริหาร

อายุ 69 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

• รอ้ยละ 0.00007

ประวติัการศกึษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศ์าสตร ์

และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต

พฒันบริหารศาสตร ์(นิดา้)

• ปริญญาตรี ครุศาสตรบ์ณัฑิต คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- กรรมการบริษทัฯ เลขานุการบริษทัฯ กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเส่ียง 

  บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

(มหาชน)  

-  อาจารยพิ์เศษ คณะทนัตแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

อดีต: 

-  ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและการบริหาร บริษทั สตารส์ 

ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 

- อาจารยพิ์เศษ คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม
• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

98/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 

33/2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program 

(RCC) รุ่นท่ี 9/2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิล
กรรมการบริษทัฯ 

อายุ 55 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

• -ไม่มี-

ประวติัการศกึษา

• ปริญญาเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ ดา้นการออกแบบ

วงจรรวม Imperial College London มหาวิทยาลยัลอนดอน

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- กรรมการบริษทัฯ บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์

(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)  

อดีต: 

- Co-CEO และกรรมการ บมจ.อินเตอรเ์นชั่นแนลรีเสริช 

- กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บมจ.อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจี

เนียร่ิง

- รองอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์และเลขานุการ

สภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร

- นายกสมาคม สถาบนัวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

แห่งประเทศไทย (IEEE)

- เลขานุการรฐัมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร

- กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ

เส่ียง กรรมการพิจารณาและจดัท�างบประมาณ บมจ. กสท 

โทรคมนาคม

ประวติัการอบรม
• Director Certification Program (DCP107) Institute of 

Directors (IOD)

• Financial Statements for Directors Institute of Directors 

(IOD)

• หลกัการจดัการดา้นการเงินส�าหรบัผูบ้ริหาร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั

• การเป็นนกัวิเคราะหท์างเศรษฐกิจและธุรกิจ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั

• นกับริหารระดบัสูงมหาวิทยาลยั รุ่น 14 (นบม.) กระทรวง

ศกึษาธิการ
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นายวิรตัน์ ผูกไทย
กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

อายุ 53 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

• รอ้ยละ 0.0016

ประวติัการศกึษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต สาขาฟิสิกส ์มหาวิทยาลยั

ศิลปากร

• ป ริ ญ ญ า โท  บริ ห าร ธุร กิจ การ ค้าร ะ ห ว่าง ป ร ะ เท ศ 

มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเซีย

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- ป ร ะ ธ า น เจ้า ห น้า ท่ี บริ ห าร  บริ ษัท  ส ต าร ์ส  ไ ม โ คร

อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

อดีต: 

- Vice President - Corporate Business Development        

บมจ.เอสวีไอ 



แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 163

นายนรศิ จันทรแ์ดง
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการตลาด

อายุ 52 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

• รอ้ยละ 0.0024

ประวติัการศกึษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต สาขาฟิสิกส ์มหาวิทยาลยั

ศิลปากร

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ์ มหาบญัฑิต สาขาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการตลาด บริษทั สตารส์ ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

อดีต: 

- ผูอ้�านวยการอาวุโสฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ. เอสวีไอ 

- ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ. เอสวีไอ

นายเรอืงพจน์ ภัคดุรงค์
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการปฏิบติัการ

อายุ 68 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

• -ไม่มี

ประวติัการศกึษา

• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า

โทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาไฟฟ้า สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการปฏิบติัการ บริษทั สตารส์ ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

อดีต: 

- รองประธาน เจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. เอสวีไอ
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ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน บริษัท สตารส์ ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

- กรรมการ บริษทั เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากดั

- กรรมการ บริษทั เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดั

อดีต: 

- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

และบญัชี บริษทั พีซีเอ็น คอรป์ จ�ากดั (มหาชน)

- ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชี บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร ์(ประเทศไทย) 

จ�ากดั

ประวติัการอบรม
• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

165/2562  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 

38/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลกัสูตร Advanced Master of Management Program 

(AMM) รุ่นท่ี 6/2563 คณะรฐัประศาสนศาสตร ์ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
นายโชติศักดิ์ พรหมวาส
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน (รบัผิดชอบในสายงานการเงิน 

และบญัชีรบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบญัชี

ของบริษทัฯ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

อายุ 43 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

• -ไม่มี

ประวติัการศกึษา

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

• ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร
Stars Microelectronics 

USA, Inc.

