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ข้อมูลทางการเงินทีส่�าคัญ

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2565 ปี 2564 หน่วย

1. อตัราส่ำวนสำภาพคล่อง 2.07 1.87 เท่า

2. อตัราส่ำวนสำภาพคล่องหมุนเร็ว 0.84 0.66 เท่า

3. ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 45.07 50.90 วนั

4. ระยะเวลาขายสิำนคา้เฉล่ีย 110.47 108.78 วนั

5. ระยะเวลาช�าระหนีเ้ฉล่ีย 60.48 62.93 วนั

6. วงจรเงินสำดำ 95.06 96.76 วนั

7. อตัราก�าไรขัน้ตน้ 20.84 19.33 %

8. อตัราก�าไรก่อนหกัดำอกเบีย้ภาษี ค่าเส่ืำอมราคาและค่าตดัำจ�าหน่าย 20.23 20.64 %

9. อตัราก�าไรก่อนภาษีและตน้ทุนทางการเงิน 12.21 9.22 %

10. อตัราก�าไรสุำทธิ 10.71 9.63 %

11. อตัราส่ำวนหนีสิ้ำนต่อส่ำวนของผูถื้อหุน้ 0.44 0.75 เท่า

12. อตัราส่ำวนความสำามารถช�าระดำอกเบีย้ 11.92 6.71 เท่า

13. อตัราผลตอบแทนจากสิำนทรพัย ์ 12.64 7.46 %

14. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (1) 17.55 14.47 %

15. ก�าไรต่อหุน้ (2) 0.36 0.25 บาท

16. มูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้ 2.18 1.79  บาท

ขอ้สงัเกต

(1)  อตัราส่ำวนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ = ก�าไร (ขาดำทุน) สำ�าหรบัปี / ค่าเฉล่ียส่ำวนของผูถื้อหุน้
(2)  ก�าไรสุำทธิต่อหุน้ = การแบ่งปันก�าไร (ขาดำทุน) ส่ำวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ / จ�านวนหุน้สำามญัท่ีออกจ�าหน่ายและ 

ช�าระเต็มมูลค่าแลว้
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สารจากรักษาการประธานกรรมการ

ผมรูส้ำกึยินดีำและเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีมีโอกาสำมาทกัทายท่านผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ตลอดำจนท่านผูมี้เกียรติทุกท่านใน
รายงานประจ�าปี 2565 นี้

ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัฯมีผลดำ�าเนินงานดีำขึน้มาก เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดำยยอดำขายของบริษทัฯเติบโตถึง 30 
เปอรเ์ซ็นต ์ และการเติบโตของก�าไรสุำทธิสูำงขึน้ถงึ 46 เปอรเ์ซ็นต ์ ท�าใหส้ำถานะทางการเงินของบริษทัฯดีำขึน้มาก  
ถงึแมว่้าการดำ�าเนินงานของบริษทัฯยงัเผชิญกบัความทา้ทายต่างๆ เช่น ปัญหาดำา้นเศรฐกิจโลก ปัญหาการติดำเชือ้
โควิดำ 19 ท่ียงัไม่หมดำไปและปัญหาดำา้นการขาดำแคลน chip และวตัถุดิำบท่ีใช้ในการผลิต แต่ฝ่ายบริหารก็ไดำพ้ยายาม
น�าพาบริษทัฯใหผ่้านพน้ปัญหาดำงักล่าวไดำเ้ป็นอย่างดีำ ในปีท่ีผ่านมา 

ในปี 2566 บริษทัฯตัง้เป้าหมายการเจริญเติบโตของยอดำขายและก�าไร ไม่ต�่ากว่าปี 2565 ซ่ึงฝ่ายบริหารไดำข้ยาย 
ฐานลูกคา้ไปในทวีปยุโรปมากขึน้โดำยไดำเ้ดิำนทางไปเย่ียมลูกคา้และร่วมงานนิทรรศการดำา้นสิำนคา้อิเล็กทรอนิกสำ ์
(Electronic Fair) ในประเทศนอรเ์วยแ์ละเยอรมนั รวมถงึในสำหรฐัอเมริกา อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารคาดำว่าจะยงัคง
มีความทา้ทายต่างๆอยู่บา้ง ในปี 2566 แต่ก็มั่นใจว่าจะสำามารถจดัำการใหบ้ริษทัฯผ่านพน้ความทา้ทายต่างๆไปดำว้ย
ดีำ

บริษทัฯขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น ท่านนกัลงทุนตลอดำจนผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำยทุกท่านท่ีไดำช่้วยเหลือและสำนบัสำนุนการ 
ดำ�าเนินงานของบริษทัฯเป็นอย่างดีำมาโดำยตลอดำ และขอขอบคุณคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนกังานทุกท่านท่ี
ไดำทุ่้มเทการท�างานเพ่ือใหเ้กิดำประโยชนต่์อบริษทัฯและผูถื้อหุน้อย่างดีำท่ีสุำดำในปีท่ีผ่านมา

ในนามของคณะกรรมการบริษทัฯ ผมขอใหค้�ามั่นว่าคณะกรรมการบริษทัฯจะก�ากบัดูำแลการดำ�าเนินงานของบริษทัฯ
ดำว้ย หลกัการก�ากบักิจการท่ีดีำ ป้องกนัความเส่ีำยงทุกดำา้นและปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างเต็มความสำามารถ 
เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของบริษทัฯและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในอนาคต

(รศ.ดำร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต)์

รกัษาการประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
ในฐานะตวัแทนฝ่ายบริหารและพนกังานบริษทัฯ กระผมและทีมงานมีความยินดีำอย่างย่ิงท่ีไดำมี้โอกาสำมาสำวสัำดีำและ
ส่ืำอสำารกบัท่านผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการดำ�าเนินงานของบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึงผ่านทางรายงานประจ�าปี 2565 ชุดำนี้

ตลอดำระยะเวลาปี 2565 บริษทัฯ ยงัคงไดำร้บัผลกระทบจากปัจจยัภายนอกหลายๆดำา้นอย่างต่อเน่ือง อย่างเช่น ปัญหา
การขาดำแคลนวตัถุดิำบดำา้นอุปกรณอิ์เล็คทรอนิกสำ ์ ราคาของวตัถุดิำบในตลาดำท่ีเพ่ิมขึน้ สำภาพเศรษฐกิจโลกท่ี 

ชะลอตวัถงึถดำถอย ส่ำงผลกระทบถงึดีำมานดำต์ลาดำท่ีลดำลง ตลอดำจนผลกระทบต่อเน่ืองจากสำถานการณก์ารแพร่ระบาดำ
ของ Covid 19 อย่างไรก็ตามทางคณะผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัฯ ก็ร่วมมือกนัปฏิบติังานตามแผนธุรกิจของ 
บริษทัฯ ท่ีไดำต้ ัง้เป้าหมายไวอ้ย่างทุ่มเทและตัง้ใจตลอดำระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา มีการปรบัเปล่ียนแผนการท�างานและ
สำรา้งนวตักรรมในการท�างานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้หมาะสำมกบัสำถานการณแ์ละความตอ้งการของลูกคา้ ส่ำงผลให้
บริษทัฯ ยงัคงเติบโตไดำอ้ย่างต่อเน่ืองและท�าก�าไรใหก้บับริษทัฯ ตามเป้าหมายไว ้

นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัประสำบความสำ�าเร็จในการขยายกลุ่มลูกคา้เขา้สู่ำอุตสำาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูำงขึน้ เช่น
อุตสำาหกรรมรถยนต ์อุปกรณก์ารส่ืำอสำารผ่านเสำน้ใยน�าแสำง อุปกรณเ์คร่ืองควบคุมอิเล็กทรอนิกสำส์ำ�าหรบัอุตสำาหกรรม 
เคร่ืองมือวดัำ และเคร่ืองเสีำยงในระดำบั high-end ทัง้ในตลาดำสำหรฐัอเมริกา และยุโรป

บริษทัฯ มีการพฒันาบุคคลากร ทัง้ในดำา้นการผลิตและการใหบ้ริการเชิงนวตักรรม อย่างต่อเน่ือง โดำยปัจจุบนับริษทัฯ 
สำามารถผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองทดำสำอบผลิตภณัฑแ์บบอตัโนมติั (automation) เพ่ือใชแ้ละใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
รวมถงึความสำามารถเชิงนวตักรรมดำา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์

โอกาสำนี ้ผมขอขอบคุณท่านผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัฯ ทุกท่านท่ีไดำท้�างานดำว้ยความสำามารถและทุ่มเท และขอ
ขอบคุณผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำยทุกท่าน ท่ีไดำใ้หก้ารสำนบัสำนุนบริษทัฯ ดำว้ยดีำเสำมอมา

ขอแสำดำงความนบัถือ 

(วิรตัน ์ผูกไทย) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
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คณะกรรมการบริษัทฯ

รองศาสตราจารย ์ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์  
รกัษาการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสำระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสำอบ และ
ประธานคณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล 
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ 
กรรมการบริหารความเส่ีำยง 

รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์
กรรมการอิสำระ กรรมการตรวจสำอบ และ 
กรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ศาสตราจารย ์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ   
กรรมการอิสำระ กรรมการตรวจสำอบ และ
ประธานคณะ กรรมการบริหารความเส่ีำยง

นายนทัธพงศ ์ไชยกุล      
กรรมการบริษทัฯ และกรรมการบริหาร

นายยรรยงค ์สวสัดิ ์    

กรรมการบริษทัฯ เลขานุการบริษทัฯ กรรมการบริหาร  
กรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 
กรรมการบริหารความเส่ีำยง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิตรเกษม งามนิล
กรรมการบริษทัฯ

5แบบแสดงขอ้มูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ
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คณะผู้บริหาร

นายวิรตัน ์ผูกไทย
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
กรรมการบริหาร

นายนริศ จนัทรแ์ดง
ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้นการตลาดำ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเส่ีำยง

นายโชติศกัดิ ์พรหมวาส

ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้นการเงิน

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเส่ีำยง

นายเรืองพจน ์ภคัดุรงค ์
ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้นการปฏิบติัการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเส่ีำยง

6แบบแสดงขอ้มูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ
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ขอ้มูลท ั่วไปและขอ้มูลส�าคญัอ่ืน

การวิเคราะหแ์ละค�าอธิบายของฝ่ายจดัำการ	
(Management	Discussion	and	Analysis:	MD&A)

การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย ั่งยืน

การบริหารจดัำการความเส่ียง 20

23

43

47

โครงสรา้งและการดำ�าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 8

การประกอบธุรกิจ
และผลการด�าเนินงาน

การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 7
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ส่วนท่ี	1	การประกอบธุรกิจและผลการดำ�าเนินงาน		

1. โครงสรา้งและการด�าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ วิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
“เราจะเป็นบริษทัท่ีมีการเจริญเติบโต และสำรา้งผลก�าไรอย่างยั่งยืนโดำยการใหบ้ริการและผลิตสิำนคา้ท่ีใหค้วามพอใจระดำบั 
หา้ดำาวแก่ลูกคา้ โดำยใชพ้นกังานท่ีมีทกัษะสูำงและส่ิำงอ�านวยการผลิตระดำบัโลก”

ภารกิจหลกั
“เรามุ่งมั่นในการท�าใหผ้ลิตภณัฑข์องลูกคา้มีคุณภาพท่ีเหนือกว่าซ่ึงประกอบไปดำว้ยอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสำ ์เคร่ืองมือแพทย์
และผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีอ่ืนๆโดำยผ่านทีมงานท่ีมีทกัษะกระบวนการผลิตท่ีทนัสำมยัและส่ิำงอ�านวยการผลิตระดำบัโลก” 

 
กลยุทธ ์
1. ลดำตน้ทุนเพ่ือเพ่ิมก�าไรในสิำนคา้

2. เพ่ิมยอดำการสำั่งซือ้ของลูกคา้ปัจจุบนั เพ่ือใชก้�าลงัการผลิตใหดี้ำขึน้

3. เพ่ิมความหลากหลายของบริการ , สิำนคา้ และลูกคา้ของ บริษทัฯ 

ค่านิยม
Customer focus ลูกคา้เป็นหน่ึง

Cost awareness ค�านึงตน้ทุน

Cross functional teamwork ร่วมกนัท�างาน

Creativity สำรา้งสำรรคส่ิ์ำงใหม่

“DO IT RIGHT & DO IT NOW”

นโยบายคุณภาพ
เรามีความมุ่งมั่นท่ีจะบรรลุความพงึพอใจของลูกคา้อย่างสูำงสุำดำโดำย:

• การจดัำหาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพใหส้ำอดำคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้
• การปรบัปรุงประสิำทธิภาพของระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
• การสำรา้งสำภาพแวดำลอ้มของการท�างานเป็นทีม ทศันคติทางบวกและนวตักรรมใหม่ๆ

1.1 นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ภารกิจหลกั กลยุทธ ์ค่านิยม นโยบายคุณภาพ

วิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ภารกิจหลกั กลยุทธ ์ประจ�าปี 2565 นี ้ไดผ่้านการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการ 
บริษทัฯ แลว้
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1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส�าคญั

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ( 2562 -2565) บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลง
และพฒันาการท่ีสำ�าคญั ดำงันี ้

• แก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 24. เร่ืองเก่ียวกบัการเรียก
ประชุมวิสำามญัโดำยผูถื้อหุน้ เพ่ือใหส้ำอดำคลอ้งกบัพระราช
บญัญติับริษทัมหาชนจ�ากดัำ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 100 
ท่ีแก้ไขโดำยค�าสำั่งคณะรกัษาความสำงบแห่งชาติ (คสำช.) 
ท่ี 21/2560 

• บริษทัฯ ไดำร้บัรางวลั Thailand energy award ประจ�าปี 
2562 รางวลัดีำเด่ำนดำา้นบุคลากร ประเภทผูบ้ริหารโรงงาน
ควบคุม จากกระทรวงพลงังาน 

• บริษทัฯ ไดำร้บัรางวลั Prime Minister’s Industrial award 
ประจ�าปี 2562 รางวลัอุตสำาหกรรมดีำเด่ำน ประเภทการ
จดัำการพลงังาน จากกระทรวงอุตสำาหกรรม

• บริษทัฯ ไดำร้บัคะแนน CG Score of Thai Listed Companies 
ประจ�าปี 2562 อยู่ในล�าดำบั “ดีำมาก” (Very Good)

• บริษทัฯ ไดำร้บัรางวลั CSR-DIW ประจ�าปี 2562 รางวลันี้
บริษทัฯ ไดำร้บัจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสำาหกรรม และ
บริษทัฯ ไดำร้บัรางวลัต่อเน่ืองทุกปีมาโดำยตลอดำ รางวลันี้
เป็นรางวลัท่ีมอบให้กบัโรงงานท่ีมีความรบัผิดำชอบต่อ
สำงัคมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

• บริษทัฯ ไดำต้ ัง้ สำายงานดำา้นเทคโนโลยี เพ่ือรองรบัการ
ขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

• คณะกรรมการบริษทัฯ ไดำแ้ต่งตัง้ คณะกรรมการสำรรหา 
โดำยใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเดิำม ท�าหนา้ท่ี
คณะกรรมการสำรรหาดำว้ย และใชช่ื้อใหม่ว่า “คณะกรรมการ
สำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” 

• บริษทัฯ ไดำร้บัคะแนน CG Score of Thai Listed Companies 
ประจ�าปี 2563 อยู่ในล�าดำบั “ดีำมาก” (Very Good)

• บริษทัฯ ไดำร้บัรางวลั CSR-DIW ประจ�าปี 2563 รางวลันี้
บริษทัฯ ไดำร้บัจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสำาหกรรม และ
บริษทัฯ ไดำร้บัรางวลัต่อเน่ืองทุกปีมาโดำยตลอดำ รางวลันี้

บริษทัฯ ไดำร้บัรางวลัต่อเน่ืองทุกปีมาโดำยตลอดำ รางวลันี้
เป็นรางวลัท่ีมอบให้กบัโรงงานท่ีมีความรบัผิดำชอบต่อ
สำงัคมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

• บริษทัฯ ไดำร้บัรางวลั CSR-DIW ประจ�าปี 2565 รางวลันี้
บริษทัฯ ไดำร้บัจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสำาหกรรม และ
บริษทัฯ ไดำร้บัรางวลัต่อเน่ืองทุกปีมาโดำยตลอดำ รางวลันี้
เป็นรางวลัท่ีมอบให้กบัโรงงานท่ีมีความรบัผิดำชอบต่อ
สำงัคมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

1.1.3 ขอ้มูลท ั่วไปของบริษทัฯ และบุคคลอา้งอิง

ขอ้มูลท ั่วไปของบริษทัฯ 

บริษทั สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
(มหาชน)
ทะเบียนเลขท่ี: 0107545000098

ประเภทธุรกิจ:
ประกอบธุรกิจรบัจา้งผลิตและประกอบชิน้ส่ำวนอิเล็กทรอนิกสำ ์
ท่ีต ัง้ส�านกังานใหญ่ :เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจิก 
อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดำพระนครศรีอยุธยา 13160
ท่ีอยู่ปัจจุบนั: เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอ
บางปะอิน จงัหวดัำพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศพัท ์: (035) 258-555
โทรสาร  : (035) 258-914
Website  : www.starsmicro.com

เป็นรางวลัท่ีมอบให้กบัโรงงานท่ีมีความรบัผิดำชอบต่อ
สำงัคมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

• บริษทัฯ ไดำแ้ต่งตัง้นายวิรตัน ์ ผูกไทย ให้ดำ�ารงต�าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารคนใหม่ ตัง้แต่วนัท่ี 16 เมษายน 
2563 

• บริษัทฯ ลดำทุนจดำทะเบียนของบริษัทฯ จากจ�านวน 
1,229,890,150 บาท (หุ้นสำามญั 1,229,890,150 หุ้น 
มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดำทะเบียนจ�านวน 
836,479,381 บาท (หุน้สำามญั 836,479,381 หุน้ มูลค่า
ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) โดำยการลดำหุ้นจดำทะเบียนจ�านวน 
393,410,769 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิำน้ 393,410,769 บาท ซ่ึงเป็นหุน้จดำทะเบียนส่ำวนท่ีไม่มี
การใชสิ้ำทธิในการซือ้ตามใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิท่ีจะซือ้หุน้
สำามญัของบริษทัฯ (SMT-W1, SMT-W2 และ SMT-WB) ซ่ึง
ปัจจุบนัหมดำอายุแลว้

• บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดำทะเบียนของบริษัทฯ จากจ�านวน 
836,479,381 บาท (หุน้สำามญั 836,479,381 หุน้ มูลค่า
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็น 1,062,599,227 บาท (หุน้สำามญั 
1,062,599,227 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) โดำยการ
ออกหุน้สำามญัเพ่ิมทุนจ�านวน 226,119,846 หุน้ มูลค่าตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ำทธิซือ้หุน้สำามญัของ 
บริษทัฯ ตามมติการออกใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิซือ้หุน้สำามญั
ของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-W3) จ�านวนไม่เกิน 209,119,846 
หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิำมตามสำดัำส่ำวนการถือหุ้น และใบ
สำ�าคญัแสำดำงสิำทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำามญัของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 3 
(SMT-WC) จ�านวน 17,000,000 หน่วย ใหแ้ก่กรรมการ
และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ 

• บริษทัฯ ไดำจ้ดำทะเบียนการลดำทุนและเพ่ิมทุนจดำทะเบียน
ของบริษัทฯ กบักระทรวงพาณิชยแ์ล้ว เม่ือวนัท่ี 21 
มิถุนายน 2564

• บริษทัฯ ไดำร้บัคะแนน CG Score of Thai Listed Companies 
ประจ�าปี 2564 อยู่ในล�าดำบั “ดีำมาก’’ (Very Good)

• บริษทัฯ ไดำร้บัรางวลั CSR-DIW ประจ�าปี 2564 รางวลันี้
บริษทัฯ ไดำร้บัจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสำาหกรรม และ

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
 จงัหวดัำพระนครศรีอยุธยา
 : บริษทั เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ�ากดั 
 605 – 606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน
 จงัหวดัำพระนครศรีอยุธยา 

http://www.starsmicro.com


10แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ

ลกัษณะการด�าเนินธุรกิจและตวัอย่างผลิตภณัฑ ์

บริษทัประกอบธุรกิจใหบ้ริการ การผลิตและประกอบชิน้ส่ำวน
อิเล็กทรอนิกสำ ์ (Electronics Manufacturing Services หรือ 
EMS) ให้แก่ เจา้ของผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสำ ์ (Original 
Equipment Manufacturer หรือ OEM) และผูร้บัจา้งออกแบบ
ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสำต่์างๆ (Fabless Company) และ  
ให้บริการ การประกอบและการทดำสำอบแผงวงจรรวม 
(Outsourced Assembly and Test หรือ OSAT) บริษทัมี
เทคโนโลยีท่ีครบวงจรท่ีสำามารถรองรบัการผลิตชิน้งานจาก
แผ่นเวเฟอร ์จนถงึการสำรา้งผลิตภณัฑท่ี์เป็นระบบ

บริษทั ท�าการตลาดำโดำยมีลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
โดำยมีรายไดำห้ลกัจากการให้บริการ การประกอบและการ
ทดำสำอบแผงวงจรรวม (Outsourced Assembly and Test หรือ 
OSAT) และมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในการผลิตอุปกรณ์
สำ�าหรบัการส่ืำอสำารผ่านเสำน้ใยแกว้น�าแสำง และ การผลิตและ
ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสำ ์

บริษทัฯ สำามารถใหบ้ริการผลิตและประกอบชิน้ส่ำวนอิเล็กทรอนิกสำ ์
สำ�าหรบัผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสำป์ระเภทต่าง  ๆไดำอ้ย่างครบวงจร

โดำยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีทนัสำมยัและมีประสิำทธิภาพสูำง ทัง้เคร่ืองจกัร
แบบมาตรฐานท่ีสำามารถซือ้ไดำ้โดำยตรงจากผูผ้ลิตและแบบ
พิเศษท่ีเกิดำจากการพฒันาร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบัผูผ้ลิต
เพ่ือให้ไดำเ้คร่ืองจกัรท่ีมีประสิำทธิภาพและคุณภาพในการผลิต
ท่ีดีำย่ิงขึน้ ท�าใหบ้ริษทัฯ สำามารถรบัจา้งผลิตและประกอบชิน้
ส่ำวนอิเล็กทรอนิกสำท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่ไดำอ้ย่างหลากหลาย 
ทัง้ชิ ้นส่ำวนอิเล็กทรอนิกสำท่ี์มีความซับซ้อนและชิ้นส่ำวน
อิเล็กทรอนิกสำท่ี์ตอ้งการความละเอียดำและความแม่นย�าสูำง 
เพ่ือตอบสำนองขอ้ก�าหนดำของผลิตภณัฑแ์ละความตอ้งการ
ของลูกคา้

1.2.1 โครงสรา้งรายได ้

บริษทัฯ มีรายไดำแ้บ่งเป็น 3 ธรุกิจหลกั คือ การประกอบและ
ทดำสำอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (OSAT), การผลิตและประกอบ
ชิน้ส่ำวนอิเล็คทรอนิก (PCBA AND BOXBUILD) และ การผลิต
และการประกอบอุปกรณส์ำ�าหรบัการส่ืำอสำารผ่านเสำน้ใยแกว้
น�าแสำง (OPTICS) โดำยโครงสำรา้งรายไดำแ้ยกตามกลุ่มธรุกิจ 
ตามตาราง
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1.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

บริษทัฯ ดำ�าเนินธรุกิจเป็นผูร้บัจา้งประกอบ, ทดำสำอบ และผลิต
อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสำ ์โดำยมีรายละเอียดำผลิตภณัฑแ์ยกตาม
กลุ่มธรุกิจดำงันี้

1. การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (OSAT)

ในปัจจุบนั บริษทัฯ ใหบ้ริการประกอบและทดำสำอบแผงวงจร
ไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ไดำห้ลายชนิดำ

• Standard Packaging ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบทั่วๆ  
ไปท่ีมีการผลิตกนัมานานจนมีขนาดำและรูปแบบเป็น
มาตรฐานในตลาดำโดำยจะมีขนาดำใหญ่และหนา ไดำแ้ก่ 
SOIC, TSSOP, SC70, SOT23, SOT143 เป็นตน้ และ          
Advanced Packaging ซ่ึงเป็นการประกอบแผงวงจรในรูป
แบบท่ีเพ่ิงเร่ิมมีการพฒันาไม่นานโดำยจะมีขนาดำเล็กและ
บางมากกว่าชนิดำ Standard Packaging ไดำแ้ก่ TDFN        
(Thin Dual Flat Non-Lead) UDFN (Ultra-Thin Dual Flat  
Non-Lead) ตวัอย่างผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการประกอบและ
ทดำสำอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อาทิ ผลิตภณัฑ ์
IC Chip ต่างๆ 

• บริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูน้�าในการประกอบและทดำสำอบแผง
วงจร ไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลจุลภาค                          
(Micro-Electro-Mechanical Systems หรือ MEMS)                
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีก�าลงัเติบโตมากในปัจจุบนั โดำยบริษทัฯ 
มีประสำบการณก์ว่า 10 ปี ในการร่วมพฒันาเทคโนโลยี 
MEMS สำ�าหรบัน�าไปใชก้บัเคร่ืองวดัำแรงดำนัลมยางรถยนต ์
(Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) กบับริษทั
ชัน้น�าของโลก ซ่ึงไดำเ้ป็นขอ้ก�าหนดำทางกฎหมายของ 
บางประเทศในการก�าหนดำให้รถยนต์ใหม่ทุกคนัตอ้งมี
อุปกรณ ์TPMS ไดำแ้ก่ ประเทศสำหรฐัอเมริกาซ่ึงเร่ิมบงัคบั
ทางกฎหมายในปีพ.ศ.2552 และกลุ่มประเทศยุโรปเร่ิม
บงัคบัทางกฎหมายปีพ.ศ.2555 บริษทัฯ ยงัน�าเทคโนโลยี

• อุปกรณท์างการแพทย ์(Medical Devices)
 การแพทยมี์การพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรบัวิถีชีวิต

สำมยัใหม่และอายุประชาการทั่วโลกท่ียืนยาวขึน้ รวมถึง
สำถานการณก์ารแพร่ระบาดำ

• อิเล็กทรอนิกสำ ์โมดูำลควบคุมอุตสำาหกรรม (Industrial 
Modules)

• อุปกรณมี์การน�าไปใชง้านอย่างกวา้งขวางขึน้อยู่กบัแอพ
พลิเคชั่น

• อุปกรณก์ารจดัำการพลงังาน (Energy Management  
Devices)

 การจดัำการพลงังานท่ีมีประสิำทธิภาพจะช่วยใหธุ้รกิจ หรือ
บา้นประหยดัำค่าไฟฟ้าและค่าความรอ้นควบคุม HVAC และ
แสำงสำว่างไดำดี้ำขึน้และลดำการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดำออกไซดำ ์

• อปกรณส์ำ�าหรบัควบคุมเสีำยงและภาพ (Audio and Video 
Devices)

 บริษทัฯ มีการพฒันาผลิตภณัฑร่์วมกบัลุกคา้ในการพฒันา
เคร่ืองขยายเสีำยง (Professional Amplifier) 

• อุปกรณย์านยนต ์(Automotive Devices)
 ผลิตภณัฑย์านยนตเ์ป็นกลุ่มท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากหน่วยควบคุมส่ำวนใหญ่ในยานยนต์ใชชิ้น้ส่ำวน
อิเล็กทรอนิกสำ ์โดำยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า

3. อุปกรณ์ส�าหรบัการส่ือสารผ่านเสน้ใยแกว้น�าแสง 
(Optical)

ในปัจจุบนั ระบบการส่ืำอสำารผ่านใยแกว้น�าแสำงไดำเ้ขา้มามี
บทบาทในการส่ืำอสำารคมนาคมเพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากเป็นระบบ
การส่ืำอสำารท่ีมีประสิำทธิภาพสูำง สำามารถรองรบัปริมาณขอ้มูล
ข่าวสำาร ไดำเ้ป็นจ�านวนมาก หวัใจของระบบการส่ืำอสำารนีก็้คือ
ใยแกว้น�าแสำง (Fiber Optics) ซ่ึงเป็นตวักลางในการส่ำงผ่าน
ขอ้มูลในรูปของล�าแสำงนั่นเอง บริษทัฯ ไดำเ้ร่ิมรบัจา้งผลิตและ
ประกอบอุปกรณส์ำ�าหรบัการส่ืำอสำารผ่านเสำน้ใยแกว้น�าแสำง
สำ�าหรบัการน�าไปใช้ในอุตสำาหกรรมดำงัต่อไปนี้

• ศูนยข์อ้มูลอินเทอรเ์น็ต (Data Center) 
 ศูนยข์อ้มูลอินเทอรเ์น็ตเป็นอุตสำาหกรรมท่ีอตัราการ

เติบโตค่อนขา้งสูำงเน่ืองจากมีความตอ้งการสำ�าหรบัการ
เก็บและเขา้ถงึขอ้มูลแบบออนไลนท่ี์เพ่ิมมากขึน้หลายเท่า
ตวัในปัจจุบนัและอนาคต ปัจจุบนับริษทัฯ ไดำท้�าการรบัจา้ง
ผลิต Active Optical Cable (AOC) ซ่ึงเป็นอุปกรณท่ี์มา
แทนท่ีสำายส่ำงสำญัญาณไฟฟ้าความเร็วสูำง (Coaxial Line) 
สำ�าหรบัใช้ในการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ ์ Server และ    
Super Computer ท่ีมีอยู่มากมายในศูนยข์อ้มูลอินเทอรเ์น็ต 
โดำย AOC จะสำามารถแปลงสำญัญาณจากไฟฟ้าเป็นแสำง 
และจากแสำงเป็นไฟฟ้า รวมถึงส่ำงสำัญญาณแสำงไปท่ี
อุปกรณท่ี์เช่ือมต่อดำว้ยความเร็วมากกว่า 150 Gbps  
(พนัลา้นบิตต่อวินาที) 

•  การกระจายเสีำยงและการแพร่ภาพออกอากาศ (Broadcast) 
 บริษัทฯ รบัจา้งผลิตอุปกรณร์บัและส่ำงสำญัญาณแสำง       

(Optical Transceiver) สำ�าหรบัใช้ในการถ่ายทอดำสำดำผ่าน
อินเตอรเ์น็ต (VDO Streaming) ซ่ึงก�าลงัเป็นท่ีนิยมกนั
อย่างแพร่หลาย

•  อุปกรณท่ี์ใช้เทคโนโลยีการผลิตเดีำยวกบัอุปกรณก์าร
ส่ืำอสำารผ่านเสำน้ใยแกว้น�าแสำง (LiDAR) 

 บริษทั มีความสำามารถในการใหบ้ริการ การผลิต LiDAR  
รวมถึงการประกอบเลเซอรแ์ละชิน้ส่ำวนประกอบเคร่ือง
ตรวจจบั รถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดำว้ยตวัเองหรือรถยนตข์บั
เคล่ือนอตัโนมติัมีศกัยภาพในการลดำการเสีำยชีวิตและการ
บาดำเจ็บจากอุบติัเหตุการชนโดำยเฉพาะอย่างย่ิงจากการ
เสีำยสำมาธิของผูข้บัข่ีและความผิดำพลาดำของมนุษย ์ปัจจุบนั
ยานยนตข์บัเคล่ือนอตัโนมติัใชเ้ซนเซอรต์รวจจบัแสำงท่ี
เรียกว่า LiDAR (Light Detection And Ranging) ซ่ึงย่อมา
จากเรดำารแ์สำง เน่ืองจากแสำงเดิำนทางดำว้ยความเร็วท่ีทราบ
เวลาไป – กลบัจงึเป็นค่าประมาณระยะทางไดำอ้ย่างแม่นย�า

การผลิตนีไ้ปใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น ไมโครโฟน
ในโทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองวดัำความดำนัในอุปกรณก์ารแพทย ์
อุปกรณส์ำ�าหรบัอุตสำาหกรรม และอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสำ ์
สำ�าหรบัผูบ้ริโภคทั่วไป

• การรบัจา้งตดัำแผ่นลายวงจร (Wafer Dicing) เพ่ือน�าไปผลิต
แผงวงจรไฟฟ้ารวมท่ีใชก้บัอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสำ ์ โดำย
แผ่นลายวงจรอาจมีลกัษณะและขนาดำท่ีเหมือนกนัหรือ
แตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กับความต้องการและการน�าไป 
ใชง้านของลูกคา้ โดำยเคร่ืองจกัรท่ีใชมี้ทัง้แบบใบมีดำคู่ 
(Mechanical Dicing) และแบบท่ีเป็นเลเซอร ์(Stealth Dicing) 
ซ่ึงยงัมีบริษทันอ้ยรายในประเทศไทยท่ีมีความสำามารถใน
การตดัำแผ่นลายวงจรดำว้ยเลเซอร ์

2. การผลิตและประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์(EMS)

EMS เป็นอุตสำาหกรรมท่ีออกแบบมาเพ่ือสำนบัสำนุนอุตสำาหกรรม
ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสำแ์ละอุปกรณร์ะดำบัไฮเอนดำอ่ื์นๆ เช่น
อุตสำาหกรรมยานยนต ์ โทรคมนาคม และอุปกรณท์างการ
แพทย์

บริษทั จดัำตัง้และให้บริการดำา้นการพฒันาการออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์ก่ลูกคา้ โดำยการเพ่ิมบริการทางการออกแบบและ
การบริการทางดำา้นวิศวกรรม มีส่ำวนช่วยใหบ้ริษทัเพ่ิมจุดำแข็ง
ในการแข่งขนัทางการคา้ นอกจากนีย้งัมีบริการการออกแบบ
และพฒันาระบบทดำสำอบผลิตภณัฑ ์เพ่ือทดำสำอบผลิตภณัฑท่ี์
ประกอบและเพ่ิมความน่าเช่ือถือก่อนส่ำงมอบใหก้บัลูกคา้
บริษทั ดำ�าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและประกอบชิน้ส่ำวน
อิเล็กทรอนิกสำส์ำ�าหรบัผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสำด์ำงัต่อไปนี:้

• อุปกรณ ์Internet of Things (IoT)
 IoT กลายเป็นส่ำวนหน่ึงในชีวิตของเรา IoT เป็นตวัก�าหนดำ

อนาคตโดำยท�าให้ชีวิตของเราง่ายขึน้ ปลอดำภยัขึน้และมี
ประสิำทธิผลมากขึน้ส่ำงผลใหมี้การพฒันาแอพพลิเคชั่นและ
ฮารด์ำแวรจ์�านวนมากเพ่ือรองรบัเทคโนโลยีนี้
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2. การตลาดและการแข่งขนั

(ก) การท�าการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส�าคญั

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายในการท�าตลาดำโดำยน�า
ศกัยภาพของบริษัทฯ ท่ีมีความสำามารถในการให้บริการ 
การผลิตและประกอบชิน้ส่ำวนอิเล็กทรอนิกสำ ์ (Electronics 
Manufacturing Services หรือ EMS) และ การประกอบและ
การทดำสำอบแผงวงจรรวม (Outsourced Assembly and Test 
หรือ OSAT) บริษทัมีเทคโนโลยีท่ีครบวงจรท่ีสำามารถผลิตชิน้
งานจากแผ่นเวเฟอร ์ และต่อยอดำจนสำามารถผลิตจนเป็น
ผลิตภณัฑส์ำ�าเร็จพรอ้มใชง้าน และสำามารถกระจายสิำนคา้ 
จากบริษทัฯ ส่ำงมอบโดำยตรงกบัลูกคา้ของลูกคา้ 

บริษทัฯ ไดำท้�าการตลาดำในการติดำต่อลูกคา้และรบัจา้งผลิต
และประกอบผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสำผ่์านช่องทางต่างๆ 
ไดำแ้ก่ การท�าการตลาดำโดำยตรงจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
บริษทัฯ และผ่านทางบริษทัร่วม พนัธมิตร และตวัแทนการ
ตลาดำของบริษทัฯ 

การท่ีบริษทัฯ มีเทคโนโลยีท่ีครบวงจร ท�าให้มีขอ้ไดำเ้ปรียบ 
ในการท�าตลาดำและให้บริการลูกคา้ในทุกมิติของการผลิต 
ในขณะท่ีบริษทัฯ ท่ีมีธุรกิจคลา้ยๆ กนั จะมีการบริการท่ีไม่
ครอบคลุมทัง้หมดำคือ

1. การผลิตและประกอบชิน้ส่ำวนอิเล็กทรอนิกสำ ์
(Electronics Manufacturing Services หรือ EMS)

2. การประกอบและการทดำสำอบแผงวงจรรวม 
(Outsourced Assembly and Test หรือ OSAT)

3. การผลิตและการประกอบอุปกรณส์ำ�าหรบัการส่ืำอสำาร
ผ่านเสำน้ใยแกว้น�าแสำง (Optical)

บริษทัฯ มีรายไดำแ้ละสำดัำส่ำวนการขายใหก้ลุ่มธุรกิจต่างๆ ใน 3 ปีท่ีผ่านมา ดำงันี้

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขายและบริการ            

IC PACKAGING 1,095,124 57.38% 1,033,651 47.36% 1,261,308 44.48%

PCBA AND BOXBUILD 213,336 11.18% 385,910 17.68% 804,652 28.38%

OPTICS 600,031 31.44% 763,045 34.96% 769,501 27.14%

รายไดำจ้ากการขายและบริการรวม 1,908,491 97.73% 2,182,606 97.44% 2,835,461 97.19%

รายไดำอ่ื้นๆ 44,405 2.27% 57,331 2.56% 81,874 2.81%

รวมรายไดำ้ 1,952,896 100.00% 2,239,937 100.00% 2,917,334 100.00%

(ข) สภาพการแข่งขนั
อุตสำาหกรรมอิเล็กทรอนิกสำเ์ป็นอุตสำาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูำง บริษทัฯ จงึมุ่งเนน้กลยุทธด์ำา้นความแตกต่างของ 
การบริการการผลิตและการสำรา้งขอ้ไดำเ้ปรียบในการแข่งขนัโดำยเนน้การผลิตและประกอบผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสำท่ี์ตอ้งใช้
เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสำมยั และมีความแม่นย�าสูำง ลูกคา้ส่ำวนใหญ่ของบริษทัเป็นลูกคา้ระดำบับนท่ีใหค้วามสำ�าคญัในเร่ือง
คุณภาพของสิำนคา้เป็นปัจจยัหลกัในการตดัำสิำนใจสำั่งซือ้สิำนคา้ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะรกัษาอตัราการเติบโตของฐานลูกคา้เดิำม 
และเพ่ิมยอดำขายจากฐานลูกคา้รายใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมอตัราการเติบโตโดำยรวมในการดำ�าเนินธุรกิจ

บริษทัฯ มีนโยบายการท�าธรุกิจโดำยสำรา้งความสำมัพนัธก์บั
ลูกคา้ในลกัษณะหุ้นส่ำวนระยะยาว ลูกคา้หลกัของบริษทัฯ 
มีการท�าธรุกิจนานกว่า 5-10ปี

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
•  อุปกรณย์านยนต ์(Automotive Devices)
•  อุปกรณท์างการแพทย ์(Medical Devices)
•  อิเล็กทรอนิกสำ ์โมดูำลควบคุมอุตสำาหกรรม (Industrial 

Modules)
•  อปกรณส์ำ�าหรบัควบคุมเสีำยงและภาพ (Audio and Video 

Devices)
•  การประกอบและทดำสำอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging)
•  อุปกรณส์ำ�าหรบัการส่ืำอสำารผ่านเสำน้ใยแกว้น�าแสำง (Optical)

เน่ืองจากบริษทัฯ ตัง้อยู่เขตปลอดำอากร (Free Zone) การ
ดำ�าเนินธุรกิจเป็นลกัษณะการขายในต่างประเทศทัง้หมดำ โดำย
มีสำดัำส่ำวนหลกัของลูกคา้อยู่ในทวีปต่างๆ ดำงันี ้ทวีปอเมริกาเหนือ 
เช่น สำหรฐัอเมริก 84%, ยุโรป 14% และเอเชีย 2% ตามล�าดำบั
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เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนับริษทัฯ ไดำมี้การพฒันาทีมงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์บริษทัฯ ไดำมี้การพฒันาร่วมกบัลูกคา้
ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์และดำ�าเนินการผลิต รวมทัง้การเขียนซอฟแวร ์ในการควบคุมการท�างานของอุปกรณ ์นอกจากนีบ้ริษทัฯ 
ยงัมีทีมงานในการพฒันาเคร่ืองตรวจสำอบผลิตภณัฑ ์ เพ่ือใหส้ำามารถตรวจสำอบผลิตภณัฑแ์ละส่ำงมอบผลิตภณัฑ์ใหก้บัลูกคา้
ของลูกคา้ไดำ้โดำยตรง บริษทัฯ ยงัคงน�าศกัยภาพในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการพฒันาเคร่ืองตวจสำอบผลิตภณัฑเ์ป็นจุดำแข็ง
ในการแข่งขนัต่อไปในอนาคต

จุดำเด่ำนท่ีสำ�าคญัอีกประการของบริษทัคือศกัยภาพในการใหบ้ริการดำา้นการผลิตสิำนคา้อิเล็กทรอนิกสำท่ี์ครบวงจรตัง้แต่ในระดำบั 
Wafer Processing, IC Package, PCB Assembly ตลอดำจนถงึระดำบั System build ซ่ึงสำามารถกล่าวไดำว่้าบริษทัฯ สำามารถรองรบั
ความตอ้งการในการผลิตสิำนคา้อิเล็กทรอนิกสำ ์ไดำใ้นทุกๆ ระดำบั และน�าความเช่ียวชาญมาบูรณาการต่อยอดำใหเ้กิดำการบริการ
ท่ีมีประสิำทธิภาพย่ิงขึน้ โดำยเรียกแผนการตลาดำนีว่้า”True Vertical Integration” แตกต่างจากบริษทัผูผ้ลิตสิำนคา้อิเล็กทรอนิกสำ ์
อ่ืนๆ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญท่ีเฉพาะทาง ซ่ึงจุดำเด่ำนนีผ้ลกัดำนัใหบ้ริษทัมีความแตกต่างจากคู่แข่งทางการคา้และมีศกัยภาพทางการ
แข่งขนัในระดำบัชัน้น�าของโลก

3.การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ

การจดัหาวตัถุดิบและผูจ้�าหน่ายวตัถุดิบ

เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์บริษทัผลิต ประกอบไปดำว้ย การประกอบและทดำสำอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (Outsourced Assembly  
and Test หรือ OSAT) การผลิตและประกอบชิน้ส่ำวนอิเล็คทรอนิกสำ ์(Printed Circuit Board Assembly หรือ PCBA) การประกอบ
และทดำสำอบอุปกรณร์บัส่ำงขอ้มูลทางแสำง (Optic Device)

ดำงันัน้วตัถุดิำบในการผลิตจงึมีหลากหลายชนิดำ จงึจ�าเป็นตอ้งจดัำซือ้และจดัำหาจากหลายๆ แหล่ง มีทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
โดำยบางส่ำวนสำั่งซือ้จากลูกคา้ซ่ึงไดำจ้ดัำเตรียมวตัถุดิำบหลกัตามจ�านวนท่ีตอ้งการผลิตของลูกคา้ รวมทัง้มีการซือ้ตรงจากผูผ้ลิต 
และตวัแทนการคา้อ่ืนๆ อีกดำว้ย

แหล่งวตัถุดิำบมีสำดัำส่ำวนของการน�าเขา้มาจากต่างประเทศ > 95% ในขณะท่ีสำั่งซือ้จากแหล่งวตัถุดิำบภายในประเทศ < 5%

สดัส่วนผูจ้�าหน่ายวตัถุดิบ

ปี

น�าเขา้จากต่างประเทศ ภายในประเทศ จ�านวนรวม

จ�านวน 
ผูจ้�าหน่าย

จ�านวนเงิน 
(ลา้นบาท)

%
จ�านวน 

ผูจ้�าหน่าย
จ�านวนเงิน 
(ลา้นบาท)

%
จ�านวน 

ผูจ้�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%

2565 235 1,434.11 96% 79 54.87 4% 314 1,488.98 100%

ความเส่ียงจากการขาดแคลนและปรบัราคาของวตัถุดิบ

วตัถุดิำบเป็นส่ำวนประกอบหลกัสำ�าคญัในการผลิตสิำนคา้เพ่ือส่ำงมอบต่อลูกคา้ บริษทัตระหนกัถงึความสำ�าคญัของวตัถุดิำบ ทัง้ดำา้น
คุณภาพ ราคา แหล่งผลิตท่ีตรงตามคุณลกัษณะ (Specification) ท่ีลูกคา้ก�าหนดำ 

และเน่ืองจากความตอ้งการดำา้นเทคโนโลยีและอิเล็คทรอนิกสำสู์ำงอย่างต่อเน่ือง จงึเกิดำการปรบัราคาตามกลไกตลาดำตามมาดำว้ย 
รวมถงึมีวตัถุดิำบท�าเลียนแบบแต่ดำอ้ยคุณภาพอยู่ทั่วไป

เพ่ือสำรา้งความมั่นใจในการจดัำหาและใชสิ้ำนคา้ท่ีตรงตามคุณลกัษณะท่ีลูกคา้ก�าหนดำ บริษทัมีการคดัำกรองและจดัำซือ้จากผูผ้ลิต
และตวัแทนจ�าหน่ายท่ีไดำร้บัการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการจากเจา้ของตราสิำนคา้นัน้ๆ เท่านัน้

เพ่ือลดำความเส่ีำยงจากการขาดำแคลนวตัถุดิำบและการปรบัราคาสูำงขึน้ตามกลไกตลาดำหรือตามวตัถุดิำบพืน้ฐาน (เช่น ทอง ทองแดำง 
พลาสำติก เป็นตน้) ขึน้ราคา บริษทัไดำจ้ดัำหา ผูผ้ลิตหรือจ�าหน่ายแหล่งท่ี 2 – 3 เพ่ือกระจายค�าสำั่งซือ้ไปยงัหลายแหล่ง เพ่ือเพ่ิม
โอกาสำในการส่ำงมอบและจ�านวนของวตัถุดิำบ รวมทัง้ยงัสำามารถควบคุมราคาตน้ทุนใหอ้ยู่ในระดำบัทัง้บริษทัและลูกคา้ยอมรบัไดำ ้
โดำยบริษทัไดำด้ำ�าเนินการตรวจสำอบผูผ้ลิตหรือผูจ้�าหน่ายรายใหม่ๆ รวมทัง้ทดำสำอบวตัถุดิำบนัน้ๆ พรอ้มไดำร้บัค�าอนุมติัจากลูกคา้
ก่อนท�าการสำั่งซือ้เสำมอ
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1.3 โครงสรา้งการถือหุน้

1.3.1 โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั

โครงสรา้งของบริษทั และบริษทัย่อย

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) (SMT) มีบริษทัย่อย 3 บริษทั ดำงัต่อไปนี้

4. ทรพัยสิ์นท่ีใช ใ้นการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกัท่ีใช ใ้นการประกอบธุรกิจ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทั และบริษทัย่อยมีทรพัยสิ์ำนถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดำงันี้

 (หน่วย: บาท) 

รายการทรพัยสิ์น เจา้ของกรรมสิทธิ ์ มูลค่าคงเหลือสุทธิหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม

ทรพัยสิ์นท่ีมีกรรมสิทธิ ์

1. ท่ิดิำน บริษทั 91,013,000.00

2. อาคารและส่ำวนปรบัปรุงอาคาร บริษทั      342,902,812.07

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บริษทั     1,008,661,910.26

4. ยานพาหนะ บริษทั            1,006,359.31

5. เคร่ืองจกัรระหว่างติดำตัง้ บริษทั 374,597.02

6. เคร่ืองจกัรระหว่างทาง บริษทั -

7. อาคารระหว่างก่อสำรา้ง บริษทั            2,371,383.59

8. สิำนทรพัย ์ไม่มีตวัตน บริษทั      33,259,523.13

รวม     1,479,589,585.38

บริษทัไดำท้�ากรมธรรมป์ระกนัความเส่ีำยงภยัทรพัยสิ์ำนสำ�าหรบัโรงงานแห่งท่ี 1 และ 2 โดำยรวมถงึส่ิำงปลูกสำรา้งและส่ำวนต่อเติม 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละเคร่ืองใชส้ำ�านกังาน สิำนคา้คงเหลือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์โดำยมีวงเงินเอาประกนัภยัรวม สำ�าหรบัโรงงานแห่ง
ท่ี 1 และแห่งท่ี 2 จ�านวน 4,479 ลา้นบาท และประกนัภยัธุรกิจหยุดำชะงกัวงเงินเอาประกนัภยัจ�านวน 940 ลา้นบาท ประกนัภยั
ความรบัผิดำต่อบุคคลภายนอกจ�านวน 50 ลา้นบาท และประกนัภยัความรบัผิดำชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร จ�านวน 200 ลา้น
บาท 

เคร่ืองหมายการคา้

-ไม่มี-

ช่ือ
ทุนจดทะเบียนและจ�านวนหุน้ท่ีออกจ�าหน่าย การถือครองของ SMT

รอ้ยละทุนจดทะเบียน 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 %

SMT

STARS USA SMT GE SS RFID
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1. STARS MICROELECTRONICS USA, INC.