บริษทั เอสเอ็มที กรีน  

เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดั

บริษทั เอสเอส อารเ์อฟ  

ไอดี จ�ากดั

1. นายสมนึก ไชยกุล X X

2. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล / /,* /,*

3. นายประสาท  ยูนิพนัธุ ์(1) -

4. นายวิรตัน ์ผูกไทย /

5. นายนริศ จนัทรแ์ดง(2) /

6. นายโชติศกัดิ ์พรหมวาส / /

1. นายประสาท ยูนิพนัธุ ์ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทั Stars Microelectronics USA, Inc. มีผลตัง้แต่วนัท่ี  19 กุมภาพนัธ ์

2564 เป็นตน้ไป

2. นายนริศ จนัทรแ์ดง ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั Stars Microelectronics USA, Inc. มีผลตัง้แต่วนัท่ี  5 สิงหาคม 2564 

เป็นตน้ไป 

X หมายถงึ ประธานกรรมการ    // หมายถงึ กรรมการบริหาร   / หมายถงึกรรมการ  * หมายถงึผูบ้ริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก�ากบัดูแลการ
ปฎิบติังานของบริษทั (compliance)

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน : นางสาวสุนนัท ์วงศมุ์ทธาวณิชย ์

ต�าแหน่ง : ผูอ้�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง

อายุ : 48 ปี

วุฒิการศกึษา : - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต (เอกการเงิน) คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

วุฒิบตัร : เป็นผูถื้อวุฒิบติั CPIAT (Certificated ‘s professional of Internal auditor of Thailand) จากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย ( The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT))

ประสบการณท์�างาน : 20 ปี
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ระยะเวลาทำางาน บริษทั/หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ

กรกฎาคม 2550-ปัจจุบนั

(14 ปี)

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) (SMT)

ความรบัผิดชอบหลกั
(Key Responsibilities)

งานท่ีปฏิบติั
(Duties & Activities)

บริหารงานและควบคุมงานตรวจ
สอบภายใน

1. คดัเลือกบุคลากรตรวจสอบภายในท่ีมีความรูค้วามสามารถ

2. พฒันาบุคลากรตรวจสอบภายใน

3. ป้องกนัและรกัษาทรพัยสิ์นในฝ่ายงานตรวจสอบ

4. ปฏิบติังานตามกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน

จดัทำาแผนการตรวจสอบประจำาปี 1. กำาหนดวตัถุประสงค ์หลกัเกณฑ ์ขอบเขต และ แนวทางการ
ตรวจสอบฯ 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ

  3.กำาหนดแผนการตรวจสอบประจำาปี

ปฎิบติังานตรวจสอบ และ         
จดัทำารายงานสรุปผลการตรวจ
สอบ

1. ศกึษางานของหน่วยงานท่ีจะเขา้ตรวจสอบและจดัทำา Checklist 

2. ประสานงานและแจง้แผนงานใหทุ้กหน่วยงานรบัทราบ 

3. ปฏิบติังานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 

  4. จดัทำารายงานสรุปผลการตรวจสอบ 

  5. นำาเสนอผลการตรวจสอบต่อผูบ้ริหาร 

ประสานงานกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1. รายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ
ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

2. เชิญคณะกรรมการตรวจสอบประชุม เพ่ือรบัรองงบการเงิน 
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

  3. ติดต่อประสานงาน กิจกรรมของบริษทัฯ หรือ กฎหมายของ
หน่วยงานราชการ เช่น ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กลต 

 

หนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
• จดัเตรียมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกบั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

• ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ

• รายงานประเด็นท่ีตรวจสอบ และการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 4 6 -

กรกฎาคม 2550 ( 5 ปี) บริษทั ฝาจีบ จำากดั (มหาชน) (CSC)

พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 4 4 - 

มิถุนายน 2546 (2 ปี) บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรกัษส่ิ์งแวดลอ้ม จำากดั (มหาชน) (GENCO)

ตุลาคม 2539- ตุลาคม 

2544 (5 ปี) บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)  
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ประวติัการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบังานตรวจสอบภายใน :

- Leadership skills for Auditor (4 days, 19-22 October 2017) From The Institute of Internal Auditors of Thailand.

- How Modern Internal Audit Fraud in New Technology world (1 days, 17 June 2017) From The Institute of Internal  

Auditors of Thailand.

- Integrating New IPPF 2017 to practices. (1 days, 29 April 2017) From The Institute of Internal Auditors of Thailand.

- Six Sigma (Brown Belt) (5 day, in April-May 2017) From Stars microelectronics (Thailand) PLc.

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

Institute of Internal Auditors of Thailand.

- Company Secretary program (CSP 52/2013) (2 days, 6-7 August 2013) From the Thai Institute of Directors. Assessing 

Business Risk: The Gateway to Value-added

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

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

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

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

Productivity Institute.

- Etc., Account, With Holding Tax, Vat.
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เอกสารแนบ 4

ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

รายละเอียดการประเมินราคาทรพัยสิ์น
ปี 2562 บริษทัไดมี้การประเมินราคาท่ีดิน 2 แปลง เนือ้ท่ีประมาณ 17-2-1 ไร่ โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคา

ตลาด (Market approach)

สรุปสาระส�าคญั และมูลค่าของทรพัยสิ์น
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน : ท่ีดิน มูลค่าประมาณ 91 ลา้นบาท

ประเมินโดย : บริษทั ท่ีปรกึษา เฟิรส์สตารส์ จ�ากดั (นายจรูญศกัดิ ์ฟองทอง)

วนัท่ีประเมินราคาทรพัยสิ์น : 10 กนัยายน 2562

วนัท่ีรายงานประเมินราคาทรพัยสิ์น : 24 กนัยายน 2562

วตัถุประสงคก์ารประเมิน : เพ่ือบนัทกึทางบญัชี 

ประเมินราคาดงักล่าว มูลค่าท่ีดินราคาเท่ากบัปี 2558 จงึไม่มีผลก�าไรจากการตีราคาท่ีดิน
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เอกสารแนบ 5

ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของกรรมการ และ พนกังาน (Code of Conduct) 
ของบริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
จรรยาบรรณของกรรมการ และพนกังานท่ีไดจ้ดัท�าเป็นคู่มือไวนี้ ้ เป็นมาตรฐานเบือ้งตน้ในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ             
ดงันัน้บริษทัจงึไดจ้ดัท�าระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณฉบบันีข้ึน้มา เพ่ือใหก้รรมการ และพนกังานทุกคนของบริษทัยดึถือ และ
ปฏิบติัตามเนือ้หา เน่ืองจากบริษทัเช่ือว่าแนวทางท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการน�าไปสู่การปฏิบติังานท่ีดีขึน้

1. ขอบเขต
จรรยาบรรณฉบบันี ้ใชบ้งัคบัส�าหรบักรรมการ และพนกังาน
รวมถงึบริษทัย่อย และกิจการอ่ืนๆ ท่ีบริษทัมีอ�านาจควบคุม 

2. การปฏิบติัตาม
กรรมการ และพนกังานทุกคนมีความรบัผิดชอบท่ีจะท�าความ
เขา้ใจ และยึดถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณฉบบันี ้ ตลอดจน
นโยบายอ่ืนๆ ของบริษทัท่ีออกมาเพ่ิมเติม

กรรมการพึงแสดงความยึดมั่นต่อจรรยาบรรณฉบบันีโ้ดย
การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีส�าหรบัพนกังานอ่ืน เสริมสรา้ง
บรรยากาศของการท�างานให้เอือ้ต่อการปฏิบติัตามจรรยา
บรรณ รวมทัง้ตอ้งมุ่งมั่น ท่ีจะป้องปราม และป้องกนัไม่ใหเ้กิด
การละเมิดจรรยาบรรณ

พนักงานท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือนโยบายของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือยินยอมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณ 
จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ซ่ึงอาจรวมถงึการเลิกจา้ง การ
ชดเชยความเสียหาย และโทษทางแพ่ง หรือทางอาญา

ตวัอย่างของการกระท�าท่ีอาจน�าไปสู่การลงโทษทางวินยั
• การประพฤติปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนต่อนโยบายของบริษทั
• การขอใหผู้อ่ื้นฝ่าฝืนนโยบายของบริษทั
• การละเวน้ท่ีจะรายงานการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรมท่ีน่าสงสยั
ต่อการฝ่าฝืนนโยบายของบริษทัอย่างทนัที
• การละเวน้ท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของ
ส่ิงท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษทั
• การใหร้า้ยพนกังานผูอ่ื้นโดยรายงานถงึการฝ่าฝืนหรือมีส่วน
ร่วมการฝ่าฝืนนโยบายของบริษทั 
• การละเวน้การแสดงออกซ่ึงความเป็นผูน้�าและการสอดส่อง
ดูแลใหเ้กิดการประพฤติปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั หรือ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