ท่ีต ัง้ส�านกังาน : เลขท่ี 2157 O'Toole Avenue, Suite 10 
เมืองซานโฮเซ่ มลรฐัแคลิฟอรเ์นีย ประเทศสำหรฐัอเมริกา
ลกัษณะของธุรกิจ : เป็นตวัแทนจ�าหน่ายของบริษทัฯ ใน 
ต่างประเทศ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2548 โดำยบริษทัไดำเ้ขา้ไปร่วมลงทุน
ในสำดัำส่ำวนรอ้ยละ 19 ต่อมา ไดำท้�าการซือ้หุน้ จากผูถื้อหุน้เดิำม
บางส่ำวน ท�าใหส้ำดัำส่ำวนการถือหุน้เพ่ิมเป็นรอ้ยละ 59 จุดำเด่ำนคือ
มีทีมผูบ้ริหารของบริษทั Stars Microelectronics USA, Inc. 
เป็นผูท่ี้มีประสำบการณย์าวนานในอุตสำาหกรรมอิเล็กทรอนิกสำ ์
และ มีความรูค้วามช�านาญในการจดัำจ�าหน่ายและร่วมพฒันา
สิำนคา้กบัลูกคา้ รวมถงึการใหบ้ริการรบัจา้งผลิตและประกอบ
ชิน้ส่ำวนอิเล็กทรอนิกสำ ์โดำยมีฐานลูกคา้ส่ำวนใหญ่อยู่ในอุตสำาหกรรม
ผลิตชิน้ส่ำวนอิเล็กทรอนิกสำห์ลายประเภท ในซิลิกอนวลัเลย ์
ประเทศสำหรฐัอเมริกา

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

ท่ีต ัง้ส�านกังาน : เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสำาหกรรม
บางปะอิน ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดำ
พระนครศรีอยุธยา 13160
ลกัษณะของธุรกิจ : เป็นบริษทัสำญัชาติไทย ก่อตัง้ขึน้ในปี 
2553 มีวตัถุประสำงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดำแทน โดำยเฉพาะพลงังานแสำง
อาทิตย ์รวมทัง้ธุรกิจดำา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น การผลิตและ
จ�าหน่ายอุปกรณท่ี์ใช้ในการผลิตพลงังานแสำงอาทิตยแ์ละ
พลงังานทดำแทนทุกประเภท 

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

ท่ีต ัง้ส�านกังาน : เลขท่ี 605-606 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสำาหกรรม
บางปะอิน ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดำ
พระนครศรีอยุธยา 13160

4. บริษทั ไดำร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO13485 (Quality 
Management System for Medical Devices) และ  
ISO22301 (Business Continuity Management Systems)  
และจะพฒันาให้ ไดำก้ารรบัรองมาตรฐานสำากลต่อไป
5. เน่ืองจากบริษทัมีธุรกิจประเภท Full Turnkey มากขึน้ 
อีกทัง้ผลิตภณัฑมี์ความซบัซอ้นมากขึน้ เพ่ือใหมี้การบริหาร
ทรพัยากรขององคก์รให้สำามารถใช้ทรพัยากรไดำอ้ย่างมี
ประสิำทธิภาพและเกิดำประโยชนสู์ำงสุำดำ ทางบริษทัจงึไดำด้ำ�าเนิน
การเปล่ียนระบบ ERP จาก Info Syteline เป็น SAP โดำยเร่ิม 
ใชง้านระบบใหม่แลว้ และจะพฒันาระบบให้มีประสิำทธิภาพ 
ต่อไปในอนาคต

สิทธิและประโยชนจ์ากบตัรส่งเสริมการลงทุน

บริษทัฯ ไดำร้บัสิำทธิและประโยชนจ์ากคณะกรรมการส่ำงเสำริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่ำงเสำริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯ จ�านวน 4 ฉบบั โดำย
การอนุมติัของคณะกรรมการส่ำงเสำริมการลงทุนภายใต้
เง่ือนไขต่างๆ ท่ีก�าหนดำไว ้ บริษทัฯ ไดำร้บัสิำทธิประโยชนท์าง
ดำา้นภาษีอากรท่ีมีสำาระสำ�าคญัดำงัต่อไปนี้

บตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ
 
-  วนัท่ีไดำร้บัการอนุมติัการส่ำงเสำริม

 วนัท่ี 18 มีนาคม 2556
-  บตัรส่ำงเสำริมการลงทุน

 เลขท่ี 5195 (1)/2556 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556

ลกัษณะของธุรกิจ : เป็นบริษทัสำญัชาติไทย ก่อตัง้ขึน้ในปี 
2555 มีวตัถุประสำงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายระบบ Radio Frequency Identification (RFID) Tags 
ซ่ึงสำามารถน�าไปใชใ้นธุรกิจหลายประเภท เช่น การบริหารสิำนคา้
คงคลงัในธุรกิจ Modern trade การตรวจสำอบสำมัภาระของ           
ผูโ้ดำยสำารในสำนามบินชัน้น�า เป็นตน้ ซ่ึงฐานลูกคา้ส่ำวนใหญ่จะ
อยู่ในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเซีย รวมถงึในประเทศญ่ีปุ่น 

โครงการในอนาคต

1. บริษทัฯ ไดำว้างกลยุทธ ์ในการขยายธุรกิจใหมี้ความหลาก
หลายมากขึน้เพ่ือเพ่ิมรายไดำแ้ละลดำความเส่ีำยงในการดำ�าเนิน
ธุรกิจ เน้นการขยายก�าลงัการผลิตเพ่ือรองรับลูกค้าใน
ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพ่ิมและมีอตัราการเติบโตสูำง ท่ีตอ้งอาศยั
การวิจยัและพฒันาร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ และลูกคา้ ซ่ึงคาดำ
ว่าจะเร่ิมเห็นผลในปีพ.ศ.2558 เป็นตน้ไป โดำยมุ่งเนน้ใน 6 กลุ่ม
ผลิตภณัฑ ์ไดำแ้ก่ กลุ่มอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสำเ์ก่ียวกบัสำารกึ่ง
ตวัน�าไฟฟ้า (Semiconductor), กลุ่มอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสำ์
สำ� าหรับผู้บริ โภคสำมัยใหม่  (Advanced Consumer) ,  
ก ลุ่ ม อุ ป ก ร ณ์อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก สำ ์สำ� า หรับ ง า น เ ฉ พ า ะ ท า ง 
(Niche & Specialty), กลุ่มอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสำเ์ก่ียวกบั 
ยานยนต ์(Automotive), กลุ่มอุปกรณท์างการแพทย ์(Medical 
Devices), กลุ่มอุปกรณส่ื์ำอสำารทางแสำงและเครือข่ายพืน้ฐาน 
(Optical Components)
2. บริษทัฯ เนน้การขยายตลาดำใหม่ๆ มากขึน้ในทุกทวีป เช่น 
สำหรฐัอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่น และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย โดำยมุ่ง
เน้นการสำร้างพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละทวีปมากขึ ้น 
เพ่ือใหก้ารขยายฐานลูกคา้เป็นไปอย่างมีประสิำทธิภาพ
3. บริษทั ไดำเ้ตรียมการเขา้สู่ำกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN 
ของการเป็นตลาดำและฐานการผลิตเดีำยว โดำยปรบัสำภาพ
แวดำลอ้มในการท�างานใหเ้ป็นแบบ Global work place เพ่ือ
รองรบัพนกังานในอนาคตท่ีอาจมาจากหลากหลายประเทศ 
พรอ้มทัง้ปลูกฝังค่านิยม Cross Functional Team Work เพ่ือ
ส่ำงเสำริมการท�างานร่วมกนัเป็นทีมภายในองคก์ร

-  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

-  ประเภทกิจการท่ีไดำร้บัการส่ำงเสำริมการลงทุน

 ผลิตชิน้ส่ำวนอิเล็กทรอนิกสำ ์ ไดำแ้ก่ SEMICONDUCTOR 
 และ PCBA 

-  สำรุปสำาระสำ�าคญั สิำทธิ ประโยชน ์และเง่ือนไข

 •  ไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคลสำ�าหรบัก�าไรสุำทธิ 
  ท่ีไดำจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดำร้บัการส่ำงเสำริมมี 
  มูลค่าไม่เกิน 3,291,400,400 บาท และไม่เกินรอ้ย 
  ละ150 ของเงินลงทุน มีก�าหนดำเวลา 8 ปี นบัจาก 
  วนัท่ีเร่ิมมีรายไดำจ้ากการประกอบกิจการนัน้

   
  (สิำทธิประโยชนท่ี์ไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคล 
  จะสิำน้สุำดำในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2565)
   
  ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดำทุนในระหว่างเวลาท่ี 
  ไดำร้บัยกเวน้ดำงักล่าว สำามารถน�าผลขาดำทุนประจ�า 
  ปีท่ีเกิดำขึน้ระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก�าไรสุำทธิ 
  ท่ีเกิดำขึน้ภายหลงัระยะเวลาท่ีไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงิน 
  ไดำนิ้ติบุคคล มีก�าหนดำเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ 
  ก�าหนดำเวลานัน้ โดำยเลือกหักจากก�าไรสุำทธิของ 
  ปีใดำปีหน่ึงหรือหลายปีก็ไดำ้
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 •  ไดำ้ร ับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการท่ี 
  ไดำร้บัการส่ำงเสำริมไปค�านวณเพ่ือเสีำยภาษีเงินไดำ ้
  นิติบุคคลตลอดำระยะเวลาท่ีไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดำ ้
  นิติบุคคล

 •  ทุนจดำทะเบียนตอ้งไม่นอ้ยกว่า 831.78 ลา้นบาท

 •  ก�าลงัการผลิต

  SEMICONDUCTOR 3,621,560,000 ชิน้ต่อปี
  PCBA 33,419,400 ชิน้ต่อปี
  (เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวนั 365 วนั ต่อปี)

-  วนัท่ีไดำร้บัการอนุมติัการส่ำงเสำริม

 วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554

-  บตัรส่ำงเสำริมการลงทุน

 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

- ประเภทกิจการท่ีไดำ้ร ับการส่ำงเสำริมการลงทุนผลิต 
 WAFER GRINDING และ WAFER DICING

-  สำรุปสำาระสำ�าคญั สิำทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไข

 •  ไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคลสำ�าหรบัก�าไรสุำทธิ 
  ท่ีไดำจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดำร้บัการส่ำงเสำริมมี 
  ก�าหนดำเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดำจ้ากการ 
  ประกอบกิจการนัน้

  (สิำทธิประโยชนท่ี์ไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคล 
  จะสิำน้สุำดำในวนัท่ี 01 พฤษภาคม 2565)

  ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดำทุนในระหว่างเวลาท่ี 
  ไดำร้บัยกเวน้ดำงักล่าว สำามารถน�าผลขาดำทุนประจ�า 
  ปีท่ีเกิดำขึน้ระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก�าไรสุำทธิ 
  ท่ีเกิดำขึน้ภายหลงั

  ระยะเวลาท่ีไดำ้ร ับยกเว้นภาษีเงินไดำ้นิติบุคคล 
  มีก�าหนดำเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้
   
  ก�าหนดำเวลานัน้ โดำยเลือกหกัจากก�าไรสุำทธิของปีใดำ 
  ปีหน่ึงหรือหลายปีก็ไดำ้

 •  ไดำ้ร ับลดำหย่อนภาษีเงินไดำ้นิ ติ บุคคลสำ�าหรับ 
  ก�าไรสุำทธิท่ีไดำจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละหา้สิำบ 
  ของอตัราปกติมีก�าหนดำเวลาหา้ปี นบัจากวนัท่ีพน้ 
  ก�าหนดำ

 •  ไดำร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดำร้บั 
  การส่ำงเสำริมไปค�านวณเพ่ือเสีำยภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคล  
  ตลอดำระยะเวลาท่ีไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคล

 •  ทุนจดำทะเบียนตอ้งไม่นอ้ยกว่า 830.42 ลา้นบาท

 •  ก�าลงัการผลิต

 •  WAFER GRINDING และ WAFER DICING 172,572  
  ชิน้ต่อปี

  (เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวนั 365 วนั ต่อปี)

-  วนัท่ีไดำร้บัการอนุมติัการส่ำงเสำริม

  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557

-  บตัรส่ำงเสำริมการลงทุน

 เลขท่ี 1500(2)2558 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2558

-  ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม

 เลขท่ี นร 1307/020247 ลงวนัท่ี 11 สิำงหาคม 2558
 เลขท่ี 81/กตผ.1/2563 ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563

-  ประเภทกิจการท่ีไดำร้บัการส่ำงเสำริมการลงทุน

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

- สำรุปสำาระสำ�าคญั สิำทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไข

• ไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคลสำ�าหรบัก�าไรสุำทธิ
ท่ีไดำจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดำร้บัการส่ำงเสำริม
รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่า 
ท่ีดิำนและทุนหมุนเวียนมีก�าหนดำเวลา 7 ปี นบัจาก
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดำจ้ากการประกอบกิจการนัน้

ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดำทุนในระหว่างเวลา 
ท่ีไดำร้บั ยกเวน้ดำงักล่าว สำามารถน�าผล ขาดำทุน
ประจ�าปีท่ีเกิดำขึน้ระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจาก
ก�าไรสุำทธิท่ีเกิดำขึน้ภายหลงั

 ระยะเวลาท่ีไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคล มี
ก�าหนดำเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ ก�าหนดำเวลา
นัน้ โดำยเลือกหกัจากก�าไรสุำทธิของปีใดำปีหน่ึงหรือ
หลายปีก็ไดำ้

 •  ไดำร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดำร้บั 
  การส่ำงเสำริมไปค�านวณเพ่ือเสีำยภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคล  
  ตลอดำระยะเวลาท่ีไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคล

 •  ภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคลท่ีไดำร้บัการยกเวน้ตามมาตรา  
  31 วรรคหน่ึงและวรรคสำาม มีมูลค่าไม่เกิน  
  107,500,000 บาท ทัง้นี ้จะปรบัเปล่ียนตามจ�านวน 
  เงินลงทุนโดำยไม่รวมค่าท่ีดิำนและทุนหมุนเวียน 
  ท่ีแทจ้ริงในวนัเปิดำดำ�าเนินการตามโครงการท่ีไดำร้บั 
  การส่ำงเสำริม

 •  ทุนจดำทะเบียนตอ้งไม่นอ้ยกว่า 839.16 ลา้นบาท

 •  ก�าลงัการผลิต

-  ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสำแ์ละเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 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)

-  วนัท่ีไดำร้บัการอนุมติัการส่ำงเสำริม

 วนัท่ี 2 มีนาคม 2558

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

-  ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม

 เลขท่ี นร 1303M620200003094 ลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ ์ 
 2562
  
 เลขท่ี 016/กบท.1/2563 ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2563

-  ประเภทกิจการท่ีไดำร้บัการส่ำงเสำริมการลงทุนผลิตเคร่ือง 
 มือแพทย ์

-  สำรุปสำาระสำ�าคญั สิำทธิ ประโยชนแ์ละเง่ือนไข
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 •  ไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคลสำ�าหรบัก�าไรสุำทธิ 
  ท่ีไดำจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดำร้บัการส่ำงเสำริมมี 
  ก�าหนดำเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดำจ้ากการ 
  ประกอบกิจการนั้น ในกรณีท่ีประกอบกิจการ 
  ขาดำทุนระหว่างเวลาท่ีไดำร้บัยกเว้นเวลาท่ีไดำร้บั 
  ยกเวน้ดำงักล่าว สำามารถน�าผลขาดำทุนประจ�าปีท่ีเกิดำ 
  ขึน้ระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก�าไรสุำทธิท่ีเกิดำ 
  ขึน้ภายหลงัระยะเวลาท่ีไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดำ ้
  นิติบุคคลมีก�าหนดำเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ 
  ก�าหนดำเวลานัน้โดำยเลือกหกัจากก�าไรสุำทธิของปีใดำ 
  ปีหน่ึงหรือหลายปีก็ไดำ้

 •  ไดำร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดำร้บั 
  การส่ำงเสำริมไปรวมค�านวณเพ่ือเสีำยภาษีเงินไดำ ้
  นิติบุคคล ตลอดำระยะเวลาท่ีไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดำ ้
  นิติบุคคล

 • ทุนจดำทะเบียนตอ้งไม่นอ้ยกว่า 836.40 ลา้นบาท

 •  ก�าลงัการผลิต
  เคร่ืองมือแพทย ์ปีละประมาณ 292,000 ชุดำ ต่อปี
  (เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวนั 365 วนั ต่อปี)

นอกจากนี ้บริษทัฯ ไดำร้บัสิำทธิการส่ำงเสำริมการลงทุนจากการ
เข้าจดำทะเบียนในตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ำงเสำริมการลงทุนท่ี 7/2552 เร่ือง
มาตรการส่ำงเสำริมการลงทุนให้บริษทัท่ีไดำร้บัการส่ำงเสำริม 
จดำทะเบียนในตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดำ
หลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (MAI) ซ่ึงบริษทัฯ จะไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงิน
ไดำนิ้ติบุคคลโดำยไม่จ�ากดัำวงเงิน

1.3.2 ผูถื้อหุน้

โครงสรา้งการถือหุน้

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

ผูถื้อหุน้สูำงสุำดำ 10 รายแรกของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 สำามารถสำรุปไดำด้ำงันี ้

ผูถื้อหุน้สูำงสุำดำ 10 รายแรก

ผูถื้อหุน้ จ�านวน (หุน้) คิดเป็น (รอ้ยละ)

1 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 75,226,674 8.937

2 นายนทัธพงศ ์ไชยกุล 62,218,860 7.392

3 บริษทั ไทย ซีกซ ์จ�ากดัำ 41,495,962 4.930

4 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล 37,665,668 4.475

5 นางสำาวนนัทิชา ไชยกุล 37,500,000 4.455

6 นางสำาวลกัษิกา ไชยกุล 37,500,000 4.455

7 นางสำาวอรนุช ไชยกุล 30,202,000 3.588

8 บริษทั ไทยเอ็นวีดีำอาร ์จ�ากดัำ 28,704,722 3.410

9 นายสำมนึก ไชยกุล 28,632,600 3.402

10 นายเพชร ไวลิขิต 22,400,000 2.661

อ่ืนๆ 440,164,695 52.294

รวม 841,711,181 100.000

หมายเหตุ: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯ มีทุนช�าระแลว้จ�านวน 841,711,181 บาท
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1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียน และทุนช�าระแลว้

1.4.1 หุน้สามญั 

ทุนจดำทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกช�าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2565
ทุนจดำทะเบียน : 1,062,599,227 บาท ประกอบดำว้ยหุน้สำามญั
จ�านวน 1,062,599,227 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท
ทุนช�าระแลว้: 841,711,181 บาท ประกอบดำว้ยหุ้นสำามญั
จ�านวน 841,711,181 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท

1.5 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

นโยบายการลงทุน และโครงสรา้งเงินลงทุน 

นโยบายการลงทุน

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม
โดำยพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเกือ้หนุนและเอือ้ประโยชนต่์อ
การท�าธุรกิจของบริษทัฯ หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ในอุตสำาหกรรม
ท่ีมีแนวโนม้การเจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ีบริษทัฯ มีความถนดัำ
และช�านาญ โดำยจะค�านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดำร้บัจาก 
การลงทุน เพ่ือประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นสำ�าคญั 
โดำยบริษทัฯ จะควบคุมดูำแลดำว้ยการส่ำงกรรมการหรือพนกังาน
ระดำบัสูำงเขา้ไปเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ตามสำดัำส่ำวนการถือหุน้ 
และบริษทัฯ มีสิำทธิคดัำคา้น (Veto Right) ในเร่ืองท่ีสำ�าคญัๆ ท่ี 
จะดำ�าเนินการโดำยบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมนัน้ๆ โดำยการ
ลงทุนในบริษทัดำงักล่าวจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจาก
คณะกรรมการของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ และ/หรือ ในกรณีท่ี
เป็นการเขา้ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะตอ้งผ่านการพิจารณา
อนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสำอบอีกดำว้ย รวมทัง้ตอ้งน�า 
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งมาบงัคบัใช้

ไม่มีผูถื้อใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-W3 ใชสิ้ำทธิซือ้หุน้สำามญัของบริษทัฯ จากวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถงึ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
โดำยยงัคงเหลือใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-W3 ท่ียงัไม่ไดำใ้ชสิ้ำทธิ จ�านวน 209,007,366 หน่วย

ใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัท่ีเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังาน SMT-WC

ท่ีประชุมสำามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 มีมติอนุมติัการออกและเสำนอขายใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิท่ีจะ
ซือ้หุน้สำามญัท่ีเสำนอขายใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังานครัง้ท่ี 3 (SMT-WC) จ�านวน 17,000,000 หน่วย ซ่ึงใบสำ�าคญัแสำดำง
สิำทธิ 1 หน่วย มีสิำทธิซือ้หุน้สำามญัของบริษทัฯ ไดำ ้1 หุน้ ในราคาการใชสิ้ำทธิ 4.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใช้
สิำทธิและราคาการใชสิ้ำทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิำทธิ
ทัง้นี ้วนัก�าหนดำการใชสิ้ำทธิซือ้หุน้สำามญั ผูถื้อใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-WC สำามารถใชสิ้ำทธิตามใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-WC ไดำใ้น
วนัท�าการสุำดำทา้ยของเดืำอน มิถุนายน และธนัวาคม ของแต่ละปีตลอดำอายุของใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกเสำนอขายใบ
สำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-WC ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 จนถงึวนัก�าหนดำการใชสิ้ำทธิครัง้สุำดำทา้ยในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2567
นบัจากวนัท่ีออกใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-WC จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีผูถื้อใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิใชสิ้ำทธิซือ้หุน้สำามญัของ 
บริษทัฯ ตามใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-WC รวมเป็นจ�านวน 4,932,200 หน่วย คิดำเป็นหุน้สำามญัท่ีไดำจ้ากการใชสิ้ำทธิจ�านวนทัง้สิำน้ 
4,932,200 หุน้ โดำยยงัคงเหลือใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-WC ท่ียงัไม่ไดำใ้ชสิ้ำทธิอีก จ�านวน 12,067,800 หน่วย 
นบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 มีผูถื้อใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิใชสิ้ำทธิซือ้หุ้นสำามญัของบริษทัฯ 
ตามใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-WC รวมเป็นจ�านวน 4,028,640 หน่วย คิดำเป็นหุ้นสำามญัท่ีไดำจ้ากการใชสิ้ำทธิ จ�านวนทัง้สิำน้ 
4,028,640 หุน้ โดำยยงัคงเหลือใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-WC ท่ียงัไม่ไดำใ้ชสิ้ำทธิอีก จ�านวน 8,039,160 หน่วย 

โครงสรา้งเงินลงทุน

ใบส�าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3

ท่ีประชุมสำามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
2564 มีมติอนุมติัการออกและเสำนอขายใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิท่ี
จะซือ้หุน้สำามญัของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-W3) จ�านวนไม่เกิน 
209,119,846 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิำมของบริษทัฯ ตามสำดัำส่ำวน
การถือหุน้โดำยไม่คิดำมูลค่า ในอตัราส่ำวน 4 หุน้สำามญัเดิำม ต่อ 1 
หน่วยใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-W3 ซ่ึงใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ 1 
หน่วย มีสิำทธิซือ้หุน้สำามญัของบริษทัฯ ไดำ ้1 หุน้ ในราคาการใช้
สิำทธิ 4.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใชสิ้ำทธิ
และราคาการใชสิ้ำทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิำทธิ
ทัง้นี ้วนัก�าหนดำการใชสิ้ำทธิซือ้หุน้สำามญั ผูถื้อใบสำ�าคญัแสำดำง
สิำทธิ SMT-W3 สำามารถใช้สิำทธิตามใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ 
SMT-W3 ไดำใ้นวนัท�าการสุำดำทา้ยของเดืำอนมีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน และธนัวาคม ของแต่ละปีตลอดำอายุของใบสำ�าคญั
แสำดำงสิำทธิ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกเสำนอขายใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ 
SMT-W3 ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวนั
ก�าหนดำการใชสิ้ำทธิครัง้สุำดำทา้ยในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2567
โดำย ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯ ไดำจ้ดัำสำรรใบสำ�าคญั
แสำดำงสิำทธิ SMT-W3 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิำมของบริษทัฯ ตาม
สำดัำส่ำวนการถือหุ้นโดำยไม่คิดำมูลค่า จ�านวน 209,119,366 
หน่วย คงเหลือท่ีไม่ไดำถู้กจดัำสำรรจ�านวน 480 หน่วย ทาง 
บริษทัฯ ดำ�าเนินการยกเลิกใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-W3 ใน
ส่ำวนท่ีคงเหลือดำงักล่าว 
นบัจากวนัท่ีออกใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-W3 จนถงึวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 มีผูถื้อใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิใชสิ้ำทธิซือ้หุน้สำามญั
ของบริษทัฯ ตามใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-W3 รวมเป็นจ�านวน 
112,000 หน่วย คิดำเป็นหุน้สำามญัท่ีไดำจ้ากการใชสิ้ำทธิ จ�านวน
ทัง้สิำน้ 112,000 หุ้น โดำยยงัคงเหลือใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ 
SMT-W3 ท่ียงัไม่ไดำใ้ชสิ้ำทธิอีก จ�านวน 209,007,366 หน่วย 
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1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของก�าไรสุำทธิหลงัจากหกัภาษีและสำ�ารอง
ตามกฎหมาย ทัง้นี ้ คณะกรรมการของบริษทัฯ มีอ�านาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ดำ�าเนินการตามนโยบายดำงักล่าว หรือ
เปล่ียนแปลงนโยบายดำงักล่าวไดำเ้ป็นครัง้คราว โดำยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดำ�าเนินการดำงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดำประโยชนสู์ำงสุำดำ
ต่อผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็นทุนสำ�ารองสำ�าหรบัการช�าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายก�าลงัการผลิต หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลง
สำภาวะตลาดำ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสำเงินสำดำของบริษทัฯ ในอนาคต
รายละเอียดำการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมามีดำงันี้

(บาท ต่อ หุน้)

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดำครึ่งปีแรก - - - - - - - - - -

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�าเนินงานงวดำ
ครึ่งปีหลงั

- - - - - - - - - -

การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี - - - - - - - - 0.05 0.06*

*รอการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมสำามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ�าปี 2566 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2566
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2. การบรหิารจัดการความเส่ียง การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise 
Risk Management)

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ(์ประเทศไทย) จ�ากดัำ 
(มหาชน) ตระหนกัถงึความสำ�าคญัของการบริหารความเส่ีำยง
และไดำน้�าหลกัการบริหารความเส่ีำยงทั่วทัง้องคก์ร (Enterprise 
Risk Management: ERM) เป็นไปตามมาตรฐานสำากลของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO- 2017 ERM Integrated 
Framework) มาประยุกต ์ใช ้ เพ่ือให้องคก์รสำามารถบรรลุ 
เป้าหมายท่ีก�าหนดำ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดำ้แต่งตัง้ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยงขึน้ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 
เพ่ือท�าหนา้ท่ีในการบูรณาการการบริหารจดัำการความเส่ีำยง
ใหอ้งคก์รสำามารถบรรลุกลยุทธแ์ละเป้าหมายการดำ�าเนินงาน
ท่ีไดำว้างไว ้ คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยงก�าหนดำนโยบาย
การบริหารความเส่ีำยงขึน้ มอบใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน�าไป
ปฏิบัติ เพ่ือให้การบริหารความเ ส่ีำยงเ ป็นระบบและมี
ประสิำทธิภาพ พรอ้มทัง้ก�าหนดำเกณฑแ์ละแนวทางในการ
บริหารความเส่ีำยงใหค้รอบคลุมกิจกรรมทั่วทัง้องคก์ร ก�าหนดำ
ให้มีการรายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการบริษทั
และเปิดำเผยขอ้มูลท่ีสำ�าคญัให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบอย่าง
สำม�่าเสำมอ

บริษทัก�าหนดำใหมี้กระบวนการออกแบบเพ่ือระบุเหตุการณ ์
ท่ีเกิดำขึน้ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อองคก์ร รวมทัง้ก�าหนดำใหอ้ยู่
ภายใตร้ะดำบัความเส่ีำยงท่ียอมรบัไดำ ้ (risk appetite) ประเมิน
ความเส่ีำยงผ่านการประเมินโอกาสำ และผลกระทบของ
เหตุการณ ์โดำยกรอบการบริหารความเส่ีำยงองคก์รเป็นไปตาม
หลกัธรรมาภิบาล การวิเคราะหส์ำภาพแวดำลอ้มธุรกิจ การระบุ
และประเมินความเส่ีำยง การจดัำล�าดำบัความสำ�าคญัของความ
เส่ีำยง การจดัำการความเส่ีำยง การติดำตามการบริหารจดัำการ
ความเส่ีำยงองคก์ร การส่ืำอสำารขอ้มูลความเส่ีำยง และการ
รายงานความเส่ีำยงและผลการดำ�าเนินงาน เพ่ือใหก้ารดำ�าเนิน
งานมีประสิำทธิภาพมากขึน้โดำยค�านึงถงึปัจจยัเส่ีำยงทัง้ภายใน
และภายนอกบริษทัตามสำถานการณท่ี์มีการเปล่ียนแปลงไป
คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยงจดัำใหมี้การประชุมจ�านวน 4 
ครัง้ ในปี 2565 และรายงานความคืบหนา้ผลการบริหาร 
ความเส่ีำยงต่อคณะกรรมการตรวจสำอบ และคณะกรรมการ
บริษทัรบัทราบ ทัง้นี ้ บริษทัจ�าแนกประเภทความเส่ีำยงตาม 
กรอบการบริหารความเส่ีำยงของ COSO 4 ดำา้น ดำงันี้

1.ความเส่ีำยงดำา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk)
2.ความเส่ีำยงดำา้นการปฏิบติัการ (Operational Risk)
3.ความเส่ีำยงดำา้นการเงิน (Financial Risk) 
4.ความเส่ีำยงดำา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)



21แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

สำ�าหรบักระบวนการบริหารความเส่ีำยง เร่ิมตน้ดำว้ยการก�าหนดำ
นโยบายหรือวตัถุประสำงคข์องการบริหารความเส่ีำยงท่ีชดัำเจน
จากฝ่ายบริหาร และดำ�าเนินการดำว้ยกลไกการบริหารความเส่ีำยง
ท่ีก�าหนดำขึน้ในองคก์ร ขัน้ตอนการดำ�าเนินการตามกระบวนการ
บริหารความเส่ีำยงองคก์ร สำามารถแบ่งออกเป็น 6 ขัน้ตอน 
ดำงันี้

1 )  ความ เ ส่ี ยง ดา้ นก ล ยุ ท ธ  ์ ( St rate g i c  R i s k 
Management)

บริษทัก�าหนดำให้มีกระบวนการบริหารความเส่ีำยงในระดำบั
กลยุทธ ์ โดำยใหมี้การระบุความเส่ีำยง ประเมินความเส่ีำยง และ
ก�าหนดำแผนบริหารความเส่ีำยง พรอ้มทัง้มีการติดำตามประเมิน
ผลอย่างใกลชิ้ดำ สำามารถดำ�าเนินงานไดำต้ามเป้าหมายของ
บริษทัท่ีไดำว้างไว ้ โดำยน�าเอาปัจจยัเส่ีำยงต่างๆ จากสำภาพ
แวดำลอ้มภายนอกและการดำ�าเนินการภายใน มาพิจารณาเพ่ือ
ประเมินและล�าดำบัความเส่ีำยงให้เกิดำความมั่นใจว่าบริษทัจะ
สำามารถดำ�าเนินการตามแผนกลยุทธท่ี์ไดำว้างไว ้ เป็นตามหลกั
ธรรมาภิบาลท่ีดีำ โปร่งใสำ และสำามารถตรวจสำอบไดำ้

Objective
Setting

Risk Reporting
& Monitoring

Risk
Treatment

Risk
Control

Risk
Assessment

Risk
Identification

สำ�าหรบัปัจจยัเส่ีำยงท่ีสำ�าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารความเส่ีำยงและผลการดำ�าเนินงานของบริษทั โดำยบริษทั
ไดำน้�ามาบริหารจดัำการในปี 2565 สำามารถสำรุปไดำด้ำงันี้

2) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ (Operational 
Risk Management)

บริษทัมีกระบวนการบริหารความเส่ีำยงดำา้นการปฏิบติัการ 
ท่ีเกิดำขึน้ในกระบวนการท�างานในแต่ละขัน้ตอนการท�างาน
จากการระบุปัจจยัเส่ีำยง การก�าหนดำกิจกรรมในการควบคุม 
การประเมินโอกาสำและระดำบัความรุนแรง และก�าหนดำ
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ โดำยจ�าแนกประเภท 
ความเส่ีำยงดำา้นปฏิบติัการ ดำงันี้

2.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนและการเปล่ียนแปลง
ราคาวตัถุดิบ

ในการผลิตสิำนคา้ของบริษทั ตน้ทุนดำา้นวตัถุดิำบมีสำดัำส่ำวนสูำง
มากในตน้ทุนทัง้หมดำ การบริหารจดัำการวตัถุดิำบท่ีดีำ รวมถงึ
การควบคุมราคาวตัถุดิำบจึงมีความจ�าเป็นอย่างมากในการ
ดำ�าเนินงานของบริษทั วตัถุดิำบบางชนิดำมีความผนัผวนของ
ราคามากตามราคาของตลาดำโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจ
เกิดำการขาดำแคลนวตัถุดิำบ จนท�าให้บริษทัไม่สำามารถผลิต
สิำนคา้และส่ำงสิำนคา้ไดำท้นัเวลา บริษทัมีการวางแผนและดูำแล
การใชว้ตัถุดิำบอย่างเขม้งวดำ โดำยติดำตามการจดัำส่ำงสิำนคา้จาก
ผูข้าย หรือ จากลูกคา้(กรณี Consigned) อย่างใกลชิ้ดำ และมี
การแจง้ลูกคา้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือมิให้เกิดำผลกระทบต่อ 
สำายการผลิต และแผนการจดัำส่ำงสิำนคา้ใหก้บัลูกคา้ 
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2.2 ความเส่ียงดา้นแรงงาน

การเพ่ิมขึน้ของตน้ทุนค่าแรงงาน การขาดำแคลนแรงงาน และ
ลกัษณะตาม generation ของแรงงาน เป็นปัจจยัสำ�าคญัท่ี
บริษทัค�านึงถงึในการบริหารจดัำการบุคลากร บริษทัดำ�าเนิน
การลดำกระบวนการท�างานโดำยใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 
ให้เป็นอตัโนมติัและทนัสำมยั สำามารถควบคุมคุณภาพและ 
ลดำตน้ทุนทางดำา้นแรงงาน เพ่ือให้พนักงานท่ีมีอยู่พฒันา 
ความรูแ้ละใชท้กัษะความรูค้วามสำามารถใหเ้กิดำประโยชนก์บั
บริษทัมากท่ีสุำดำ นอกจากนี ้ บริษทัมีนโยบายในการสำนบัสำนุน
ใหพ้นกังานมีความรกัในองคก์ร โดำยการสำนบัสำนุนกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือใหพ้นกังานมีส่ำวนร่วมกบับริษทัและผูกพนักนั มีการ
ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้ในรูปแบบตวัเงินและสำวสัำดิำการ 
และไม่ใช่ตวัเงินเช่นการโปรโมต หรือการช่ืนชมผลการท�างาน 
เพ่ือเป็นขวญัและก�าลงัใจต่อพนกังาน 

3) ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Financial Risk  
Management)

3.1 ความเส่ียงจากการใหเ้ครดิตเทอมแก่คู่คา้

บริษทัมีความเส่ีำยงจากการใหเ้ครดิำตกบัลูกคา้สำ�าหรบัการจ่าย
ค่าสิำนคา้ โดำยบริษทัวิเคราะหค์วามสำามารถการช�าระเงิน 
ปริมาณธุรกรรมต่อปี ตามความน่าเช่ือถือของบริษทั อย่างไร
ก็ตามหากลูกคา้ของบริษทัฯ มีปัญหาในการดำ�าเนินงาน อาจจะ
ส่ำงผลกระทบต่อสำภาพคล่อง และความสำามารถในการช�าระ
หนีไ้ดำ้

เพ่ือการป้องกนัความเสีำยหายท่ีอาจจะเกิดำขึน้ บริษทัไดำจ้ดัำให้
มีการติดำตามคุณภาพลูกหนีแ้ต่ละรายอย่างใกลชิ้ดำ และให้
ความสำ�าคญัในการพิจารณาการใหเ้ครดิำตทางการคา้กบัลูกคา้
อย่างเขม้งวดำ นอกจากนี ้ บริษทัฯ มีนโยบายการขยายฐาน
ลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ เพ่ือให้มีกระจายตวัของรายไดำแ้ละกลุ่ม 
ลูกหนีก้ารคา้ ทัง้นีเ้พ่ือไม่ใหมี้การกระจุกตวักบัฐานลูกคา้กลุ่มใดำ
กลุ่มหน่ึง บริษทัฯ ไดำจ้ดัำท�าประกนัความเส่ีำยงภยัจากลูกหนี้
การคา้ขึน้ เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสีำยหายท่ีอาจจะเกิดำขึน้
โดำยการโอนความเส่ีำยงดำงักล่าวใหแ้ก่บริษทัรบัท�าประกนั

3.2 ความเส่ียงดา้นความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงิน
ตราต่างประเทศ

บริษทัเป็นผูส่้ำงออกสิำนคา้ท่ีใชส้ำกุลเงินดำอลลารส์ำหรฐัอเมริกา 
เป็นสำกุลเงินหลกัในการขายสิำนคา้ โดำยมีรายจ่ายเป็นค่า
วตัถุดิำบท่ีเป็นเงินสำกุลต่างประเทศ โดำยส่ำวนใหญ่เป็นดำอลลาร ์
สำหรฐัอเมริกาเช่นเดีำยวกนั ท�าใหส้ำถานะเงินตราต่างประเทศ
ของบริษทัในดำา้นรบัและจ่ายสำามารถหกักลบไดำบ้างส่ำวนใน
ปริมาณใกลเ้คียงกนั รายรบัและรายจ่ายส่ำวนใหญ่สำามารถท�า 
Natural Hedges ไดำท้�าใหส้ำามารถลดำความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดำเ้ป็นอย่างมาก โดำยบริษทั
เปิดำบญัชีกบัธนาคารเป็นเงินสำกุลต่างประเทศเพ่ือใหส้ำามารถ
จ่ายค่าสิำนคา้เป็นเงินสำกุลต่างประเทศไดำท้นัที และมีมาตรการ
ในการป้องกนัผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราแลก
เปล่ียนโดำยน�าเอาเคร่ืองมือทางการเงินไดำแ้ก่ การท�าสำญัญา
ซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) 
และการท�าอนุพนัธท์างการเงิน (Financial Derivative 
Instruments) มาใช้ในการป้องกนัความเส่ีำยงจากอตัรา 
แลกเปล่ียนเพ่ือใหค้วามเส่ีำยงดำงักล่าวลดำลง 

4) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
(Compliance Risk Management)

บริษทัมีความตระหนกัถงึความเส่ีำยงท่ีอาจจะเกิดำขึน้ เน่ืองจาก
ความไม่ชดัำเจน ความไม่ทนัสำมยั หรือความไม่ครอบคลุมของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ โดำยมีการติดำตามการ
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อย่างใกลชิ้ดำ เพ่ือศึกษาถึง 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดำขึน้ต่อการดำ�าเนินงานของบริษทัทัง้ใน
ปัจจุบนั และอนาคต
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3. การขับเคลือ่นธรุกิจเพือ่ความยัง่ยนื ส่วนท่ี 1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้น
ความย ั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความ
ย ั่งยืน

 บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์ (ประเทศไทย) จ�ากดัำ
(มหาชน) มีความมุ่งมั่นอย่างย่ิงท่ีจะขบัเคล่ือนความยั่งยืน 