3. ซ่ือสตัยแ์ละเช่ือถือได ้
เน่ืองจากความซ่ือสตัยถื์อเป็นส่วนประกอบท่ีส�าคญัของความ
เช่ือถือและความไวว้างใจ หากบริษทัไม่ไดร้บัความเช่ือถือหรือ
ความไวว้างใจแลว้ บริษทัก็ย่อมจะประสบปัญหาในการด�าเนิน
ธุรกิจ บริษทัจงึตอ้งบรรลุเป้าหมายแห่งความส�าเร็จ อนัไดแ้ก่ 
การไดร้บัความไวว้างใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดจาก
ลูกคา้ของบริษทั ดงันัน้ กรรมการและพนกังานของบริษทัจงึ
จ�าเป็นตอ้งยดึถือความซ่ือสตัย ์ ความยุติธรรม และความถูก
ตอ้งเพ่ือให้ ไดม้าซ่ึงความไวเ้นือ้เช่ือใจของลูกคา้ของบริษทั 

4. ใหค้วามเคารพนบัถือผูอ่ื้นอย่างสม�่าเสมอ
กรรมการ และพนกังานของบริษทัจะตอ้งประพฤติ ปฏิบติัตน
ต่อผูอ่ื้น ดงัเช่นท่ีตนตอ้งการใหผู้อ่ื้นปฏิบติัต่อตนเอง ดงันัน้ 
จึงจ�าเป็นท่ีทุกคนในบริษทัจะตอ้งให้ความเคารพนบัถือต่อ
บุคคลใดๆ ก็ตามท่ีบริษทัท�าการติดต่อ หรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ดว้ย

5. ยุติธรรมและไม่แบ่งแยก
ความยุติธรรม ความอดทน ความเคารพย�าเกรงผูอ่ื้น และ
ความเสมอภาคเท่าเทียมนัน้จดัเป็นส่วนส�าคญัท่ีจะตอ้งมีอยู่
ในองคก์ร การแบ่งแยกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชนชาติ เผ่าพนัธุ ์
เพศ ศาสนา อายุ เชือ้สาย หรือดว้ยเหตุใดๆ ก็ตามถือเป็นการ
ฝ่าฝืนนโยบายของบริษทัอย่างรา้ยแรง

6. ไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาใดๆ รวมท ัง้ลิขสิทธิ ์

และสิทธิบตัร
การละเมิดลิขสิทธิ ์สิทธิบตัร ความลบัทางการคา้ และขอ้ตกลง 
เง่ือนไขในการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ ถือเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายในทุกกรณี 
การใชร้ะบบ Computer Software ในการท�างานในแต่ละวนั
ของกรรมการและพนกังานบริษทัจะตอ้งเป็นไปตามท่ีบริษทั
ก�าหนดไว ้ หา้มท�าซ�า้ Software เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตโดยถูก
ตอ้ง
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7. การรกัษาความลบั
หลกัการในเร่ืองของความซ่ือสตัย ์ไดมี้ส่วนขยายไปถงึในเร่ือง
ของการรกัษาความลบัของขอ้มูลซ่ึงบริษทัได้ให้ค�ามั่นหรือ
สญัญาไวว่้าจะเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบัไม่ว่าจะโดยชดัแจง้หรือ
โดยปริยาย ซ่ึงจะใชก้บักรณีท่ีบริษทัไดร้บัหรือรบัทราบขอ้มูล
ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่ไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญาใดๆ ของบริษทั

กรรมการ และพนกังานทุกคนของบริษทัจะตอ้งเก็บรกัษา
ความลบัท่ีมีต่อบริษทัของลูกคา้ คู่สญัญา ผูจ้ดัหาวตัถุดิบหรือ
สินคา้ใหก้บับริษทั (suppliers) หรือคู่คา้ทางธุรกิจ หรือบุคคล
อ่ืนใด เวน้แต่ บริษทัไดห้ลุดพน้จากหนา้ท่ีในการรกัษาความลบั
ดงักล่าวตามกฎหมายหรือตามหลกัจรรยาบรรณองคก์รฉบบั
นี้