ในทุกภาคส่ำวนไม่ว่าจะเป็น ชุมชน สำงัคม เศรษฐกิจ ส่ิำงแวดำลอ้ม
 และบุคลากรของบริษทัฯ ทัง้ในระยะสำัน้และระยะยาว บริษทัฯ
ยึดำมั่นในหลกัการดำ�าเนินธุรกิจดำว้ยการก�ากบักิจการท่ีดีำเพ่ือ
ผลิตเทคโนโลยีผ่านชิน้ส่ำวนและอุปกรณท์างอิเล็กทรอนิกสำ ์

 อย่างมีประสิำทธิภาพเคียงคู่กบัหลกัจริยธรรมสำากล บริษทัฯ
จงึมีความตัง้ใจท่ีจะก�าหนดำนโยบาย ดำ�าเนินงานและกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษทัฯ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รโดำยค�านึง
ถงึผลประโยชนข์องผูมี้ส่ำวนไดำส่้ำวนเสีำยในทุกระดำบัของห่วงโซ่
ธุรกิจในทุกมิติดำงัต่อไปนี้

3.1.1 นโยบายดา้นการบริหารจดัการองคก์ร

• บริษัทฯ จะดำ�าเนินงานภายใต้กฏหมายอย่างถูกต้อง 
ยดึำหลกัคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครดัำ

• บริษทัฯ จะดำ�าเนินงานดำว้ยความโปร่งใสำ สำามารถตรวจสำอบ
ไดำต้ามหลกัสำากล

• บริษทัฯ จะติดำตาม บริหารความเส่ีำยง และใหค้วามสำ�าคญั
กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดำขึน้ในดำา้นต่างๆ ทัง้ เศรษฐกิจ 
สำงัคม เทคโนโลยี และ ส่ิำงแวดำลอ้ม เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษทัฯ 
มีความพรอ้มท่ีจะปรบัตวัให้เขา้กบัยุคสำมยัและอนาคต
อย่างต่อเน่ือง

3.1.2 นโยบายดา้นการบริหารบุคคล

• บริษทัฯ ยดึำมั่นในหลกัการบริหารจดัำการทรพัยากรบุคคล
อย่างเป็นธรรม เคารพในกฏหมายและหลกัการดำา้นสิำทธิ
มนุษยชน รวมถงึการบริหารจดัำการหนา้ท่ีของบุคลากร
และจดัำสำรรค่าตอบแทนอย่างเหมาะสำม 

• บริษทัฯ ยืนหยดัำท่ีจะเคารพและให้เกียรติซ่ึงตวัตนและ
ความคิดำเห็นของสำมาชิกในองคก์ร โดำยมีการบริหาร
จดัำการท่ีเปิดำกวา้งทางความคิดำ ใหส้ำมาชิกทุกคนมีส่ำวนร่วม
ในการออกความคิดำเห็นและชีน้�าทิศทางขององคก์รอย่าง
เสำมอภาค

• บริษทัฯ จะให้ความดูำแลคุม้ครองในส่ำวนของสิำทธิขัน้พืน้
ฐานตามกฏหมายแก่สำมาชิกในองคก์ร

• บริษทัฯ ยึดำหลกัการสำนบัสำนุนและพฒันาบุคลากรอย่าง
ยั่งยืน โดำยมุ่งเนน้การสำรา้งและพฒันาความสำามารถแก่
บุคลากรในระยะยาว โดำยตอบสำนองกบัความเปล่ียนแปลง
ของโลก เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ
พนกังานใหเ้ขา้กบัยุคสำมยั 

• บริษทัฯ จะดำ�าเนินการใหค้วามรู ้ ปลูกฝัง และสำรา้งความ
ตระหนกัถงึความรบัผิดำชอบต่อหนา้ท่ี สำงัคม ชุมชน และ
ส่ิำงแวดำลอ้ม แก่บุคลากรในองคก์ร

3.1.3 นโยบายดา้นการส่งเสริมสงัคมและชุมชน

• บริษทัฯ จะดำ�าเนินงานโดำยใส่ำใจและรบัฟังความคิดำเห็นจาก
ชุมชนโดำยรอบ เพ่ือใหส้ำามารถพฒันาและตอบสำนองต่อ
ความตอ้งการของผูค้นในสำงัคม ในฐานะเป็นส่ำวนหน่ึงของ
ชุมชน 
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• บริษทัฯ จะมีบทบาทในการร่วมพฒันาและส่ำงเสำริมชุมชน
ในดำา้นต่างๆ โดำยการแบ่งปันซ่ึงทรพัยากร โอกาสำและ
ความรูแ้ก่บุคคลในสำงัคม เพ่ือใหชุ้มชนและสำงัคมสำามารถ
กา้วไปขา้งหนา้ไดำอ้ย่างพรอ้มเพรียง

• บริษทัฯ จะใหค้วามร่วมมือกบัองคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ 
ทัง้จากภาครฐัและเอกชน เพ่ือมีส่ำวนในการพฒันาและยก
ระดำบัเศรษฐกิจ อุตสำาหกรรม สำงัคม และชุมชนอย่างยั่งยืน

3.1.4 นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม

• บริษทัฯ มีการตรวจสำอบมาตรฐานดำา้นส่ิำงแวดำลอ้มเพ่ือให้
มั่นใจว่ากระบวนการผลิตของบริษทัฯ นัน้ส่ำงผลกระทบต่อ
ส่ิำงแวดำลอ้มในดำา้นลบนอ้ยท่ีสุำดำ และตัง้อยู่ในระดำบัท่ีเป็นท่ี
ยอมรบัตามมาตรฐานสำากลท่ีเก่ียวขอ้งเช่น RoHS REACH 
และการบริหารจัดำการ Carbon Footprint อย่างมี
ประสิำทธิภาพ รวมทัง้มีการพฒันาต่อยอดำเพ่ือยกระดำบั
มาตรฐานปัจจุบนัและในอนาคตอย่างต่อเน่ือง

• บริษทัฯ จะมีส่ำวนร่วมในการลดำการใชท้รพัยากร รวมไปถงึ
การสำรา้งแนวทางในการดำ�าเนินกิจกรรมของทางบริษทัฯ 
โดำยใชท้รพัยากรอย่างมีประสิำทธิภาพสูำงสุำดำ

บริษทัฯ ไดำน้�านโยบายดำงักล่าวมาประยุกต ์ใชด้ำ�าเนินการในทุก
กระบวนการตัง้แต่ การพฒันาสิำนคา้ กระบวนการผลิต 
การจดัำหาสิำนคา้ การบริการ ตลอดำจนการกระจายสิำนคา้  
ใหเ้กิดำการสำรา้งผลกระทบเชิงบวกและลดำความเส่ีำยงในการ
เกิดำผลกระทบเชิงลบต่อทุกฝ่ายทัง้ในมิติ ความปลอดำภยัต่อ
ชีวิตและทรพัยสิ์ำน ความโปร่งใสำในการประกอบธุรกิจ เพ่ือ 
ให้เกิดำการดำ�าเนินธุรกิจอย่างยั่ งยืนอย่างสูำงสุำดำ อีกทัง้ใน
ปัจจุบนัมีการบริหารอย่างใกลชิ้ดำและประเมินความเส่ีำยงอย่าง
ต่อเน่ือง และจนถงึปัจจุบนัไม่มีประวติัผลกระทบและขอ้รอ้ง
เรียนท่ีรุนแรงในมิติใดำๆ 

ทัง้นีท้างบริษทัฯ ไดำมี้การทบทวน รบัฟังความคิดำเห็นจาก 
ทุกฝ่ายและน�ามาบูรณาการเพ่ือก�าหนดำกลยุทธท์ัง้ในการ
ป้องกนั การป้องกนั บรรเทาและการเยียวยาผู้ไดำร้บัผลกระทบ
ใหส้ำอดำคลอ้งกบัปัจจยัสำ�าคญัท่ีตรงต่อความคาดำหวงัของผู้ไดำร้บั
ผลกระทบอย่างแทจ้ริง ซ่ึงประกอบไปดำว้ย 2 มิติหลกั ดำงันี้

3.1.5 การป้องกนัและเยียวยาในกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเน่ืองมาจากการประกอบการของบริษทัฯ 

การป้องกนัเร่ิมตน้จากการฝึกฝนบุคลากรเป็นประจ�าเพ่ือให้
ดำ�าเนินกิจกรรมการผลิตต่างๆ ใหมี้ความเส่ีำยงนอ้ยท่ีสุำดำ โดำย
เนน้ย�า้นโยบายความปลอดำภยั มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ปฎิบติัตามกฏหมายอย่างเคร่งครดัำอย่างต่อเน่ือง มีการ
ก�าหนดำล�าดำบัการเขา้ควบคุมและจ�ากดัำเหตุฉุกเฉินโดำยเป็นไป
ตามแผนและมาตรการฉุกเฉินท่ีบริษทัฯ จดัำไวค้รอบคลุมใน
กรณีต่างๆ ท่ีมีความเป็นไปไดำท่ี้จะเกิดำขึน้ทัง้โดำยธรรมชาติ 
เคร่ืองจกัร มนุษย ์ และปัจจยัภายนอก อีกทัง้บริษทัฯ จะ
สำนบัสำนุนและช่วยเหลือเยียวยาหลงัเกิดำเหตุการณห์ากเหตุ
ฉุกเฉินดำงักล่าวเกิดำขึน้จากการประกอบการของบริษทัตาม
ความเหมาะสำม

3.1.6 การป้องกนัและเยียวยาผลกระทบอนัเน่ืองมา
จากการก�ากบัดูแลกิจการหรือปัจจยัอ่ืนๆ 

บริษทัฯ ไดำมี้การก�าหนดำขอ้ปฏิบติั (Code of Conduct) ของ
บุคลากรในการดำ�าเนินธุรกิจไวอ้ย่างชดัำเจน หากผู้ใดำพบเห็น
เบาะแสำหรือพฤติกรรมการดำ�าเนินงานในเชิงลบ ทางบริษทัฯ 
ไดำจ้ดัำตัง้อีเมลกลางเพ่ือการแจง้เบาะแสำไวท่ี้ complainbox@
starsmicro.com ซ่ึงบริษทัฯ ไดำมี้การแต่งตัง้เจา้หนา้ท่ีให้มี 
หนา้ท่ีตรวจสำอบทุกเบาะแสำและผลกระทบในแต่ล่ะกรณีอย่าง
รวดำเร็ว เพ่ือท่ีจะดำ�าเนินการเยียวยาและแก้ไขให้ทนัท่วงที 
ต่อไป โดำยท่ีขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสำจะไดำร้บัการคุม้ครองและ
เก็บรกัษาขอ้มูลนีไ้วเ้ป็นความลบัสูำงสุำดำ

เพ่ือการปรบัปรุงมาตรการการเยียวยาต่างๆ ใหท้นัสำมยั บริษทัฯ รบัฟังขอ้เสำนอแนะเพ่ือพฒันาธุรกิจอย่างต่อเน่ืองจากทุกฝ่าย 
บริษทัฯ มุ่งมั่นในการให้ค�าปรึกษาและขอ้มูลท่ีถูกตอ้งต่อผูท่ี้ไดำร้บัผลกระทบจากการดำ�าเนินงานและกิจกรรมของบริษทัฯ 
เพ่ือความปลอดำภยัในสุำขภาพและสำวสัำดิำภาพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและชุมชนโดำยรอบ 

ส่วนท่ี 2 การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) มีความสำ�าคญัย่ิงต่อความสำ�าเร็จของธุรกิจของบริษทัฯ และสำามารถเป็นช่องทางสำ�าคญั
ในการสำรา้งมูลค่าและนวตักรรมใหแ้ก่บริษทัฯ การดำ�าเนินงานทุกภาคส่ำวนของบริษทัฯ ตัง้แต่การวิเคราะหธุ์รกิจ จดัำซือ้ จดัำหา 
จดัำเก็บ การผลิต กระจายสิำนคา้ และน�าขายลว้นค�านึงถึงกลุ่มไดำเ้สีำยทัง้ในระดำบัปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือบริหารจดัำการ 
ความยั่งยืนของกิจกรรมตลอดำห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

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

Primary 
Stakeholders

Secondary 
Stakeholders

Stars Microelectronics
ราหริบ้ผู

บัดะรกทุนางกันพ
อต่ดติาม้ผู

จกิรธุา้คกลู

ยสีเงอขดัจาํก้ผู

งาทยาลปา้คกลู

ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มนงิเรากนับาถสนทุงลกัน

บดิถุตัวยาน่หาจ้ํผู

บอสจวรตรก์คงอ

ผูมี้โอกาสเก่ียวขอ้ง
ในอนาคต

กลุ่มสมาคม
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

mailto:complainbox@starsmicro.com
mailto:complainbox@starsmicro.com
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3.2.2 การวิเคราะหผู์มี้ส่วนไดส่้วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มผูมี้ส่ำวนไดำส่้ำวนเสีำยภายในองคก์รและกลยุทธ ใ์นการวิเคราะหเ์พ่ือก�าหนดำช่องทางการส่ืำอสำาร ความคาดำหวงั และผลการตอบสำนองต่อการมีส่ำวนไดำส่้ำวนเสีำยของบริษทัฯ สำามารถระบุไดำต้ามตารางขา้งล่างนี้

                   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การส่ือสาร/การมีส่วนร่วม ความคาดหวงั การตอบสนอง
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Management 
(ผูบ้ริหาร)

- การพบปะพูดำคุย 
- การก�าหนดำนโยบาย 
- การจดัำงานประชุมระหว่างผูบ้ริหารองคก์รในแต่ละภาคส่ำวน

- การดำ�าเนินงาน และปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและเป็นไป 
   ตามกฏหมายสำอดำคลอ้งกบันโยบายท่ีก�าหนดำ 
- มีการท�างานท่ีโปร่งใสำและเป็นระบบ 
   สำามารถตรวจสำอบไดำ ้
- ความสำ�าเร็จและการเติบโตทางธุรกิจ

- ดำ�าเนินงานอย่างถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายและนโยบายก�าหนดำ 
   อย่างยั่งยืน 
- ตรวจสำอบและรายงานผลการดำ�าเนินต่างๆ อย่างเท่ียงตรง 
   และชดัำเจน

Full- Time Employee 
(พนกังานรายเดืำอน) 

- การพบปะพูดำคุย 
- เปิดำช่องทางแสำดำงความคิดำเห็น 
- แบบสำอบถามประจ�าปี 
- จดัำกิจกรรม Team Building ร่วมกนั 
- จดัำตัง้คณะกรรมการดำา้นสำวสัำดิำการ

- อาชีพการงานท่ีมั่นคง 
- การปรบัขึน้คา้จา้ง 
- สำวสัำดิำการท่ีดีำ 
- สำภาพแวดำลอ้มในการท�างานท่ีดีำ 
- ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
- ความรูแ้ละประสำบการณ์ใหม่ๆ 

- บริหารจดัำการทรพัยากรบุคคลอย่างมีประสิำทธิภาพ 
- จดัำการอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเพ่ือเสำริมทกัษะ 
- ใหค้�าปรกึษาดำา้นการวางแผนอาชีพอย่างมีประสิำทธิภาพ 
- มีการวางแผนการเติบโตของพนกังานอย่างชดัำเจน 
- จดัำกิจกรรมTeam Building/กิจกรรมนอกสำถานท่ีเพ่ือสำรา้ง 
   ความสำามคัคีในองคก์ร 
- มีสำวสัำดิำการท่ีเหมาะสำม  
- จดัำตัง้กองทุนสำ�ารองเลีย้งชีพ

Daily Employee 
(พนกังานรายวนั)

Shareholder 
(ผูถื้อหุน้)

- การจดัำงานประชุมผูถื้อหุน้ 
- การแถลงการการดำ�าเนินงานในแต่ละไตรมาสำ 
- กิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน 
- การประชุมนกัวิเคราะห์

- ผลตอบแทนท่ีดีำ 
- การบริหารจดัำการท่ีมั่นคง 
- การเติบโตของบริษทัมีความต่อเน่ือง 
- ขอ้มูลท่ีไดำร้บัมีความถูกตอ้งโปร่งใสำ สำามารถตรวจสำอบไดำ้

- การบริหารจดัำการท่ีรอบคอบและมีประสิำทธิภาพ 
- ตรวจสำอบและรายงานผลการดำ�าเนินงานต่างๆ 
   อย่างเท่ียงตรงและชดัำเจน 
- เปิดำเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสำ 
- ใหผ้ลตอบแทนท่ีสำมเหตุสำมผล
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กลุ่มผูมี้ส่ำวนไดำส่้ำวนเสีำยภายนอกองคก์รและกลยุทธ ใ์นการวิเคราะหเ์พ่ือก�าหนดำช่องทางการส่ืำอสำาร ความคาดำหวงั และผลการตอบสำนองต่อการมีส่ำวนไดำส่้ำวนเสีำยของบริษทัฯ สำามารถระบุไดำต้ามตารางขา้งล่างนี้

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การส่ือสาร/การมีส่วนร่วม ความคาดหวงั การตอบสนอง
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Supplier 
(ผูจ้ดัำหาวตัถุดิำบ)

- การพบปะพูดำคุย 
- การส่ืำอสำารผ่านช่องทางOnline 
- จดัำงานประชุมประจ�าปี 
- จดัำงานประเมินคุณภาพSupplierประจ�าปี 
- เย่ียมชมและตรวจสำอบมาตรฐานSupplier

- การปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้ 
- ขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเป็นธรรม 
- การท�าธุรกิจท่ีโปร่งใสำ 
- การท�างานท่ีมีความเขา้ใจและความยืดำหยุ่น 
- ความสำมัพนัธอ์นัดีำ 
- แผนการดำ�าเนินธุรกิจท่ีแม่นย�าและชดัำเจน 
- ยอดำขายท่ีสูำงและเติบโตอย่างต่อเน่ือง

- มีการตรวจสำอบและดำ�าเนินงานตามนโยบายอย่างโปร่งใสำ 
- มีการจดัำตัง้นโยบายเพ่ือการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 
- มีนโยบายการจดัำจา้งจดัำซือ้ท่ีชดัำเจน 
- มีการท�าขอ้ตกลงท่ีชดัำเจนและเป็นธรรม เปิดำโอกาสำใหคู่้คา้สำามารถ 
   เติบโตไปพรอ้มกนั 
- มีการจดัำระดำบัมาตรฐานและชีว้ดัำคุณภาพของคู่คา้แต่ละรายอย่างชดัำเจน 
- มีระบบการจดัำการและวางแผนการใชท้รพัยากรอย่างชดัำเจน เพ่ือใหคู่้คา้    
   สำามารถเตรียมตวัในไตรมาสำถดัำไปไดำ้

B2B Customer 
(ลูกคา้)

- การพบปะลูกคา้ 
- การส่ืำอสำารผ่านช่องทางOnline 
- การจดัำงานแสำดำงสิำนคา้ 
- ตวัแทนจ�าหน่าย 
- ศูนยต์วัแทนจ�าหน่ายในแต่ละภูมิภาค 
- การจดัำท�าแบบสำ�ารวจความพงึพอใจ 
- การจดัำท�าแบบประเมินคุณภาพสิำนคา้ 
- กิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน 
- จดัำกิจกรรมร่วมกบัลูกคา้ 
- เว็บไซต/์ส่ืำอในช่องทางออนไลน์

- สิำนคา้ท่ีมีคุณภาพ 
- การท�างานท่ีมีความแม่นย�า สำามารถติดำตามความคืบหนา้ไดำ ้
- ราคาท่ีมีความเหมาะสำม 
- การท�างานท่ีซ่ือสำตัย ์โปร่งใสำสำามารถตรวจสำอบไดำ ้
- การปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามขอ้ตกลง 
- การเก็บรกัษาขอ้มูลลูกคา้ 
- การรบัประกนัสิำนคา้ 
- การบริหารทรพัยากรอย่างมีประสิำทธิภาพ

- จดัำตัง้การบริหารจดัำการกระบวนการท�างานอย่างมีประสิำทธิภาพ 
- จดัำตัง้ระบบในการตรวจสำอบและควบคุมคุณภาพสิำนคา้และการท�างาน 
    ใหมี้มาตรฐาน 
- มีการจดัำการกระบวนการท�างานอย่างมีแบบแผน เพ่ือเพ่ิมความแม่นย�า 
   ในการท�างาน รวมไปถงึการส่ืำอสำารระหว่างองคก์รและลูกคา้ 
- การท�างานท่ีโปรงใสำและมีระบบ สำามารถตรวจสำอบไดำ ้
- มีความรบัผิดำชอบต่อหนา้ท่ี สิำนคา้ และบริการ รวมถงึมีนโยบายและ 
   มาตรฐานในการรบัประกนัสิำนคา้ท่ีชดัำเจน 
- ท�าหนา้ท่ีอย่างมีจรรยาบรรณ คอยดูำแลและปกปิดำขอ้มูลของลูกคา้ตามท่ี 
   สำญัญาระบุไว ้
- มีการเตรียมความพรอ้มในการรบัสำถานการณห์รือเหตุการณท่ี์อาจเกิดำ 
   ขึน้ในอนาคต เช่น การเปล่ียนแปลงของความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
   เทคโนโลยีท่ีพฒันาอย่างกา้วกระโดำดำ การลดำลงอย่างรวดำเร็วของ 
   ทรพัยากร เป็นตน้

B2C Customer/
End Customer 
(ลูกคา้ปลายทาง)

- การพบปะลูกคา้ 
- การส่ืำอสำารผ่านช่องทางOnline 
- การติดำต่อผ่านลูกคา้ชัน้ตน้ 
- การจดัำท�าแบบสำ�ารวจความพงึพอใจ 
- การจดัำท�าแบบประเมิณคุณภาพสิำนคา้

- สิำนคา้ท่ีมีคุณภาพ 
- ราคาท่ีมีความเหมาะสำม 
- การเก็บรกัษาขอ้มูลลูกคา้ 
- การรบัประกนัสิำนคา้ 
- การบริหารทรพัยากรอย่างมีประสิำทธิภาพ

องคก์รตรวจสำอบ
มาตรฐาน

- การตรวจสำอบมาตรฐานรายปี 
- การประชุมดำา้นมาตรฐานองคก์รและการผลิต

- การบริหารจดัำการและดำ�าเนินงานท่ีมีประสิำทธิภาพเป็นไปตามหลกัมาตรฐาน 
- การท�างานท่ีซ่ือสำตัย ์โปร่งใสำ สำามารถตรวจสำอบไดำ ้
- ไดำร้บัความร่วมมือในการตรวจสำอบคุณภาพตามมาตรฐานนัน้ๆ

- จดัำตัง้การบริหารจดัำการกระบวนการท�างานอย่างมีประสิำทธิภาพ 
- จดัำตัง้ระบบในการตรวจสำอบและควบคุมคุณภาพการท�างานอย่างมีมาตรฐาน 
- มีการวางแผนและจดัำตัง้นโยบาย เพ่ือพฒันาตนเองใหสู้ำงขึน้ตลอดำเวลา 
   จดัำตัง้ทีมผูเ้ช่ียวชาญในการดูำแล ควบคุม และรองรบัมาตรฐานในภาค   
   ส่ำวนต่างๆของบริษทั

นกัลงทุน - การแถลงการการดำ�าเนินงานในแต่ละไตรมาสำ 
- การประชุมนกัวิเคราะห์

- ผลตอบแทนท่ีดีำ 
- การบริหารจดัำการท่ีมั่นคง 
- การเติบโตของบริษทัมีความต่อเน่ือง 
- ขอ้มูลท่ีไดำร้บัมีความถูกตอ้งโปร่งใสำ สำามารถตรวจสำอบไดำ้

- การบริหารจดัำการท่ีรอบคอบและมีประสิำทธิภาพ 
- ตรวจสำอบและรายงานผลการดำ�าเนินงานต่างๆอย่างเท่ียงตรงและชดัำเจน 
- เปิดำเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสำ 
- ใหผ้ลตอบแทนท่ีสำมเหตุสำมผล
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ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การส่ือสาร/การมีส่วนร่วม ความคาดหวงั การตอบสนอง
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ธนาคาร/สำถาบนั
ทางการเงิน

- การพบปะติดำต่อส่ืำอสำาร 
- จดัำการประชุมระหว่างฝ่ายบริหารและสำถาบนัการเงิน

- การบริหารจดัำการทางการเงินท่ีมั่นคง 
- การท�างานท่ีซ่ือสำตัย ์โปร่งใสำ มีประสิำทธิภาพ สำามารถตรวจสำอบไดำ ้
- ปฏิบติัตามขอ้ตกลงระหว่างองคก์ร

- การบริหารจดัำการท่ีรอบคอบและมีประสิำทธิภาพ 
- ตรวจสำอบและรายงานผลการดำ�าเนินงานต่างๆอย่างเท่ียงตรงและชดัำเจน 
- เปิดำเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสำ 
- มีการวางแผนจดัำการทางการเงินอย่างมีประสิำทธิภาพ

ผูก้�าจดัำของเสีำย - การพบปะพูดำคุย 
- การจดัำงานประชุมบุคลากร

- ระบบการบริหารจดัำการของเสีำยท่ีมีประสิำทธิภาพ 
- การแยกขยะท่ีถูกตอ้ง

- จดัำตัง้นโยบายในการควบคุมดูำแลขยะ และของเสีำยจากการผลิต 
- จดัำอบรบใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่สำมาชิกในองคก์ร

ชุมชน - จดัำกิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
- มีส่ำวนร่วมในการพฒันาและใหค้วามช่วยเหลือแก่ชุมชน 
- จดัำงานประชุมรบัฟังความคิดำเห็น 
- จดัำท�าแบบสำอบถามหรือสำ�ารวจความคิดำเห็นสำมาชิกในชุมชน

- ไดำร้บัการสำนบัสำนุนท่ีเป็นประโยชนจ์ากองคก์ร 
- ไดำร้บัการสำนบัสำนุนในการป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดำขึน้ในสำงัคม เช่น      
   ปัญหาการคอรร์ปัชั่น ปัญหายาเสำพติดำ 
- ไดำร้บัความช่วยเหลือในการแกปั้ญหาของชุมชน 
- ไดำร้บัผลกระทบจากการท�างานและกิจกรรมของบริษทันอ้ยท่ีสุำดำ

- จดัำกิจกรรมเพ่ือสำานสำมัพนัธร์ะหว่างองคก์รและชุมชน 
- ใหค้วามสำนบัสำนุนในดำา้นต่างๆแก่สำงัคม เช่น การจดัำสำรา้งหอ้งสำมุดำ 
   การปลูกป่า การจดัำการอบรบใหค้วามรูแ้ก่คนในชุมชน เป็นตน้ 
- ใหค้วามช่วยเหลือในดำา้นต่างๆแก่สำงัคม อาทิ แจกหนา้กากอนามยั    
   สำนบัสำนุนอุปกรณย์งัชีพในยามเกิดำอุทกภยั เป็นตน้ 
- ลงพืน้ตรวจสำอบและสำ�ารวจคิดำเห็นจากบุคคลในชุมชนอย่างสำม่ำาเสำมอ

ส่ิำงแวดำลอ้ม - จดัำกิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
- ตรวจสำอบผลกระทบท่ีเกิดำจากกิจกรรมขององคก์ร 
- ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานในภาครฐั 
- การจดัำงานประชุมในดำา้นส่ิำงแวดำลอ้ม

- การใชง้านทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและมีประสิำทธิภาพ 
- ไดำร้บัผลกระทบจากการท�างานและกิจกรรมของบริษทันอ้ยท่ีสุำดำ

- การบริหารจดัำการทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและมีประสิำทธิภาพ 
- มีการตรวจสำอบและวางแผนจดัำการของเสีำยจากการผลิตอย่างมี 
  ประสิำทธิภาพ 
- มีการวางแผนจดัำการพลงังานทางเลือกเพ่ือลดำการใชท้รพัยากร 
- จดัำการอบรบใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ เพ่ือสำรา้งความตะหนกัถงึความสำ�าคญั 
   ของส่ิำงแวดำลอ้มแก่บุคลากร

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การส่ือสาร/การมีส่วนร่วม ความคาดหวงั การตอบสนอง
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ผูมี้โอกาสำ
เก่ียวขอ้งใน
อนาคต

- การประชาสำมัพนัธผ่์านส่ืำอต่างๆ 
- การจดัำงานแสำดำงสิำนคา้ 
- การจดัำกิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
- งานOpen House 
- การจดัำกิจกรรมใหค้วามรูแ้ก่ชุนชนในดำา้นต่างๆ

- ความรูค้วามเขา้ใจในดำา้นต่างๆเก่ียวธุรกิจและองคก์ร 
- อาชีพ หนา้ท่ี การงาน 
- โอกาสำทางธุรกิจ 
- การสำนบัสำนุนในดำา้นต่างๆ

- มีการจดัำการประชาสำมัพนัธผ่์านส่ืำอต่างๆ เปิดำโอกาสำใหบุ้คลากรภายนอก 
   ท่ีมีความสำนใจสำามารถติดำต่อเขา้มาไดำอ้ย่างอิสำระ 
- มีการวางแผนงานโปรโมททางธุรกิจท่ีมีแบบแผนชดัำเจน เพ่ือสำรา้งโอกาสำ 
   ทางธุรกิจใหม่ๆ 
- จดัำกิจกรรมเพ่ือเปิดำโอกาสำใหบุ้คลากรภายนอกสำามารถสำมคัรเขา้มาเป็น 
   ส่ำวนหน่ึงขององคก์ร

กลุ่มสำมาคม
อุตสำาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง

- การประชาสำมัพนัธผ่์านส่ืำอต่างๆ 
- การจดัำงานแสำดำงสิำนคา้ 
- การประชุมระหว่างผูป้ระกอบการ

- โอกาสำทางธุรกิจ 
- เคร่ืองข่ายความร่วมมือระหว่างองคก์ร 
- ขอ้มูลทางสำถิติในดำา้นต่างๆ

- เขา้ร่วมในกิจกรรมร่วมระหว่างองคก์ร 
- ใหค้วามร่วมมือในการแบ่งปันขอ้มูลท่ีสำามารถแบ่งปันไดำร้ะหว่างองคก์ร 
   หรือสำมาคม 
- ใหค้วามรูแ้ละความสำนบัสำนุนแก่ธุรกิจรายย่อยท่ีเพ่ิงเร่ิมตน้ เพ่ือส่ำงเสำริม 
   โอกาสำทางธุรกิจในอนาคต
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ส่วนท่ี 3 การจดัการดา้นความย ั่งยืนในมิติส่ิงแวดลอ้ม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
 
บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์ (ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) มีความห่วงใย ต่อชีวิต สุำขภาพของพนกังาน คู่ธุรกิจและ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จงึไดำน้�าระบบการจดัำการดำา้นอาชีวอนามยั ความปลอดำภยัและส่ิำงแวดำลอ้ม มาเป็นส่ำวนหน่ึงกบัระบบและกระบวนการ
ดำ�าเนินงานของบริษทัฯ และไดำมี้การพฒันาและการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองให้ตรงกบัมาตรฐานโลก และมีความมุ่งมั่นใน 
การจดัำการดำา้นอาชีวอนามยั ความปลอดำภยัและส่ิำงแวดำลอ้ม โดำยก�าหนดำนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางสำ�าหรบัการปฏิบติัไวด้ำงันี้

• ออกแบบผลิตภณัฑ,์ กระบวนการผลิต และการบริการ ใหส้ำอดำคลอ้งกบักฎหมายดำา้นอาชีวอนามยั ความปลอดำภยัและ 
ส่ิำงแวดำลอ้ม ขอ้ก�าหนดำต่างๆ ท่ีองคก์รเก่ียวขอ้งและเก่ียวเน่ืองกบัประเด็ำนปัญหาส่ิำงแวดำลอ้ม ซ่ึงสำามารถน�าไปประยุกต ์ใช้
ในทุกส่ำวนของการบริหารหรือการจดัำการภายในอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสำรา้งความมั่นใจต่อพนกังาน, ลูกคา้ และสำาธารณชน

• ดำ�าเนินการป้องกนัมลภาวะและควบคุมการลดำลงของทรพัยากร โดำยมีการจดัำการสำารพิษ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ 
การควบคุมส่ำวนประกอบของสิำนคา้ การจดัำการน�า้ การรายงานขอ้มูลและใบอนุญาตดำา้นส่ิำงแวดำลอ้ม การจดัำการพลงังาน
และกา๊ซเรือนกระจก เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดำขึน้ต่อพนกังาน ชุมชนและส่ิำงแวดำลอ้มโดำยรอบ ให้สำอดำคลอ้งกบั
กฎหมายและมาตรฐานดำา้นส่ิำงแวดำลอ้มท่ีก�าหนดำ

• ดำ�าเนินการประเมินผลกระทบดำา้นอาชีวอนามยั ความปลอดำภยัและส่ิำงแวดำลอ้ม อนัเน่ืองมาจาก กิจกรรม, ผลิตภณัฑ ์หรือ
การบริการ แลว้น�าผลของการประเมินนัน้มาจดัำท�าวตัถุประสำงคแ์ละเป้าหมายในการจดัำการดำา้นอาชีวอนามยั ความปลอดำภยั
และส่ิำงแวดำลอ้ม อย่างต่อเน่ือง

• เผยแพร่นโยบายดำา้นอาชีวอนามยั ความปลอดำภยัและส่ิำงแวดำลอ้ม ใหก้บัพนกังาน คู่ธุรกิจและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดำเ้ขา้ใจ รบัทราบ
และเปิดำโอกาสำในการแสำดำงความคิดำเห็น เพ่ือประสำานมาตรฐานและนโยบายใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดีำยวกนัตลอดำห่วงโซ่อุปทาน 
รวมทัง้ทบทวนนโยบายเป็นระยะเพ่ือใหเ้กิดำความเหมาะสำม

• ดำ�าเนินการฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่พนกังานคู่ธุรกิจและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือสำรา้งความตระหนกัถึงความรบัผิดำชอบดำา้น 
อาชีวอนามยั ความปลอดำภยัและส่ิำงแวดำลอ้ม ในทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง

• ส่ำงเสำริมและประยุกต ์ใชก้ารมีส่ำวนร่วมในการพฒันาและปรบัปรุงอาชีวอนามยั ปลอดำภยัและปกป้องควบคุมส่ิำงแวดำลอ้ม 
ในทุกกิจกรรมของบริษทั ทัง้ทางตรงและทางออ้มอย่างเหมาะสำม และใหถื้อเป็นหนา้ท่ีความรบัผิดำชอบของผูป้ฏิบติังาน 
ทุกคนท่ีตอ้งมีส่ำวนร่วมในการน�านโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดำภยัและส่ิำงแวดำลอ้ม ไปปฏิบติัอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง

• จดัำสำรรทรพัยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสำม เพ่ือใหร้ะบบการจดัำการดำา้นอาชีวอนามยั ความปลอดำภยัและส่ิำงแวดำลอ้ม 
เป็นไปอย่างมีประสิำทธิภาพและมีการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง

3.3.2 ผลการด�าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม

การตรวจประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ภายใตก้ารพฒันาอย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐานการจดัำการดำา้นส่ิำงแวดำลอ้ม ISO 14001:2015 จากผลการตรวจประเมินของ 
ผูต้รวจประเมินภายนอกในปีท่ีผ่านมานัน้ บริษทัฯ ผ่านการรบัรองมาตรฐานในขอ้ก�าหนดำและไม่พบประเด็ำนความไม่สำอดำคลอ้ง
อย่างมีนยัสำ�าคญั 

อน่ึงบริษทัฯ ดำ�าเนินการจดัำส่ำงรายงานการตรวจวดัำคุณภาพส่ิำงแวดำลอ้มให้กบัสำ�านกัสำวสัำดิำการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัำ
พระนครศรีอยุธยาเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือสำรา้งความตระหนกัและใหค้วามสำ�าคญักบัการดำ�าเนินการป้องกนัละควบคุมผลกระทบ
ทางส่ิำงแวดำลอ้มต่างๆ ท่ีเกิดำจากการดำ�าเนินงาน ทัง้การจดัำการดำา้นคุณภาพอากาศ, น�า้, เสีำยง, ขยะและวสัำดุำท่ีไม่ใชแ้ลว้ ใหเ้ป็น
ไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนดำ และพฒันาปรบัปรุงคุณภาพส่ิำงแวดำลอ้มใหดี้ำย่ิงขึน้

การบริหารจดัการน�า้
ดำว้ยการจดัำการทรพัยากรน�า้อย่างเป็นระบบและคุม้ค่าสำามารถลดำความเส่ีำยงการขาดำแคลนน�า้ในกระบวนการผลิต รวมทัง้ยงั
ช่วยในการประเมินความเส่ีำยงในการจดัำการปัญหาการขาดำแคลนน�า้ บริษทัฯ ไดำจ้ดัำท�าโครงการน�าน�า้เสีำยท่ีผ่านการบ�าบดัำน�ากลบั
มาใช้ใหม่ ซ่ึงไม่เพียงแต่ช่วยลดำการใชท้รพัยากรน�า้เท่านัน้ แต่ยงัช่วยเพ่ิมความสำามารถในการจดัำการทรพัยากรน�า้อย่างมี
ประสิำทธิภาพในระยะยาวอย่างยั่งยืนอีกดำว้ย

บริษทัฯ ในฐานะผู้ใชท้รพัยากรน�า้ ไดำด้ำ�าเนินการขออนุญาตใชท้รพัยากรน�า้สำาธารณะ,เสีำยค่าบริการการใชน้�า้สำาธารณะและการ
ติดำตัง้เคร่ืองมือวดัำหรือประเมินปริมาณน�า้ท่ีใช ้พรอ้มเก็บขอ้มูลท่ีจ�าเป็นเพ่ือใหพ้นกังานหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจสำอบเป็นประจ�าและ
มีการจดัำการน�า้อย่างยั่งยืนตลอดำจนอนุรกัษแ์ละใชท้รพัยากรน�า้ใหเ้กิดำประโยชนสู์ำงสุำดำ อีกทัง้บริษทัฯ ยงัไดำมี้การเปิดำเผยแสำดำง
ขอ้มูลเก่ียวกบัทรพัยากรน�า้เพ่ือใหน้กัลงทุนสำามารถพิจารณาประเมินความเส่ีำยงก่อนการลงทุน ซ่ึงสำามารถสำรุปผลตารางดำา้น
ล่างดำงันี้
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ตารางแสดงปริมาณการใชน้�า้ของบริษทั

ขอ้มูลด�าเนินงาน หน่วยวดั
ปี

2562 2563 2564 2565

ปริมาณน�า้ดิำบ M3 201,684 221,180 155,247 183,262

ปริมาณน�า้เสีำย M3 161,347 176,944 124,198 146,610

รอ้ยละของการน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ % 100 79 45 8

ปริมาณน�า้ท่ีปล่อยออกจากโรงงานจะมีความสำมัพนัธ โ์ดำยตรงกบัปริมาณการใชน้�า้ประปา ซ่ึงโดำยปกติจะเป็นปริมาณราว 80% 
ของน�า้ประปาท่ีใชจ้ริง ดำงันัน้หากมีการลดำปริมาณการใชน้�าประปาและการน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ไดำม้ากขึน้ ปริมาณน�า้ท่ีปล่อย
ออกนอกโรงงานจะลดำลงอย่างชดัำเจน ทัง้นีน้�า้ท่ีปล่อยสู่ำภายนอกจะมีการบ�าบดัำและตรวจคุณภาพอย่างสำม�่าเสำมอ โดำยผลการ
วิเคราะห์ในปี 2565 ท่ีผ่านมาคุณภาพน�า้ยงัคงอยู่ในระดำบัมาตรฐานท่ีก�าหนดำไว้

ตารางแสดงผลวิเคราะหน์�า้เสียท่ีควบคุมก่อนปล่อยจากโรงงาน

ปี Conductivity TDS COD (mg/I) BOD (mg/l)

2564
629 30 525 67

N/A STD 3,000 mg/l STD 750 mg/l STD 500mg/l

2565
676 382 369 46

N/A STD 3,000 mg/l STD 750 mg/l STD 500 mg/l

โครงการลดำการใชน้�า้ของน�า้ของบริษทัในปี 2565 มี 2 โครงการหลกัดำงันี้

1. โครงการเปล่ียนการใชน้�า้หล่อเย็นระบายความรอ้นของเคร่ือง Wafer Backgrinding จากเดิมท่ีเป็นระบบเปิดเป็นแบบ
ระบบปิด

สำามารถประหยดัำน�า้ไดำ ้40 ลบ.ม ต่อวนั คิดำเป็นผลประหยดัำทรพัยากรน�า้ถงึ 1,200 ลบ.ม.ต่อเดืำอนและจะไม่มีการใชท้รพัยากร
น�า้สิำน้เปลืองมากขึน้ในส่ำวนของเคร่ืองจกัรดำงักล่าวหากธุรกิจมีการเติบโตมากขึน้

2. โครงการปรบัปรุงน�า้เพ่ือน�ากลบัมาใชใ้หม่ (Recovery Recycle Water) ส�าหรบัใชใ้นหอระบายความรอ้น (Cooling Tower) 
และระบบระบายความรอ้นของเคร่ืองจกัร (Process Cooling Water: PCW)

เป็นโครงการต่อยอดำจากผลวิเคราะห์ในปี 2565 เพ่ือใหก้ารใชท้รพัยากรน�า้อยู่ในระดำบัท่ีคงท่ีสำมัพนัธก์บัการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างต่อเน่ือง และเพ่ือฟ้ืนฟูระบบปรบัปรุงน�า้ท่ีเส่ืำอมสำภาพจากการใชง้าน คิดำเป็นผลประหยดัำน�า้ไดำด้ำงัต่อไปนี ้

- ปริมาณน�า้ท่ีสำามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ 200 ลบ.ม ต่อวนั

- ปริมาณน�า้ใชข้องหอระบายความรอ้น 150 ลบ.ม ต่อวนั

- ปริมาณน�า้ใชข้องระบบระบายความรอ้นเคร่ืองจกัร 30 ลบ.ม ต่อวนั

- อายุการใชง้านของระบบ 5 ปี 

การบริหารจดัการขยะและของเสีย

ระบบการจดัำการจะเร่ิมจากรวบรวมและจดัำท�าทะเบียนบญัชีของเสีำยอุตสำาหกรรมทัง้หมดำ ตามดำว้ยการควบคุมสำถานท่ีเก็บของ
เสีำยอย่างเหมาะสำม ดำ�าเนินการขนยา้ยและการก�าจดัำของเสีำยอย่างปลอดำภยั กระบวนการเหล่านีจ้ะดำ�าเนินการไปพรอ้มกบัการ
ควบคุมเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดำและกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

ของเสีำยทุกชนิดำของบริษทัฯ ไดำถู้กคดัำแยกและส่ำงไปก�าจดัำหรือบ�าบดัำโดำยบริษทัฯ ท่ีไดำร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสำาหกรรม 
ทัง้นี ้การดำ�าเนินงานเพ่ือก�าจดัำของเสีำยทุกขัน้ตอนตอ้งไดำร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสำาหกรรม 

บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัำการของเสีำย โดำยมีนโยบายจดัำท�าโครงการ การลดำปริมาณของเสีำยตามหลกั 
3R คือ การลดำปริมาณของเสีำยโดำยการลดำการใช ้(Reduce) การน�าของเสีำยกลบัมาใชซ้�า้ (Reuse) และการน�าของเสีำยกลบัมาใช้
ใหม่ (Recycle) เพ่ือลดำผลกระทบต่อส่ิำงแวดำลอ้ม อนัเน่ืองจากการก�าจดัำของเสีำย โดำยมุ่งเนน้การลดำปริมาณการเกิดำของเสีำยท่ีส่ำง
ก�าจดัำใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุำดำ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายระยะยาวผ่านหลกัการ Zero waste และ Zero landfill
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ตารางแสดงปริมาณของเสียก�าจดัของบริษทั

ขอ้มูลการด�าเนินงาน หน่วย
ปี

2563 2564 2565

ของเสีำยอนัตราย Ton 31.62 5.5 4.42

ของเสีำยไม่อนัตราย Ton 96.48 54.9 52.5

การน�าหลกั 3R มาพฒันานัน้ แมจ้ะเกิดำความทา้ทายจากอุปสำงคใ์นการผลิตท่ีมากขึน้และการขยายธุรกิจแบบกา้วกระโดำดำ บริษทั
ไดำมุ่้งเนน้ในการแยกขยะ ฝึกอบรมพนกังานใหแ้ยกประเภทขยะโดำยเฉพาะสำารเคมีท่ีใชบ่้อยในโรงงาน การใชบ้รรจุภณัฑห์มุนเวียน
ระหว่างบริษทัคู่คา้แทนบรรจุภณัฑสิ์ำน้เปลือง และการบริหารความตอ้งการของสำารเคมีท่ีหมดำอายุง่าย โดำยการดำ�าเนินการ 
เหล่านีไ้ดำส้ำมัฤทธิผ์ลอย่างต่อเน่ืองจากสำถิติปริมาณของเสีำยก�าจดัำท่ีลดำลงแมว่้าบริษทัยงัมีการเติบโตขึน้ในทุกกลุ่มธุรกิจ

การบริหารจดัการพลงังาน

บริษทัฯ ตระหนกัถงึดำา้นการจดัำการพลงังานเป็นสำ�าคญัและถือเป็นเป้าหมายหลกัขององคก์รและใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดำของ
กระทรวงพลงังาน บริษทัฯ จงึไดำก้�าหนดำนโยบายการจดัำการดำา้นพลงังานพรอ้มก�าหนดำแผนดำา้นการอนุรกัษพ์ลงังานเป็นประจ�า
ทุกปีอย่างต่อเน่ือง โดำยมีวตัถุประสำงคเ์พ่ือร่วมกนัขบัเคล่ือนการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิำทธิภาพ จงึก�าหนดำใหมี้คณะท�างาน
การจดัำการพลงังานเพ่ือท�าหนา้ท่ีติดำตามและตรวจสำอบประสิำทธิภาพการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิตและกิจกรรมอ่ืนๆ 
สำมาชิกของคณะกรรมการการอนุรกัษพ์ลงังานประกอบดำว้ยตวัแทนจากฝ่ายงานหลกัของโรงงานโดำยมีหนา้ท่ีดำงัต่อไปนี้

• ระยะยาว ; คน้หาแนวคิดำการพฒันาโครงการท่ีน�าไปปฏิบติัไดำจ้ริงและส่ำงผลเป็นอย่างมากในดำา้นการลดำการใชพ้ลงังาน
• หนา้ท่ีประจ�า ; ควบคุม ติดำตาม และรายงานการปฏิบติังานของแต่ละโครงการอย่างใกลชิ้ดำ สำ�ารวจและตรวจสำอบการปฏิบติั

ตามระบบการจดัำการพลงังานเป็นระยะ
• การส่ืำอสำาร ; ก�าหนดำหลกัสูำตรความรูใ้นเร่ืองพลงังานและการอนุรกัษพ์ลงังานใหก้บัพนกังานทุกระดำบัของโรงงาน และบรรจุ

หลกัสูำตรลงในปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่

ตารางแสดงปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของบริษทั

ขอ้มูลด�าเนินงาน หน่วย

ปี

2562 2563 2564 2565 
2565 

(ประมาณ
การ)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากภายนอก kWh 26,332,092 27,141,431 24,580,598 24,694,034 24,925,223

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจากโซล่าเซลล ์ kWh 1,543,863 1,445,860 1,331,077 1,224,625 1,244,922

บริษทัยงัคงอตัราการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีนอ้ยลงอย่างต่อเน่ือง และในปี 2565 มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีอตัราท่ีค่อนขา้งคงท่ี 

เม่ือเทียบกบัปี 2564 ท่ีผ่านมา แมว่้าอตัราการผลิตยงัคงเพ่ิมขึน้แบบกา้วกระโดำดำ
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การด�าเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษทัฯ ใหค้วามสำ�าคญัในเร่ืองการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสำภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม ผลิตภณัฑ์
และการบริการขององคก์ร จงึไดำด้ำ�าเนินมาตรการทัง้ทางตรงและทางออ้มอย่างต่อเน่ือง เพ่ือน�าไปสู่ำมาตรการลดำการปล่อยกา๊ซ
เรือนกระจก ภายใตข้อบเขตท่ีองคก์รควบคุมไดำ ้บริษทัฯ พยายามอย่างเต็มท่ี ท่ีจะลดำการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ตลอดำวงจร
ชีวิตผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ตัง้แต่การจดัำซือ้จดัำจา้ง ไปจนถงึกระบวนการผลิต การใชง้านและการก�าจดัำ รวมทัง้ส่ำงเสำริมใหก้าร
สำรา้งสำงัคมท่ียั่งยืนเป็นไปไดำจ้ริง

ความสำ�าคญัดำงักล่าว บริษทัฯ จงึไดำมี้เขา้ร่วมโครงการลดำกา๊ซเรือนกระจกภาคสำมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ในหวัขอ้
โครงการ Solar rooftop project of Stars Microelectronics (Thailand)Public Company Limited for 1,472.7 KW electricity 
generating capacity ประเภทโครงการ : พลงังานทดำแทน โดำยมีหน่วยงาน สำ�านกังานส่ิำงแวดำลอ้มภาคท่ี 6 และองคก์ารบริหาร
จดัำการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) เป็นผูป้ระเมินผล

ในปี 2565 ท่ีผ่านมาไดำมี้การขยายผลและตรวขสำอบร่วมกบัหน่วยงานดำงักล่าวอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุผลระยะยาวของ
โครงการ
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การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทัง้จากทางตรงและทางออ้มของบริษทัฯ มีแนวโนม้ลดำลงอย่างต่อเน่ือง โดำยสำมัพนัธก์บั
ลกัษณะสิำนคา้ท่ีผลิตในปีนัน้ๆ ซ่ึงมีอตัลกัษณแ์ตกต่างกนัไป โดำยเฉพาะในปี 2564 ท่ีแมมี้การคา้ขายกบัลูกคา้ภายในประเทศ 

ท่ีมีศกัยภาพและสิำนคา้ท่ีตอ้งการใชน้�า้มนัดีำเซลเพ่ิมขึน้

บริษทัฯ ยงัคงยดึำมั่นเห็นความสำ�าคญัของผลกระทบเหล่านี ้โดำยน�าเสำนอผลิตภณัฑท์ดำแทนซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิำงแวดำลอ้มต่อลูกคา้ 
อีกทัง้พยายามท่ีจะลดำการใชพ้ลงังานใหน้อ้ยลงและหาพลงังานทดำแทนพรอ้มปลุกฝังจิตสำ�านึกสำรา้งความตระหนกักบัพนกังาน
ใหเ้ห็นถงึความสำ�าคญัของการลดำการใชพ้ลงังานซ่ึงเป็นผลประจกัษ์ในดำชันีชีว้ดัำทางออ้มในปี 2565 เช่นกนั

ตารางแสดงการลดลงของการลดปริมาณคารบ์อนอย่างต่อเน่ืองของบริษทั

เพ่ือเป็นผูน้�าในการแก้ไขปัญหาสำภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอ้น บริษทัฯ ยงัคงวิสำยัทศันแ์ละตัง้เป้าหมายเพ่ือเป็นองคก์ร 
ท่ีเป็นกลางทางคารบ์อน (carbon neutral / net zero carbon emission) ภายใน 15 ปี ซ่ึงเร็วกว่าเป้าหมายท่ีภาคีสำหประชาชาติ
ท่ีตัง้ไวใ้น ค.ศ. 2050 และเป้าหมายของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2608 ทัง้โดำยตรงผ่านการลดำการสำรา้งกา๊ซเรือนกระจกและ
คารบ์อนในชัน้บรรยากาศ และทางออ้มผ่านเสำริมประสิำทธิภาพกระบวนการผลิตและโครงการต่างๆ อาทิเช่น

• การส่ำงเสำริมการพฒันาแพลตฟอรม์การซือ้ขายหรือแลกเปล่ียนคารบ์อนเครดิำต (Carbon Credit Exchange Platform) ซ่ึงใช้
เทคโนโลยี Block chain ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิำงแวดำลอ้ม ปราศจากพลงังานฟุ่มเฟือยในกระบวนการ

• การติดำตัง้โซลารเ์ซลลท์ัง้ภายในองคก์ร ชุมชนใกลเ้คียง และพืน้ท่ีทุรกนัดำารอนัเป็นประโยชนสู์ำงสุำดำ
• การมุ่งเนน้ในการสำรา้งตลาดำและเทคโนโลยีเพ่ือพลงังานสำะอาดำและพลงังานหมุนเวียนในทุกรูปแบบ
• การสำนบัสำนุน พฒันา และน�าเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือพฒันาศกัยภาพของประเทศในการผลิต ประกอบและใชง้านยาน

ยนต์ไฟฟ้าเพ่ือลดำการใชพ้ลงังานฟอสำซิล
• การปรบัแผนโฮลติง้สำ�าหรบังานเทคโนโลยีสำารสำนเทศให้ใชเ้ครือข่ายการใหบ้ริการท่ีใชพ้ลงังานสำะอาดำ
• การส่ำงเสำริมความรูเ้ก่ียวกบัความเป็นกลางทางคารบ์อน พลงังานรูปแบบต่างๆ และการประยุกต ์ใช้ในอุตสำาหกรรมแบบ

บูรณาการร่วมกบัสำถานศกึษา ชุมชนและพนกังานในองคก์ร
• จดัำแผนและจดัำตัง้กองทุนเพ่ือบริหารคารบ์อนเครดิำต
• การส่ำงเสำริมโครงการวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัส่ิำงแวดำลอ้มหรือเทคโนโลยีเพ่ือลดำผลกระทบของภาวะโลกรอ้นร่วมกบั

มหาวิทยาลยัและสำถาบนัการศกึษา

ขอ้รอ้งเรียน

 บริษทัฯ ยงัค�านึงถงึความรบัผิดำชอบต่อชุมชนรอบขา้ง จงึดำ�าเนินการจดัำท�าหนงัสืำอเพ่ือสำอบถามขอ้รอ้งเรียนไปยงัหน่วยงานดำงันี้
สำ�านกังานนิคมอุตสำาหกรรมบางปะอิน, เทศบาลต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัำพระนครศรีอยุธยา และอุตสำาหกรรม
จงัหวดัำพระนครศรีอยุธยา ผลสำรุปทัง้ 3 หน่วยงาน ไม่พบขอ้รอ้งเรียนในปี 2565
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การบริหารจดัการมลพิษ 

บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสำ�าคญักบัการดำ�าเนินการป้องกนั
และควบคุมผลกระทบทางส่ิำงแวดำลอ้มต่างๆ ท่ีเกิดำจากการ
ดำ�าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนดำ และ
พฒันาปรบัปรุงคุณภาพส่ิำงแวดำลอ้มใหดี้ำย่ิงขึน้

โดำยอา้งถงึประกาศกระทรวงอุตสำาหกรรม เร่ืองก�าหนดำค่า
ปริมาณของสำารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 
พ.ศ.2549 บริษทัฯ จงึไดำด้ำ�าเนินการจดัำท�ารายงานตรวจวดัำ
คุณภาพส่ิำงแวดำลอ้มเพ่ือจดัำส่ำงให้กบัสำ�านักสำวสัำดิำการและ
คุม้ครองแรงงานจงัหวดัำพระนครศรีอยุธยาเป็นประจ�าทุกปี 
เพ่ือสำรา้งความตระหนกัและใหค้วามสำ�าคญักบัการดำ�าเนินการ
ป้องกนัและควบคุมมลพิษทางอากาศ 

การบริหารจดัการวตัถุอนัตราย

บริษทัฯ ไดำด้ำ�าเนินการโดำยค�านึงถงึ การบริหารจดัำการวตัถุ
อนัตรายโดำยให้สำอดำคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนดำ
และลดำความเส่ีำยงต่อสุำขภาพของผูป้ฏิบติังานและผู้ใชง้าน
จากวตัถุอนัตรายตลอดำจนลดำผลกระทบของวตัถุอนัตรายต่อ
ส่ิำงแวดำลอ้มอีกดำว้ย รวมทัง้จดัำอบรมให้ความรูก้บัพนกังาน 
ใหรู้ถ้งึขอ้ควรระวงัขณะปฏิบติังานกบัวตัถุอนัตรายพรอ้มกนั
นี ้บริษทัฯ ไดำด้ำ�าเนินการกบัวตัถุอนัตรายท่ีใช้ในโรงงานดำงันี้

EN1-5.1 สารเคมี บริษทัฯ ไดำจ้ดัำท�าบญัชีรายช่ือสำารเคมี
อนัตรายพรอ้มแสำดำงรายละเอียดำขอ้มูลความปลอดำภยัของ
สำารเคมีอนัตรายน�าส่ำงสำ�านักงานสำวสัำดิำการและคุม้ครอง
แรงงานจงัหวดัำพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเน่ืองทุกปี ดำ�าเนิน
การกฎกระทรวง ก�าหนดำมาตรฐานในการบริหาร จดัำการและ
ดำ�าเนินการดำ้านความปลอดำภยั อาชีวอนามัยและสำภาพ
แวดำลอ้มในการท�างานเก่ียวกบัสำารเคมีอนัตราย พ.ศ.2556 

• บริษทัฯ ร่วมกนัรกัษาและพฒันาสำภาพแวดำลอ้มในชุมชน
และสำงัคมอย่างยั่งยืน

• บริษทัฯ สำนบัสำนุนและมีส่ำวนร่วมในการบ�าเพ็ญประโยชน์
สำาธารณะ

ดำา้นการบริหารจดัำการ สำรรหา และจา้งงาน บริษทัฯ มีนโยบาย
ชดัำเจน และก�าหนดำการจา้งงานพนกังานตัง้แต่พนกังานระดำบั
ปฏิบติัการ ให้สำามารถรบัไดำเ้ฉพาะพนกังานท่ีมีอายุ 18 ปี 
บริบูรณเ์ท่านัน้ ทัง้นีใ้นบริษทัฯดูำแลและเคารพในหลกัสิำทธิ
มนุษยชน โดำยไม่มีการข่มเหง ข่มขู่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบติั
เร่ือง เพศ เชือ้ชาติ ศาสำนา และวฒันธรรม ในบริษทัฯ มีการ
จา้งงานชาวต่างชาติทัง้จากทางประเทศทางตะวนัตก เช่น 
เยอรมนั หรือจากทางฝ่ังตะวนัออกหรือ เอเชีย เช่น อินเดีำย 
สิำงคโปร ์และฟิลิปปินสำ ์เป็นตน้ ทัง้นีก้ารพิจารณาการจา้งงาน
นัน้ใหเ้ป็นไปตามคุณสำมบติั ประสำบการณ ์ และความรูค้วาม
สำามารถท่ีเหมาะสำมกบัต�าแหน่งงานนัน้ๆ เป็นสำ�าคญั

บริษทัยดึำมั่นในสิำทธิมนุษยชนและเปิดำกวา้งในการรบัฟังความ
เห็น ขอ้เสำนอแนะ และเปิดำโอกาสำใหพ้นกังานไดำมี้ส่ำวนร่วม และ
บทบาทในการร่วมกนัสำอดำส่ำองดูำแล และพฒันาองคก์รไปดำว้ย
กน้ จากพนกังานทุกระดำบัชัน้โดำยบริษทัเปิดำโอกาสำและช่อง
ทางใหส่ื้ำอสำาร และเขา้ถงึผูบ้ริหารระดำบัสูำงไดำ ้ ผ่านทางหนา้
เว็บไซตข์องบริษทั, email : complainbox@starsmicro.com 
หรือสำ�าหรบัพนกังานในส่ำวนปฏิบติัการท่ีไม่สำะดำวกส่ืำอสำารผ่าน 
e-mail หรือ จดำหมายอิเล็กทรอนิกสำ ์ บริษทัยงัไดำจ้ดัำให้มี 
ช่องทางเพ่ิมเติมคือ กล่องรบัความคิดำเห็นซ่ึงสำามารถประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ไดำ้โดำยตรงและสำามารถเปิดำไดำเ้พียง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเท่านัน้

EN1-5.2 เคร่ืองก�าเนิดรงัสีทางอุตสาหกรรม บริษทัฯ มี
เคร่ืองก�าเนิดำรงัสีำทางอุตสำาหกรรมไวค้รอบครองเพ่ือตรวจ
สำอบคุณภาพของผลิตภณัฑ ์โดำยมีเจา้หนา้ท่ีผ่านการอบรมใน
ดำา้นความปลอดำภยัรงัสีำเป็นผูดู้ำแล ผลการตรวจประเมินโดำย
สำถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
ผ่านเกณฑ ์เกณฑม์าตรฐานอา้งอิง ตรวจท่ีระยะ 5 เซนติเมตร 
จากผนงัเคร่ืองฯ อตัราปริมาณรงัสีำจะตอ้งไม่เกิน 0.5 mR/hr. 
(µSv/hr) อา้งอิง FDA 21 CFR 1020.40 และ 61010-2-091

ส่วนท่ี 4 การจดัการดา้นความย ั่งยืนในมิติสงัคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสงัคม 

บริษทัฯ ยดึำมั่นในการดำ�าเนินธุรกิจภายใตก้ารก�ากบักิจการท่ีดีำ 
และยึดำหลกัจริยธรรมควบคู่ไปกบัการใส่ำใจดูำแลรกัษาส่ิำง
แวดำลอ้มและสำงัคม บริษทัสำ�านึกท่ีจะรบัผิดำชอบต่อสำงัคม เพ่ือ
ให้สำอดำคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผูมี้
ความรบัผิดำชอบ (RBA : Responsible Business Alliance 
Policy) โดำยค�านึงถงึผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำย (Stakeholders) ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รตัง้แต่ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ 
ชุมชน ตลอดำจนสำงัคมวงกวา้ง ทัง้นี ้ เพ่ือน�าไปสู่ำการพฒันา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ดำงันัน้การจดัำกิจกรรม การมีส่ำวนร่วมรบัผิดำ
ชอบต่อสำงัคม(Corporate Social Responsibility Policy : CSR) 
นัน้ จึงมีความสำ�าคญัอย่างย่ิงในการสำรา้งสำรรคก์ารดำ�าเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชน บริษัทฯ จึงก�าหนดำ
นโยบายความรบัผิดำชอบต่อชุมชนและสำงัคม ดำงันี้

• บริษทัฯ สำ�ารวจสำภาพชุมชนและสำงัคมโดำยรอบบริษทัฯ 
เพ่ือรบัทราบถงึผลกระทบจากการดำ�าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
เพ่ือน�ามาพิจารณา แก้ไขและปรบัปรุงการดำ�าเนินงาน 

• บริษัทฯ สำนับสำนุนโครงการและการดำ�าเนินกิจกรรม 
จิตอาสำาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสำงัคม

3.4.2 ผลการด�าเนินงานดา้นสงัคม

การรบัรองเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิ 
ในการร่วมเจรจา

บริษทัฯ ใหค้วามสำ�าคญัเป็นอย่างย่ิงสำ�าหรบัการเขา้ร่วมรบัฟัง
ปัญหาท่ีเกิดำจากการท�างานและพรอ้มท่ีจะแก้ไขใหดี้ำขึน้ย่อม
เป็นหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารพึงกระท�าต่อพนกังาน เพราะนอกจาก
จะท�าให้พนกังานมีขวญัและก�าลงัใจท่ีดีำในการท�างานแลว้ 
ยงัท�าใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯ นัน้เป็นไปอย่างราบร่ืน
อีกดำว้ย โดำยเฉพาะปัญหาท่ีมีลกัษณะร่วมกนั การรวมกลุ่มของ
พนกังานจงึเปรียบเสำมือนเวทีท่ีพนกังานสำามารถแสำดำงความ
คิดำเห็นเก่ียวกบัอุปสำรรคในการท�างานและความตอ้งการของ
ตนเก่ียวกบัเง่ือนไขการท�างาน ประเด็ำนท่ีพนกังานก�าหนดำขึน้
จากการหารือดำงักล่าว คือส่ิำงท่ีผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสำนใจและ
เร่งแก้ไข จากความสำ�าคญัดำงักล่าว บริษทัฯ ไดำจ้ดัำการเลือกตัง้
คณะกรรมการสำวสัำดิำการในสำถานประกอบกิจการ เพ่ือเป็น
ตวัแทนพนกังานในการร่วมปรกึษาหารือ ดูำแลและเสำนอความ
คิดำเห็นในเร่ืองสำวสัำดิำการต่างๆ โดำยดำ�าเนินตามประกาศ พ.ร.บ 
คุม้ครองแรงงาน ปี 2541 มีบทบญัญติัใหน้ายจา้งจดัำใหมี้คณะ
กรรมการสำวสัำดิำการในสำถานประกอบกิจการ ภายใน 30 วนั 
นับตัง้แต่วนัท่ีมีลูกจา้งครบ 50 คน โดำยก�าหนดำให้สำถาน
ประกอบกิจการเลือกตัง้คณะกรรมการสำวสัำดิำการในสำถาน
ประกอบกิจการไดำ ้1 คณะ

mailto:complainbox@starsmicro.com


34แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การจา้งและเลิกจา้งอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
บริษทัฯ มีนโนบายการจา้งงานอย่างเสำมอภาค เท่าเทียม เคารพในสิำทธิและเสำรีภาพของพนกังาน ไม่แบ่งแยก หรือจ�ากดัำเพศ
สำภาพ นอกจากนีย้งัเปิดำโอกาสำ และพิจารณาจา้งงานผูด้ำอ้ยโอกาสำ/ผูพิ้การใหท้�างานในส่ำวนงานท่ีปลอดำภยัเหมาะสำมตามเง่ือนไข 
และศกัยภาพตามแต่ละบุคคล เคารพสิำทธิเสำรีภาพในการเลือก รวมถงึไม่ใชแ้รงงานเด็ำก ไม่ใชค้วามรุนแรงในการข่มขู่ หรือความ
รุนแรงกบัพนกังานลูกจา้ง นอกจากนีใ้นส่ำวนของกระบวนการการเลิกจา้ง บริษทัมีขัน้ตอนและขอ้ก�าหนดำในการดำ�าเนินการอย่าง
ชดัำเจน เพ่ือความถูกตอ้งและเป็นธรรมกบัลูกจา้งทุกระดำบัชัน้

ตารางปริมาณการจา้งงานคนพิการและใหส้มัปทานรา้นคา้ผูดู้แลคนพิการมาเปิดในบริษทั

หวัขอ้การด�าเนินงาน หน่วย
ปี

2563 2564 2565
พนกังานประจ�า คน 1,123 1,085 1,101

พนกังานชั่วคราว คน - - -

จา้งงานคนพิการในสำถานประกอบการ คน 5 5 5

สำมัปทานรา้นคา้คนพิการ รา้นคา้ 7 7 7

ตารางแสดงอตัราส่วนของพนกังานหญิงต่อพนกังานชาย

ขอ้มูลการด�าเนินงาน
อตัราส่วนค่าตอบแทน

2563 2564 2565
พนกังานรายเดืำอน

เพศชาย 1 1 1

เพศหญิง 0.98 0.98 0.98

พนกังานรายวนั

เพศชาย 1 1 1

เพศหญิง 1 1 1

การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนกังานตามความเหมาะสำมและเป็นธรรมตาม ประสำบการณ ์ความรู ้ความสำามารถ 
ของ พนกังานในต�าแหน่งงานนัน้ๆ ทัง้นีจ้ะพิจารณาใหส้ำอดำคลอ้งตามกฎหมายแรงงาน สำามารถแข่งขนัไดำใ้นพืน้ท่ีเดีำยวกนั หรือ
ใกลเ้คียง และธุรกิจอุตสำาหรรมท่ีเหมือน หรือใกลเ้คียงกนั โดำยไดำมี้การจดัำท�าโครงสำรา้งเงินเดืำอน และสำวสัำดิำการ เพ่ือเป็นกรอบ
ในการพิจารณา ท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาสำรรหาพนกังานใหม่ และปรบัเงินเดืำอน ซ่ึงปัจจุบนันอกจากค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บั
พนกังานแลว้ บริษทัยงัมีสำวสัำดิำการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก อาทิ เช่น สำวสัำดิำการเบีย้ขยนัรายเดืำอน, ค่ากะ, ค่าความช�านาญในงาน และ
ค่าต�าแหน่ง และอ่ืนๆ ดำงันี้

• สำวสัำดิำการสำ�าหรบัพนกังานทุกระดำบัในดำา้นต่างๆ ไดำแ้ก่ วนัลาพกัรอ้น ลางานเพ่ือสำมรสำ ลาคลอดำบุตร การใหเ้งินช่วยเหลือ
กรณีพนกังานหรือครอบครวัของพนกังานเสีำยชีวิต กองทุนสำ�ารองเลีย้งชีพ การอบรมใหค้วามรู ้การตรวจสุำขภาพประจ�าปี 
เป็นตน้

• กิจกรรมงานเลีย้งประจ�าปี ประจ�าไตรมาสำ เช่นงานเลีย้งปีใหม่ งานเลีย้งขอบคุณ (การท�างานบรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไวร่้วมกนั) 
• สำวสัำดิำการรถรบัส่ำงพนกังานใหค้รอบคลุมพืน้ท่่ีพกัอาศยัของพนกังาน 
• สำวสัำดิำการโรงอาหารโดำยจดัำใหมี้ ขา้วสำวยฟรี พรอ้มอาหารท่่ีถูกสุำขลกัษณะและจ�าหน่ายในราคาท่่ีเหมาะสำม
• สำวสัำดิำการพืน้ท่ีพกัผ่อนในเวลาพกั 
• กองทุนสำ�ารองเลีย้งชีพ
• ประกนัชีวิตกลุ่ม และ ประกนัชีวิตเพ่ือรกัษาพยาบาล
• โบนสัำประจ�าปี

การจ่ายค่าตอบแทนและการประเมินผลประจ�าปี ของพนกังานจะเช่ือมโยงกบการปฏิบติังานของพนกังานทุกระดำบั ในรูปแบบ
ของดำชันีชีว้ดัำผลการปฏิบติังาน (KPI) ซ่ึงพนกังานแต่ละคนจะไดำร้บัการประเมินจากผูบ้งัคบับญัชา โดำยการขึน้เงินเดืำอนและ
การจ่ายโบนสัำประจ�าปี จะขึน้อยูกบัผลการปฏิบติังานตามการประเมินผล KPI ของพนกังานแต่ละท่าน

• บริษทัฯ มีการก�าหนดำโครงสำรา้งค่าตอบแทนท่ีชดัำเจน เพ่ือสำรา้งแรงจูงใจใหพ้นกังานทุกระดำบัปฏิบติังานใหส้ำอดำคลอ้งกบั
เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

• บริษทัฯ ก�าหนดำนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และมีการส่ืำอสำารใหพ้นกังานรบัทราบโดำยทั่วกนั โดำยมีเกณฑก์ารขึน้
เงินเดืำอนพนกังานเทียบกบัระดำบัผลการประเมินของพนกังาน เช่น ระดำบัเกรดำ A, B, C, D 

• บริษทัฯ จดัำสำวสัำดิำการรถรบัส่ำง เพ่ืออ�านวยความสำะดำวกในการเดิำนทางใหก้บัพนกังาน ช่วยลดำภาระค่าใชจ่้ายของพนกังาน 
ลดำปัญหาการจราจร และเป็นการช่วยประหยดัำพลงังานอีกดำว้ย

• บริษทัฯ ไม่มีชุดำยูนิฟอรม์ให้กบัพนกังาน แต่จะมีชุดำแต่งกายให้พนกังานสำ�าหรบัพนกังานเขา้ท�างานในสำายการผลิต 
พรอ้มอุปกรณเ์คร่ืองมือสำ�าหรบัการท�างาน
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การรวมกลุ่มเจรจาต่อรองสิทธิประโยชนข์องพนกังาน 

บริษทัฯ ใหค้วามสำ�าคญัเป็นอย่างย่ิงสำ�าหรบัการเขา้ร่วมรบัฟังปัญหาท่ีเกิดำจากการท�างานและพรอ้มท่ีจะแก้ไขใหดี้ำขึน้ย่อมเป็น
หนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารพึงกระท�าต่อพนกังาน เพราะนอกจากจะท�าให้พนกังานมีขวญัและก�าลงัใจท่ีดีำในการท�างานแลว้ ยงัท�าให ้
ผลประกอบการของบริษทัฯ นัน้เป็นไปอย่างราบร่ืนอีกดำว้ย โดำยเฉพาะปัญหาท่ีมีลกัษณะร่วมกนั การรวมกลุ่มของพนกังาน 
จงึเปรียบเสำมือนเวทีท่ีพนกังานสำามารถแสำดำงความคิดำเห็นเก่ียวกบัอุปสำรรคในการท�างานและความตอ้งการของตนเก่ียวกบั
เง่ือนไขการท�างาน ประเด็ำนท่ีพนกังานก�าหนดำขึน้จากการหารือดำงักล่าว คือส่ิำงท่ีผูบ้ริหารตอ้งให้ความสำนใจและเร่งแก้ไข 

จากความสำ�าคญัดำงักล่าว บริษทัฯ ไดำจ้ดัำการเลือกตัง้คณะกรรมการสำวสัำดิำการในสำถานประกอบกิจการ เพ่ือเป็นตวัแทนพนกังาน
ในการร่วมปรกึษาหารือ ดูำแลและเสำนอความคิดำเห็นในเร่ืองสำวสัำดิำการต่างๆ โดำยดำ�าเนินตามประกาศ พ.ร.บ คุม้ครองแรงงาน  
ปี 2541 มีบทบญัญติัใหน้ายจา้งจดัำใหมี้คณะกรรมการสำวสัำดิำการในสำถานประกอบกิจการ ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีมีลูกจา้ง
ครบ 50 คน โดำยก�าหนดำใหส้ำถานประกอบกิจการเลือกตัง้คณะกรรมการสำวสัำดิำการในสำถานประกอบกิจการไดำ ้1 คณะ

ความปลอดภยัในการท�างาน

นโยบายของบริษทัฯ ท่ีระบุไวใ้นระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) หวัขอ้เร่ือง ความปลอดภยั
และสุขภาพในการท�างาน บริษทัมีแนวทางการปฏิบติัอย่างชดัำเจนดำงันี้

• บริษทัฯจะป้องกนัมิใหเ้กิดำอุบติัเหตุ การบาดำเจ็บ หรือการเจ็บไขจ้ากการท�างาน ทัง้นี ้ โดำยผ่านทางความร่วมมืออนัดีำของ
พนกังานของบริษทัทุกคน บริษทัจะไม่หยุดำยัง้ในการคน้ควา้และจดัำการกบัความเส่ีำยงภยัต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดำขึน้จากการ
ท�างาน

• บริษทัฯจะจดัำใหมี้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ ์และการฝึกอบรมเพ่ือใหเ้กิดำความปลอดำภยัแก่ คนงานและทรพัยสิ์ำนต่างๆ ของ 
บริษทัฯ

• บริษทัฯจะเขา้มาดูำแลอย่างทนัท่วงที อย่างมีประสิำทธิภาพในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบติัเหตุซ่ึงเกิดำขึน้จากการปฏิบติังาน
• บริษทัฯจะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดำภบัอย่างเคร่งครดัำ
• บริษทัฯจะดำ�าเนินการการพฒันาและจดัำการฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานเพ่ือใหม้ั่นใจว่าพนกังานของบริษทัฯทุกคนเขา้ใจและไดำ้

รบัขอ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกบัสำภาพแวดำลอ้มในสำถานท่ีท�างาน ขัน้ตอนกระบวนการท�างาน และทราบถงึความเจ็บไขท่ี้อาจเกิดำ
ขึน้จากการท�างาน

นอกจากบริษทัฯ จดัำใหมี้การปฐมนิเทศใหค้วามรูแ้ละเพ่ือย�า้เตือนใหพ้นกังานตระหนกัเร่ืองความปลอดำภยัในการท�างานแลว้ 
แผนกความปลอดำภยัยงัมีการสำ�ารวจคุณภาพ และความพรอ้มใชง้านของอุปกรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความปลอดำภยั เช่นถงัดำบัเพลิง 
สำญัญาณเตือนเหตุฉุกเฉิน อุปกรณป้์องกนัPPE และระบบเสีำยงตามสำาย เป็นตน้ ท่ีสำ�าคญัคือการจดัำฝึกซอ้ม เพ่ือเตรียมความ
พรอ้มในการรบัมือเหตุการณฉุ์กเฉิน เช่นการซอ้มอพยพหนีไฟประจ�าปีใหก้บัพนกังานทัง้โรงงานทุกปี

ตารางสถิติการเกิดอุบติัเหตุ/อตัราการหยุดงาน/อตัราการเจ็บป่วย ท่ีเกิดจากการท�างาน
 

ขอ้มูลด�าเนินงาน หน่วย
ปี

2563 2564 2565

ตวัแทนนายจา้งและเจา้หนา้ท่ีความปลอดำภยั คน 8 8 8

ตวัแทนลูกจา้ง คน 7 7 7

อตัราการบาดำเจ็บจากการท�างาน (IR) ราย/ชั่วโมงการท�างาน 0 0 0

อตัราการเกิดำโรคจากการท�างาน (ODR) ราย/ชั่วโมงการท�างาน 0 0 0

อตัราการเกิดำอุบติัเหตุถงึขัน้หยุดำงาน (LDR) ราย/ชั่วโมงการท�างาน 0 0 0

อตัราการลาหยุดำท่ีเกิดำจากการเจ็บป่วยจากการท�างาน (AR) ราย/ชั่วโมงการท�างาน 1 0 0

จ�านวนผูเ้สีำยชีวิตจากการท�างาน คน 0 0 0
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การจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มการท�างานท่ีมีความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีดี

บริษทัฯ มีความเช่ือมั่นว่าการท�างานท่ีมีสำภาพแวดำลอ้มปลอดำภยั มีมาตรการท่ีเหมาะสำมสำ�าหรบัความปลอดำภยั รวมถึง 

อาชีวอนามยัท่ีดีำสำ�าหรบัพนกังาน ย่อมท�าใหพ้นกังานมีความอุ่นใจพรอ้มและมีความมุ่งมั่นท่ีจะท�างานอย่างเต็มก�าลงัความสำามารถ 
ดำงันัน้ บริษทัฯ จึงมีความห่วงใย ต่อชีวิต สุำขภาพของพนกังาน คู่ธุรกิจและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงไดำจ้ดัำท�าระบบการจดัำการดำา้น 
อาชีวอนามยั ความปลอดำภยัและส่ิำงแวดำลอ้ม มาใชก้บัระบบและกระบวนการดำ�าเนินงานของบริษทัฯ สำตารส์ำมีความมุ่งมั่นในการ
จดัำการดำา้นอาชีวอนามยั ความปลอดำภยัและส่ิำงแวดำลอ้ม โดำยก�าหนดำเป็นนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางสำ�าหรบัการปฏิบติัซ่ึงรวมถงึ
การพฒันาและปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 

โครงการต่างๆ ท่ีบริษทัไดด้�าเนินการมีดงันี ้

• โครงการตรวจสุำขภาพประจ�าปีใหก้บัพนกังาน วตัถุประสำงคเ์พ่ือควบคุมความเส่ีำยงต่อสุำขภาพและความปลอดำภยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมขององคก์ร

รูปภาพแสดงถงึกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ�าปี 2565

• กิจกรรมซอ้มแผนอพยพหนีไฟประจ�าปี ดำว้ยการจดัำฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานโดำยเชิญวิทยากรท่ีมีประสำบการณเ์ช่ียวชาญ
ในดำา้นนี ้เพ่ือเป็นซอ้มแผนกรณีเกิดำเหตุไฟไหมห้รือเหตุการณฉุ์กเฉินอ่ืนๆ 

• โครงการห่วงใยเพ่ือนสำตารส์ำให้ห่างไกลโควิดำ บริษทัฯ ไดำจ้ดัำท�าระบบมาตรการป้องกนัและระวงัภยัจากไวรสัำโควิดำ-19  
อาทิ ประกาศระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติัตวัขณะท่ีอยู่ในโรงงาน, จดัำหน่วยงานให้ค�าปรึกษาแก่พนกังานท่ีมีขอ้สำงสำยั,  
จดัำหาอุปกรณป้์องกนัและจดัำหาวคัซีนสำ�าหรบัพนกังาน, ตรวจ ATK (Antigen test kit) ใหก้บัพนกังานเพ่ือเป็นการตรวจการติดำ
เชือ้โควิดำเชิงรุก เป็นตน้

การออมและสรา้งหลกัประกนัทางการเงินใหก้บัพนกังาน

บริษทัมีการจดัำตัง้กองทุนสำ�ารองเลีย้งชีพ (PVD) หรือสำหกรณอ์อมทรพัยส์ำ�าหรบัพนกังาน การจดัำตัง้กองทุนสำ�ารองเลีย้งชีพใน
สำถานประกอบการ นบัว่าเป็นสำวสัำดิำการอีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะสำามารถดูำแลพนกังาน ไดำมี้แหล่งออมเงินท่ีเป็นระบบสำ�าหรบัรองรบั
หลงัเกษียณ รวมทัง้สำนบัสำนุนใหพ้นกังานมีความรูค้วามเขา้ใจในการบริหารจดัำการดำา้นเงินออมอีกดำว้ย สำดัำส่ำวนการเขา้ร่วม 
เงินออมกองทุนสำ�ารองเลีย้งชีพของพนกังานในปัจจุบนัคิดำเป็นจ�านวนรอ้ยละ 85%

การพฒันาบุคลากร

บริษทัฯ ใหค้วามสำ�าคญัในการใหค้วามรู ้และฝึกอบรม ทัง้ตามท่ีกฏหมายก�าหนดำ และเพ่ือพฒันาศกัยภาพของพนกังาน รวมถงึ
เพ่ือความปลอดำภยัในการท�างานของพนกังาน โดำยบริษทัฯ จดัำใหมี้การฝึกอบรมพนกังานก่อนเร่ิมงาน ทัง้นีเ้พ่ือใหพ้นกังาน
สำามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีรบัผิดำชอบไดำอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย�า รวมถึงยงัมีการฝึกอบรมดำา้นความรูแ้ละทกัษะเฉพาะดำา้น  
(Technical Training) เพ่่ือเป็นการเพ่ิมพูนทกัษะ ความรูใ้หก้บัพนกังานจนสำามารถปฏิบติังานไดำอ้ย่างถูกตอ้ง ไดำม้าตรฐานตรง
ตามเป้าหมายนโยบาย และสำามารถส่ำงมอบสิำนคา้และบริการไดำต้รงตามท่ีลูกคา้ก�าหนดำ รวมถงึป้องกนัและลดำความเส่ีำยงท่ีจะ
เกิดำอุบติัเหตุในการท�างานให้ ไดำน้อ้ยท่ีสุำดำ เพ่ือบริษทัฯ สำามารถดำ�าเนินกิจการไดำอ้ย่างยั่งยืน ตลอดำจนการฝึกอบรมทกัษะและ
ความสำามารถท่ีสำอดำคลอ้งเก่ียวขอ้งกบัแผนพฒันาธุรกิจ สิำนคา้และบริการขององคก์รในอนาคตโดำยบริษทัฯ รบัผิดำชอบโดำย
ฝ่ายทรพัยากรบุคคล ส่ำวนงานฝึกอบรมไดำจ้ดัำการฝึกอบรมใหพ้นกังานของบริษทัฯ อย่างต่อเน่่ือง
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บริษทัฯ ใหค้วามสำ�าคญัต่อการพฒันาทกัษะความสำามารถในการท�างานของพนกังานตามความเหมาะสำม และสำอดำคลอ้งกบัแผน
ธุรกิจของบริษทัทัง้ปัจจุบนั และแผนพฒันาในอนาคต โดำยท่ีผ่านมาไดำมี้การจดัำฝึกอบรมทุกส่ำวนงานตามเวลาและโอกาสำท่ีเหมาะ
สำม ตวัอย่างการอบรมในหวัขอ้เร่ืองต่างๆ เช่น การอบรม และซอ้มอบยพหนีไฟ, การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้, ความปลอดำภยัใน
การท�างานเก่ียวกบัรงัสีำ การบริหารจดัำการอนุรกัษพ์ลงังาน, ภาษาองักฤษเพ่ือการท�างาน, ภาษาองักฤษสำ�าหรบัผูจ้ดัำการ และ
การฝึกอบรมเฉพาะดำา้นเฉพาะกลุ่ม หรือส่ำวนงานในทกัษะและหนา้งานเฉพาะ เป็นตน้ บริษทัฯ ไดำจ้ดัำท�าแผนอบรม จ�านวน
พนกังานท่ีผ่านการอบรมในแต่ละปีส่ำงใหก้รมพฒันาฝีมือแรงงานซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก�าหนดำของกฎหมาย โดำยส่ำงตรงตามเวลา
และครบจ�านวน จงึมิตอ้งส่ำงเงินเขา้สำมทบกองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน

แผนภูมิแสดงรายงานช ั่วโมงการฝึกอบรมและพนกังานท่ีมีการพฒันาทกัษะหลายดา้น ปี 2563 – 2565

การต่อตา้นคอรปัช ั่น

บริษทัฯ ใหค้วามสำ�าคญั และสำรา้งความตระหนกัรูใ้หแ้ก่พนกังานเร่ืองการดำ�าเนินกิจการอย่างซ่ือสำตัย ์สุำจริต และต่อตา้นทุจริต
คอรร์ปัชั่นท่ีมีระบุใน ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และ ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยา
บรรณของกรรมการ และพนกังาน (Code of Conduct) ซ่ึงพนกังานทุกคน ทุกระดำบัชัน้จะไดำร้บัการส่ืำอสำาร ไดำร้บัเอกสำาร และ
ใหเ้ซ็นเอกสำารรบัทราบนบัตัง้แต่วนัเร่ิมงานวนัแรก ทัง้นีเ้พ่ือใหพ้นกังานไดำร้บัทราบขอ้มูลและแนวทางการปฏิบติัสำอดำคลอ้งตาม
นโยบายหลกัขององคก์รร่วมกนั 

ตารางแสดงจ�านวนพนกังานท่ีผ่านการอบรมต่อตา้นคอรปัช ั่น

ช่ือหลกัสูตร
จ�านวนคนเขา้อบรม/จ�านวนพนกังานลงนาม

2563 2564 2565

ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ/จรรยาบรรณของพนกังาน
Code of Business Ethics & Code of Conduct

212 400 522

การสรา้งความผูกพนัและเพ่ิมความพงึพอใจในการท�างานของพนกังาน

บริษทัฯ มีแผนงานในการสำรา้งความผูกพนั และสำรา้งความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีของพนกังานเองโดำยเฉพาะระดำบัหวัหนา้
งาน ใหเ้ขา้ใจความสำ�าคญัของตนเองท่ีจะสำามารถช่วยสำรา้งความตระหนกัรูใ้หเ้กิดำขึน้ในส่ำวนงานย่อยของตนเอง สำตารส์ำจงึจดัำ
ใหมี้กิจกรรมเพ่ือเสำริมสำรา้งความสำมัพนัธร์ะหว่างลูกนอ้งกบัหวัหนา้งานและผูบ้ริหารระดำบัสูำง เป็นตน้ กิจกรรมดำงักล่าวมีดำงันี้

• Welcome Back 2022 เป็นงานเลีย้งตอ้นรบัการมาท�างานพนกังานวนัแรกของปี
• จบัฉลากลุน้รบัรางวลั เช่น รถจกัรยานยนต ์ตูเ้ย็น สำรอ้ยคอทองค�า เป็นตน้
• Thank You Party 2022
• มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจ�าเป็นใหก้บัพนกังานท่ีมีบา้นและท่ีพกัประสำบภยัน�า้ท่วมเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเบือ้งตน้2563 2564 2565
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2565

50%

40%

30%

20%

10%

0%

16.09
22.14

41.19



38แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

• เพ่ิมพืน้ท่ีพรอ้มจดัำหาส่ิำงอ�านวยความสำะดำวกในบริเวณโรงงานใหเ้ป็นท่ีพกัผ่อนใหก้บัพนกังาน (พืน้ท่ีสีำเขียว)
• เพ่ิมพืน้ท่ีท่ีจอดำรถใหเ้พียงพอสำ�าหรบัพนกังานท่ีมีจ�านวนเพ่ิมขึน้โดำยค�านึงถงึความปลอดำภยัของพนกังานเป็นหลกั
• ส่ำงเสำริมกิจกรรมทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลสำงกรานต ์ ท�าบุญตกับาตรตามวนัสำ�าคญัต่างๆ 

ของพุทธศาสำนา เป็นตน้
• โครงการ “ห่วงใยพนกังาน ใหป้ลอดำภยัจากโควิดำ” โดำยบริษทัฯ ไดำด้ำ�าเนินการจดัำหาวคัซีน ยา และอุปกรณป้์องกนัการติดำเชือ้

ไวรสัำโควิดำ-19 ใหก้บัพนกังานพรอ้มจดัำสำถานท่ีท�างานของพนกังานใหป้ลอดำเชือ้ เพ่ือใหพ้นกังานท�างานอย่างมีความสุำขและ
ปลอดำภยั 

• การสำรา้งทีมสำมัพนัธ ์และสำรา้งความเป็นผูน้�า (SMT Operation Team Outing) ใหก้บัระดำบัหวัหนา้งาน (Supervisor, Leader) 
ในส่ำวนงานการผลิตของบริษทัฯ

• กิจกรรม Thank you party เพ่ือเป็นการขอบคุณพนกังานทุกท่านท่ีเป็นส่ำวนหน่ึงในการบรรลุเป้าหมายการท�างานของไตรมาสำ
ท่ีตัง้ไวร่้วมกนั จดัำขึน้เม่ือเดืำอนตุลาคม 2565