8. ความถูกตอ้งในการเก็บบนัทกึขอ้มูลของบริษทั
ขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัจะตอ้งถูกจดัเก็บรกัษาและท�าการ
บนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้ง และตรงต่อเวลาเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการท�างาน โดยขอ้มูลดงักล่าวรวมถงึขอ้มูลทุกประเภท เช่น 
ขอ้มูลดา้นคุณภาพ ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั ขอ้มูลส่วนบุคคล 
และขอ้มูลดา้นการเงินและการบญัชี

สมุดและรายงานดา้นการเงินและการบญัชีทัง้หมดของบริษทั
จะตอ้งแสดงถงึธุรกรรมและเหตุการณต่์างๆ อย่างถูกตอ้ง
และเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป อีกทัง้
เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน และหา้มจดัท�าขอ้มูลเท็จหรือ
คลาดเคล่ือนโดยเด็ดขาด

9. ขอ้มูลภายในและขอ้มูลในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
บริษทัห้ามพนกังาน และกรรมการใชข้อ้มูลภายในท่ีมีสาระ
ส�าคญัของบริษัทซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ
ประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น ซ่ึงรวมถึงการซือ้ขายหลกั
ทรพัยข์องบริษทัโดยพนกังาน และกรรมการ ซ่ึงอยู่ในหน่วย
งานท่ีทราบขอ้มูลภายใน โดยควรหลีกเล่ียงหรืองดการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิด
เผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน รวมถงึห้ามพนกังาน และ
กรรมการ เปิดเผยหรือใชป้ระโยชนจ์ากข่าวสารใด ๆ ท่ีเป็น
ความลบัของบริษทั พนกังาน และกรรมการมีหนา้ท่ีในการ
ระมดัระวงัรกัษาขอ้มูลใหเ้ป็นความลบั และการไม่ใชต้�าแหน่ง
หนา้ท่ีในบริษทัหรือขอ้มูลท่ีไดร้บัระหว่างการปฎิบติังานใน
บริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท�าให้
ประโยชนข์องบริษทัลดลง โดยบริษทัจะใชบ้ทลงโทษสูงสุด
หากพบว่าพนกังาน และกรรมการไดใ้ชข้อ้มูลภายใน หรือมี
ความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะท�าใหบ้ริษทัไดร้บัความเส่ือม
เสียหรือเสียหาย

10. การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
บริษทัมุ่งหวงัท่ีจะให้กรรมการ และพนกังานของบริษทัให้
ความส�าคญัในการประพฤติและปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมาย 
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถงึ 
การปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก�าหนดในเร่ืองของการย่ืนแบบภาษี
และการช�าระภาษีซ่ึงจะตอ้งกระท�าภายในเวลาท่ีก�าหนด         
ถูกตอ้งครบถว้น และผ่านการตรวจสอบอย่างถูกตอ้งแลว้

11. เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางธุรกิจ
นโยบายของบริษทัคือ การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม แต่เต็มไป
ดว้ยความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในขณะเดียวกนั

บริษทัจะไม่น�าวิธีท่ีผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาใช้ในการ
รวบรวมขอ้มูลท่ีน�ามาใชเ้พ่ือประโยชน์ในการแข่งขนั รวมทัง้
ห้ามมิให้มีการการลกัลอบขโมยหรือใชข้อ้มูลใดๆท่ีส�าคญั 
ขอ้มูลทางการคา้ หรือความลบัทางการคา้ซ่ึงมิไดร้บัอนุญาต
จากเจา้ของขอ้มูล หรือท�าการล่อลวงหรือกระท�าการใดให้
พนกังานลูกจา้งเดิมหรือลูกจา้งปัจจุบนัของบริษทัดงักล่าว
เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบันัน้ๆ ใหแ้ก่บริษทั

12. รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้
การปฏิบติังาน การด�าเนินการ และการตดัสินใจใดๆ ของ
กรรมการ และพนกังานบริษทัจะเป็นไปเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้เท่านัน้

หา้มกรรมการ และพนกังานของบริษทัน�าทรพัยสิ์นของบริษทั
ไปใชเ้พ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส่์วนตนหรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น
ใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั หรือเพ่ือก่อ
ใหเ้กิดความเก่ียวพนัทางดา้นการเงินกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบหรือ
สินคา้ใหก้บับริษทั (suppliers) ภาครฐัหรือหน่วยงานราชการ 
คู่คา้ หรือคู่แข่งของบริษทั