ทัง้นีบ้ริษทัฯ ยงัคงมีการประเมินความพงึพอใจของพนกังานอย่างต่อเน่ือง

ตารางแสดงผลส�ารวจความพงึพอใจของพนกังานในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2565

ระดบั จ�านวนคน รอ้ยละ
พงึพอใจมาก 756 67%
พงึพอใจปานกลาง 339 30%
พงึพอใจนอ้ย 28 2%
ไม่พงึพอใจ 7 1%

จากแบบการประเมินความพงึพอใจดำงักล่าวเพ่ือประกอบดำา้นการบริหารจดัำการก�าลงัคน ในปี 2565 บริษทัต่างๆ ในพืน้ท่ีเดีำยวกนั
และใกลเ้คียงกนั ตลาดำแรงงานมีการแข่งขนัสูำง หลายๆ บริษทัมีการเปิดำรบัสำมคัรพนกังานจ�านวนมาก ส่ำงผลกระทบท�าให้ใน 
ปีนีมี้จ�านวนพนกังานของบริษทัเขา้ออกเพ่ิมสูำงขึน้ โดำยเฉพาะในส่ำวนของพนกังานรายวนั อย่างไรก็ดีำทีมสำรรหายงัคงสำามารถ
บริหารจดัำการและสำรรหาพนกังานไดำต้ามจ�านวนและเวลาตามแผนการการผลิต ท�าใหส้ำามารถดำ�าเนินการผลิต และส่ำงมอบ
สิำนคา้ไดำต้ามแผนท่ีวางไว้ไดำอ้ย่างมีประสิำทธิภาพ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทัฯ

บริษทัฯ ไดำเ้ล็งเห็นความสำ�าคญัของกิจกรรมเพ่ือสำงัคม ในทุกๆ ดำา้น เพ่ือสำรา้งความสุำขและรอยยิม้ให้กบัสำงัคม โดำยผ่านใน 
รูปแบบของกิจกรรม เพ่ือใหพ้นกังานในองคก์รไดำมี้ส่ำวนร่วม เช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต การช่วยเหลือผูป้ระสำบภยัทางธรรมชาติ
หรือความยากล�าบาก การร่วมท�าบุญ เป็นตน้ กิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ไดำจ้ดัำท�าขึน้มานัน้ ไดำส้ำรา้งความรูส้ำึกภาคภูมิใจของ
พนกังานในการไดำร่้วมเป็นส่ำวนหน่ึงในองคก์รและสำงัคม ในขณะเดีำยวกนัยงัเป็นการสำรา้งความสำมัพนัธอ์นัดีำระหว่างพนกังาน
และผูบ้ริหารในการร่วมกนัท�าความดีำเพ่ือสำงัคมอีกดำว้ย กิจกรรมท่ีบริษทัฯ ไดำจ้ดัำท�าเพ่ือสำงัคมในปี 2565 มีดำงันี้
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• กิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” โดำยเปิดำรบัปฏิทินตัง้โตะ๊เก่า ไปมอบใหก้บัมูลนิธิสำอนคนตาบอดำแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถมัภอ์ย่างต่อเน่ือง เพ่ือน�าไปจดัำท�าส่ืำอการเรียนการสำอนพรอ้มมอบทุนการศกึษา

• โครงการ “หน่ึงคนใหห้ลายคนรบั” บริษทัฯ ร่วมกบัภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 2 จงัหวดัำลพบุรี สำภากาชาดำไทย จดัำกิจกรรม
บริจาคโลหิตอย่างต่อเน่ือง ภายใตช่ื้อโครงการ หน่ึงคนใหห้ลายคนรบั เพ่ือเชิญชวนใหพ้นกังานภายในองคก์รร่วมกนับริจาค
โลหิตเพ่ือช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย ์

• กิจกรรม “ร่วมบุญทอดำผา้ป่าชวนจิตอาสำาท�าความสำะอาดำวดัำ” บริษทัฯ ใหค้วามสำ�าคญัดำา้นการปลูกฝังใหพ้นกังานขององคก์ร
มีจิตสำาธารณะเพ่ือช่วยเหลือสำงัคม จงึเชิญชวนพนกังานจิตอาสำามาร่วมบุญทอดำผา้ป่าสำามคัคีพรอ้มทัง้ ร่วมกนัท�าความ
สำะอาดำลานวดัำ ลา้งหอ้งน�า้ เพ่ือสำรา้งบุญสำรา้งกุศลร่วมกนั ณ วดัำโบสำถ์สำมพรชยั อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัำพระนครศรีอยุธยา

• กิจกรรม “ช่วยเหลือเพ่ือนส่ีำขา” บริษทัใหค้วามสำ�าคญัดำา้นการปลูกฝังใหพ้นกังานขององคก์รมีจิตสำาธารณะเพ่ือช่วยเหลือ
สำงัคม จงึเชิญชวนพนกังานจิตอาสำาไปมอบอาหารเม็ดำสำ�าหรบัสุำนขัและแมว ของใชท่ี้จ�าเป็นสำ�าหรบัสุำนขัหรือแมวท่ีเจ็บป่วย 
พรอ้มทัง้ไดำร่้วมกนัท�าความสำะอาดำกรงเลีย้ง อาบน�า้ และป้อนยา ณ สำถานสำงเคราะหส์ำตัวบ์า้นนางฟ้าของสำตัวจ์ร อ�าเภอ 
มวกเหล็ก จงัหวดัำสำระบุรี

• กิจกรรม “มอบน�า้ด่ืำมใหก้บับุคลากรทางการแพทย”์ มอบน�า้ด่ืำมใหก้บัสำถาบนัราชานุกูล กรุงเทพมหานคร จ�านวน 5,000 ขวดำ
เพ่ือสำนบัสำนุนบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีหนา้ท่ีฉีดำวคัซีนใหก้บัประชาชน ในช่วงสำถานการณร์ะบาดำของไวรสัำโควิดำ-19 

• กิจกรรม “มอบน�า้ด่ืำมและส่ิำงของท่ีจ�าเป็นให้กบัมูลนิธิคุณพ่อเรย”์ บริษทัฯ ให้ความสำ�าคญัดำา้นการปลูกฝังให้พนกังานมี 
จิตสำาธารณะเพ่ือช่วยเหลือสำงัคม จงึเชิญชวนพนกังานจิตอาสำาไปมอบน�า้ด่ืำมและของใชท่ี้จ�าเป็นใหก้บัเด็ำกท่ีอยู่ในความดูำแล
ของมูลนิธิคุณพ่อเรย ์ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จงัหวดัำชลบุรี

• กิจกรรม “ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในจงัหวดัำพระนครศรีอยุธยา” บริษทัฯ ร่วมกบัเหล่ากาชาดำ จงัหวดัำพระนครศรีอยุธยา 
และสำ�านกังานพฒันาสำงัคมและความมั่นคงของมนุษยจ์งัหวดัำพระนครศรีอยุธยาเขา้เย่ียมประชาชนในชุมชนในเขตจงัหวดัำ
พระนครศรีอยุธยาท่ีอยู่ในกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผูสู้ำงอายุ ท่ีไดำร้บัผลกระทบจากอุทกภยั เพ่ือมอบอาหาร น�า้ด่ืำมและของใช้
ท่ีจ�าเป็นพรอ้มเงินช่วยเหลือเพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาความเดืำอนรอ้นเบือ้งตน้ 

• กิจกรรม “มอบน�า้ด่ืำมให้กบัผูป้ระสำบอุทกภยั” มอบน�า้ด่ืำมให้กบัเทศบาลต�าบลบางกระสำัน้ อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัำ
พระนครศรีอยุธยาเพ่ือน�าไปบรรจุถุงยงัชีพไปมอบใหก้บัประชาชนในชุมชนท่ีอยู่ริมตล่ิงฝ่ังแม่น�า้เจา้พระยาท่ีไดำร้บัผลกระทบ
จากอุทกภยั

การสานเสวนาร่วมกบัชุมชน

บริษทัฯ ไดำจ้ดัำตัง้คณะท�างาน CSR ดำา้นการมีส่ำวนร่วมและพฒันาชุมชน เป็นตวัแทนเขา้ร่วมหารือกบัชุมชน เพ่ือใหเ้ขา้ถงึความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชนและรวบรวมขอ้มูลจากชุมชนอย่างเหมาะสำม ก่อนการดำ�าเนินกิจกรรมในการพฒันาร่วมกบัชุมชน 
ในกรณีท่ีมีขอ้รอ้งเรียนบริษทัฯ จะมีขัน้ตอนจดัำการท่ีเป็นระบบ โดำยเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะส่ำงเร่ืองรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือตรวจสำอบและหาสำาเหตุและรายงานผลต่อผูบ้ริหารระดำบัสูำงเพ่ือติดำตามและสำนบัสำนุนการแก้ไข แต่ระยะเวลา
ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไม่เคยไดำร้บัขอ้รอ้งเรียนจากชุมชนแต่อย่างใดำ
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โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัไดด้�าเนินการร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน

• โครงการ สำตารส์ำ อาสำาปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งสำมุดำเพ่ือการเรียนรู ้โดำยร่วมกบัชุมชนวดัำวิเวกวายุพดัำ เทศบาลคลองจิก และคุณครู 
ปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งสำมุดำ อาทิ ติดำตัง้ตาข่ายกนันก, ทาสีำฝ้าเพดำาน, ติดำตัง้หลอดำไฟ, ติดำตัง้พดัำลมเพดำาน, ปรบัภูมิทศัน์
มุมถวายพระเกียรติสำมเด็ำจพระเทพรตันราชสุำดำาฯ และอุปกรณส่ื์ำอการเรียนรูส้ำ�าหรบันกัเรียนใหก้บัโรงเรียนวดัำวิเวกวายุพดัำ 
ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัำพระนครศรีอยุธยา 

• โครงการ  สำตารส์ำ มอบคอมพิวเตอรเ์พ่ือการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน โดำยมอบคอมพิวเตอรจ์�านวน 5 เคร่ืองใหก้บัหอ้งสำมุดำ
โรงเรียนวดัำวิเวกวายุพดัำ ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัำพระนครศรีอยุธยา วตัถุประสำงคเ์พ่ือใหน้กัเรียนไดำมี้ส่ืำอ
สำ�าหรบัการคน้ควา้หาความรู้

การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคล 

ตามท่ี พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่ำวนบุคคล (PDPA – Personal 
Data Protection Act.) จะถูกบงัคบัใช้ในราชอาณาจกัรไทย
นัน้ บริษทัฯ จงึดำ�าเนินการใหเ้ป็นไปตามพ.ร.บ โดำยเบือ้งตน้
ไดำแ้ต่งตัง้คณะท�างานควบคุมขอ้มูลส่ำวนบุคคล เพ่ือท�าหนา้ท่ี
ก�ากบั ดูำแลมาตรการต่างๆ ของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ว่าดำว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่ำวนบุคคล 
คณะท�างานคุม้ครองขอ้มูลส่ำวนบุคคลจะมีหนา้ท่ีท่ีรบัมอบ
หมายดำงันี ้

• ก�าหนดำใหมี้แผนงาน/แนวทางปฏิบติั มาตรการของบริษทัฯ 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดำว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่ำวนบุคคล

• ก�าหนดำมาตรการ ประกาศเก่ียวกบัระเบียบและหลกัเกณฑ์
การใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่ำวนบุคคลท่ีส่ำงหรือโอนไปยงั
ต่างประเทศ

• ก�ากบัดูำแล ติดำตามการปฏิบติังานคณะท�างานให้เป็นไป
ตามแผนงาน/แนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

• ประเมินผลการปฏิบติัตามกฎหมายดำงักล่าว โดำยใหร้ายงาน
ผลการดำ�าเนินงาน

• ส่ำงเสำริมและสำนบัสำนุนให้เกิดำทกัษะการเรียนรูแ้ละความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่ำวนบุคคลใหแ้ก่พนกังาน

• แต่งตัง้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่ำวนบุคคล (Data Processing 
Officer : DPO) ของบริษทัฯ 

รางวลัแห่งความภาคภูมิใจในดา้นมิติสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

บริษทัฯ ไดำร้บัการคดัำเลือกจากกระทรวงพฒันาสำงัคมและความ
มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย ์ ใ ห้ เ ข้า รับ โ ล่ ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ 
ในดำา้น “องคก์ารท่ีมีกิจกรรมทางสำงัคมดีำเด่ำน ประจ�าปี 2565 
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บริษทัฯ ไดำร้บัรางวลัเกียรติยศ CSR – DIW CONTINUOUS AWARD 2022 
มาตรฐานความรบัผิดำชอบต่อสำงัคมของผูป้ระกอบการ 

การคุม้ครองสิทธิและการพฒันาของชุมชนทอ้งถ่ิน 

บริษทัฯ เช่ือว่า ชุมชนท่ีเขม้แข็งและมีการพฒันาอย่างยั่งยืน มีความสำ�าคญัอย่างย่ิงในฐานะเป็นปัจจยัท่ีเอือ้ต่อการดำ�าเนินธุรกิจ 
อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัำพระนครศรีอยุธยา เป็นชุมชนท่ีตัง้บริษทัฯ จงึท�าใหบ้ริษทัฯ ไดำเ้ป็นสำมาชิกส่ำวนหน่ึงของชุมชนแห่งนี ้

ดำงันัน้กิจกรรมการมีส่ำวนร่วมรบัผิดำชอบต่อสำงัคม หรือ CSR : Corporate Social Responsibility Policy นัน้ จงึมีความสำ�าคญั 
อย่างย่ิงในการสำรา้งสำรรคก์ารดำ�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชน ซ่ึงประกอบไปดำว้ย โครงการ “ปรบัปรุงซ่อมแซม 
หอ้งสำมุดำเพ่ือการเรียนรู”้ ณ โรงเรียนวดัำวิเวกวายุพดัำ ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัำพระนครศรีอยุธยา

วตัถุประสงค ์โครงการ 

1. เพ่ือส่ำงเสำริมนิสำยัรกัการอ่านใหก้บันกัเรียน
2. เพ่ือปรบัภูมิทศัน์ใหเ้หมาะสำม จูงใจใหน้กัเรียนมาคน้ควา้ความรูท่ี้หอ้งสำมุดำ
3. จดัำหาอุปกรณท่ี์เหมาะสำมเพ่ืออ�านวยความสำะดำวกใหก้บัผู้ใชห้อ้งสำมุดำ
4. เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดำการเรียนรู ้ความเพลิดำเพลินพฒันาสำติปัญญานอกหอ้งเรียน
5. เป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีเสำริมสำรา้งจิตสำาธารณะใหก้บัพนกังานร่วมกบัชุมชนท�าใหส้ำงัคมน่าอยู่

เป้าหมายโครงการ 

1. ปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งสำมุดำเพ่ือการเรียนรูใ้หเ้หมาะสำมและสำวยงาม
2. จดัำหาวสัำดุำอุปกรณข์องหอ้งสำมุดำทดำแทนอุปกรณท่ี์ช�ารุดำและทรุดำโทรมใหท้นัสำมยั
3. จดัำหาอุปกรณส่ื์ำอการเรียนรูเ้พ่ิมเติมใหเ้หมาะสำมกบันกัเรียนชัน้อนุบาลถงึชัน้ประถม
4. เพ่ือเพ่ิมสำถานท่ีสำ�าหรบันกัเรียนให้ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดำประโยชน์

บริษทัฯ ไดำร้บัมอบเอกสำารการรบัรอง “อุตสำาหกรรมสีำเขียว ระดำบัท่ี 3” Green 
Industry จากกระทรวงอุตสำาหกรรม



42แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

แผนงานชุมชน โครงการ “ปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุดเพ่ือการเรียนรู”้

หวัขอ้ รายละเอียด
1. ความสำอดำคลอ้ง
กบัลกัษณะธุรกิจหรือ
ขีดำความสำามารถของ
องคก์ร

โครงการ “ปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งสำมุดำเพ่ือการเรียนรู”้ใชค้วามสำามารถและศกัยภาพของพนกังาน 
ท่ีมีความช�านาญทางดำา้นช่างไฟฟ้า/ช่างดำา้นอิเล็กทรอนิกสำ ์เพ่ือตรวจสำอบระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
โดำยเฉพาะบริเวณหอ้งสำมุดำ เพ่ือดำ�าเนินการดำงันี้

• ติดำตัง้พดัำลมเพดำาน
• เดิำนสำายไฟพรอ้มติดำตัง้หลอดำไฟ
• ติดำตัง้คอมพิวเตอร ์
• ตรวจสำอบการท�างานของสำายไฟเพ่ือความปลอดำภยั
• อ่ืนๆ 

2. การมีส่ำวนร่วมของ
พนกังาน

บริษทัฯ ไดำด้ำ�าเนินการประชาสำมัพนัธ ์เชิญชวนพนกังานภายในองคก์ร
ร่วมกนัเป็นจิตอาสำาสำ�าหรบัโครงการดำงักล่าว พนกังานไดำต้อบรบัและใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดีำ
เย่ียม แสำดำงถงึความเป็นจิตสำาธารณะของพนกังานในองคก์ร

3. การมีส่ำวนร่วมของ
ชุมชน

ก่อนดำ�าเนินโครงการ “ปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งสำมุดำเพ่ือการเรียนรู”้ ตวัแทนบริษทัฯ ไดำจ้ดัำกิจกรรม
สำานเสำวนากบักลุ่มสำมาชิกชุมชน โดำยร่วมกบั ผูน้�าชุมชน / ตวัแทนเทศบาลคลองจิกและคุณครู เพ่ือ
แจง้วตัถุประสำงคข์องโครงการ การดำ�าเนินการพรอ้มเชิญชวนใหชุ้มชนมาร่วมกนัเป็นจิตอาสำาเพ่ือ
พฒันาชุมชนร่วมกนั

4.ความสำอดำคลอ้งกบั
แนวทางการพฒันา
อย่างยั่งยืน

ดำ�าเนินการจดัำท�าแผนการติดำตามผลการใชห้อ้งสำมุดำของนกัเรียนและตรวจเย่ียมอย่างสำม�่าเสำมอ 
เพ่ือสำานความสำมัพนัธอ์ย่างยั่งยืนระหว่างบริษทั/โรงเรียน/ชุมชน หากอุปกรณห์รือส่ืำอการเรียนรู ้
เกิดำการช�ารุดำทางบริษทัฯ พรอ้มเขา้ไปดำ�าเนินการแก้ไขหรือจดัำหาเพ่ือทดำแทน เพ่ือร่วมกนัพฒันา
ชุมชน/โรงเรียนอย่างยั่งยืน นอกจากนัน้ แผนงาน/โครงการมีความเช่ือมโยงกบั SDGs

เป้าหมายท่ี 4 ส่งเสริมการเรียนรู ้เน่ืองดำว้ยโครงการ
ดำงักล่าว มีการสำนบัสำนุนดำา้นการศกึษาใหน้กัเรียนในช่วงปฐมวยัใหมี้คุณภาพทางการศกึษาอย่างเท่า
เทียมและสำนบัสำนุนในการสำรา้งโอกาสำ เพ่ิมทกัษะการเรียนรูท่ี้จ�าเป็นใหอ่้านออกเขียนไดำค้�านวณเป็น 
เพ่ือส่ำงเสำริมและพฒันาดำา้นการศกึษาอย่างยั่งยืน โดำยการสำนบัสำนุนใหป้รบัปรุงซ่อมแซมหอ้งสำมุดำเพ่ือ
การเรียนรูใ้หก้บัโรงเรียนพรอ้มมอบอุปกรณส่ื์ำอการเรียนรูท่ี้จ�าเป็นและเหมาะสำมแก่โรงเรียนอีกดำว้ย

เป้าหมายท่ี 17 สรา้งความร่วมมือ บริษทัฯ เล็งเห็นถงึ
ความสำ�าคญัของชุมชน โรงเรียน เด็ำกและเยาวชน จงึไดำม้อบหมายใหพ้นกังานกลุ่มจิตอาสำาไปร่วม
สำานเสำวนาขอความร่วมมือกบัเทศบาล หวัหนา้ชุมชนและคุณครูเพ่ือร่วมกนัซ่อมแซมปรบัปรุงหอ้ง
สำมุดำ ใหม้ามีรูปแบบท่ีสำดำใสำและทนัสำมยั โดำยบริษทัฯ ไดำม้อบทุนทรพัยท์ ัง้หมดำเพ่ือมาปรบัปรุง โดำย
เหล่าจิตอาสำาทัง้จากบริษทัฯ และชุมชนมาร่วมกนัแชรค์วามรู ้ทกัษะท่ีเช่ียวชาญเพ่ือให้โครงการดำงั
กล่าวไดำบ้รรลุตามเป้าหมาย ร่วมมือกนัพฒันาใหมี้ความยั่งยืนใหก้บัโรงเรียนและชุมชน

อีกทัง้บริษทัฯ ไดำเ้ล็งเห็นความสำ�าคญัของกิจกรรมเพ่ือสำงัคม ในทุกๆ ดำา้น เพ่ือ
สำรา้งความสุำขและรอยยิม้ใหก้บัสำงัคม โดำยผ่านในรูปแบบของกิจกรรม เพ่ือให้
พนกังานในองคก์รไดำมี้ส่ำวนร่วม เช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต การช่วยเหลือ 
ผูป้ระสำบภยัทางธรรมชาติหรือความยากล�าบาก การร่วมท�าบุญ เป็นตน้ 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ไดำจ้ดัำท�าขึน้มานัน้ ไดำส้ำรา้งความรูส้ำกึภาคภูมิใจของ
พนกังานในการไดำร่้วมเป็นส่ำวนหน่ึงในองคก์รและสำงัคม ในขณะเดีำยวกนั 
ยงัเป็นการสำรา้งความสำมัพนัธอ์นัดีำระหว่างพนกังานและผูบ้ริหารในการร่วมกนั
ท�าความดีำเพ่ือสำงัคมอีกดำว้ย
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4.การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่าย
จัดการ (Management Discussion 
and Analysis: MD&A)

4.1 ค�าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจดัการ

บริษทัฯ และบริษทัย่อย (“บริษทัฯ”) สำ�าหรบังวดำประจ�าปี 2565 โดำยบริษทัฯ มีผลก�าไรสุำทธิ 
303.81 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 93.59 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 44.52 เม่ือเทียบกบัช่วง 

เวลาเดีำยวกนัของปี 2564 ซ่ึงมีผลก�าไรสุำทธิ 210.21 ลา้นบาท

• ผลการด�าเนินงานส�าหรบัปี 2565 เทียบกบัปี 2564

  ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิมขึน้ (ลดลง)
  พนับาท % พนับาท % พนับาท %

รายไดำจ้ากการขายและบริการ
- รายไดำจ้ากการประกอบและทดำสำอบแผงวงจร
ไฟฟ้ารวม

1,261,308 44.48 1,033,651 47.36 227,657 22.02

- รายไดำจ้ากการผลิตและประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสำ ์

804,652 28.38 385,910 17.68 418,742 108.51

- รายไดำจ้ากอุปกรณส์ำ�าหรบัการสืำอสำารผ่าน
เสำน้ใยแกว้น�าแสำง

769,501 27.14 763,045 34.96 6,456 0.85

รวมรายไดำจ้ากการขายและบริการ 2,835,461 100.00 2,182,606 100.00 652,855 29.91
ตน้ทุนขายและบริการ 2,244,485 79.16 1,760,650 80.67 483,834 27.48
ก�าไร (ขาดำทุน) ขัน้ตน้ 590,976 20.84 421,956 19.33 169,020 40.06
ค่าใชจ่้ายในการขาย 91,650 3.23 62,037 2.84 29,614 47.74
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 227,975 8.04 216,036 9.90 11,938 5.53
ขาดำทุนจากตราสำารอนุพนัธ ์ 6,973 0.25 - - 6,973 -
ก�าไร (ขาดำทุน) จากการดำ�าเนินงาน 264,378 9.32 143,883 6.59 120,495 83.75
รายไดำอ่ื้นๆ
   รายไดำจ้ากการจ�าหน่ายเศษซาก 30,043 1.06 27,856 1.28 2,187 7.85
   ก�าไร (ขาดำทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - - 9,671 0.44 -9,671 -100
   ก�าไร (ขาดำทุน) จากตราสำารอนุพนัธ ์ - - 1,895 0.09 -1,895 -100
   หนีสู้ำญรบัคืน 29,291 1.03 - - 29,291 -
   เงินชดำเชยความเสีำยหายของสิำนทรพัยจ์ากการ
ประกนัภยั

9,380 0.33 - - 9,380 -

   รายไดำอ่ื้น 13,159 0.46 17,909 0.82 -4,750 -26.52
ก�าไร (ขาดำทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใช้
จ่ายภาษีเงินไดำ ้

346,251 12.21 201,214 9.22 145,038 72.08

รายไดำท้างการเงิน 98 0.00 63 0.00 35 55.90
ตน้ทุนทางการเงิน 29,138 1.03 30,041 1.38 903 3.01
ก�าไร (ขาดำทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดำ ้ 317,212 11.19 171,236 7.85 145,976 85.25
ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดำ้ -13,407 -0.47 38,978 1.79 -52,385 -134.39
ก�าไร (ขาดำทุน) สำ�าหรบัปี 303,805 10.71 210,214 9.63 93,591 44.52
ค่าเส่ืำอมราคาและรายการตดัำจ�าหน่าย 227,459 8.02 249,311 11.42 -21,311 -8.76
ก�าไร (ขาดำทุน) ก่อนหกัดำอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ืำอมราคา
และ รายการตดัำจ�าหน่าย 

573,711 20.23 450,525 20.64 123,187 27.34
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ผลการการดำ�าเนินงานข้างต้นเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดีำยวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีสำ�าคญั ดำงัต่อ
ไปนี้

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ
ในช่วงปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดำจ้ากการขายสิำนคา้และบริการ
จ�านวน 2,835.46 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 652.85 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึน้
รอ้ยละ 29.91 จากช่วงเวลาเดีำยวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้บริษทัฯ 
มีรายไดำเ้พ่ิมขึน้จากกลุ่มผลิตภณัฑ ์ PCBA และ IC ซ่ึงเติบโต
รอ้ยละ 108.51 และ 22.02 ตามล�าดำบั ท่ามกลางสำถานการณ์
การชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ปัญหาขาดำแคลนวตัถุดิำบ และ
ความชดัำแยง้ระหว่างประเทศ

ตน้ทุนขายและก�าไรข ัน้ตน้
ตน้ทุนขายและบริการปี 2565 จ�านวน 2,244.48 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 
483.83 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 27.48 จากช่วงเวลา
เดีำยวกนัของปีก่อนหนา้ โดำยตน้ทุนเพ่ิมขึน้สำอดำคลอ้งกบัอตัรา
การเติบโตของรายไดำท่ี้เพ่ิมขึน้ และบริษทัฯ มีการบริหาร
ตน้ทุนท่ีมีประสิำทธิภาพมาอย่างต่อเน่ือง

ก�าไรขัน้ตน้ปี 2565 จ�านวน 590.98 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 169.02 
ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดีำยวกนัในปีก่อนหนา้ หรือเพ่ิมขึน้รอ้ย
ละ 40.06 ซ่ึงมาจากการขยายฐานลูกคา้และผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 
ตามกลยุทธแ์ละแผนงานท่ีไดำว้างไว ้ โดำยการบริหารจดัำการ
ตน้ทุนอย่างเหมาะสำม

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารปี 2565 ของบริษทัฯ จ�านวน 
326.60 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 48.53 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 
17.45 จากช่วงเวลาเดีำยวกนัในปีก่อนหนา้ สำอดำคลอ้งกบัก�าไร
ขัน้ตน้ท่ีเพ่ิมขึน้

รายไดอ่ื้นๆ

บริษทัฯ มีรายไดำอ่ื้นๆ จ�านวน 81.87 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 24.54 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 42.81 จากช่วงเวลาเดีำยวกนัของ
ปีก่อนหนา้ เป็นผลส่ำวนใหญ่มาจากการช�าระหนีข้องลูกหนีก้าร
คา้ตามค�าสำั่งศาลจ�านวน 17.53 ลา้นบาท (รวมขาดำทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียน) และเงินชดำเชยความเสีำยหายจากประกนัภยั

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน
ค่าใชจ่้ายทางการเงินปี 2565 จ�านวน 29.14 ลา้นบาท ลดำลง
จ�านวน 0.90 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดีำยวกนัของปีก่อนหนา้ 
หรือลดำลงรอ้ยละ 3.01 เน่ืองจากภาระดำอกเบีย้ท่ีลดำลงจากการ
จ่ายคืนเงินตน้ก่อนก�าหนดำใหส้ำอดำคลอ้งกบัผลการดำ�าเนินงาน

ภาษีเงินได ้
บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดำจ้�านวน 13.40 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 
52.39 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดีำยวกนัของปี
ก่อนหนา้ ซ่ึงมีผลประโยชนภ์าษีเงินไดำ ้38.98 ลา้นบาท 

ก�าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และรายการตดั
จ�าหน่าย (EBITDA)
บริษทัฯ มีก�าไรก่อนหักดำอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ืำอมราคา และ
รายการตดัำจ�าหน่าย (EBITDA) ปี 2565  จ�านวน 573.71         
ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเวลาเดีำยวกนัของปีก่อนหนา้ 123.18 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 27.34

• ฐานะการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการ
สิำนทรพัย ์ หนีสิ้ำน และส่ำวนของผูถื้อหุน้ท่ีสำ�าคญั เปรียบเทียบ
กบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดำงัต่อไปนี้

ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิมขึน้ (ลดลง)

พนับาท % พนับาท % พนับาท %

เงินสำดำและรายการเทียบเท่าเงินสำดำ 119,258 4.39 35,663 3.43 83,594 234.4

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น 370,060 13.62 330,242 31.74 39,818 12.06

สิำนคา้คงเหลือ 712,040 26.21 646,607 62.14 65,433 10.12

รวมสิำนทรพัยห์มุนเวียน 1,211,699 44.60 1,040,564 37.65 171,136 16.45

ท่ีดิำน อาคารและอุปกรณ์ 1,446,330 53.24 1,641,265 95.23 -194,935 -11.88

รวมสิำนทรพัย ์ไม่หมุนเวียน 1,504,907 55.40 1,723,451 62.35 -218,544 -12.68

รวมสิำนทรพัย ์ 2,716,606 100.00 2,764,014 100.00 -47,408 -1.72

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสำัน้จาก
สำถาบนัการเงิน

25,893 0.95 35,992 1.30 -10,100 -28.06

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 388,546 14.30 355,297 12.85 33,249 9.36

ส่ำวนของเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถงึก�าหนดำช�าระ
ภายในหน่ึงปี

154,382 5.68 154,207 5.58 176 0.11

รวมหนีสิ้ำนหมุนเวียน 585,677 21.56 555,183 20.09 30,494 5.49

เงินกูยื้มระยะยาว - สุำทธิจากส่ำวนท่ีถงึก�าหนดำ
ช�าระภายในหน่ึงปี

174,362 6.42 528,416 19.12 -354,053 -67.00

หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า - สุำทธิจากส่ำวนท่ีถงึ
ก�าหนดำช�าระภายในหน่ึงปี 

438 0.02 676 0.02 -238 -35.18

รวมหนีสิ้ำนไม่หมุนเวียน 241,727 8.90 630,112 22.80 -388,385 -61.64

รวมหนีสิ้ำน 827,404 30.46 1,185,295 42.88 -357,891 -30.19

รวมส่ำวนของผูถื้อหุน้ 1,889,202 69.54 1,578,719 57.12 310,483 19.67

รวมหนีสิ้ำนและส่ำวนของผูถื้อหุน้ 2,716,606 100.00 2,764,014 100.00 -47,408 -1.72
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สินทรพัย ์

ณ ปี 2565 บริษทัฯ มีสิำนทรพัย ์2,716.61 ลา้นบาท ลดำลง 47.41 ลา้นบาท หรือลดำลงรอ้ยละ 1.72 จากสิำน้ปี 
2564

ปี 2565 บริษทัฯ มีลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น 370.06 ลา้นบาท โดำยเป็นลูกหนีก้ารคา้ของกิจการ 352.68 ลา้น
บาท ในจ�านวนนีมี้อายุของลูกหนีเ้กิน 12 เดืำอนจ�านวน 232.29 ลา้นบาท โดำยบริษทัฯ ไดำห้กัค่าเผ่ือผลขาดำทุน
ดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้จ�านวน 232.97 ลา้นบาท ลดำลงจากปี 2564 จ�านวน 131.58 ลา้นบาท และ
ครอบคลุมค่าเผ่ือผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้ทัง้หมดำแลว้ ทัง้นี ้สำามารถอ่านรายละเอียดำเพ่ิมเติม
ไดำใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2565 ขอ้ 8

ปี 2565 บริษทัฯ มียอดำสิำนคา้คงเหลือ 712.04 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 65.43 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10.12 เพ่ือ
รองรบัแผนการผลิตตามยอดำขายท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นีส้ำามารถอ่านรายละเอียดำเพ่ิมเติมไดำใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินปี 2565 ขอ้ 9

หนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้

ณ ปี 2565 บริษทัฯ มีหนีสิ้ำน  827.40 ลา้นบาท ลดำลง 357.89 ลา้นบาท หรือลดำลงรอ้ยละ 30.19 เทียบกบัสิำน้ปี 
2564 เน่ืองจากภาระหนีสิ้ำนลดำลงเน่ืองจากการช�าระเงินคืนตามก�าหนดำและก่อนก�าหนดำอายุของเงินกู ้ขณะท่ี
ส่ำวนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีจ�านวน 1,889.20 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 310.48 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 19.67 
เทียบกบัสิำน้ปี 2564

• แหล่งท่ีมาและใช ้ไปของเงินทุน (Source and Use of Fund)

ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิมขึน้ (ลดลง)

พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสำดำสุำทธิจากกิจกรรมดำ�าเนินงาน            526,883              242,438             284,445

เงินสำดำสุำทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน              -34,089              -30,449 -3,641

เงินสำดำสุำทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัำหาเงิน -409,200           -208,833 -200,367

เงินสำดำและรายการเทียบเท่าเงินสำดำเพ่ิมขึน้ (ลดำลง) สุำทธิ                 83,594                  3,157 80,438

เงินสำดำและรายการเทียบเท่าเงินสำดำตน้ปี                35,663                32,506 3,157

เงินสำดำและรายการเทียบเท่าเงินสำดำปลายปี               119,258                35,663 83,594

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินสำดำสุำทธิในปี 2565 ท่ี 119,258 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 83,594 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2564 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีกระแสำเงินสำดำสุำทธิจากกิจกรรมดำ�าเนินงานในปี 2565 จ�านวน 526.88 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 284.45 ลา้น
บาท ขณะท่ี บริษทัฯ มีกระแสำเงินสำดำสุำทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2565 จ�านวน 34.09 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยจากปี
ก่อนหนา้ 3.64 ลา้นบาท นอกจากนี ้บริษทัฯ มีกระแสำเงินสำดำสุำทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัำหาเงินในปี 2565 จ�านวน 409.20 ลา้นบาท 
โดำยบริษทัฯ ใชเ้งินจ่ายออกเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้จ�านวน 200.37 ลา้นบาท สำ�าหรบัการช�าระคืนเงินกูยื้มระยะยาว และการจ่าย
เงินปันผล
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• อตัราส่วนทางการเงินท่ีส�าคญั ( Financial Ratio)

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2565 ปี 2564 หน่วย

1.อตัราส่ำวนสำภาพคล่อง 2.07 1.87 เท่า

2.อตัราส่ำวนสำภาพคล่องหมุนเร็ว 0.84 0.66 เท่า

3.ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 45.07 50.90 วนั

4.ระยะเวลาขายสิำนคา้เฉล่ีย 110.47 108.78 วนั

5.ระยะเวลาช�าระหนีเ้ฉล่ีย 60.48 62.93 วนั

6.วงจรเงินสำดำ 95.06 96.76 วนั

7.อตัราก�าไรขัน้ตน้ 20.84 19.33 %

8.อตัราก�าไรก่อนหกัดำอกเบีย้ภาษี ค่าเส่ืำอมราคาและค่าตดัำ
จ�าหน่าย

20.23 20.64 %

9.อตัราก�าไรก่อนภาษีและตน้ทุนทางการเงิน 12.21 9.22 %

10.อตัราก�าไรสุำทธิ 10.71 9.63 %

11.อตัราส่ำวนหนีสิ้ำนต่อส่ำวนของผูถื้อหุน้ 0.44 0.75 เท่า

12.อตัราส่ำวนความสำามารถช�าระดำอกเบีย้ 11.92 6.71 เท่า

13.อตัราผลตอบแทนจากสิำนทรพัย ์ 12.64 7.46 %

14.อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (1) 17.55 14.47 %

15.ก�าไรต่อหุน้ (2) 0.36 0.25 บาท

16.มูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้ 2.18 1.79  บาท

ขอ้สงัเกต

(1)  อตัราส่ำวนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น = ก�าไร (ขาดำทุน) 
สำ�าหรบัปี / ค่าเฉล่ียส่ำวนของผูถื้อหุน้

(2)  ก�าไรสุำทธิต่อหุน้ = การแบ่งปันก�าไร (ขาดำทุน) ส่ำวนท่ีเป็น
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / จ�านวนหุ้นสำามัญท่ีออก
จ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแลว้

บริษทัฯ และบริษทัย่อยดำ�ารงอตัราส่ำวนสำภาพคล่องเป็น 2.07 
เท่าในปี 2565 เพ่ิมขึน้จาก 1.87 เท่าในปี 2564 ซ่ึงสำะทอ้นความ
สำามารถในการบริหารจดัำการสำภาพคล่องท่ีมีประสิำทธิภาพ 
ของบริษทัฯ ใหส้ำามารถครอบคลุมหนีสิ้ำนระยะสำัน้ไดำ้

วงจรเงินสำดำ 95.06 วนั ในปี 2565 ลดำลงจาก 96.76 วนั ในปี 
2564 หรือลดำลง 1.70 วนั เน่ืองจากบริษทัฯ มีระยะเวลา 
เก็บหนีเ้ฉล่ียเร็วขึน้
  
อตัราก�าไรขัน้ตน้สำ�าหรบัปี 2565 ท่ีรอ้ยละ 20.84 เพ่ิมขึน้จาก
ปี 2564 ท่ีรอ้ยละ 19.33 เน่ืองจากการเติบโตของยอดำขายใน
กลุ่มผลิตภณัฑ ์ PCBA และ IC ซ่ึงเติบโต 108.51% และ 
22.02% YoY ตามล�าดำบั โดำยบริษัทฯ จ�าแนกและเลือก
ผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราก�าไรขัน้ตน้ไดำดี้ำกว่าปีก่อนหนา้

อตัราส่ำวนหนีสิ้ำนต่อส่ำวนผูถื้อหุน้สำ�าหรบัปี 2565 ท่ี 0.44 ลดำลง
จากปี 2564 ท่ี 0.75 โดำยบริษทัฯ ช�าระคืนเงินกูก่้อนก�าหนดำ
บางส่ำวน ท�าใหภ้าระดำอกเบีย้จ่ายลดำลง  

อตัราส่ำวนความสำามารถในการช�าระดำอกเบีย้สำ�าหรบัปี 2565 
ท่ี 11.92 เพ่ิมขึน้จากปี 2564 ท่ี 6.71 เน่ืองจากรายไดำแ้ละก�าไร
จากการดำ�าเนินงานท่ีเพ่ิมมากขึน้ ขณะท่ีภาระดำอกเบีย้จ่าย 

ท่ีลดำลง

อตัราส่ำวนผลตอบแทนจากสิำนทรพัยส์ำ�าหรบัปี 2565 ท่ีรอ้ยละ 
12.64 เพ่ิมขึน้จากปี 2564 ท่ีรอ้ยละ 7.46 แสำดำงถงึความสำามารถ
ของบริษทัในการใชท้รพัยสิ์ำนท่ีมีอยู่ใหเ้กิดำประโยชน์ไดำใ้นส่ำวน
ของก�าไรท่ีมากขึน้ 

อตัราส่ำวนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้สำ�าหรบัปี 2565 ท่ีรอ้ยละ 
17.55 เพ่ิมขึน้จากปี 2564 ท่ีรอ้ยละ 14.47 ซ่ึงสำะทอ้นความ
สำามารถในการท�าก�าไรของบริษทัฯ ไดำเ้ป็นอย่างดีำจากเงินทุน
จากส่ำวนของผูถื้อหุน้ 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

บริษทัมีนโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม
โดำยพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเกือ้หนุนและเอือ้ประโยชนต่์อ
การท�าธุรกิจของบริษทั หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ในอุตสำาหกรรม
ท่ีมีแนวโนม้การเจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ีบริษทัมีความถนดัำ
และช�านาญ โดำยจะค�านึงถงึอตัราผลตอบแทนท่ีไดำร้บัจากการ
ลงทุน เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำ�าคัญ 
โดำยบริษทัจะควบคุมดูำแลดำว้ยการส่ำงกรรมการหรือพนกังาน
ระดำบัสูำงเขา้ไปเป็นตวัแทนของบริษทัตามสำดัำส่ำวนการถือหุน้ 
และบริษทัควรมีสิำทธิคดัำคา้น (Veto Right) ในเร่ืองท่ีสำ�าคญัๆ 
ท่ีจะดำ�าเนินการโดำยบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ 
โดำยการลงทุนในบริษทัดำงักล่าวจะตอ้งผ่านการพิจารณา
อนุมติัจากคณะกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้น และ/ 
หรือ ในกรณีท่ีเป็นเขา้ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะตอ้งผ่าน
การพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสำอบอีกดำว้ยรวม
ทัง้ตอ้งน�ากฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งมาบงัคบัใช้
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5. ข้อมูลทัว่ไปและขอ้มลูส�าคญัอืน่ 5.1 ขอ้มูลท ั่วไป

บุคคลอา้งอิงอ่ืนๆ 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์

บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศ ไทย) จ�ากดั
93 อาคารตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดำาภิเษก 
แขวงดิำนแดำง เขตดิำนแดำง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท:์ 0 2009-9000 โทรสำาร : 0 2009-9991
SET	Contact	center: 0 2009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
E-mail: SETContactCenter@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 ์ผูส้ำอบบญัชีรบัอนุญาต
เลขท่ี 4501 และ/หรือ

นางสำาววิสำสุำตา จริยธนากร ผูส้ำอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3853 
และ/หรือ

นางสำาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้ำอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5313

บริษทัส�านกังาน อีวาย จ�ากดั
เลขท่ี193/136-137อาคารสำ�านกังานเลครชัดำาคอมเพลกซ ์
ชั้น 33 ถนนรัชดำาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศพัท ์(662) 264-0777
โทรสำาร (662) 264-0789-90

5.2 ขอ้มูลส�าคญัอ่ืน

ผูล้งทุนสำามารถศกึษาขอ้มูลของบริษทัฯ เพ่ิมเติมไดำจ้าก แบบ
แสำดำงรายการขอ้มูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี แบบ 56-1  
One Report ของบริษทัฯ ท่ีแสำดำงไวใ้น www.sec.or.th หรือ 
www.set.or.th หรือเว็บไซตข์อง บริษทัฯ www.starsmicro.com

5.3 ขอ้พิพาททางกฎหมาย

เปิดำเผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำ�าหรบัปีสิำน้
สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ขอ้ 29.4 หนีสิ้ำนท่ีอาจเกิดำขึน้จาก
คดีำฟ้องรอ้ง

5.4 ตลาดรอง

บริษทัฯ ไม่มีหลกัทรพัยจ์ดำทะเบียนในตลาดำหลกัทรพัยข์อง
ประเทศอ่ืน 

5.5 สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจ�า (เฉพาะกรณีท่ี
บริษทัออกตราสารหนี)้ 

บริษทัฯ ไม่มีการออกตราสำารหนีใ้นปี 2565

http://www.set.or.th/tsd
mailto:SETContactCenter@set.or.th
mailto:ir@starsmicro.com
http://www.set.or.th
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั	

รายงานผลการดำ�าเนินงานส�าคญัดำา้นการก�ากบัดูำแลกิจการ

โครงสรา้งการก�ากบัดูำแลกิจการ	และขอ้มูลส�าคญัเก่ียวกบั
คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดำย่อย	ผูบ้ริหาร	พนกังาน
และอ่ืน	ๆ

นโยบายการก�ากบัดูำแลกิจการ	 49

54

69

79

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ
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ส่วนท่ี	2	การก�ากบัดูำแลกิจการ

6. นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ 

ในฐานะบริษทัจดำทะเบียนในตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(Listed Company) คณะกรรมการบริษทั สำตารส์ำ ไมโคร
อิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) จงึมุ่งมั่นในการ
พฒันาระดำบัการก�ากบัดูำแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้ริษทัฯ 
มีระบบการก�ากบัดูำแลกิจการและแนวปฏิบัติท่ีดีำ (Best 
Practices) และมุ่งหวงัใหบ้ริษทัฯ พฒันาระดำบัการก�ากบัดูำแล
กิจการให้ไดำร้บัการยอมรบัว่ามีการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำ เพ่ือ
สำรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำย และสำรา้งมูลค่า
เพ่ิมใหเ้กิดำประโยชน์โดำยรวมต่อผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ไดำก้�าหนดำนโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์าร
ก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำสำ�าหรบับริษทัฯ จดำทะเบียนปี 2560 และ
จดัำท�า จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์
อกัษร พรอ้มมีนโยบายเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้ และผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำย 
พนกังานและผูบ้ริหาร ไดำร้บัทราบ

ปี 2565 นี ้บริษทัฯ ไดำถื้อปฏิบติัอย่างเคร่งครดัำตามนโยบายการ
ก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำ และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 
Conduct) อย่างต่อเน่ือง และปี 2565 นี ้ ไดำป้ระเมินผลการ
ปฏิบติัแลว้ บริษทัฯ ยงัคงตอ้งพฒันาระดำบัการก�ากบัดูำแล
กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองต่อไป

6.1 ภาพรวมของแนวนโยบายและแนวปฏิบติั
การก�ากบัดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบักรรมการ

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ มีนโยบาย และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักรรมการ ดำงันี้

แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ 
ผูบ้ริหารระดบัสูง

คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination 
& Remuneration Committee) จะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดำยจะเสำนอ 
ค่าตอบแทนดำงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
ทัง้นีใ้นส่ำวนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งไดำร้บั
การอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดำยบริษทัฯ ไดำก้�าหนดำแนวทาง 
การก�าหนดำค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดำบัสูำงไวด้ำงันี้

1. แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทัฯ จะก�าหนดำค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสำมทัง้นี้
เพ่ือสำามารถดำงึดูำดำและรกัษากรรมการท่ีมีความรู ้ความสำามารถ 
ให้ท�างานกบับริษทัฯ โดำยปัจจยัสำ�าคญัท่ีใช้ในการพิจารณา
ก�าหนดำค่าตอบแทนกรรมการ คือ 

-  ผลประกอบการบริษทัฯ 

-  หนา้ท่ีความรบัผิดำชอบของคณะกรรมการท่ีไดำร้บัมอบหมาย

-  อตัราค่าตอบแทนโดำยเฉล่ียของบริษทัต่าง ใๆนอุตสำาหกรรม
เดีำยวกนั

โครงสำรา้งของค่าตอบแทน จะประกอบดำว้ย ค่าตอบแทน 
ประจ�าปี ( Retainer Fee) และค่าเบีย้ประชุม (Attendance Fee) 

1. แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนสำ�าหรบั 
ผูบ้ริหารระดำบัสูำง ในระดำบัรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
สำายงานต่าง ๆ ผูอ้�านวยการอาวุโสำ และผูอ้�านวยการ สำายงาน
ต่าง ๆ ทัง้นี ้ ค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสำมท่ีจะสำามารถ
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ดำงึดูำดำและรกัษาผูบ้ริหารระดำบัสูำงใหท้�างานใหก้บับริษทัฯ โดำย
ปัจจยัสำ�าคญัท่ีใชใ้นการพิจารณา ก�าหนดำค่าตอบแทน คือ 

- ผลประกอบการของบริษทัฯ 

- การพิจารณาขึน้ค่าตอบแทนหรือเงินเดืำอนประจ�าปี 
จะพิจารณาจากผลการปฏิบติังานเทียบกบัตวัชีว้ดัำผลงาน
หลกั (Key Performance Indicator – KPI) 

- บริษทัฯ จะน�าอตัราค่าตอบแทนเฉล่ียของอุตสำาหกรรม
และค่าเฉล่ียของตลาดำมาประกอบการพิจารณา

นอกจากนัน้บริษทัฯ อาจจะขอค�าปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญดำา้น
การบริหารทรพัยากรบุคคลมาประกอบการพิจารณา โดำย 
คิดำค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. มีคุณสำมบติัตามท่ีกฎหมายก�าหนดำ (พระราชบญัญติั 
บริษทัมหาชนจ�ากดัำ และพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดำหลกัทรพัย)์

2. มีความรู ้ความสำามารถ และมีประสำบการณท่ี์เป็นประโยชน์
ต่อการดำ�าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ และมีจริยธรรมในการ
ดำ�าเนินธุรกิจ

3. สำามารถใชดุ้ำลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสำระจาก
ฝ่ายจดัำการและกลุ่มท่ีมีผลประโยชนอ่ื์นใดำ

4. สำามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่บริษทัฯ ไดำอ้ย่างเพียงพอและเอาใจ
ใส่ำในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรบัผิดำชอบของตน 

คุณสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

1. ประกอบดำว้ยกรรมการอิสำระเป็นส่ำวนใหญ่

2. เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสำามารถ ประสำบการณ ์ตลอดำจนมี
ความรู ้ ความเขา้ใจถงึคุณสำมบติั หนา้ท่ีและความรบัผิดำ
ชอบในฐานะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. สำามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติังานของคณะ
กรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คุณสมบติัของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสำระดำ�าเนินงานตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดำร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัฯ โดำยมีความเป็นอิสำระจากผูถื้อหุน้
รายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษทั และมีคุณสำมบติัครบถว้น
ตามหลกัเกณฑท่ี์สำ�านกังาน ก.ล.ต. และตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก�าหนดำ คือมีจ�านวนกรรมการอิสำระอย่างนอ้ยหน่ึง
ในสำามของจ�านวนกรรมการทัง้หมดำ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสำามคน 
โดำยแต่ละคนตอ้งมีคุณสำมบติัดำงันี้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ�านวนหุน้ท่ีมีสิำทธิออกเสีำยง
ทัง้หมดำของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้ทางผลประโยชน ์ทัง้นี ้ใหน้บั
รวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสำระดำว้ย

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่ำวนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน 
ท่ีปรกึษาท่ีไดำร้บัเงินเดืำอนประจ�า หรือผูมี้อ�านาจควบคุมขอ
งบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัำแยง้ เวน้แต่จะไดำพ้น้จากลกัษณะดำงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 2 ปี ก่อนไดำร้บัการแต่งตัง้

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริหาร

1. เป็นผูมี้วิสำยัทศัน ์มีความคิดำริเร่ิมสำรา้งสำรรค ์ซ่ือสำตัยสุ์ำจริต

2. มีความรู ้ความสำามารถ และมีประสำบการณท่ี์เป็นประโยชน์
ต่อการดำ�าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ และมีจริยธรรมในการ
ดำ�าเนินธุรกิจ

3. สำามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่บริษทัฯ ไดำอ้ย่างเพียงพอและเอาใจ
ใส่ำในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรบัผิดำชอบของตน 

คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสำอบของบริษัทฯ ประกอบดำว้ย
กรรมการอิสำระอย่างนอ้ย 3 คน

2. ไดำร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ขอ
งบริษทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสำอบ 

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดำร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้
ตดัำสิำนใจในการดำ�าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล�าดำบัเดีำยวกนั หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัำแยง้

4. มีความรูแ้ละประสำบการณเ์พียงพอท่ีจะสำามารถท�าหนา้ท่ี
ในฐานะกรรมการตรวจสำอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสำอบ
อย่างนอ้ยหน่ึงคน มีความรูแ้ละประสำบการณเ์พียงพอท่ี
จะสำามารถท�าหนา้ท่ีในการสำอบทานความน่าเช่ือถือของ
งบการเงินไดำ้

3. ไม่มีความสำมัพนัธท์างสำายโลหิต หรือโดำยการจดำทะเบียน
ตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดำามารดำา คู่สำมรสำ พ่ีนอ้ง 
และบุตร รวมทัง้คู่สำมรสำของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดำร้บัการเสำนอ
ใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ�านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ
บริษทัย่อย

4. ไม่มีความสำมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้  
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัำขวางการใชวิ้จารณญาณอย่าง
อิสำระ รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ�านาจควบคุม 
ของผูท่ี้มีความสำมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้ 
เวน้แต่จะไดำพ้น้จากการมีลกัษณะดำงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ย
กว่า 2 ปี ก่อนไดำร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นีค้วามสำมัพนัธท์างธุรกิจ 
รวมถงึการท�ารายการทางการคา้ท่ีท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่า อสำงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียว
กบัสิำนทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่ารายการตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสิำนทรพัย ์
ท่ีมีตวัตนสุำทธิของบริษทั หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาท ขึน้ไป 
แลว้แต่จ�านวนใดำจะต�่ากว่า ทัง้นีใ้หน้บัรวมหนีท่ี้เกิดำขึน้ใน
ระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสำมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคล
เดีำยวกนั

5. ไม่เป็นผูส้ำอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้ และไม่เป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคุม หรือหุน้ส่ำวนของสำ�านกังาน
สำอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้ำอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้สำงักดัำอยู่ เวน้แต่จะ
ไดำพ้น้จากการมีลกัษณะดำงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
ก่อนไดำร้บัการแต่งตัง้
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6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดำๆ ซ่ึงรวมถึงการเป็นท่ี
ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดำร้บัค่า
บริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้ และไม่เป็น
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคุม หรือหุน้ส่ำวนของผูใ้ห้
บริการทางวิชาชีพนัน้ดำว้ย เวน้แต่จะไดำพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดำงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดำร้บัการแต่งตัง้

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดำร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของ
กรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผู้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดำท่ีท�าให้ ไม่สำามารถใหค้วามเห็นไดำอ้ย่าง
เป็นอิสำระเก่ียวกบัการดำ�าเนินงานของบริษทัฯ 

เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดำแ้ต่งตัง้ นายยรรยงค ์สำวสัำดิำ ์ใหด้ำ�ารง
ต�าแหน่งเลขานุการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 7 สิำงหาคม 2552 โดำย 

เลขานุการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีรบัผิดำชอบท่ีสำ�าคญั ไดำแ้ก่ ท�าหนา้ท่ี
ดำ�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อ
หุน้ใหเ้ป็นไปอย่างราบร่ืนถูกตอ้งตามกฎหมาย จดัำท�ารายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รวบรวมและเก็บรกัษารายงานการ
ประชุมใหง่้ายแก่การคน้หา จดัำเตรียมและจดัำส่ำงหนงัสืำอเชิญ
ประชุมรวมทัง้รายงานประจ�าปีใหก้บัผูถื้อหุน้และหน่วยงาน
ก�ากบัดูำแล จดัำท�าและจดัำเก็บรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และ
จดัำส่ำงใหแ้ก่หน่วยงานก�ากบัดูำแล รวมทัง้ผูถื้อหุน้กบัเผยแพร่ใน 
Website ดูำแลใหบ้ริษทัฯ บริษทัย่อย กรรมการ และผูบ้ริหาร
ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดำหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำ�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดำหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เป็นผูติ้ดำต่อประสำาน
งานต่างๆ กบัหน่วยงานดำงักล่าว รวมทัง้แจง้ขอ้มูลเก่ียวกบั

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ใหก้บัตลาดำหลกัทรพัยฯ์ 
และ ก.ล.ต. นอกจากนี ้ เลขานุการบริษทัฯ ยงัมีหน้าท่ีให ้

ค�าแนะน�าและค�าปรกึษาในการเขา้รบัต�าแหน่งของกรรมการ 
บริษัทฯ รายใหม่ ติดำต่อสำร้างความสำมัพันธก์บัผู้ถือหุ้น  
ท�าหนา้ท่ีเป็นส่ืำอกลางระหว่างผูถื้อหุน้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ 
และผูบ้ริหาร ส่ำงเสำริมความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั Corporate 
Governance และใหข้อ้มูลและผลกัดำนัคณะกรรมการใหป้ฏิบติั
ตาม รวมทัง้ใหมี้การตรวจสำอบผลการปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดำ
ของหลกัการดำงักล่าว ใหข้อ้มูลและค�าแนะน�าแก่กรรมการ และ
ผูบ้ริหารในการจดัำท�ารายงานต่างๆตามท่ีกฎหมายหรือกฎขอ้
บงัคบั ต่างๆท่ีก�าหนดำใหต้อ้งมีการเปิดำเผยต่อสำาธารณชนเพ่ือ
ความโปร่งใสำ เช่น การรบัทราบภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรายงาน
การถือหลกัทรพัยฯ์ และดูำแลการดำ�าเนินการของบริษทัฯ ใหเ้ป็น
ไปตามขอ้บงัคบั กฎระเบียบของบริษทัฯ ตลาดำหลกัทรพัยฯ์ 
และหน่วยงานก�ากบัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้

ผูต้รวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสำอบภายในของบริษทัฯ ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สำอบของบริษทัฯ มีความเป็นอิสำระในการแสำดำงความคิดำเห็น มี
ความเป็นอิสำระในการปฏิบติังานของผูต้รวจสำอบภายใน 
ใหส้ำอดำคลอ้งกบั มาตรฐานสำากลการปฏิบติังานวิชาชีพการ
ตรวจสำอบภายใน โดำยท�าการทดำสำอบ การประเมินความเส่ีำยง 
การประเมินความเพียงพอ และความมีประสิำทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในของบริษทัฯ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานตรวจสำอบ
มีประสิำทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามแผนงานการ
ตรวจสำอบท่ีวางไว้
 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ในปี 2565 บริษทัฯ ปฏิบติัตามการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำยดำงัต่อไปนี้
1. สิทธิของผูถื้อหุน้และการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ จดัำประชุมสำามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2565 ในวนั
พฤหสัำบดีำท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. (ภายใน 4 เดืำอน
นับแต่วนัสิำน้สุำดำของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ) โดำยใชวิ้ธี
ก�าหนดำรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิำทธิเขา้ร่วมประชุมสำามญัผูถื้อหุน้ 
(Record Date) และรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดำหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 
2535

และบริษทัฯจดัำประชุมวิสำามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ในวนั
ศุกรท่ี์ 15 กรกฎาคม 2565 ผ่านส่ืำออิเล็กทรอนิกสำ ์(E-EGM)

บริษทัฯ ไดำม้อบหมายให้ บริษทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (Thailand Securities Depository Co., 
Ltd.) ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทัฯ จดัำส่ำงหนงัสืำอเชิญ
ประชุมทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ พรอ้มรายงาน
ประจ�าปี ใหก้บัผูถื้อหุน้ ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนวนัประชุม และ
โฆษณาบอกกล่าวนดัำประชุมในหนงัสืำอพิมพติ์ดำต่อกนั 3 วนั
ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดำมี้เวลา
พิจารณาขอ้มูลเพียงพอ

หนงัสืำอเชิญประชุมระบุรายละเอียดำของวาระการประชุม
ชดัำเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสำนอเพ่ือรบัทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือ
พิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระพรอ้มเอกสำารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีราย
ละเอียดำครบถว้นเพียงพอ 

นอกจากนีย้งัมีการแจง้รายละเอียดำใหผู้ถื้อหุน้น�าหลกัฐานท่ีจ�าเป็น เพ่ือน�ามาแสำดำงตนในวนัประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรกัษาสิำทธิในการ
เขา้ร่วมประชุม และใหสิ้ำทธิผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนมาประชุมและออกเสีำยงลงคะแนนแทนตน โดำยแนบแบบหนงัสืำอ
มอบฉนัทะ (ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์�าหนดำ) 

ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดำเ้ปิดำใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดำล่้วงหนา้ก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง และใชร้ะบบ 
บาร ์โคด้ำ (barcode) ในการลงทะเบียนพรอ้มจดัำพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระใหก้บัผูถื้อหุน้ และใหสิ้ำทธิผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม 
ภายหลงัจากท่ีเร่ิมประชุมแลว้ สำามารถลงคะแนนไดำส้ำ�าหรบัวาระท่ียงัไม่มีการลงมติ

ในการประชุมสำามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2565 นัน้ มีกรรมการ ของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม 7 ท่านจากจ�านวน 7 ท่าน (กรรมการเขา้
ร่วมประชุมครบถ้วนทุกท่าน) รวมทัง้ผู ้บริหารของบริษัทฯ และผู้ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวาระ ผู้สำอบบญัชีของบริษัทฯ  

ท่ีปรกึษาทางการเงินของบริษทัฯ และท่ีปรกึษากฎหมายอิสำระของบริษทัฯ ไดำเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือรบัฟังความคิดำเห็น และตอบขอ้



52แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

ซกัถามของผูถื้อหุน้ดำว้ย และตวัแทนจากบริษทัศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ�ากดัำ เป็นผูท้�าการตรวจสำอบการ 
ลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ และตรวจนบัผลการลงคะแนนเสีำยง
ร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมายอิสำระของบริษทัฯ การดำ�าเนินการ
ประชุมเป็นไปตามล�าดำบัวาระการประชุมโดำยไม่มีการเพ่ิมวาระ
การประชุม
บริษทัฯ ไดำแ้จง้รายละเอียดำเก่ียวกบัองคป์ระชุม สำดัำส่ำวนผูเ้ขา้
ร่วมประชุมทัง้ดำว้ยตนเองและมอบฉนัทะ วิธีการลงคะแนน 
วิธีนบัคะแนน ดำงันี้

1. ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสีำยงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสีำยง ดำงันัน้
ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีเสีำยงตามจ�านวนหุน้ท่ีถืออยู่ หรือ 
รบัมอบฉนัทะมา 

2. ผูถื้อหุน้ท่านใดำมีส่ำวนไดำเ้สีำยเป็นพิเศษในวาระใดำ ไม่มีสิำทธิ
ออกเสีำยงในวาระนัน้

3. ผูด้ำ�าเนินการประชุมจะถามในแต่ละวาระๆว่ามีผูค้ดัำคา้น 
หรืองดำออกเสีำยงหรือไม่ หากประสำงคจ์ะคดัำคา้นหรืองดำ
ออกเสีำยง ใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนน สำ�าหรบัท่านท่ีไม่
คดัำคา้นหรือไม่งดำออกเสีำยง จะถือว่าอนุมติัตามวาระนัน้ 
บริษทัฯ จะน�าคะแนนเสีำยงท่ีไม่เห็นดำว้ย หรืองดำออกเสีำยง 
หกัออกจากจ�านวนเสีำยงทัง้หมดำท่ีเขา้ร่วมประชุม หรืองดำ
ออกเสีำยงลงคะแนน เพ่ือสำรุปผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระ

4. เพ่ือใหส้ำอดำคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีำของตลาดำหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย ในวาระเร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการซ่ึงครบก�าหนดำออกตามวาระ และบริษทัฯ ไดำ้
เสำนอช่ือกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนทีละคน ทัง้นีเ้พ่ือเปิดำ
โอกาสำใหผู้ถื้อหุน้มีสิำทธิเลือกกรรมการท่ีตอ้งการไดำอ้ย่าง
แทจ้ริง ผูถื้อหุน้ทัง้ประสำงคจ์ะลงคะแนนเห็นดำว้ย ไม่เห็นดำว้ย 
หรืองดำออกเสีำยง ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 

บริษทัฯ มีนโยบายสำนบัสำนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมาเขา้ร่วมประชุม
รวมทัง้ผูล้งทุนสำถาบนัดำว้ย โดำยบริษทัฯ ไดำค้ดัำเลือกสำถานท่ีใน
การจดัำประชุมท่ีระบบขนส่ำงมวลชนเขา้ถงึ และเพียงพอเพ่ือให้
ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนสำถาบนัสำามารถเดิำนทางไดำส้ำะดำวกในการ
เขา้มาประชุม นอกจากนีบ้ริษทัฯ ไดำก้�าหนดำเวลาในการประชุม
ใหผู้ถื้อหุน้ไดำมี้โอกาสำและสิำทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจ
สำอบการดำ�าเนินงานของบริษทัฯ สำอบถาม และแสำดำงความคิดำ
เห็นและขอ้เสำนอแนะต่าง ๆ ไดำอ้ย่างเต็มท่ี บริษทัฯ มีช่องทาง
ให้ผูถื้อหุ้นไดำส่้ำงค�าถามท่ีตอ้งการให้ตอบในท่ีประชุมไดำล่้วง
หนา้ทางอีเมล ์ไปยงันกัลงทุนสำมัพนัธข์องบริษทัฯ หรือโดำยทาง
โทรสำารของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดำมี้การบนัทกึรายงานการประชุม โดำยบนัทกึวาระการ
ประชุม เนือ้หาการประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ประเด็ำนขอ้ซกัถาม ความคิดำเห็น ค�าชีแ้จงของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ไวอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น สำ�าหรบั
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ บริษทัฯ ไดำจ้ดัำท�ารายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้แลว้เสำร็จภายใน 7 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุน้
โดำยไดำจ้ดัำเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพ่ือใหผู้ถื้อ
หุน้สำามารถตรวจสำอบไดำ ้

นอกเหนือจากสิำทธิในการลงคะแนนเสีำยงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ผูถื้อหุน้ยงัไดำร้บัสิำทธิขัน้พืน้ฐานอ่ืนๆ ไดำแ้ก่ สิำทธิการไดำร้บัส่ำวน
แบ่งในผลก�าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั สิำทธิในการไดำร้บั
การปฏิบติัท่ีเท่าเทียมในการรบัซือ้หุน้คืนโดำยบริษทัฯ เป็นตน้ 
ซ่ึงสิำทธิขัน้พืน้ฐานเหล่านีมี้ก�าหนดำเป็นกฎหมายอยู่แลว้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสำ�าคญัเก่ียวกบัสิำทธิของผูถื้อ
หุน้ทุกๆ คนและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั 
และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือรายย่อย หรือ
ผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ โดำยไดำด้ำ�าเนินการต่างๆ ดำงัต่อไปนี้

1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดำด้ำ�าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ีไดำแ้จง้ไวใ้นหนงัสืำอเชิญประชุมเสำมอ จะไม่
เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดำแ้จง้เป็นการล่วงหนา้หากไม่
จ�าเป็น โดำยเฉพาะวาระสำ�าคญัท่ีตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ใชเ้วลาใน
การศกึษาขอ้มูลก่อนตดัำสิำนใจ

2. เสำนอรายช่ือกรรมการอิสำระอย่างนอ้ย 1 คน เพ่ือเป็นทาง
เลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และไดำชี้แ้จงใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบว่ากรรมการแต่ละคนมีส่ำวนไดำเ้สีำยในระเบียบวาระ
ใดำบา้ง เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
ก�าหนดำออกตามวาระ เป็นตน้

3. ส่ำงเสำริมใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสีำยงทุกวาระ โดำยจดัำ
ท�าบตัรลงคะแนนแยกแต่ละวาระเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สำามารถ
ลงคะแนนไดำต้ามสำมควร 

4. ประธานในท่ีประชุมไดำจ้ดัำสำรรเวลาใหก้บัผูถื้อหุน้มีโอกาสำใน
การแสำดำงความคิดำเห็น ในการประชุมประจ�าปี 2565 บริษทัฯ 
เปิดำโอกาสำในการแสำดำงความคิดำเห็น และตัง้ค�าถามต่อท่ี
ประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ไดำ้ รวมทัง้ให ้

ผูถื้อหุน้ส่ำงค�าถามเพ่ือสำอบถามขอ้มูลในแต่ละวาระหรือขอ้
มูลอ่ืนๆของบริษัทล่วงหน้าผ่าน E-mail address: 
ir@starsmicro.com หรือทางโทรสำาร 035-258-914 และ
สำอบถามรายละเอียดำเพ่ิมเติมไดำท่ี้นกัลงทุนสำมัพนัธ ์โทรศพัท ์
035-258-555 ต่อ 313 อย่างไรก็ตามในปี 2565 ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดำส่ำงเร่ืองใดำมาเพ่ือสำอบถามหรือแสำดำงความคิดำเห็น

5. คณะกรรมการบริษทัฯ จะดูำแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายว่าดำว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดำหลกัทรพัย ์และ
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค�าสำั่ง หรือขอ้ก�าหนดำของตลาดำหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดำถงึการปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดำ
เก่ียวกบัการเปิดำเผยขอ้มูลการท�ารายการเก่ียวโยง และการ
ไดำม้าหรือจ�าหน่ายทรพัยสิ์ำนท่ีสำ�าคญัของบริษทัฯ หรือบริษทั
ย่อย รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีก�าหนดำโดำยสำภา
วิชาชีพบญัชี

6. คณะกรรมการบริษทัฯ จะใหค้วามสำ�าคญักบัรายการระหว่าง
กนั หากมีรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย
เกิดำขึน้กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้ทางผลประโยชน ์ มี
ส่ำวนไดำเ้สีำย หรืออาจมีความขดัำแยง้ทางผลประโยชน์ใน
อนาคตซ่ึงไม่อยู่ในเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ ทัง้นี ้บริษทัฯ จะ
เปิดำเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการ
เงินท่ีไดำร้บัการตรวจสำอบจากผูส้ำอบบญัชีของบริษทัฯ 

7. ก�าหนดำมาตรการใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดำเผย
ขอ้มูลถงึการมีผลประโยชนส่์ำวนตนต่อการท�าธุรกรรมใดำๆ
อนัอาจกระทบกบับริษทัฯ ผ่านแบบฟอรม์รายงานการมี
ส่ำวนไดำเ้สีำย โดำยมีเลขานุการบริษทัฯ เป็นผูร้บัรายงานการ
เปิดำเผยขอ้มูลการมีส่ำวนไดำเ้สีำยและน�าส่ำงประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสำอบ ซ่ึงในปี 2565 บริษทัฯ ไดำ้
ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทุกคนเปิดำเผยขอ้มูลการมีส่ำวน
ไดำเ้สีำยของตน ซ่ึงทัง้ปีนีไ้ม่มีการกระท�าใดำขดัำต่อขอ้ก�าหนดำ
ในเร่ืองการท�าธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯ ก�าหนดำ
นโยบายใหก้รรมการบริษทัฯ รายงานการซือ้-ขายหุน้/ถือ
ครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ทุกครัง้ (ซ่ึงรวมถงึการถือ
ของคู่สำมรสำ และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 7 วนั 
ท�าการนบัแต่วนัท่ีซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดำยใหส่้ำงรายงานมายงั
เลขานุการบริษทัฯ เพ่ือรายงานต่อไปยงัท่ีประชุมคณะกรรม
การบริษทัฯ ต่อไป 



53แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

บริษทัฯ ให้ความสำ�าคญัต่อสิำทธิของผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำยทุกกลุ่มท่ี
เก่ียวขอ้ง ดำงันี้

1. ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอย่างเท่า
เทียม เป็นธรรม ใหค้วามสำ�าคญักบัสิำทธิของผูถื้อหุน้ ไม่กระท�า
การใดำๆอนัเป็นการละเมิดำหรือริดำรอนสิำทธิของผูถื้อหุน้

2. พนกังาน บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่าง
เท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสำม

3. คู่คา้และเจา้หนี ้บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หนี้
อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ และ/หรือ ขอ้
ตกลงในสำญัญาท่ีท�าร่วมกนัอย่างเคร่งครดัำ หากเกิดำกรณีท่ี
ไม่สำามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ไดำ ้บริษทัฯ จะแจง้
ใหเ้จา้หนีท้ราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา

4. ลูกคา้ บริษทัฯ มีนโยบายใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและตอบสำนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ โดำยให้ความสำ�าคญัดำา้นความ
ปลอดำภยัควบคู่กนัไป โดำยมีหลกัเกณฑใ์นการคดัำเลือกลูกคา้ 
และพิจารณาเครดิำตลิมิตของลูกคา้สำ�าหรบัลูกคา้เก่า และ
ลูกคา้ใหม่ ซ่ึงตอ้งมีฐานะการเงิน และประวติัการช�าระหนีท่ี้ดีำ

5. คู่แข่ง บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัตามกติกาการแข่งขนัท่ีดีำ และ
หลีกเล่ียงวิธีการไม่สุำจริตเพ่ือท�าลายคู่แข่ง 

6. สำงัคมรวมและส่ิำงแวดำลอ้ม บริษทัฯ ใหก้ารสำนบัสำนุนกิจกรรม
อนัเป็นประโยชน ์และส่ำงเสำริมคุณภาพของสำงัคม และส่ิำง
แวดำลอ้มโดำยรวม และบริษทัฯ มีการก�าหนดำนโยบายความรบั
ผิดำชอบของสำงัคม เพ่ือให้มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจ 

ของบริษทัฯ ไดำค้�านึงถงึปัจจยัดำา้นส่ิำงแวดำลอ้มและสำงัคมเพ่ือ
การพฒันาอย่างยั่งยืน

ทัง้นี ้ ปี 2565 นีบ้ริษทัฯ ไดำป้ฏิบติัโดำยการเปิดำเผยขอ้มูล 

เป็นไปตามขอ้ก�าหนดำของสำ�านกังานก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดำหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
อย่างครบถว้น และตรงตามก�าหนดำเวลา

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษทัฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจ ท่ีไดำเ้ผยแพร่ใหก้บัพนกังาน และ
ผู้บริหารไดำท้ราบและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดัำ รวมถึง 
ปฐมนิเทศนพ์นกังานใหม่ให้ทราบดำว้ย ทัง้นีเ้พ่ือให้บริษทัฯ 
สำามารถบรรลุวิสำยัทศัน ์วตัถุประสำงค ์ เป้าหมาย กลยุทธ ์และ 
น�าไปสู่ำการสำรา้งคุณค่าใหอ้งคก์ร ไดำอ้ย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

ปี 2565 นี ้ ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูท่ี้สำนใจ สำามารถอ่าน 

รายละเอียดำเพ่ิมเติมใน เอกสำารแนบ 5 ของรายงาน 56-1  
One Report ท่ีบริษทัฯ ท่ีไดำเ้ปิดำเผยไว ้

6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส�าคญั
ของนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก�ากบั
ดูแลกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา

การดำ�าเนินการตามหลกัการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำ สำ�าหรบั
บริษทัจดำทะเบียน ประจ�าปี 2565 

6.3.1 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส�าคญัเก่ียว
กบัการทวนนโยบาย Corporate Governance Policy

บริษทัฯ ไดำท้บทวนนโยบายการก�ากบัดูำแลกิจการ (Corporate 
Governance Policy) โดำยอา้งอิงจากหลกัการก�ากบัดูำแลกิจการ
ท่ีดีำสำ�าหรบับริษทัจดำทะเบียนปี 2555 ของตลาดำหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย และหลกัการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำ สำ�าหรบั
บริษทัจดำทะเบียนปี 2565 (Corporate Governance Code) 

ทัง้นี ้บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือดูำแลสิำทธิของผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำยขา้งตน้ดำว้ยความเป็น
ธรรม คณะกรรมการบริษทัฯ ไดำจ้ดัำใหมี้ช่องทางในการรอ้ง
เรียนสำ�าหรบัผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำยทุกกลุ่มสำามารถติดำต่อ/รอ้งเรียนใน
เร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการบริษทัฯ ไดำโ้ดำยตรง
ติดำต่อคณะกรรมการบริษทัฯ	 กรรมการอิสระ	 ผ่านทาง	
เลขานุการบริษทัฯ	

ทางอีเมล:์ yunyong-s@starsmicro.com

โทรสาร: 035-258-914

หรือส่ำงจดำหมายปิดำผนึกมายงั

เลขานุการบริษทัฯ	

ท่ีอยู่:	บริษทั สำตารส์ำไมโคร อิเล็กทรอนิกสำ ์ประเทศไทย จ�ากดัำ 
(มหาชน)

605-606 นิคมอุตสำาหกรรมบางปะอิน หมู่ท่ี 2 ต.คลองจิก 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

การแถลงผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2565 บริษทัฯ 
ไดำจ้ดัำกิจกรรมเพ่ือพบปะนกัลงทุน และนกัวิเคราะหห์ลกั
ทรพัยด์ำงันี้

- จดัำงานพบปะนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Meeting) 
รวม 4 ครัง้

- จดัำ Opportunity day รวม 4 ครัง้

- จดัำแถลงข่าว Press Conference รวม 4 ครัง้

นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัเปิดำโอกาสำใหผู้ท่ี้สำนใจเขา้ชมกิจการของ 
บริษทัฯ (Company Visit) เสำมอ ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
จะไดำพ้บปะพูดำคุย และมีโอกาสำร่วมแลกเปล่ียนความคิดำเห็น
ซ่ึงกนัและกนั

ของสำ�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดำ 
หลกัทรพัย ์ และไดำน้�าหลกัปฏิบติัส่ำวนใหญ่มา ปรบัใช ้ โดำยน�า
เสำนอคณะกรรมการบริษทัฯ รบัทราบในหลกัการในการ ประชุม
คณะกรรมการ ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2566 
ทัง้นี ้คณะกรรมการไดำพิ้จารณาและทบทวนการน�าหลกัปฏิบติั
ตามหลกั การก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำไปปรบัใชต้ามบริบททาง
ธุรกิจของบริษทัฯ แลว้ 
6.3.2 การน�าหลกัการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาปฏิบติั 

ในปี 2565 สำ�าหรบัขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ี ของคณะกรรมการ
บริษทั อ�านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสำอบ อ�านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร กฎบตัรคณะกรรมการ
สำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบตัรคณะกรรมการ
บริหารความเส่ีำยง บริษทัฯ ไดำท้บทวนแลว้ ยงัคงใช้ไดำดี้ำ และ
สำอดำคลอ้งกบัหลกัการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำ (CG Code) อย่างไร
ก็ตามบริษทัฯ มีแผนในการพฒันาและปรบัปรุง นโยบายการ
ก�ากบัดูำแลกิจการใหส้ำอดำคลอ้งกบัหลกัการก�ากบัดูำแลกิจการ
ท่ีดีำ เพ่ือใหค้รอบคลุมและทนัต่อพฒันาการดำา้นการก�ากบัดูำแล
กิจการท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดำเร็ว และยกระดำบัมาตรฐาน
และการปฏิบติัดำา้นการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำใหสู้ำงขึน้ 

6.3.3 การปฏิบติัในเร่ืองอ่ืนๆ ตามหลกัการก�ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

ในปี 2565 นี ้บริษทัฯ ไดำเ้ปิดำเผยขอ้มูลการปฏิบติัในเร่ืองอ่ืนๆ 
ตามหลกัการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำ โดำยไดำร้บัการประเมินผล
การจดัำประชุมผูถื้อหุน้ จาก สำมาคมส่ำงเสำริมผูล้งทุนไทย และ
จาก สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD ตาม
โครงการสำ�ารวจการก�ากบัดูำแลกิจการบริษทัจดำทะเบียน ประจ�า
ปี 2565 (CGR 2022)  ผลคะแนนอยู่ในระดำบั “ดีำมาก” ทัง้นี ้บริษทัฯ 
ในฐานะบริษทัจดำทะเบียน จะพฒันา การก�ากบัดูำแลกิจการของ
บริษทั เพ่ือท�าใหเ้กิดำการพฒันาการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำต่อไป
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คณะกรรมการบริษทัฯ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการ
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR)

เลขานุการบริษทัฯ

ประธานเจา้หนา้ท่ี
ดา้นซพัพลายเชน (CSCO)

ประธานเจา้หนา้ท่ี
ดา้นการปฏิบติัการ (COO)

ประธานเจา้หนา้ท่ี
ดา้นการเงิน (CFO)

ประธานเจา้หนา้ท่ี
ดา้นการตลาด (CMO)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
(CEO)

ฝ่ายกฎหมาย
(Legal & Compliance)

7. โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูล
ส�าคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุ
ยอ่ย ผู้บรหิาร พนักงานและอืน่ ๆ

7.1 โครงสรา้งการก�ากบัดูแลกิจการ
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7.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทัฯ 

 
7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษทัฯ มีจ�านวนทัง้สิำน้ 7 ท่าน 
ประกอบดำว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน กรรมการอิสำระ 
3 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน 

อน่ึง บริษทัฯ ไม่มีกรรมการท่ีดำ�ารงต�าแหน่งในบริษทัจดำทะเบียน
มากกว่า 5 บริษทั และบริษทัฯ ไม่มีนโยบายใหก้รรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหารดำ�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน และบริษทั
จดำทะเบียนมากกว่า 2 บริษทั ทัง้นีไ้ม่นบัรวมบริษทัย่อย บริษทั
ในเครือ และบริษทัร่วมทุนของบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ มีความจ�าเป็น
ตอ้งเขา้ไปก�ากบัดูำแลการบริหารจดัำการเพ่ือรกัษาผลประโยชน์
ของบริษทั ทัง้นีบ้ริษทัฯ มีกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารมากกว่า 

1 ท่านท่ีมีประสำบการณก์ารท�างานเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. มีคุณสำมบติัตามท่ีกฎหมายก�าหนดำ (พระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ�ากดัำ และพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดำ 
หลกัทรพัย)์

มีความขดัำแยง้ เวน้แต่จะไดำพ้น้จากลกัษณะดำงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดำร้บัการแต่งตัง้

3. ไม่มีความสำมัพนัธท์างสำายโลหิต หรือโดำยการจดำทะเบียน
ตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดำามารดำา คู่สำมรสำ พ่ีนอ้ง 
และบุตร รวมทัง้คู่สำมรสำของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดำร้บัการเสำนอ
ใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ�านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ
บริษทัย่อย

4. ไม่มีความสำมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัำขวางการใชวิ้จารณญาณอย่าง
อิสำระ รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ�านาจควบคุม 
ของผูท่ี้มีความสำมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้ 
เวน้แต่จะไดำพ้น้จากการมีลกัษณะดำงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ย
กว่า 2 ปี ก่อนไดำร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นีค้วามสำมัพนัธท์างธุรกิจ 
รวมถงึการท�ารายการทางการคา้ท่ีท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่า อสำงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียว
กบัสิำนทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่ารายการตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสิำนทรพัย ์
ท่ีมีตวัตนสุำทธิของบริษทั หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาท ขึน้ไป 
แลว้แต่จ�านวนใดำจะต�่ากว่า ทัง้นีใ้หน้บัรวมหนีท่ี้เกิดำขึน้ใน
ระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสำมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคล
เดีำยวกนั

2. มีความรู ้ความสำามารถ และมีประสำบการณท่ี์เป็นประโยชน์
ต่อการดำ�าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ และมีจริยธรรมในการ
ดำ�าเนินธุรกิจ

3. สำามารถใชดุ้ำลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสำระจากฝ่าย
จดัำการและกลุ่มท่ีมีผลประโยชนอ่ื์นใดำ

4. สำามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่บริษทัฯ ไดำอ้ย่างเพียงพอและเอาใจ
ใส่ำในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรบัผิดำชอบของตน 

คุณสมบติัของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสำระดำ�าเนินงานตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดำร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัฯ โดำยมีความเป็นอิสำระจากผูถื้อหุน้
รายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษทั และมีคุณสำมบติัครบถว้น
ตามหลกัเกณฑท่ี์สำ�านกังาน ก.ล.ต. และตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก�าหนดำ คือมีจ�านวนกรรมการอิสำระอย่างนอ้ยหน่ึง
ในสำามของจ�านวนกรรมการทัง้หมดำ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสำามคน 
โดำยแต่ละคนตอ้งมีคุณสำมบติัดำงันี้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ�านวนหุน้ท่ีมีสิำทธิออกเสีำยง
ทัง้หมดำของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้ทางผลประโยชน ์ทัง้นี ้ใหน้บั
รวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสำระดำว้ย

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่ำวนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน 
ท่ีปรึกษาท่ีไดำร้บัเงินเดืำอนประจ�า หรือผูมี้อ�านาจควบคุม 

ของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ 

5. ไม่เป็นผูส้ำอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้ และไม่เป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคุม หรือหุน้ส่ำวนของสำ�านกังาน
สำอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้ำอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้สำงักดัำอยู่ เวน้แต่จะ
ไดำพ้น้จากการมีลกัษณะดำงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
ก่อนไดำร้บัการแต่งตัง้

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดำๆ ซ่ึงรวมถึงการเป็นท่ี
ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดำร้บัค่า
บริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้ และไม่เป็น
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคุม หรือหุน้ส่ำวนของผูใ้ห้
บริการทางวิชาชีพนัน้ดำว้ย เวน้แต่จะไดำพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดำงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดำร้บัการแต่งตัง้

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดำร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของ
กรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผู้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดำท่ีท�าให้ ไม่สำามารถใหค้วามเห็นไดำอ้ย่าง
เป็นอิสำระเก่ียวกบัการดำ�าเนินงานของบริษทัฯ 
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7.2.2 คณะกรรมการและผูมี้อ�านาจควบคุมบริษทัรายบุคคล

 รายช่ือคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1 รองศาสำตราจารย ์ดำร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ รกัษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสำระ ประธานคณะ
กรรมการตรวจสำอบ และประธานคณะกรรมการสำรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

2 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเส่ีำยง

3 รองศาสำตราจารย ์ดำร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสำระ กรรมการตรวจสำอบ และกรรมการสำรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

4 ศาสำตราจารย ์ดำร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสำระ กรรมการตรวจสำอบ และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ีำยง

5 ผูช่้วยศาสำตราจารย ์ดำร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ

6 นายยรรยงค ์สำวสัำดิำ ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสำรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ีำยงและเลขานุการบริษทัฯ 

7 นายนทัธพงศ ์ไชยกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษทัฯ ทัง้ 7 คน ไม่มีคุณสำมบติัตอ้งหา้ม ดำงันี้

1. ไม่มีประวติัการกระท�าความผิดำอาญาในความผิดำท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ่ึ์งไดำก้ระท�าโดำยทุจริต
2. ไม่มีประวติัการท�ารายการท่ีอาจเกิดำความขดัำแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

หมายเหตุ: กรรมการล�าดำบัท่ี 1, 3 และ 4 เป็นกรรมการท่ีมีคุณสำมบติัเป็นกรรมการอิสำระตามขอ้ก�าหนดำคุณสำมบติักรรมการ
อิสำระของบริษทัฯ 

7.2.3 ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

 
ขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. บริหารจดัำการและดำ�าเนินกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสำงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดำจนมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดำว้ยความซ่ือสำตัยสุ์ำจริต และระมดัำระวงั
รกัษาผลประโยชนข์องบริษทั 

2. มีอ�านาจแต่งตัง้กรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั บุคคลใดำๆ 
และ/หรือบุคคลภายนอก จ�านวนหน่ึงใหเ้ป็น คณะกรรมการ
บริหาร เพ่ือดำ�าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดำหรือหลายอย่างไดำ ้
เพ่ือปฏิบติังานตามท่ีไดำร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอ�านาจแต่งตัง้คณะกรรม
การอ่ืน  ๆเช่น คณะกรรมการสำรรหา คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ฯลฯ ตามความเหมาะสำม รวมทัง้มีอ�านาจแต่ง
ตัง้และมอบอ�านาจใหบุ้คคลอ่ืนใดำดำ�าเนินการอย่างใดำอย่าง
หน่ึงแทนคณะกรรมการไดำ ้โดำยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ
คณะกรรมการ และมีอ�านาจยกเลิก เพิกถอน ก�าหนดำวาระ
การดำ�ารงต�าแหน่ง แก้ไข หรือ เปล่ียนแปลงอ�านาจดำงักล่าว
ไดำต้ามท่ีเห็นสำมควร นอกจากนีใ้หมี้อ�านาจว่าจา้ง แต่งตัง้ โยก
ยา้ย ปลดำออก เลิกจา้ง ก�าหนดำวาระการดำ�ารงต�าแหน่งก�าหนดำ
อตัราค่าจา้ง และค่าตอบแทนสำ�าหรบับุคคลท่ีดำ�ารงต�าแหน่ง 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตามท่ีเห็นสำมควร หรือตามท่ีคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสำรรหาเสำนอ

3. อนุมติัและก�าหนดำเป้าหมาย นโยบาย แผนการดำ�าเนินงาน
และงบประมาณประจ�าปีของบริษทั รวมถงึ ควบคุมดูำแล
การบริหารและการจดัำการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคล
ใดำ  ๆท่ีไดำร้บัมอบหมายใหด้ำ�าเนินงานดำงักล่าว พรอ้มทัง้ติดำตาม
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย รวมทัง้แผนการดำ�าเนิน
งานท่ีคณะกรรมการบริษทัไดำใ้ห้ไว ้

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสำอบ และอนุมติันโยบาย ทิศทาง 
กลยุทธ ์แผนงานการดำ�าเนินธุรกิจ ในโครงการลงทุนขนาดำ
ใหญ่ของบริษทั ท่ีเสำนอโดำยคณะกรรมการบริหาร 