13. การส่ือสาร
บริษทัยดึมั่นต่อการประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละเปิด
เผย การส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองคก์รจะตอ้งถูกตอ้ง 
เท่ียงตรง ตรงไปตรงมา และมีการใชช่้องทางในการส่ือสารท่ี
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

หา้มการส่ือสาร การตีพิมพ ์ประกาศ ทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร ไม่ว่าจะเป็นการส่ือดว้ยวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษร ท่ี
ไม่เป็นจริง บิดเบือน ประสงคร์า้ย หรือท�าลายช่ือเสียงของ
บุคคล หรือกลุ่มบุคคล 

การส่ือสารทุกครัง้ ตอ้งใชภ้าษาและน�า้เสียงท่ีสุภาพ และไม่
ท�าใหภ้าพพจนแ์ละช่ือเสียงของบริษทัตอ้งเส่ือมเสีย
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14. การคุกคาม

บริษทัยดึมั่นในการสรา้งบรรยากาศท่ีดีในการท�างาน เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและปราศจากการคุกคามใดๆ บริษทัจะ
ท�าการสืบหาขอ้เท็จจริงอย่างจริงจงั เม่ือไดร้บัรายงานถึง
เหตุการณ ์หรือ พฤติกรรมใดท่ีขดัต่อแนวปฏิบติั และหากเป็น
จริง จะส่งผลใหเ้กิดการลงโทษทางวินยั

รูปแบบต่าง ๆ ของการคุกคามไดแ้ก่
(ก) การคุกคามทางวาจา เช่น บิดเบือน ใส่ความ หรือท�าใหเ้ส่ือม
เสียช่ือเสียง
(ข) การคุกคามทางกาย เช่น การข่มขู่ ท�ารา้ยร่างกาย ขู่จะ
ท�ารา้ยร่างกาย
(ค) การคุกคามท่ีมองเห็นได ้เช่น การส่ือขอ้ความกา้วรา้ว การ
แสดงอากปักิริยา หรือรูปภาพท่ีก่อใหเ้กิดความขุ่นเคือง
(ง) การคุกคามทางเพศ เช่น การเกีย้วพาราสี การรอ้งขอผล
ประโยชนท์างเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศดว้ยกายและ
วาจาอ่ืน

15. การพนนั การด่ืมแอลกอฮอล ์และส่ิงเสพติด
หา้มพนกังานครอบครอง ซือ้ ขาย ขนยา้ย ด่ืม หรือใชเ้คร่ือง
ด่ืมแอลกอฮอล ์ยาเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเวน้ตามใบสั่ง
แพทย)์ ในพืน้ท่ีของบริษทั

หา้มพนกังานเล่นการพนนัทุกประเภทในพืน้ท่ีของบริษทั

16. ขอ้แนะน�า
จรรยาบรรณของบริษทันี ้ไม่สามารถใหแ้นวทางท่ีครอบคลุม
ทุกสถานการณ ์ หรือใหค้�าตอบกบัทุกค�าถามท่ีอาจเกิดขึน้ได ้
จงึจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีบริษทัจะตอ้งพึ่งดุลยพินิจของกรรมการ 
และพนกังาน ท่ีจะพิจารณาว่าอะไรคือความถูกตอ้ง รวมถงึรู้
ว่า เม่ือใดควรปรึกษาหารือกบัผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดแนวทาง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม

เม่ือเกิดความไม่แน่ใจว่าส่ิงใด “เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีควรปฏิบติั” 
ใหถ้ามค�าถาม 5 ขอ้ ต่อไปนี้

(ก) ความปลอดภยั – ส่ิงท่ีขา้พเจา้จะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติันัน้ 
ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภยั
ของผูอ่ื้นหรือไม่
(ข) กฎขอ้บงัคบั – ส่ิงท่ีขา้พเจา้จะปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติันัน้ 
ฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศ กฎหมายทอ้งถ่ินหรือกฎระเบียบ
ใด ๆ หรือไม่
(ค) นโยบาย – ส่ิงท่ีขา้พเจา้จะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติันัน้ ขดัต่อ
นโยบาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติัของบริษทัท่ีอนุมติัไวห้รือไม่
(ง) ความภาคภูมิใจ - หากส่ิงท่ีขา้พเจา้จะปฏิบติั หรือบกพร่อง
ท่ีจะไม่ปฏิบติั เป็นท่ีล่วงรู ้ถงึ ผูบ้งัคบับญัชา หรือในหมู่เพ่ือน
พนกังาน ขา้พเจา้จะเกิดความละอายหรือไม่
(จ) ภาพพจน ์– ส่ิงท่ีขา้พเจา้เจตนาปฏิบติั หรือละเวน้ เป็นการ
ไม่เหมาะสม ไม่ซ่ือสตัย ์ หรือส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
ภาพพจนบ์ริษทัหรือไม่
หากค�าตอบขอ้ใดขอ้หน่ึงของค�าถามขา้งตน้ คือ “ใช่” เป็นไป
ไดว่้าส่ิงท่ีท่านปฏิบติั หรือ ไม่ปฏิบติันัน้ อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือ
ขดัต่อจรรยาบรรณ หรือกรณีท่ีมีขอ้สงสยั หรือไม่แน่ใจ ควร
หารือผูบ้งัคบับญัชาของท่าน หรือฝ่ายบุคคลท่ีดูแลหน่วยงาน
ของท่าน 

บทสรุป
ความยุติธรรม ความซ่ือสตัย ์และคุณธรรม ถือเป็นหลกัส�าคญั
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษทั และในขณะเดียวกนั บริษทัมี
ความมุ่งมั่นท่ีจะใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ ความมุ่งมั่นดงักล่าว ตอ้ง
เป็นส่วนหน่ึงของตวัตนของกรรมการ และพนกังานทุกคน 
และแสดงออกอย่างชดัเจน ทัง้โดยวาจา การกระท�า และการ
วางตวั การแสดงออกดว้ยความเคารพ ความใส่ใจ และความ
กระตือรือรน้ จะตอ้งปรากฏชดัในการติดต่อกบัลูกคา้ ไม่ว่า
จะเป็นการใหบ้ริการต่อหนา้ การพูดคุยทางโทรศพัท ์หรือการ
ติดต่อดว้ยจดหมาย
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เอกสารแนบ 6

รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ดงันี ้

 1 รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2 รองศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการตรวจสอบ

 3 ศาสตราจารย ์ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ

ทัง้นี ้3 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิในหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบญัชี การเงิน ดา้นเศรษฐศาสตร ์และดา้นบริหารความเส่ียง 

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ เพ่ือพิจารณาสอบทานความถูกตอ้งของงบการเงิน 

รายงานผูส้อบบญัชี ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การก�ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์ หรือรายการเก่ียวโยง การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี และการก�าหนดค่าตอบแทน การปฏิบติัตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ และไดส้อบทานเพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษทัฯสามารถ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี IFRS (International Financial Reporting Standards) และไดป้ระชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ

ของบริษทัฯเขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 ครัง้   

รายงานทางการเงิน
ส�าหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า งบการเงินไดจ้ดัท�าตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป และ

มีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเหมาะสมตามสมควร ซ่ึงผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตไดแ้สดงความเห็นต่อ 

งบการเงินไวแ้ลว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี และไดส้อบทานเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษทัฯสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี IFRS 

(International Financial Reporting Standards)

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ น�าเสนอใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯทราบ โดยบรรจุเป็นวาระการประชุมหน่ึงใน

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัง้ โดยไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต่์อการบริหารงานของฝ่ายจดัการ ซ่ึงฝ่ายจดัการได้

ด�าเนิน การปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเป็นไปตามขอ้

ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

การประเมินตนเอง พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

และมีผลการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดี อนัมีส่วนช่วยเสริมสรา้งการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ย่างมีประสิทธิผล

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือรายการเก่ียวโยง

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน รายการธุรกรรมระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อย และบุคคลท่ีเก่ียวโยง เพ่ือพิจารณาว่าการท�า

ธุรกรรมมีรายการท่ีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ และเป็นไปตามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และมีการเปิดเผยขอ้มูลการท�ารายการระหว่างกนัไวอ้ย่างครบถว้น 

การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี และการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ�าปี 

2564 รวมทัง้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบญัชี เพ่ือน�าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงันี้

 นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ

 นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3853 และ/หรือ

 นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5313

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผูส้อบบญัชีท่ีท�าหนา้ท่ีรบัรองงบการเงินของบริษทัฯ คือ นางสาววิสสุตา 