5. ติดำตามผลการดำ�าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนการดำ�าเนิน
งานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง

6. พิจารณาอนุมติัการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดำจนเขา้
ร่วมทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ หรือลงทุนในบริษทั หรือ
กิจการต่าง ๆ 

7. ก�าหนดำนโยบาย ควบคุม ดูำแลการบริหารงานของบริษทั
ย่อยและ/หรือบริษทัในเครือ 

8. มีอ�านาจพิจารณาเพ่ือน�าเสำนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัการเลิกใช ้
และการจ�าหน่ายสิำนทรพัย ์หรือการขาย และเช่ากลบัคืน
สิำนทรพัย ์ตามระเบียบปฏิบติัเร่ืองการเลิกใช ้และจ�าหน่าย
สิำนทรพัยห์รือการขายและเช่ากลบัคืนสิำนทรพัย ์ในกรณีท่ี
มูลค่าสุำทธิทางบญัชีมากกว่า 30 ลา้นบาทขึน้ไป 

9. พิจารณาและอนุมติักิจการอ่ืนๆ ท่ีสำ�าคญัอนัเก่ียวกบับริษทั 
หรือท่ีเห็นสำมควรจะดำ�าเนินการนัน้ๆ เพ่ือใหเ้กิดำประโยชน์
แก่บริษทั เวน้แต่อ�านาจในการดำ�าเนินการดำงัต่อไปนี ้จะกระท�า
ไดำก็้ต่อเม่ือไดำร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน ไดำแ้ก่ 

(ก) เร่ืองใดำๆ ท่ีกฎหมายก�าหนดำใหต้อ้งไดำม้ติท่ีประชุม 
 ผูถื้อหุน้ 

(ข) เร่ืองใดำๆ ท่ีกรรมการมีส่ำวนไดำเ้สีำยและอยู่ในข่ายท่ี 

 กฎหมายหรือขอ้ก�าหนดำของตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่ง 
 ประเทศไทยระบุให้ตอ้งไดำร้บัอนุมติัจากท่ีประชุม 
  ผูถื้อหุน้ อาทิเช่น การดำ�าเนินการเก่ียวกบัรายการท่ี 

 เก่ียวโยงกนั การไดำม้าหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสิำนทรพัยท่ี์ 

 สำ�าคญัของบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาดำหลกัทรพัย ์
 แห่งประเทศไทย 
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เร่ืองดำงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดำร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษทัดำว้ยคะแนนเสีำยงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้
ร่วมประชุม และจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดำว้ยคะแนนเสีำยงไม่นอ้ย
กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสีำยงทัง้หมดำของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม
และมีสิำทธิออกเสีำยงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทัง้หมดำหรือบาง
ส่ำวนท่ีสำ�าคญั
(ข)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทั
เอกชนมาเป็นของบริษทั
(ค)  การท�า แก้ไข หรือเลิกสำญัญาเก่ียวกบัการให้เช่า
กิจการของบริษทัทัง้หมดำหรือบางส่ำวนท่ีสำ�าคญั การมอบ
หมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัำการธุรกิจของบริษทั หรือการ
รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดำยมีวตัถุประสำงคจ์ะแบ่งก�าไร
ขาดำทุนกนั
(ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสืำอบริคณหส์ำนธิหรือขอ้บงัคบั
(จ)  การเพ่ิมทุน การลดำทุน การออกหุน้กู้
(ฉ)  การควบกิจการ หรือเลิกบริษทั
(ช)  การอ่ืนใดำท่ีก�าหนดำไว้ภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมายว่าดำว้ยหลกัทรพัยแ์ละ/หรือขอ้ก�าหนดำของ
ตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหต้อ้งไดำร้บัความเห็น
ชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ ดำว้ยคะแนนเสีำยงดำงักล่าวขา้งตน้

ทัง้นี ้ เร่ืองใดำท่ีกรรมการ มีส่ำวนไดำเ้สีำยหรือมีความขดัำแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับริษทั หรือบริษทัย่อย หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กรรมการซ่ึงมีส่ำวนไดำเ้สีำยหรือมีความขดัำแยง้ทางผลประโยชน์
ดำงักล่าว ไม่มีสิำทธิออกเสีำยงลงคะแนนในเร่ืองนัน้

นอกจากคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ ยงัมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดำย่อยอีกส่ีำชุดำ เพ่ือช่วยในการบริหารงาน 
พิจารณากลั่นกรอง ตดัำสิำนใจ และ เพ่ือความโปร่งใสำ ตามหลกั
การก�ากบักิจการท่ีดีำ ดำงันี้

 › คณะกรรมการบริหาร

 › คณะกรรมการตรวจสำอบ

 › คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 › คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยง

ทัง้นี ้ เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปอย่างอิสำระ โปร่งใสำ การ
ก�าหนดำทิศทางและการดำ�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีประสิำทธิภาพ
สูำงสุำดำ คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณาก�าหนดำเป้า
หมายของบริษทัฯ และก�าหนดำบทบาท และมอบหมายอ�านาจ
หนา้ท่ีใหแ้ก่คณะกรรมการชุดำย่อย โดำยรายละเอียดำโครงสำรา้ง
ของคณะกรรมการชุดำย่อยทัง้ส่ีำชุดำ มีดำงันี ้

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ

1. ประธานกรรมการ (ควรเป็นกรรมการอิสำระ) และมีอ�านาจหนา้ท่ีแยกจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

2. ก�ากบั ติดำตาม ดูำแลใหม้ั่นใจว่าการปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปอย่างมีประสิำทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสำงค ์
และเป้าหมายหลกัของ บริษทัฯ 

3. ดูำแลใหม้ั่นใจว่า กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีส่ำวนร่วมในการส่ำงเสำริมใหเ้กิดำวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรมและการก�ากบัดูำแล
กิจการท่ีดีำ

4. ก�าหนดำวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดำยหารือร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทัฯ รวมทัง้มี
มาตรการท่ีดูำแลใหเ้ร่ืองสำ�าคญัไดำถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม

5. จดัำสำรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอใหฝ่้ายจดัำการไดำเ้สำนอเร่ือง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็ำนสำ�าคญักนัอย่างรอบคอบ
โดำยทั่วกนั รวมทัง้ส่ำงเสำริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ำลยพินิจอย่างรอบคอบและใหค้วามเห็นไดำอ้ย่างเป็นอิสำระ

6. เสำริมสำรา้งความสำมัพนัธอ์นัดีำระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่างคณะกรรมการ 

บริษทัฯ และฝ่ายจดัำการ 
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7.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดย่อย

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริหาร 

1. เป็นผูมี้วิสำยัทศัน ์มีความคิดำริเร่ิมสำรา้งสำรรค ์ซ่ือสำตัยสุ์ำจริต

2. มีความรู ้ความสำามารถ และมีประสำบการณท่ี์เป็นประโยชนต่์อการดำ�าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ และมีจริยธรรมในการดำ�าเนิน
ธุรกิจ

3. สำามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่บริษทัฯ ไดำอ้ย่างเพียงพอและเอาใจใส่ำในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรบัผิดำชอบของตน 
 
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบดำว้ยผูบ้ริหาร 7 ท่าน 
 

 รายช่ือ ต�าแหน่ง

1 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร

2 นายวิรตัน ์ผูกไทย กรรมการบริหาร

3 นายยรรยงค ์สำวสัำดิำ ์ กรรมการบริหาร

4 นายเรืองพจน ์ภคัดุำรงค ์ กรรมการบริหาร

5 นายนริศ จนัทรแ์ดำง กรรมการบริหาร

6 นายโชติศกัดิำ ์พรหมวาสำ กรรมการบริหาร

7 นายนทัธพงศ ์ไชยกุล กรรมการบริหาร

อ�านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร

1. องคป์ระกอบและการแต่งต ัง้ 

1. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

2. บุคคลท่ีจะเขา้มาดำ�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร อาจคดัำ
สำรรจากกรรมการ ผูบ้ริหารระดำบัสูำงของบริษทั และ/หรือ
บุคคลภายนอกเขา้มาดำ�ารงต�าแหน่งก็ไดำ ้แต่ตอ้งเป็นบุคคล
ท่ีมีความรูค้วามสำามารถ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ้
ความสำามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัไดำ้

3. มีคุณสำมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดำว้ย
บริษทัมหาชนจ�ากดัำ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

4. กรรมการบริหารไม่สำามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่ำวน 
หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจ
เดีำยวกนั หรือคลา้ยคลงึ และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทั ไม่ว่าจะท�าเพ่ือผลประโยชนส่์ำวนตนหรือผลประโยชน์
ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้กรรมการบริหารเขา้ดำ�ารง
ต�าแหน่ง

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

1. กรรมการบริหารมีวาระการดำ�ารงต�าแหน่ง 2 ปีนบัจาก 
วนัท่ีไดำร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั โดำยคณะ
กรรมการบริษทั สำามารถปรบัเปล่ียนวาระการดำ�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริหาร ไดำต้ามท่ีเห็นสำมควร ทัง้นี ้
กรรมการบริหารท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระ อาจถูก
เลือกใหก้ลบัเขา้ดำ�ารงต�าแหน่งใหม่ไดำ ้สำ�าหรบัการแต่งตัง้
กรรมการบริหารทดำแทนในกรณีท่ีต�าแหน่งว่างลง คณะ
กรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้ต่อไป

2. ลาออก

3. หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 

1. ดูำแล มอบหมายใหฝ่้ายบริหารและฝ่ายจดัำการ จดัำท�านโยบาย 
เป้าหมาย แผนการดำ�าเนินงานงบประมาณประจ�าปี และ
รวมทัง้กลยุทธท์างธุรกิจของบริษทั เพ่ือน�าเสำนอต่อคณะ
กรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. ควบคุม ดูำแลการดำ�าเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปตามขอ้
บงัคบัของบริษทัตลอดำถงึนโยบาย แผนการดำ�าเนินงาน  
งบประมาณประจ�าปี และกลยุทธท์างธุรกิจของบริษทัท่ีไดำ้
รบัอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

3. ประเมินผลการดำ�าเนินงานโดำยรวมของบริษทั ตลอดำจน
ฝ่ายงานต่างๆ ทุกไตรมาสำ 

4. รบัเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทัมาก�าหนดำทิศทาง 
แนวทาง เพ่ือก�าหนดำภารกิจหลกั (Mission) สำ�าหรบัฝ่าย
บริหาร และฝ่ายจดัำการ รวมทัง้ ก�าหนดำแผนการดำ�าเนินงาน
หลกัและเป้าหมายทางธุรกิจ ใหส้ำอดำคลอ้งกบัแนวนโยบาย 
แผนการดำ�าเนินงานประจ�าปีและงบประมาณประจ�าปีท่ีไดำ้
รบัอนุมติจากคณะกรรมการ เพ่ือใหฝ่้ายบริหารและฝ่าย
จดัำการน�าไปดำ�าเนินการต่อไป 

5. ควบคุมตรวจสำอบ ติดำตามผลการดำ�าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายจดัำการใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษทั 

6. ออกค�าสำั่ง ระเบียบ ประกาศ และขอ้ก�าหนดำ เพ่ือใหแ้น่ใจ
ว่าการดำ�าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามนโยบายของบริษทั 
และเพ่ือผลประโยชนข์องบริษทั รวมถงึเพ่ือรกัษาระเบียบ
วินยัภายในองคก์ร 
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7. พิจารณาเห็นชอบหรือมีอ�านาจ ในการว่าจา้ง แต่งตัง้ โยก
ยา้ย ปลดำออก เลิกจา้ง ก�าหนดำอตัราค่าจา้งและค่าตอบแทน 
บุคคลากรซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดำบัสูำงของบริษทั ในต�าแหน่ง
ตัง้แต่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จนถงึผูอ้�านวยการฝ่าย 
โดำยใหป้ระธานกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ�านาจในการดำ�าเนิน
การดำงักล่าวขา้งตน้ สำ�าหรบัต�าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร หากมีการว่าจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดำออก เลิก
จา้ง ก�าหนดำอตัราค่าจา้งและค่าตอบแทน ให้ประธาน
กรรมการบริหารมีหนา้ท่ีเสำนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั

8. พิจารณาเห็นชอบในโครงสำรา้งเงินเดืำอนและผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนๆของผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และลูกจา้งของบริษทั 
รวมทัง้ท่ีเก่ียวกบัผลประโยชนแ์ละสำวสัำดิำการ แลว้น�าเสำนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือเสำนอต่อคณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติั

9. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการปรบัปรุงและเปล่ียนแปลง 
โครงสำรา้งการบริหารงาน ระเบียบ ปฏิบติั และขัน้ตอนการ
ท�างานของแต่ละสำายงาน แลว้น�าเสำนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุมติั

10. กลั่นกรองและเสำนอ งบดุำล บญัชีก�าไรขาดำทุน ประมาณ
การกระแสำเงินสำดำ แผนการลงทุน เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสำอบและคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั เพ่ือ
น�าเสำนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (ถา้จ�าเป็น) เพ่ือพิจารณา
อนุมติัต่อไป 

11. ใหข้อ้เสำนอแนะ และใหค้�าปรกึษาต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือการตดัำสิำนใจดำา้นธุรกิจของบริษทั 

18. น�าเสำนอเร่ืองต่างๆท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสำ�าคญัและ
ควรจะไดำร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

19. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดำร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั รวมทัง้มีอ�านาจดำ�าเนินการใดำๆ ท่ีจ�าเป็นในการปฏิบติั
หนา้ท่ีดำงักล่าว 

4. การประชุม 

(ก) คณะกรรมการบริหารจะตอ้งจดัำใหมี้การประชุมอย่าง
นอ้ย 1 ครัง้ต่อเดืำอน และกรรมการบริหารจะตอ้งเขา้ร่วม
ประชุมอย่างสำม่ำาเสำมอ

  (ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณา
ดำ�าเนินการใดำๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก�าหนดำนี ้จะตอ้งประกอบ
ดำ้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่ งหน่ึงของจ�านวน
กรรมการบริหารทัง้หมดำ จงึจะถือว่าครบเป็นองคป์ระชุม 

(ค) ในการออกเสีำยงของกรรมการบริหารในการประชุมคณะ
กรรมการบริหาร ใหก้รรมการบริหารแต่ละคนมีสิำทธิออก
เสีำยงไดำท่้านละ 1 เสีำยง 

(ง) การลงมติในเร่ืองใดำของคณะกรรมการบริหาร จะ
ตอ้งไดำร้บัคะแนนเสีำยงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง ของจ�านวน
เสีำยงทัง้หมดำของคณะกรรมการบริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 
เวน้แต่ในการพิจารณาและลงมติในเร่ืองท่ีก�าหนดำไวใ้นขอ้ 
1, 10, 12, 14 และ 15 ดำงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดำร้บัคะแนน
เสีำยงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนคณะกรรมการบริหาร
ของบริษทัทัง้หมดำ 

(จ) คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 
และ/หรือคณะท�างาน และ/หรือ บุคคลใดำๆ เพ่ือท�าหนา้ท่ี
กลั่ นกรองงานท่ีจะน�าเสำนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หรือเพ่ือให้ดำ�าเนินงานใดำอนัเป็นประโยชนต่์อการปฏิบติั

12. ดูำแล มอบหมายใหฝ่้ายบริหารและฝ่ายจดัำการ จดัำท�ารายงาน
เก่ียวกบัผลการดำ�าเนินงานของบริษทัตลอดำถงึงบการเงิน 
งบการลงทุน และปัญหาสำ�าคญั หรือการบริหารความเส่ีำยง 
เพ่ือเสำนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณารบัทราบ และ/หรือ 
อนุมติั 

13. ก�าหนดำกลยุทธด์ำา้นการตลาดำและการขาย ใหส้ำอดำคลอ้ง
กบัแผนการดำ�าเนินงานและ งบประมาณประจ�าปี 

14. พิจารณาการเขา้ย่ืนหรือร่วมในการประกวดำราคา ในวงเงิน
ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

15. อนุมติัการซือ้เคร่ืองจกัร ในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดำเพียงครัง้
เดีำยวหรือต่อเน่ือง) ไม่เกินธุรกรรมละ 30 ลา้นบาท และปี 
ละไม่เกิน 100 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า ยกเวน้เป็นกรณีท่ี
ไดำร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ ปรากฏ
ในแผนการดำ�าเนินงานหรืองบประมาณประจ�าปีของบริษทั
แลว้ 

16. มีอ�านาจอนุมติัการเลิกใช ้และการจ�าหน่ายสิำนทรพัย ์หรือ
การขาย และเช่ากลบัคืนสิำนทรพัย ์ตามระเบียบปฏิบติัเร่ือง 
การเลิกใช ้และจ�าหน่ายสิำนทรพัย ์หรือการขายและเช่ากลบั
คืนสิำนทรพัย ์ในกรณีท่ีมูลค่าสุำทธิทางบญัชีมากกว่า 1 ลา้น 
บาท แต่ไม่เกิน 30 ลา้นบาท 

17. พิจารณาการใหกู้ยื้มหรือการกูยื้ม จดัำหาเงินทุน ขอหรือให้
สิำนเช่ือ ค�า้ประกนั ลงทุนในตราสำารท่ีกระทรวงการคลงั
หรือธนาคารพาณิชยร์บัรองหรือค�า้ประกนั หรือตราสำาร
อ่ืนใดำท่ีเห็นสำมควร และใหน้�าเสำนอคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารหรือเพ่ือดำ�าเนินการใดำ
แทนตามท่ีไดำร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
ภายในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริหารไดำ้

อน่ึงการอนุมติัรายการดำงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะ
เป็นการอนุมติัรายการท่ีท�าใหก้รรมการบริหาร หรือผูร้บัมอบ
อ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร สำามารถอนุมติัรายการท่ีตน
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้ มีส่ำวนไดำเ้สีำยหรืออาจมีความ
ขดัำแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดำกบับริษทั หรือบริษทัย่อย หรือ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ
ตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) โดำยคณะกรรมการบริหาร
จะตอ้งน�าเสำนอเร่ืองดำงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหพิ้จารณาและอนุมติัรายการดำงั
กล่าว ภายใตข้อ้บงัคบัหรือประกาศ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีการ
ก�าหนดำขอบเขตท่ีชดัำเจนไวแ้ลว้

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารท่ีมีสิำทธิไดำร้บัค่าตอบแทนจากบริษทันัน้ จะ
ต้องเป็นกรรมการบริหารท่ีไดำร้บัการคดัำสำรรจากบุคคล
ภายนอกเท่านัน้ ทัง้นี ้ ค่าตอบแทนใหเ้ป็นตามท่ีท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษทัไดำก้�าหนดำไว ้
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ประกอบดำว้ยกรรมการอิสำระเป็นส่ำวนใหญ่ 

2. เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสำามารถ ประสำบการณ ์ตลอดำจนมีความรู ้ความเขา้ใจถงึคุณสำมบติั หนา้ท่ีและความรบัผิดำชอบในฐานะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. สำามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติังานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

เพ่ือการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำ และใหเ้ป็นไปตาม คู่มือ “หลกัการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำสำ�าหรบับริษทัจดำทะเบียนปี 2555” คณะ
กรรมการบริษทัฯ จงึไดำจ้ดัำใหมี้คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination & Remuneration Committee) เพ่ือ
ท�าหนา้ท่ีสำรรหาและพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

เพ่ือเสำนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดำยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร ส่ำวนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งน�าเสำนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั

คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบดำว้ย

รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต�าแหน่ง

1 รองศาสำตราจารย ์ดำร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ ประธานคณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2 รองศาสำตราจารย ์ดำร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3 นายยรรยงค ์สำวสัำดิำ ์ กรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

*ประธานคณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสำระ

คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ 
เป็นคณะกรรมการชุดำย่อยท่ีไดำร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือใหก้าร
สำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ กบัคณะกรรมการ
ชุดำใหญ่ คณะกรรมการชุดำย่อย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
เป็นไปดำว้ยความโปร่งใสำ และเป็นธรรม โดำยคณะกรรมการ
สำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ จะมีความเป็น
อิสำระอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฎบตัรฉบบันี ้

1. องคป์ระกอบและการแต่งต ัง้

- คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ
สำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบ
ดำว้ยกรรมการอิสำระ(Independent Director) และ/หรือ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non –Executive Director) อย่าง
นอ้ย 3 คน และจะตอ้งประกอบดำว้ยคณะกรรมการอิสำระ
เป็นส่ำวนใหญ่

- คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะแต่งตัง้
กรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นกรรมการ
อิสำระเป็นประธานคณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน 

- คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำามารถ
ขอรบัค�าปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญอิสำระตามความเหมาะสำม
ทั้งจากบุคลากรภายใน และภายนอกบริษัทฯ ดำ้วย 
ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ ภายใตง้บประมาณท่ีไดำร้บัอนุมติั 
จากคณะกรรมการบริษทัฯ 

- ใหเ้ลขานุการบริษทัฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
สำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดำยมีหนา้ท่ีสำนบัสำนุนให ้
การดำ�าเนินงานของคณะกรรมการสำรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนเป็นไปดำว้ยความราบร่ืน

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

- กรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำ�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ง
ตัง้ ทัง้นีก้รรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือก
ใหก้ลบัเขา้ดำ�ารงต�าแหน่งใหม่ไดำโ้ดำยไดำร้บัเสีำยงขา้งมากจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ สำ�าหรบัการแต่งตัง้กรรมการทดำแทน
ในกรณีท่ีต�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผู้
พิจารณาคดัำเลือกกรรมการ และพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป

    

3. หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 

การพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีและความรบัผิดำชอบท่ี
สำ�าคญั ดำงัต่อไปนี้

1. เสำนอแนะเร่ืองค่าตอบแทนของกรรมการ และประธาน 
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. ก�าหนดำค่าตอบแทนประจ�าปี (Retainer fee) ค่าเบีย้ประชุม 
(Attendance fee) และค่าตอบแทนอ่ืนตามความเหมาะสำม 
โดำยพิจารณาจากแนวปฏิบติัท่ีบริษทัในอุตสำาหกรรมเดีำยวกนั
ใชอ้ยู่ ผลประกอบการของบริษทัฯ ตลอดำจนความรบั 
ผิดำชอบ ความรูค้วามสำามารถ และประสำบการณข์อง
กรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ

3. น�าเสำนอค่าตอบแทนท่ีก�าหนดำต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพ่ือให้อนุมติัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ส่ำวนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้ง 
น�าเสำนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

4. ก�าหนดำหลกัเกณฑ์ในการประเมินผล ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร และน�าเสำนอคณะกรรมการบริษทัฯ หรือประเมิน
ผลประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหากไดำร้บัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทัฯ 
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5. รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประจ�าต่อคณะกรรมการ 
บริษทัฯ และรายงานผลการปฏิบติัตามกฎบตัรในปีท่ีผ่าน
มาต่อผูถื้อหุ้นไวใ้นรายงานประจ�าปีของบริษทัฯ ในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้

6. พิจารณาและท�าหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบ
หมายแก่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นครัง้คราว

การสรรหา มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีส�าคญั ดงัต่อไปนี ้

(1) พิจารณาโครงสำรา้งของคณะกรรมการบริษทัฯ ทัง้ใน
เร่ืองของจ�านวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสำมกบัขนาดำ 
ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกิจ คุณสำมบติัของ
กรรมการแต่ละคนในดำา้นทกัษะ ประสำบการณ ์ ความ
สำ า ม า ร ถ เ ฉ พ า ะ ดำ้า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง กับ ธุ ร กิ จ ห รื อ
อุตสำาหกรรมหลกัท่ีบริษทัฯ ดำ�าเนินกิจการอยู่ 

(2) พิจารณาคุณสำมบติัของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการ
อิสำระให้เหมาะสำมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทัฯ โดำย
ความเป็นอิสำระอย่างนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ 
สำ�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนดำ 

(3) ก�าหนดำหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสำรรหาบุคคลเพ่ือดำ�ารง
ตาแหน่งกรรมการให้เหมาะสำมกบัลกัษณะเฉพาะของ
องคก์ร เช่น หลกัเกณฑก์ารพิจารณากรรมการเดิำมเพ่ือ
เสำนอให้ดำ�ารงต�าแหน่งต่อ หลกัเกณฑก์ารประกาศรบั
สำมคัรต�าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑก์ารเปิดำโอกาสำให ้
ผูถื้อหุ้นเสำนอช่ือกรรมการ หลกัเกณฑก์ารใช้บริษทั
ภายนอกสำรรหา หลกัเกณฑก์ารพิจารณาบุคคลจาก
ท�าเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลกัเกณฑก์ารใหก้รรมการ 
แต่ละคนเสำนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสำม 

(4) จดัำท�าแผนการพฒันากรรมการ เพ่ือพฒันาความรู้
กรรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ใหเ้ขา้ใจธุรกิจท่ี
กรรมการบริษทัดำ�ารงต�าแหน่งอยู่ บทบาทหนา้ท่ีของ
กรรมการ และพฒันาการต่างๆท่ีสำ�าคญั เช่น ภาวะ
อุตสำาหกรรม กฎเกณฑห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ 

(5) จดัำท�าแผนการสืำบทอดำงาน (Succession plan) และ
ทบทวนแผนการพฒันาประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้น
ต่างๆ (Chief) รวมถงึผูบ้ริหารระดำบัสูำง เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีผู ้สืำบทอดำงานในกรณีท่ี
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้น
ต่างๆ (Chief) หรือผูบ้ริหารระดำบัสูำงในต�าแหน่งนัน้ๆ 
เกษียณอายุหรือไม่สำามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดำเ้พ่ือให ้ การ
บริหารงานของบริษทัสำามารถดำ�าเนินไปไดำอ้ย่างต่อเน่ือง 

(6) เสำนอหลักเกณฑแ์ละแนวทางในการคัดำเลือก
กรรมการบริษทั กรรมการอิสำระ กรรมการชุดำย่อย และ 
ผูบ้ริหารระดำบัสูำง ไดำแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้นต่างๆ (Chief) รวมถึงผูบ้ริหาร
ระดำบัสูำง และผูบ้ริหารสูำงสุำดำในสำายบญัชีหรือการเงิน

(7) ดำ�าเนินการสำรรหา คดัำเลือกและเสำนอผูท่ี้มีคุณภาพ
และคุณสำมบติัเหมาะสำมใหด้ำ�ารงต�าแหน่งผูบ้ริหารระดำบั
สูำง ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้และ
ก�าหนดำค่าตอบแทน 

(8) เสำนอหลกัเกณฑ ์วิธีการ และขัน้ตอนการดำ�าเนินการ
ประเมินผลงานผูบ้ริหารระดำบัสูำงต่อคณะกรรมการ 
บริษทัฯ 

5. การรายงาน 

คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้อง
รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และ
รายงานการท�าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงาน
ประจ�าปี โดำยเปิดำเผยรายละเอียดำดำงันี้

1. รายช่ือคณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. จ�านวนครัง้ในการประชุม

3. จ�านวนครัง้ท่ีกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แต่ละคนเขา้ร่วมประชุม

4. ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก�าหนดำไว้
 

(9) ดำ�าเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการชุดำย่อย และผูบ้ริหารระดำบัสูำงตามท่ีไดำ้
รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

(10) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดำท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสำรรหา ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย

4. การประชุม

1. คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้ง
จดัำใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ตามความจ�าเป็น
และเหมาะสำม

2. ประธานกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะ
ก�าหนดำวาระการประชุมแต่ละครัง้ และเป็นประธานในการ
ประชุม นอกจากนัน้ตอ้งมีการจดำและเก็บบนัทกึการประชุม
ทุกครัง้ 

3. วาระการประชุม และเอกสำารการประชุมจะตอ้งจดัำส่ำงให้
แก่คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วง
หนา้ก่อนการประชุม 

4. ในการประชุมคณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
หน่ึงจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม

5. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนจะถือตามเสีำยงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุม ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่ำวนไดำเ้สีำยในเร่ืองใดำจะตอ้งไม่
เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองนัน้



62แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
 
คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสำอบของบริษทัฯ ประกอบดำว้ยกรรมการอิสำระอย่างนอ้ย 3 คน

2. ไดำร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ บริษทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสำอบ 

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดำร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัำสิำนใจในการดำ�าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม บริษทัย่อยล�าดำบัเดีำยวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้

4. มีความรูแ้ละประสำบการณเ์พียงพอท่ีจะสำามารถท�าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสำอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสำอบอย่างนอ้ย 

หน่ึงคน มีความรูแ้ละประสำบการณเ์พียงพอท่ีจะสำามารถท�าหนา้ท่ีในการสำอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินไดำ้

คณะกรรมการตรวจสำอบ ซ่ึงไดำร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดำว้ยกรรมการอิสำระ จ�านวน 3 ท่าน ท่ีเป็นผูท้รง
คุณวุฒิในหลายดำา้น ไดำแ้ก่ ดำา้นบญัชี การเงิน ดำา้นเศรษฐศาสำตร ์และดำา้นบริหารความเส่ีำยง 

คณะกรรมการตรวจสำอบของบริษทัฯ ประกอบดำว้ยกรรมการตรวจสำอบจ�านวน 3 ท่าน ดำงันี้

รายช่ือ ต�าแหน่ง

 1. รองศาสำตราจารย ์ดำร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสำอบ

 2. รองศาสำตราจารย ์ดำร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสำอบ

 3. ศาสำตราจารย ์ดำร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสำอบ

กรรมการตรวจสำอบ จ�านวน 2 ใน 3 ท่านไดำแ้ก่ รศ.ดำร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์และศาสำตราจารย.์ดำร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ เป็น
กรรมการตรวจสำอบท่ีมีความรูแ้ละประสำบการณ์ในการสำอบทานงบการเงิน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสำอบ คือ นางสำาวสุำนนัท ์วงศมุ์ทธาวณิชย ์: ซ่ึงปัจจุบนัดำ�ารงต�าแหน่งเป็นผูอ้�านวยการ ฝ่ายตรวจ
สำอบภายในของบริษทัฯ 

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสำอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดำร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ดำงัต่อไปนี้

1. สำอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง
และเพียงพอ 

2. สำอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน ( internal 
control) และระบบการตรวจสำอบภายใน (internal audit) 
ท่ีเหมาะสำมและมีประสิำทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสำระ
ของหน่วยงานตรวจสำอบภายใน ตลอดำจนใหค้วามเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสำอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดำท่ีรบัผิดำชอบเก่ียว
กบัการตรวจสำอบภายใน 

3. สำอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดำว้ยหลกัทรพัย ์
และตลาดำหลกัทรพัย ์ขอ้ก�าหนดำของตลาดำหลกัทรพัย ์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัำเลือก เสำนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสำระ
เพ่ือท�าหนา้ท่ีเป็นผูส้ำอบบญัชีของบริษทัฯ และเสำนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดำงักล่าวตลอดำจนพิจารณาถอดำถอน
ผูส้ำอบบญัชี รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้ำอบบญัชี โดำยไม่มี
ฝ่ายจดัำการเขา้ร่วมประชุมดำว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัำแยง้ทางผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้
ก�าหนดำของตลาดำหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการ
ดำงักล่าวสำมเหตุสำมผลและเป็นประโยชนสู์ำงสุำดำต่อบริษทัฯ 

6. จดัำท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสำอบโดำยเปิดำเผย
ไวใ้นรายงานประจ�าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดำงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดำยประธานคณะกรรมการตรวจสำอบและตอ้ง
ประกอบดำว้ยขอ้มูลอย่างนอ้ยดำงัต่อไปนี้

- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดำข้อง
รายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
ของบริษทัฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดำว้ยหลกัทรพัย ์
และตลาดำหลกัทรพัย ์ ขอ้ก�าหนดำของตลาดำหลกัทรพัย ์ 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสำมของผูส้ำอบบญัชี

- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัำแยง้ทางผล
ประโยชน์

- จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสำอบ และการเขา้
ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสำอบ แต่ละท่าน

- ความเห็นหรือขอ้สำงัเกตโดำยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสำอบ
ไดำร้บัจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (charter) 

- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ  

ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดำชอบท่ีไดำร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดำตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมาย
ดำว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสำอบ

2. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสำอบมีความรบัผิดำชอบต่อคณะกรรมการ 
บริษทัฯ โดำยตรง และคณะกรรมการของบริษทัฯ ยงัคงมีความ
รบัผิดำชอบในการดำ�าเนินงานของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก
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3. อ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสำอบมีอ�านาจท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็น
อิสำระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนใดำเม่ือเห็นว่าจ�าเป็นดำว้ย
ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

2. คณะกรรมการตรวจสำอบมีอ�านาจเรียกขอขอ้มูลจากหน่วย
งานต่าง ๆ ของบริษทัฯ ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมใน
เร่ืองต่าง ๆ ไดำ ้

4. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การประชุม ใหค้ณะกรรมการตรวจสำอบจดัำประชุมอย่าง
นอ้ยไตรมาสำละ 1 ครัง้ ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่ำวน กรรมการ
ตรวจสำอบคนใดำคนหน่ึง หรือกรรมการคนใดำคนหน่ึง 

ของบริษทัฯ อาจขอให้มีการจดัำประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสำอบไดำ้

2. การลงคะแนนเสีำยง กรรมการตรวจสำอบผูท่ี้มีส่ำวนไดำเ้สีำยใดำ 
ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาหา้มมิใหแ้สำดำงความเห็นและลงคะแนน
เสีำยงใดำเร่ืองนัน้ๆ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสำอบไม่มี
สิำทธิออกเสีำยงลงคะแนน

3. รายงานการประชุม ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสำอบ
หรือผูท่ี้ไดำร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสำอบเป็น
ผูจ้ดำและจดัำท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สำอบ ซ่ึงรายงานการประชุมดำงักล่าวจะตอ้งน�าส่ำงคณะ
กรรมการตรวจสำอบเพ่ือการรบัรองและน�าส่ำงคณะกรรม
การบริษทัฯ เพ่ือท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดำท้ราบถงึ
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสำอบ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือเป็นการดำ�าเนินการตามหลกัการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำของบริษทัฯ และตามหลกัการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำของตลาดำหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทยในดำา้นการบริหารจดัำการความเส่ีำยง รวมทัง้บริษทัฯ เล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหารความเส่ีำยง (Risk 
Management) ท่ีดีำ จะเป็นส่ำวนช่วยเพ่ิมมูลค่าของกิจการใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ส่ำงเสำริมใหบ้ริษทัฯ มีการเติบโตท่ีมั่นคงและยั่งยืน ตลอดำ
จนเพ่ิมความสำามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ ใหสู้ำงย่ิงขึน้ บริษทัฯ จงึจดัำตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยงขึน้มาเพ่ือเป็นหน่วย
งานท่ีศกึษา ติดำตาม ประเมิน จดัำล�าดำบัความสำ�าคญั และใหค้�าแนะน�าในการป้องกนัหรือแก้ไขความเส่ีำยงท่ีอาจเกิดำขึน้ไดำท้ ัง้จาก
ปัจจยัภายในและภายนอก เพ่ือน�าเสำนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดำมี้การก�าหนดำนโยบายการบริหารความเส่ีำยง โดำยเนน้ใหมี้การปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ีำยง
ทัง้องคก์ร เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายการบริหารความเส่ีำยงท่ีก�าหนดำไว ้ โดำยคณะกรรมการบริหารความเส่ีำยง ตอ้งก�าหนดำเป้าหมาย 
ดำชันีชีว้ดัำความเส่ีำยง มีแผนปรบัปรุงความเส่ีำยง และรายงานผลการบริหารความเส่ีำยงใหค้ณะกรรมการตรวจสำอบ และคณะกรรม
การบริษทัฯ รบัทราบในการประชุมทุกครัง้

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต�าแหน่ง

1 ศาตราจารย ์ดำร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ีำยง

2 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล กรรมการบริหารความเส่ีำยง

3 นายยรรยงค ์สำวสัำดิำ ์ กรรมการบริหารความเส่ีำยง

4 นายเรืองพจน ์ภคัดุำรงค ์ กรรมการบริหารความเส่ีำยง

5 นายนริศ จนัทรแ์ดำง กรรมการบริหารความเส่ีำยง

6 นายโชติศกัดิำ ์พรหมวาสำ กรรมการบริหารความเส่ีำยง

7 นางผ่องพรรณ พุทธงั กรรมการบริหารความเส่ีำยง

8 นางสำาวสุำนนัท ์วงศมุ์ทธาวณิชย ์ กรรมการบริหารความเส่ีำยง

9 นายกรทกัษ ์วีรเดำชะ กรรมการบริหารความเส่ีำยง

*ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ีำยง เป็นกรรมการอิสำระ

5. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสำอบหากพบหรือ
มีขอ้สำงสำยัว่ามีรายการหรือการกระท�าดำงัต่อไปนีซ่ึ้งอาจมีผล 

กระทบอย่างมีนยัสำ�าคญัต่อฐานะการเงินและผลการดำ�าเนิน
งานของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสำอบรายงานต่อคณะ
กรรมการของบริษทัฯ เพ่ือดำ�าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลา
ท่ีคณะกรรมการตรวจสำอบเห็นสำมควรในเร่ืองต่อไปนี้

1. รายการท่ีเกิดำความขดัำแยง้ทางผลประโยชน์

2. การทุจริตหรือมีส่ิำงผิดำปรกติหรือมีความบกพร่องท่ีสำ�าคญั
ในระบบการควบคุมภายใน

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดำว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดำหลกัทรพัย ์
หรือขอ้ก�าหนดำของตลาดำหลกัทรพัย ์ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

หากคณะกรรมการตรวจสำอบไดำร้ายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษทัฯ ถงึส่ิำงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสำ�าคญัต่อฐานะการเงิน
และผลการดำ�าเนินงาน และ ไดำ้มีการหารือร่วมกันกับ 
คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งดำ�าเนินการ
ปรบัปรุงแก้ไขเม่ือครบก�าหนดำเวลาท่ีก�าหนดำไวร่้วมกนั หากคณะ
กรรมการตรวจสำอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำ�าเนินการแก้ไข
ดำงักล่าวโดำยไม่มีเหตุผลอนัสำมควร กรรมการตรวจสำอบรายใดำ
รายหน่ึงอาจรายงานส่ิำงท่ีพบดำงักล่าวต่อสำ�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดำหลักทรัพยห์รือ
ตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดำ้
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องคป์ระกอบ

- คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเส่ีำยง 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยง ประกอบดำว้ย กรรมการ
อิสำระและผูบ้ริหารระดำบัสูำงจากฝ่ายงานท่ีสำ�าคญัต่างๆ ของ
บริษทั จ�านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน 

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง แบ่งเป็น 2 กรณี

- กรรมการท่ีมาจากกรรมการอิสำระ ใหด้ำ�ารงต�าแหน่งวาระละ 
3 ปี ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือก
ใหก้ลบัเขา้ดำ�ารงต�าแหน่งใหม่ไดำ ้ หากในกรณีท่ีกรรมการ
ออกหรือว่างลงก่อนวาระไม่ว่าในกรณีใดำ ใหค้ณะกรรมกา
รบริษทัฯ สำามารถแต่งตัง้กรรมการอิสำระท่านอ่ืนเขา้มาดำ�ารง
ต�าแหน่งแทนไดำ ้โดำยมีวาระการดำ�ารงต�าแหน่งเท่ากบัวาระท่ี
ยงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน

- กรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหารระดำบัสูำง ใหด้ำ�ารงต�าแหน่งไดำ้
ตลอดำอายุการท�างานท่ียงัคงเป็นผูบ้ริหารระดำบัสูำงในฝ่าย
งานนัน้  ๆในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหารระดำบั
สูำงจากฝ่ายใดำฝ่ายหน่ึงว่างลงไม่ว่าในกรณีใดำๆ ใหบุ้คคลท่ีมี
คุณสำมบติัและมีต�าแหน่งหนา้ท่ีเดีำยวกนัหรือเทียบเท่าเขา้
เป็นกรรมการแทน โดำยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะ
อยู่ในต�าแหน่งกรรมการไดำต้ลอดำไปจนกว่าจะไดำร้บัการเล่ือน
ขัน้ ยา้ย ลาออก หรือไล่ออก หรือเพราะเหตุอ่ืนใดำอนัท�าให้
ไม่สำามารถท�างานในต�าแหน่งหนา้ท่ีดำงักล่าวไดำ้

 

อ�านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

1. ก�าหนดำนโยบาย แผนงานการบริหารความเส่ีำยง และจดัำท�า
รายงานการบริหารความเส่ีำยง (Risk Reporting) เสำนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ
ในการก�าหนดำแผนการจดัำการความเส่ีำยงท่ีเหมาะสำม และ
น�าไปปฏิบติัใชภ้ายในบริษทัฯ 

2. ศกึษา ประเมิน และติดำตามความเส่ีำยงท่ีอาจเกิดำขึน้ รวม
ถงึก�าหนดำนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ีำยงโดำย
รวม (Integrated Risk Management) โดำยใหค้รอบคลุม
ความเส่ีำยงหลกัทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกของธุรกิจ 
อาทิเช่น

 2.1 ปัจจยัภายใน

- ความเส่ีำยงจากการบริหารธุรกิจ (Business Risk)

- ความเส่ีำยงทางการเงิน (Financial Risk)

- ความเส่ีำยงดำา้นการปฏิบติัการ (Operational Risk)

2.2 ปัจจยัภายนอก

- ความเส่ีำยงจากภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk) 

- ความเส่ีำยงจากขอ้กฎหมายหรือนโยบายภาครฐั (Regulatory 
/ Political Risk) เป็นตน้

3. ดูำแลและติดำตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความ
เส่ีำยงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ระบบการบริหารความเส่ีำยงท่ี
มีประสิำทธิภาพ และมีการปฏิบติัตามอย่างต่อเน่ือง

4. ทบทวนและสำอบทานรายงานการบริหารความเส่ีำยงอย่าง
สำม�่าเสำมอ เพ่ือติดำตามความเส่ีำยงท่ีมีสำาระสำ�าคญัและดำ�าเนิน
การใหมี้การจดัำการความเส่ีำยงท่ีเกิดำขึน้อย่างเพียงพอ และ
เหมาะสำม

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างสำม�่าเสำมอ เก่ียวกบั
ความเส่ีำยง การบริหารความเส่ีำยง การจดัำการความเส่ีำยง 
รวมถงึสำถานะความเส่ีำยงท่ีเกิดำขึน้ต่อบริษทัฯ รวมถงึส่ิำงท่ี
ตอ้งปรบัปรุงหรือแก้ไข เพ่ือใหส้ำอดำคลอ้งกบันโยบายการ
บริหารความเส่ีำยงท่ีก�าหนดำ

6. ใหมี้อ�านาจแต่งตัง้คณะท�างาน และ/หรือ บุคลากรเพ่ิมเติม 
หรือว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญอิสำระจากภายนอกไดำต้ามความ
จ�าเป็น เพ่ือศกึษา ประเมิน ติดำตามและเสำนอแนะแนวทางการ
บริหารจดัำการความเส่ีำยง

7. จดัำท�ารายงานประเมินผลการปฏิบติังานประจ�าปีของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ีำยง รวมทัง้ก�าหนดำเป้าหมายและ
แผนงานในการดำ�าเนินการสำ�าหรบัปีต่อไป เพ่ือเสำนอต่อคณะ
กรรมการบริษทัฯ 

8. พิจารณาทบทวนและเสำนอแนะหากมีการเปล่ียนแปลงใดำ
เก่ียวกบักฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ีำยงต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัปรบัปรุงใหมี้ความ
เหมาะสำมหรือใหเ้ป็นตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วย
งานท่ีเก่ียวขอ้ง

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดำเก่ียวกบัการบริหารความเส่ีำยงตามท่ีคณะ
กรรมการบริษทัฯ มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยงจะตอ้งจดัำใหมี้การประชุม
อย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ ตามความจ�าเป็นและเหมาะสำม 

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ีำยงจะตอ้งมี
กรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงจงึจะครบองค์
ประชุม

3. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ีำยงจะถือ
ตามเสีำยงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในครัง้
นัน้ๆ 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยงอาจเชิญบุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุมเพ่ือเขา้ร่วมการประชุม
ไดำต้ามความจ�าเป็น

5. การจดัำส่ำงเอกสำารประกอบการประชุมใหก้บัคณะกรรมการ
บริหารความเส่ีำยงทุกท่านตอ้งไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชุม และตอ้งจดัำท�ารายงานการประชุมส่ำงใหก้บัคณะ
กรรมการบริหารความเส่ีำยงทุกท่านภายใน 14 วนัท�าการ
ภายหลงัการประชุมเสำร็จสิำน้