จริยธนากร
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การปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการด�าเนินงานของบริษทัฯ ถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และ
การด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯไม่ขดัต่อกฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอย่างมีความอิสระ รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือก�ากบัดูแล การ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่า การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในปี 2564 บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

ขอแสดงความนบัถือ

(รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต)์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์

(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ทุกท่านไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ดงันี ้ 

 1 รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2 รองศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 3 นายยรรยงค ์ สวสัดิ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบอย่างอิสระ ตามท่ีไดก้�าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท�าหนา้ท่ีพิจารณารูปแบบ และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ 

ซ่ึงจะน�าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติัเป็นประจ�าทุกปี และก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติั

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดมี้การประชุมรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ (กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน ทัง้ 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมครบถว้น) เพ่ือพิจารณา ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี และค่าเบีย้ประชุมกรรมการ นอกจากนีใ้นปี 

2564 นี ้ไดป้รบัปรุงแบบประเมินผลประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือพิจารณาเงินเดือน และผลประโยชนต์อบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารของบริษทัฯ และไดน้�าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั ทัง้นีไ้ดข้อใหท่ี้ปรกึษาทางการเงินอิสระช่วยหาขอ้มูล

เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณา ทัง้นีก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองนัน้

ส�าหรบัค่าตอบแทน และค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษทัฯ ประจ�าปี 2564 นัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้

พิจารณาอย่างรอบคอบ ซ่ึงเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิงจากบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถงึพิจารณาจาก

ผลประกอบการของบริษทัฯ ระดบัความรบัผิดชอบ และประสบการณ ์จงึเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัอตัราค่า

ตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ โดยใหค้งอตัราเดิมตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2563 ไดมี้มติอนุมติัไวแ้ลว้ ส�าหรบัราย

ละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อยอ่ืนไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯของรายงาน

ประจ�าปีฉบบันีแ้ลว้ 

ขอแสดงความนบัถือ

(รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต)์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความส�าคญัของการบริหารความเส่ียง

ว่าเป็นเร่ืองท่ีส�าคญัในการด�าเนินธุรกิจ คณะกรรมการของบริษทัฯจงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึน้

เพ่ือเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ท�าหนา้ท่ีในการประเมิน และวิเคราะหค์วามเส่ียง รวมถงึผลกระทบ พรอ้มทัง้ก�าหนด

มาตรการในการป้องกนัและลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีบ้ริษทัฯ เล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหารความเส่ียง 

(Risk Management) ท่ีดีจะเป็นส่วนช่วยเพ่ิมมูลค่าของกิจการใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ มีการเติบโตท่ีมั่นคงและ

ยั่งยืน 

ในปี 2564 นี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไดท้�าการประชุมทัง้สิน้รวม  4 ครัง้ และไดร้ายงานใหค้ณะ

กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ รบัทราบเป็นล�าดบั สาระส�าคญัของการปฏิบติังานเป็นดงันี้

 1. ประเมินความเส่ียง และก�าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงของแต่ละฝ่ายงาน โดยใหค้รอบคลุมความ
เส่ียงจากปัจจยัภายในและภายนอกของบริษทัฯ 
 2. ดูแล ติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ระบบการบริหารความ
เส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. ทบทวน แนวคิดของการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และแนวทางในการปฏิบติัอย่างเป็นขัน้ตอน โดย
พิจารณาปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี คู่แข่ง  เป็นตน้ 

 4. รายงานการบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา

และใหค้วามเห็นชอบในการก�าหนดแผนการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมและน�าไปปฏิบติัใชภ้ายในบริษทัฯ

จากการด�าเนินงานขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดพิ้จารณาประเมินความเส่ียงอย่างรอบคอบ พรอ้มทัง้

ประเมินเพ่ือใหท้ราบระดบัของความเส่ียง และก�าหนดมาตรการในการป้องกนั และบริหารความเส่ียง จดัการความ

เส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

ทัง้นี ้ ไดน้�าเสนอรายงานการบริหารความเส่ียง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพ่ือก�าหนดระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอ และไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทุกครัง้ ทัง้นีเ้นือ้หา

โดยละเอียดของการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ อยู่ในรายงานประจ�าปีฉบบันีแ้ลว้ 

ขอแสดงความนบัถือ

       

(ศาสตราจารย ์ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ)
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
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