6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ีำยง มีหนา้ท่ีรบัผิดำ
ชอบในการจดัำเตรียมความพรอ้มสำ�าหรบัการประชุม อนั
ประกอบดำว้ย การจดัำเตรียมสำถานท่ีการประชุม วาระการ
ประชุม และเอกสำารประกอบการประชุม เป็นตน้
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การรายงานผลการปฏิบติังาน

คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยง ตอ้งรายงานผลการดำ�าเนิน
การในการบริหารและจดัำการความเส่ีำยง รวมถงึสำถานะความ
เส่ีำยงในแต่ละหวัขอ้ท่ีก�าหนดำไว ้ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือ
ใหค้วามมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษทัไดำร้บัทราบและตระหนกั
ถงึปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่ำงผลกระทบอย่างมีนยัสำ�าคญัต่อสำถานะ
การดำ�าเนินธุรกิจของบริษทั

ขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

1. ดูำแล ปฏิบติังานประจ�าตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชนข์อง
บริษทั และบริหารจดัำการ การดำ�าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็น
ไปตามนโยบาย เป้าหมาย และสำอดำคลอ้งกบัแผนงานการ
ดำ�าเนินธุรกิจ งบประมาณประจ�าปีของบริษทั และกลยุทธ ์
ในการดำ�าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีก�าหนดำโดำยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ตามท่ีไดำร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร 

2. ก�ากบัดูำแลการดำ�าเนินการดำา้นการเงิน การตลาดำ งานบริหาร
บุคคล และดำา้นการปฏิบติังานอ่ืนๆ โดำยรวม เพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายและแผนการดำ�าเนินงานของบริษทั ท่ีก�าหนดำ
ไวโ้ดำยคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

3. มีอ�านาจว่าจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดำออก เลิกจา้ง ก�าหนดำ
อตัราค่าจา้งและค่าตอบแทน บ�าเหน็จรางวลั ปรบัขึน้เงิน
เดืำอน สำ�าหรบัพนกังานบริษทัในต�าแหน่งรองประธานเจา้
หนา้ท่ีบริหาร จนถงึผูอ้�านวยการฝ่าย โดำยตอ้งไดำร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะ
กรรมการบริษทัมอบหมาย

4. มีอ�านาจว่าจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดำออก เลิกจา้ง ก�าหนดำ

การประชุมคณะกรรมการ

สำ�าหรบัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสำอบในปีหนา้คือปี 2566 นัน้ บริษทัฯ ไดำก้�าหนดำตาราง
การประชุม วนั-เวลาไวล่้วงหนา้ตลอดำทัง้ปีแลว้ และไดำแ้จง้ให้
กบัคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสำอบรบั
ทราบตัง้แต่ปลายปีก่อนเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และบริษทัฯ 
ก�าหนดำการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จ�านวนอย่างนอ้ย  
6 ครัง้ต่อปี ทัง้นีเ้ลขานุการบริษทัฯ ท�าหนา้ท่ีจดัำส่ำงหนงัสืำอเชิญ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วาระการประชุม และเอกสำาร
ประกอบการประชุมไปใหก้บักรรมการบริษทัฯ เป็นการล่วง
หนา้ไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้กรรมการไดำมี้การศึกษาราย
ละเอียดำการประชุมมาล่วงหนา้ 
 
ในปี 2565 บริษทัฯ ไดำจ้ดัำใหมี้การประชุมคณะกรรมการรวมทัง้
สิำน้ 6 ครัง้ (บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัำการประชุมคณะกรรม
การบริษทัฯ อย่างนอ้ย 3 เดืำอนต่อครัง้) โดำยในแต่ละครัง้มี
กรรมการเกือบทัง้หมดำเขา้ร่วมประชุม ในการเรียกประชุมคณะ
กรรมการ เลขานุการบริษทัฯ ท�าหนา้ท่ีจดัำการประชุม ส่ำง
หนงัสืำอนดัำประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชุมเว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่ำวนเพ่ือรกัษาสิำทธิหรือ
ประโยชนข์องบริษทัฯ จะแจง้การนดัำประชุมโดำยวิธีอ่ืน เช่นทาง
โทรศพัท ์หรือทางเมลเ์พ่ือก�าหนดำวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ไดำ ้
พรอ้มทัง้จดำบนัทกึการประชุม และจดัำเก็บรายงานการประชุม
ท่ีผ่านการรบัรองของคณะกรรมการบริษทัฯ ไวทุ้กครัง้

อตัราค่าจา้งและค่าตอบแทน บ�าเน็จรางวลั ปรบัขึน้เงินเดืำอน 
พนกังานของบริษทัในต�าแหน่งต�่ากว่าผูอ้�านวยการฝ่าย 

5. อนุมติัการซือ้เคร่ืองจกัรภายในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดำเพียง
ครัง้เดีำยวหรือต่อเน่ือง) ไม่เกินธุรกรรมละ 4 ลา้นบาท และ 
ปีละไม่เกิน 20 ลา้นบาท เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดำร้บัอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริหารของบริษทัไวแ้ลว้ และ/หรือปรากฏ
ใน แผนการดำ�าเนินงาน หรืองบประมาณประจ�าปีของบริษทั
แลว้ 

6. มีอ�านาจอนุมติัการเลิกใช ้และการจ�าหน่ายสิำนทรพัย ์หรือ
การขาย และเช่ากลบัคืนสิำนทรพัย ์ตามระเบียบปฏิบติัเร่ือง 
การเลิกใช ้และจ�าหน่ายสิำนทรพัย ์หรือการขายและเช่ากลบั
คืนสิำนทรพัย ์ในกรณีท่ีมูลค่าสุำทธิทางบญัชีไม่เกิน 1 ลา้น บาท 

7. การท�าสำญัญา และ/หรือธุรกรรมใดำๆ เพ่ือประโยชนข์อง
บริษทั ใหน้�าเสำนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
เพ่ือน�าเสำนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

8. มีอ�านาจอนุมติัการสำั่งซือ้วตัถุดิำบ ในวงเงินไม่เกิน10 ลา้น
บาทหรือ เทียบเท่าต่อ 1 ธุรกรรม ต่อเดืำอน 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดำร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัและ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้มีอ�านาจ 
ดำ�าเนินการใดำๆ ท่ีจ�าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ีดำงักล่าว 

ทัง้นี ้ในการดำ�าเนินการเร่ืองใดำท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ
ผูร้บัมอบอ�านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือบุคคล ท่ีอาจ
มีความขดัำแยง้ (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ 
ตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) มีส่ำวนไดำส่้ำวนเสีำย หรือมี
ความขดัำแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั และ/หรือบริษทัย่อย 
และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่มี
อ�านาจดำ�าเนินการ

7.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 
7.4.1 คณะผูบ้ริหาร 

1.	นายวิรตัน	์ผูกไทย

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

- กรรมการบริหาร

2.	นายเรืองพจน	์ภคัดุำรงค ์

- ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้นการปฏิบติัการ

- กรรมการบริหาร

- กรรมการบริหารความเส่ีำยง

3.	นายนริศ	จนัทรแ์ดำง

- ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้นการตลาดำ

- กรรมการบริหาร

- กรรมการบริหารความเส่ีำยง

4.	นายโชติศกัดิำ	์พรหมวาส

- ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้นการเงิน

- กรรมการบริหาร

- กรรมการบริหารความเส่ีำยง
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7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
และผูบ้ริหาร

แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ 
ผู ้บริหารระดบัสูง

คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination 
and Remuneration Committee) จะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดำยจะเสำนอค่า
ตอบแทนดำงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
ทัง้นีใ้นส่ำวนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งไดำร้บั
การอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดำยบริษทัฯ ไดำก้�าหนดำแนวทาง 
การก�าหนดำค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดำบัสูำงไวด้ำงันี้

แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ จะก�าหนดำค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสำมทัง้นี้
เพ่ือสำามารถดำงึดูำดำและรกัษากรรมการท่ีมีความรู ้ความสำามารถ 
ให้ท�างานกบับริษทัฯ โดำยปัจจยัสำ�าคญัท่ีใช้ในการพิจารณา
ก�าหนดำค่าตอบแทนกรรมการ คือ 

- ผลประกอบการบริษทัฯ 

- หนา้ท่ีความรบัผิดำชอบของคณะกรรมการท่ีไดำร้บัมอบหมาย

- อตัราค่าตอบแทนโดำยเฉล่ียของบริษทั ต่าง ๆ  ในอุตสำาหกรรม
เดีำยวกนั

โครงสำรา้งของค่าตอบแทน จะประกอบดำว้ย ค่าตอบแทน
ประจ�าปี ( Retainer Fee) และค่าเบีย้ประชุม (Attendance Fee) 

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร 

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน

ปีบญัชี	2564

สิน้สุดำ	31	ธนัวาคม	2564

ปีบญัชี	2565

สิน้สุดำ	31	ธนัวาคม	2565

จ�านวนราย ค่าตอบแทนรวม จ�านวนราย ค่าตอบแทนรวม

เงินเดืำอนรวม 6 22,570,212 6 22,782,975

โบนสัำรวม 6 2,309,814 6 2,898,875

กองทุนสำ�ารองเลีย้งชีพ 5 1,147,538 5 1,211,218

รวม 26,027,564 26,893,068

แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรบั ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนสำ�าหรบั 
ผูบ้ริหารระดำบัสูำง ในระดำบัรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สำายงาน
ต่าง ๆ  ผูอ้�านวยการอาวุโสำ และผูอ้�านวยการ สำายงานต่าง ๆ  ทัง้นี ้
ค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสำมท่ีจะสำามารถดำงึดูำดำและรกัษา
ผูบ้ริหารระดำบัสูำงใหท้�างานใหก้บับริษทัฯ โดำยปัจจยัสำ�าคญัท่ีใช้
ในการพิจารณา ก�าหนดำค่าตอบแทน คือ 
 -  ผลประกอบการของบริษทัฯ 
 - การพิจารณาขึน้ค่าตอบแทนหรือเงินเดืำอนประจ�าปี
จะพิจารณาจากผลการปฏิบติังานเทียบกบัตวัชีว้ดัำผลงานหลกั 
(Key Performance Indicator – KPI) 
 - บริษทัฯ จะน�าอตัราค่าตอบแทนเฉล่ียของอุตสำาหกรรม
และค่าเฉล่ียของตลาดำมาประกอบการพิจารณา 

นอกจากนัน้บริษทัฯ อาจจะขอค�าปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญดำา้น
การบริหารทรพัยากรบุคคลมาประกอบการพิจารณา โดำยคิดำ
ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 
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7.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังาน

บุคลากรของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จ�านวนพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ของบริษทัฯ แบ่งตามสำายงานหลกั ดำงันี้

(หน่วย: คน)

สายงานหลกั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2564

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2565

สำายงานดำา้นปฏิบติัการและพฒันา 885 970

สำายงานดำา้นซพัพลายเชน 60 48

สำายงานดำา้นการเงินและการบริหาร 44 45

สำายงานดำา้นการพฒันาธุรกิจ 30 32

สำายงานดำา้นเทคโนโลยี 15 12

รวม 1,034 1,107

ทัง้นีบ้ริษทัฯ มีนโยบายก�าหนดำค่าตอบแทนของพนกังานตามผลประกอบการของบริษทัฯ ทัง้ในระยะสำัน้และระยะยาว และมี 

การทบทวนนโยบายการก�าหนดำค่าตอบแทนของพนกังานเพ่ือใหอ้ยู่ในระดำบัท่ีเหมาะสำม และสำอดำคลอ้งกบับริษทัท่ีประกอบ
อุตสำาหกรรมเดีำยวกนั และอยู่ในบริเวณสำถานประกอบใกลก้นั

บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัำสำวสัำดิำการอนัเป็นประโยชน์ใหก้บัพนกังาน เช่น กองทุนสำ�ารองเลีย้งชีพ ตรวจสุำขภาพพนกังานประจ�าปี 
นอกจากนีย้งัสำนบัสำนุนใหพ้นกังานเล่นกีฬาและรกัการอ่าน เพ่ือใหพ้นกังานไดำอ้อกก�าลงักาย และผ่อนคลายจากการท�างาน โดำย
จดัำสำรา้งสำนามแบดำมินตนัในอาคาร จดัำเตรียมโตะ๊ปิงปอง และจดัำสำรา้งหอ้งสำมุดำไวใ้หค้น้ควา้หาความรู้

นโยบายในการพฒันาพนกังานของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีกระบวนการดำ�าเนินงานในการพฒันาบุคลากรหรือพนกังานใหมี้ความรูค้วามช�านาญ ตลอดำจนมีทศันคติท่ีดีำต่อบริษทัฯ 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิำทธิภาพและประสิำทธิผลในการปฏิบติังานของบริษทัฯ ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดำยมีเป้าหมายใหพ้นกังาน 

ของบริษทัฯ เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ กล่าวคือ

1. เรียนรูง้านหลายประเภท

2. ปฏิบติังานไดำห้ลายหนา้ท่ี

3. มีทกัษะในการปฏิบติังานอย่างกวา้งขวาง

4. สำามารถสำบัเปล่ียนหนา้ท่ีกบัเพ่ือนร่วมงานไดำ้

เน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ ใหค้วามสำ�าคญักบัการพฒันาบุคลากรเป็นอย่างสูำง บริษทัฯ จงึมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรซ่ึงมี 

ขอ้หลกั ๆ ดำงัต่อไปนี้

1. จดัำสำรรงบประมาณเพ่ือพฒันาบุคลากรในองคก์ร

2. ส่ำงเสำริมการพฒันาบุคลากรดำา้นอ่ืน ๆ ในทุกระดำบั โดำยจดัำใหมี้การฝึกอบรมทัง้ภายในและ ภายนอกอย่างสำม�่าเสำมอ

3. จดัำใหมี้การพฒันาบุคลากรร่วมกบัลูกคา้เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็น Joint Innovation

4. ส่ำงบุคลากรไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายในการเพ่ิมพูน และพฒันาความรูอ้นัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของผูบ้ริหาร และพนกังานอย่างยั่งยืน 
เน่ืองจากตระหนกัถงึคุณค่าของการพฒันาความรู ้ความสำามารถ
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7.6 ขอ้มูลส�าคญัอ่ืนๆ 
 
7.6.1 รายช่ือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ 

- เลขานุการบริษทัฯ และหวัหนา้งานก�ากบัดูำแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ (Compliance) นายยรรยงค ์สำวสัำดิำ ์

- ผู ้ไดำร้บัมอบหมายใหร้บัผิดำชอบโดำยตรงในการควบคุมดูำแลการท�าบญัชี นายโชติศกัดิำ ์พรหมวาสำ

- ผูด้ำ�ารงต�าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสำอบภายในของบริษทัฯ นางสำาวสุำนนัท ์วงศมุ์ทธาวณิชย ์

7.6.2 รายช่ือหวัหนา้นกัลงทุนสมัพนัธ ์
Investor Relations Contact

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)

605-606 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

Email: ir@starsmicro.com

โทรศพัท ์035-258-555 ต่อ 313

โทรสำาร 035-258-914

7.6.3 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

ท่ีประชุมสำามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2565 ไดำอ้นุมติัแต่งตัง้ ผูส้ำอบบญัชีจาก บริษทั สำ�านกังานอีวาย จ�ากดัำ ไดำแ้ก่ นางสำาววิสำสุำตา  

จริยธนากร (ผูส้ำอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3853) และ/หรือ นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ ์(ผูส้ำอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4501) และ/
หรือ นางสำาวมณี รตันบรรณกิจ (ผูส้ำอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5313) เป็นผูส้ำอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดำยอนุมติัค่า
ตอบแทนการสำอบบญัชีประจ�าปี 2565 รวมเป็นเงินท ัง้สิน้ 2,450,000 บาท 

แสำดำงค่าตอบแทนการสำอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี (ปี 2563-2565) ดำงัต่อไปนี้

 หน่วย: บาท

ปี	2563 ปี	2564 ปี	2565

ค่าตอบแทนผูส้ำอบบญัชี 2,350,000 2,350,000 2,450,000

- ค่าบริการอ่ืน : -ไม่มี-

ผูส้อบบญัชี 
บริษทั ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั

ชัน้ 33 อาคารเลครชัดำา 193/136-137 ถนนรชัดำาภิเษกตดัำใหม่ เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศพัท ์0-2264-0777

โทรสำาร 0-2264-0789-90

mailto:ir@starsmicro.com
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8. รายงานผลการด�าเนินงานส�าคญั 
ดา้นการก�ากับดแูลกจิการ

8.1  สรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ในรอบปีท่ีผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

ปี 2565 บริษทัฯ ไม่ไดำส้ำรรหากรรมการใหม่ เพราะจ�านวน
กรรมการเหมาะสำมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ แลว้ 

ทัง้นีห้ากบริษทัฯ มีความจ�าเป็นตอ้งหากรรมการเพ่ิมเติม เพ่ือ
ทดำแทนกรรมการท่ีลาออก การสำรรหากรรมการใหม่ จะตอ้ง
เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำ และผ่านคณะ
กรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนท่ีจะเสำนอกบั 
คณะกรรมการบริษทัฯ และไดำร้บัการอนุมติัจากท่ีผูป้ระชุม
สำามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 

นโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ 
(Board Diversity)

บริษทัฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีคณะ
กรรมการท่ีมีทกัษะในหลายวิชาชีพ ความช�านาญท่ีหลากหลาย 
ไม่จ�ากดัำ เพศ อายุ สำญัชาติ เชือ้ชาติ ใดำๆ 

วิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นคณะ
สำรรหาและคดัำเลือกบุคคลท่ีจะมาดำ�ารงต�าแหน่งกรรมการโดำย
พิจารณาจากปัจจยัหลายประการ โดำยกรรมการท่านใหม่ท่ีจะ
สำรรหามานัน้ จะตอ้งมีคุณสำมบติั ความรู ้ความสำามารถ และ
ประสำบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการดำ�าเนินธุรกิจ และสำอดำคลอ้ง

กบักลยุทธ ์ในการดำ�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในปัจจุบนั และ
อนาคต 

โดำยไดำ้ก�าหนดำหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดำถอน
กรรมการ ดำงันี้

1. คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดำว้ยกรรมการอย่าง
นอ้ย 5 คน และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
หน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมดำตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราช
อาณาจกัร และกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งเป็นผูท่ี้มี
คุณสำมบติัตามท่ีกฎหมายก�าหนดำ ห้ามมิให้กรรมการ
ประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่ำวน หรือเขา้เป็นกรรมการใน
นิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสำภาพอย่างเดีำยวกนัและดำ�าเนินธุรกิจอนั
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดำยใชเ้สีำยงขา้ง
มากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดำงัต่อไปนี้

 2.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสีำยงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสีำยง
หน่ึง

 2.2 ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสีำยงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคลไป

 2.3 บุคคลซ่ึงไดำร้บัคะแนนเสีำยงสูำงสุำดำตามล�าดำบัลงมาเป็น
ผู้ไดำร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ี
จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดำ้
รบัการเลือกตัง้ในล�าดำบัถดัำลงมามีคะแนนเสีำยงเท่ากนัเกิน
จ�านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผูเ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสีำยงชีข้าดำ
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3. ในการประชุมสำามญัประจ�าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รง
เป็น 3 ส่ำวนไม่ไดำ ้ก็ใหอ้อกโดำยจ�านวนท่ีใกลท่ี้สุำดำกบัส่ำวน 1 
ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ี
สำอง ภายหลงัจดำทะเบียนบริษทัฯ นัน้ ให้ใชวิ้ธีจบัสำลากกนั
ว่าผูใ้ดำจะออก ส่ำวนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ใน
ต�าแหน่งนานท่ีสุำดำนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง กรรมการท่ี
ออกตามวาระนัน้อาจไดำร้บัเลือกเขา้มาดำ�ารงต�าแหน่งใหม่
ก็ไดำ้

4. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก
ถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึง
ซ่ึงมีคุณสำมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัำ
ไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดืำอน 
บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดำงักล่าว จะอยู่ในต�าแหน่ง
กรรมการไดำเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตน
แทน

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดำออกจาก
ต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดำด้ำว้ยคะแนนเสีำยงไม่
นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิำทธิ
ออกเสีำยง และมีหุน้นบัรวมกนัไดำ้ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ�านวนหุน้ท่ีถือโดำยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิำทธิออกเสีำยง

การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการเขา้ใหม่ 

บริษทัฯ เห็นความสำ�าคญัในการปฐมนิเทศใหก้บักรรมการใหม่ 
ซ่ึงเป็นเร่ืองจ�าเป็นและเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงต่อกรรมการใหม่
อย่างมาก เพราะเป็นการสำรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจและ
การดำ�าเนินงานดำา้นต่างๆของบริษทัฯ ก่อนท่ีจะเขา้ประชุมคณะ
กรรมการบริษทัฯ ครัง้แรก ดำงันัน้คณะกรรมการบริษทัฯ จงึไดำ้

ก�าหนดำเป็นนโยบายใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ 
โดำยมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัฯ จดัำเตรียมเอกสำารและน�า
ส่ำงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต่์อการปฏิบติังานใหก้บักรรมการใหม่ 
เช่นข้อบงัคบับริษัทฯ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ คู่มือ
กรรมการบริษทัจดำทะเบียน อ�านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการ 
บริษทัฯ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน การเปิดำ
เผยสำารสำนเทศ ค่าตอบแทนและสิำทธิประโยชนก์รรมการ  
และกรรมการชุดำย่อย และขอ้มูลท่ีสำ�าคญัของบริษทัฯ และ
ขอ้มูลทั่วไป รวมถงึขอ้มูลผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นตน้ รวมทัง้
จะไดำร้บัการเชิญเขา้ร่วมการปฐมนิเทศดำว้ย ซ่ึงจะไดำร้บัเชิญเขา้
เย่ียมชมกิจการของบริษทัฯ และไดำร้บัทราบขอ้มูลท่ีสำ�าคญั 

ของบริษทัฯ ทัง้นีก้รรมการท่านอ่ืนๆท่ีสำนใจอาจเขา้ร่วมการ
ปฐมนิเทศดำงักล่าวดำว้ย

สำ�าหรบักรรมการใหม่ท่ีไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลกัสูำตร
กรรมการบริษทัจดำทะเบียน จากสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนั
กรรมการบริษทัไทย บริษทัฯ จะส่ำงเขา้ร่วมอบรม โดำยบริษทัฯ 
จะเป็นรบัผิดำชอบค่าใชจ่้ายทัง้หมดำ

สำ�าหรบัปี 2565 บริษทัฯ ไม่ไดำเ้พ่ิมจ�านวนกรรมการบริษทัฯ 
เน่ืองจากจ�านวนกรรมการบริษทัฯ เหมาะสำมกบัการดำ�าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ แลว้

การสรรหากรรมการอิสระ

ในการสำรรหากรรมการอิสำระ จะตอ้งมีกรรมการอิสำระไม่นอ้ย
กว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดำ และจะตอ้งไม่ต�่ากว่า 
3 คน บริษทัฯ มีแนวทางในการคดัำเลือกกรรมการอิสำระ ใน
ลกัษณะเดีำยวกบัการคดัำเลือกกรรมการและผูบ้ริหาร ทัง้นี ้ผูท่ี้
จะไดำร้บัการคดัำเลือกเขา้มาดำ�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสำระจะ
ตอ้งมีคุณสำมบติัตามท่ีบริษทัฯ ก�าหนดำ 

ปี 2565 บริษทัฯ มีกรรมการอิสำระ จ�านวน 3 ท่าน จากกรรมการ
ทัง้หมดำ 7 ท่าน ทัง้นีก้รรมการอิสำระทัง้ 3 ท่านมีคุณสำมบติัครบ
ถว้นตามท่ีบริษทัฯ ก�าหนดำ 

บริษัทฯ มีนโยบายจ�ากัดำจ�านวนปีในการดำ�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสำระไว้ไม่เกิน 9 ปี ซ่ึงบริษทัฯ มีกรรมการอิสำระอย่าง
นอ้ย 1 ท่านเกิน 9 ปี ทัง้นีก้รรมการอิสำระท่ีเกิน 9 ปี ยงัคงมี
คุณสำมบติัและความเป็นอิสำระอย่างครบถว้น

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

ในการสำรรหากรรมการตรวจสำอบ จะตอ้งมีกรรมการอิสำระ
อย่างนอ้ย 3 คน บริษทัฯ มีแนวทางในการคดัำเลือกกรรมการ
ตรวจสำอบในลกัษณะเดีำยวกบัการคดัำเลือกกรรมการอิสำระ ทัง้นี้
ผูท่ี้ไดำร้บัการคดัำเลือกเขา้มาดำ�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสำอบ 
จะตอ้งมีความรูแ้ละประสำบการณเ์พียงพอท่ีจะสำามารถปฏิบติั
หน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสำอบไดำ้อย่างสำมบูรณ ์ และมี
คุณสำมบติัตามท่ีกฎหมายก�าหนดำ

ปี 2565 บริษทัฯ มีกรรมการตรวจสำอบ จ�านวน 3 ท่าน ทัง้นี้
กรรมการตรวจสำอบทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสำระทัง้คณะ

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง

คณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้อ�านาจ ในการว่าจา้ง แต่งตัง้ โยก
ยา้ย ปลดำออก เลิกจา้ง ก�าหนดำอตัราค่าจา้งและค่าตอบแทน 
บุคคลากรซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดำบัสูำงของบริษทั ในต�าแหน่ง
ตัง้แต่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จนถงึผูอ้�านวยการฝ่าย โดำยให้
ประธานกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ�านาจในการดำ�าเนินการ 

สำ�าหรบัต�าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หากมีการว่าจา้ง 
แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดำออก เลิกจา้ง ก�าหนดำอตัราค่าจา้งและ 

ค่าตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีเสำนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการดำ�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 
โดำยจ�านวนบริษทัในการดำ�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน
ตอ้งไม่เกิน 5 บริษทั เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี และความรบัผิดำชอบท่ีไดำร้บัมอบหมาย และตอ้ง
รายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงในการดำ�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน
 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร

บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดำบั
สูำง ในดำา้นการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำ และในดำา้นการบริหาร
อย่างต่อเน่ือง โดำยกรรมการและผูบ้ริหารจะเขา้ร่วมการสำมัมนา
และการฝึกอบรมท่ีจัดำขึ ้น  โดำยตลาดำหลักทรัพย ์แห่ง
ประเทศไทย สำ�านกังาน ก.ล.ต. หรือ สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) กรรมการทุกท่านไดำผ่้านการฝึก
อบรมในหลกัสูำตร Director Certification Program (DCP) หรือ 
หลกัสูำตร Director Accreditation Program (DAP) ซ่ึงจดัำโดำย
สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ทัง้นี ้บริษทัฯ ไดำส่้ำงกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
เขา้ร่วมอบรมหลกัสูำตรของสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการ
บริษทั (IOD) เพ่ือเป็นการพฒันาและเพ่ิมพูนความรู ้ในปี 2565 
รวม 5 คน 



71แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

หลกัสูำตร อบรม IOD ปี 2565

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง อบรมหลกัสูตร รุ่นท่ี วนัท่ี

1 นายวิรตัน ์ผูกไทย CEO Director Accreditation Program 
(DAP) 191/2022 (Online)

DAP 191/2022 (Online) 28-Mar-2022

2 นายนริศ จนัทรแ์ดำง CMO Director Accreditation Program 
(DAP) 191/2022 (Online)

DAP 191/2022 (Online) 28-Mar-2022

3 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล Vice 
Chairman

The Board’s Role in Mergers and 
Acquisitions (BMA) 1/2022 (Online)

BMA รุ่น 1/2022  (Online) 25-Jul-2022

4 นายวิรตัน ์ผูกไทย CEO The Board’s Role in Mergers and 
Acquisitions (BMA) 1/2022 (Online)

BMA รุ่น 1/2022  (Online) 25-Jul-2022

5 นายโชติศกัดิำ ์พรหมวาสำ CFO The Board’s Role in Mergers and 
Acquisitions (BMA) 1/2022 (Online)

BMA รุ่น 1/2022  (Online) 25-Jul-2022

6 นายกรทกัษ ์วีรเดำชะ Finance 
Director

The Board’s Role in Mergers and 
Acquisitions (BMA) 1/2022 (Online)

BMA รุ่น 1/2022  (Online) 25-Jul-2022

 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษทัฯ มีนโยบาย ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดำย่อย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือช่วยให ้

คณะกรรมการไดำมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็ำนและอุปสำรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา และเพ่ือพิจารณาผลงานท่ี 

ผ่านมาว่ามีขอ้ดีำ และขอ้บกพร่องประการใดำบา้ง ทัง้นี ้ เพ่ือเพ่ิมประสิำทธิภาพของการปฏิบติังานในอนาคตตลอดำจนเพ่ือสำรา้ง 

ความเขา้ใจอนัดีำในการปฏิบติังานร่วมกนัของคณะกรรมการทุกท่าน และสำอดำคลอ้งตามหลกัการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำ

หลกัเกณฑ ์กระบวนการ ผลการประเมิน และการน�าไปพฒันาการท�าหนา้ท่ี ดงันี ้

บริษทัฯ ไดำท้�าแบบประเมินผล คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดำย่อย โดำยจดัำท�าแบบประเมิน ซ่ึงมีหวัขอ้การประเมิน 
แบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ ไดำแ้ก่ 
หวัขอ้ 1: โครงสำรา้งและคุณสำมบติัของคณะกรรมการ 

หวัขอ้ 2 : การประชุมคณะกรรมการ

หวัขอ้ 3 : บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดำชอบของคณะกรรมการ

หวัขอ้ 4: เร่ืองอ่ืนๆ เช่น ความสำมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารและการพฒันาตนเองของคณะกรรมการ

หวัขอ้ 5: ความเห็น/ขอ้เสำนอแนะ เพ่ือน�าไปพฒันาการท�าหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการเกณฑก์ารประเมินผลคิดำเป็นรอ้ยละจาก
คะแนนเต็มในแต่ละหมวดำ ดำงันี้

ผลการประเมิน คะแนน (รอ้ยละ) ความหมาย
0 < 50 ควรปรบัปรุง
1 50 – 64 พอใช้
2 65 – 74 ค่อนขา้งดีำ
3 75 – 84 ดีำ

4 > 85 ดีำมาก

 
สำ�าหรบัปี 2565 นี ้ผลการประเมินตนเอง อยู่ในเกณฑท่ี์ดีำมาก และ
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดำย่อย ไดำท้�าหนา้ท่ี
สำอดำคลอ้งตามอ�านาจหนา้ท่ี และกฎบตัรของคณะกรรมการ 
และปฏิบติังานร่วมกนัไดำอ้ย่างเขา้ใจอนัดีำ ดำงันี้

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย (SMT) 

 Board 98 %

 Audit Committee 100%

 Nomination & Remuneration Committee 96%

 Risk Management Committee 97%

 

คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดำย่อย จะพฒันา
ตนเองให้สำอดำคลอ้งตามอ�านาจหนา้ท่ี อย่างต่อเน่ืองต่อไป 
เพ่ือใหค้ะแนนการประเมินผลดีำขึน้ในปีหนา้

การประเมินผลประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัฯ ท�าการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้
หนา้ท่ีบริหารเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือก่อใหเ้กิดำการพิจารณาค่า
ตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้บริษทัฯ และประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร โดำยใชห้ลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ จดำทะเบียนส่ำวนใหญ่นิยม
ใช ้ และตกลงกนัล่วงหนา้กบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตาม
เกณฑท่ี์เป็นรูปธรรม ซ่ึงหลกัเกณฑก์ารประเมินนัน้ตอ้งรวมถงึ
ผลปฏิบติังานทางการเงิน ผลการปฏิบติัตามวตัถุประสำงค ์
เชิงกลยุทธใ์นระยะยาว เป็นตน้ ปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินผลทัง้
ในแง่การประเมินโดำยใชปั้จจยัทางการเงิน (Financial Metrics) 
และปัจจยัท่ีไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) เป็น
เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังาน

- ปัจจยัทางการเงิน (Financial Metrics) ไดำแ้ก่ รายไดำ ้
ก�าไรสุำทธิ ก�าไรสุำทธิต่อหุ้น อตัราผลตอบแทนจาก
สิำนทรพัยถ์าวร (Return on Fixed Asset) อตัราผล
ตอบแทนจากส่ำวนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity) และ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสำตร ์(Economic Value Added 
- EVA) ฯลฯ เป็นตน้ 

- ปัจจยัท่ีไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) 
ไดำแ้ก่ วิสำยัทศัน ์ภาวะความเป็นผูน้�า การบรรลุตามแผน
กลยุทธ ์การบริหารความเส่ีำยง การมีความสำมัพนัธอ์นัดีำ
กบัคณะกรรมการบริษทัฯ การตอบสำนองต่อความ
ตอ้งการและทิศทางของคณะกรรมการบริษทัฯ การ
ติดำต่อส่ืำอสำาร การบริหารงานทรพัยากรบุคคล การขยาย
ตลาดำ ฯลฯ เป็นตน้

สำ�าหรบัปี 2565 นี ้ ผลการประเมินประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

อยู่ในเกณฑท่ี์ดีำ 
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แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

บริษทัฯ มีแผนการสืำบทอดำต�าแหน่ง โดำยกระบวนการสำรรหาจากบุคคลทัง้ภายในและภายนอกบริษทัฯ โดำยบริษทัฯ มีระบบการคดัำ
สำรรบุคคลากรท่ีมีความเหมาะสำมเขา้มารบัต�าแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารท่ีสำ�าคญั และสำอดำคลอ้งกบัแผนการสืำบทอดำต�าแหน่ง 
ทัง้นีทุ้กต�าแหน่งจะตอ้งผ่านระบบการคดัำสำรรท่ีโปร่งใสำ และเป็นธรรม 

8.1.2 การเขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร 

ท่ีประชุมสำามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 ไดำมี้มติอนุมติัอตัราค่าตอบแทนประจ�าปี 2565 ไวด้ำงันี้

เงินเดืำอน	(ต่อเดืำอน)	/	ค่าเบีย้ประชุม	(ต่อคร ัง้)

1. ประธานกรรมการ 41,000 บาท/เดืำอน

2. กรรมการบริษทัฯ 29,000 บาท/เดืำอน

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสำอบ 41,000 บาท/เดืำอน

4. กรรมการตรวจสำอบ 35,000 บาท/เดืำอน

5. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษทัฯ , กรรมการตรวจสำอบ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
ความเส่ีำยง (เฉพาะท่ีมาจากกรรมการอิสำระ)

5,000 บาท/ครัง้

*สิำทธิประโยชนอ่ื์นๆ -ไม่มี-

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน

ในรอบปีบญัชีสิำน้สุำดำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และในรอบปีบญัชีสิำน้สุำดำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 
เท่ากบั 2,953,600 บาท และ 3,376,000 บาทตามล�าดำบั โดำยเป็นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดืำอนและเบีย้ประชุม 
ตามรายละเอียดำดำงัต่อไปนี้

 (หน่วย:บาท)

	รายช่ือกรรมการ

ปีบญัชี	2564

สิน้สุดำ	31	ธนัวาคม	2564

ปีบญัชี	2565

สิน้สุดำ	31	ธนัวาคม	2565

ค่าตอบแทน
ประจ�ารายเดืำอน	

(บาท/ปี)

ค่าเบีย้ประชุม	
(บาท/ปี)

ค่าตอบแทน
ประจ�ารายเดืำอน

(บาท/ปี)

ค่าเบีย้ประชุม	
(บาท/ปี)

1. รศ.ดำร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ 804,000 50,000 944,000 60,000

2. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล 288,000 25,000 328,000 30,000

3. รศ.ดำร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 360,000 50,000 400,000 60,000

4. ศาสำตราจารย ์ดำร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 360,000 60,000 400,000 70,000

5. ผศ.ดำร.จิตรเกษม งามนิล 248,000 20,000 328,000 30,000

6. นายยรรยงค ์สำวสัำดิำ ์ 288,000 25,000 328,000 40,000

7. นายนทัธพงศ ์ไชยกุล 288,000 25,000 328,000 30,000

รวม 2,636,000 2,255,000 3,056,000 320,000

การเปล่ียนแปลง คณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2564 และ 2565
(1) รศ.ดำร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ไดำร้บัการแต่งตัง้เป็นรกัษาการประธานกรรมการ แทนนายประสำาท ยูนิพนัธุ ์มีผลตัง้แต่วนัท่ี 19 
กุมภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป
(2) ผศ.ดำร.จิตรเกษม งามนิล ไดำเ้ขา้มาดำ�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษทัฯ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2564

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน

ไม่มี
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รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
ประจ�าปี 2565

รายช่ือ
ประชุม

กรรมการ	

บริษทัฯ	

ประชุม

กรรมการ

ตรวจสอบ

ประชุม

กรรมการ

สรรหา	

และพิจารณา

ค่าตอบแทน

ประชุม

กรรมการ

บริหาร	ความ

เส่ียง

ประชุม

กรรมการ

บริหาร

ประชุม		

ผูถื้อหุน้

ประจ�าปี	

2565

1 รองศาสำตราจารย ์ดำร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ 6/6 4/4 2/2 - - 1/1

2 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล 6/6 - - 4/4 9/9 1/1

3 รองศาสำตราจารย ์ดำร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 6/6 4/4 2/2 - - 1/1

4 ศาสำตราจารย ์ดำร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 6/6 4/4 - 4/4 - 1/1

5 ผูช่้วยศาสำตราจารย ์ดำร.จิตรเกษม งามนิล 6/6 - - - - 1/1

6 นายยรรยงค ์สำวสัำดิำ ์ 6/6 - 2/2 4/4 9/9 1/1

7 นายนทัธพงศ ์ไชยกุล 6/6 - - - 9/9 1/1

**บริษทัฯ จดัำประชุมสำามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565

8.1.3 การก�ากบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม
นโยบายการก�ากบัดูแลและการบริหารจดัการบริษทั
ย่อยและบริษทัร่วม

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์ (ประเทศไทย) จ�ากดัำ 
(มหาชน) (“บริษทัฯ ”) ไดำก้�าหนดำแนวทางท่ีสำ�าคญัสำ�าหรบัการ
ก�ากบัดูำแลการดำ�าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เพ่ือ
ดูำแลผลประโยชนข์องเงินลงทุน ตามแนวทางการก�ากบัดูำแล
กิจการท่ีดีำและใหเ้ป็นไปตามกฏหมายบริษทัมหาชน พระราช
บญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดำหลกัทรพัย ์รวมทัง้ประกาศ ขอ้
บงัคบั และหลกัเกณฑต่์างๆของคณะกรรมการก�ากบัหลกั
ทรัพยแ์ละตลาดำหลักทรัพย ์ และตลาดำหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดำยมีรายละเอียดำดำงันี้

1. การแต่งต ัง้และความรบัผิดชอบบุคคลท่ีเป็นกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

1.1 จ�านวนกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีบริษทัฯ จะแต่งตัง้ไป
ก�ากบัดูำแลกิจการบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนัน้ อย่าง
นอ้ยควรมีจ�านวนกรรมการเป็นไปตามสำดัำส่ำวนการถือ
หุน้หรือขอ้ตกลงทางธุรกิจ

1.2 คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาเสำนอ
บุคคลหรือผูแ้ทนของบริษทัฯ เพ่ือไปเป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ใหค้ณะกรรมการ 
บริษทัฯ พิจารณาอนุมติั ทัง้นี ้บุคคลท่ีไดำร้บัการแต่งตัง้
ใหเ้ป็นผูแ้ทนของบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสำมบติัครบถว้นและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายหรือขอ้ก�าหนดำท่ี
เก่ียวขอ้ง อีกทัง้มีความรู ้ ความสำามารถท่ีจะดูำแลเงิน
ลงทุนของบริษทัฯ ใหเ้กิดำประโยชน์ไดำ้

1.3 บุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตัง้ใหด้ำ�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหนา้ท่ีความรบั
ผิดำชอบดำงันี ้

1.3.1  ก�าหนดำกลยุทธท์างธุรกิจ ดูำแลนโยบาย แผน
ธุรกิจ และทิศทางการดำ�าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตาม
มติหรือนโยบายท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ 
ก�าหนดำ

1.3.2  ก�ากบัดูำแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมปฎิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์ระเบียบ
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง มติคณะกรรมการและมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทัง้ปฎิบติัให้เป็นไปตาม
นโยบายการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำ และมีระบบ
การควบคุมภายในท่ีดีำ 

1.3.3  ใชดุ้ำลพินิจในการพิจารณาออกเสีำยงในการประชุม
คณะกรรมการของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัำการทั่วไปและ
ดำ�าเนินธุรกิจตามปกติเพ่ือประโยชนสู์ำงสุำดำของ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 

1.3.4  ไม่เขา้ท�ารายการและไม่ร่วมอนุมติั การเขา้ท�า
รายการท่ีกรรมการและผูบ้ริหารมีความขดัำแยง้
ทางผลประโยชนห์รือมีส่ำวนไดำเ้สีำยในการเขา้ท�า 
รายการของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนัน้

1.3.5  ดูำแล แนะน�า และติดำตาม การดำ�าเนินงานดำา้น
ต่างๆ เพ่ือใหบ้ริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมมีผลการ
ดำ�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย แผนงาน และ
งบประมาณท่ีก�าหนดำ 

1.3.6  รายงานประเด็ำนปัญหาการดำ�าเนินธุรกิจ ปัญหา
ทางการเงินท่ีมีนยัสำ�าคญั และการเขา้ท�ารายการ 
ท่ีมีความขดัำแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัย่อย
ใหบ้ริษทัฯ ทราบ รวมทัง้รวบรวมขอ้มูลเอกสำาร
และเขา้ร่วมชีแ้จงประเด็ำนต่างๆท่ีบริษทัฯ รอ้งขอ
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2. เร่ืองท่ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบหรืออนุมติัจากคณะ
กรรมการของบริษทัฯ 

การเขา้ท�ารายการดำงัต่อไปนี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั
ย่อยท่ีบริษทัฯ แต่งตัง้ตอ้งดำ�าเนินการขออนุมติั ต่อคณะ
กรรมการของบริษทัฯ ก่อนท่ีบริษทัย่อยจะจดัำประชุมคณะ
กรรมการ และ/หรือ ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ของตนเอง
เพ่ือขออนุมติัก่อนเขา้ท�ารายการ

2.1  การแต่งตัง้กรรมการหรือผูบ้ริหาโดำยอย่างนอ้ยตอ้งมี
จ�านวนตามสำดัำส่ำวนการถือหุน้ของบริษทัฯ หรือขอ้ตกลง
ทางธุรกิจ

2.2  การออกหุน้เพ่ิมทุนใหม่ของบริษทัย่อย หรือการดำ�าเนิน
การอ่ืนใดำอนัเป็นผลใหบ้ริษทัฯ มีสำดัำส่ำวนการถือหุน้ใน
บริษทัย่อยลดำลง

2.3  การจ่ายและงดำจ่ายเงินปันผลประจ�าปีหรือเงินปันผล
ระหว่างกาลของบริษทัย่อย

2.4  การพิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณประจ�าปี
ของบริษทัย่อย

2.5  การแต่งตัง้ผูส้ำอบบญัชีของบริษทัย่อย

2.6  การแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัย่อย ซ่ึงอาจส่ำงผลกระทบ
ต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำ�าเนินงาน รวมถงึสิำทธิใน
การแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร สิำทธิใน
การออกเสีำยงลงคะแนนในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย

2.7  การเขา้ท�ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการ 

ไดำม้าหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์ำนของบริษทัย่อย ซ่ึงรวม
ถงึแต่ไม่จ�ากดัำเพียง การขาย การซือ้ การโอน การรบัโอน 
การสำละสิำทธิ และการเขา้ท�า แก้ไข ยกเลิกสำญัญาเช่า

2.8  การใหแ้ละการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การ
กูยื้มเงิน การใหกู้ยื้มเงิน การใหสิ้ำนเช่ือ การค�า้ประกนั 
หรือ การท�านิติกรรมผูกพนัใหบ้ริษทัย่อยมีภาระทางการ
เงินเพ่ิมขึน้

2.9  การเลิกกิจการของบริษทัย่อย

2.10  รายการอ่ืนใดำท่ีไม่ใช่เป็นรายการธุรกิจปกติของ 

บริษทัย่อย หรือเป็นรายการท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ  
อย่างมีนยัสำ�าคญั

ทัง้นี ้ ให้น�ากฎหมาย หลกัเกณฑ ์ ประกาศและขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งของหน่วยงานท่ีก�ากบัดูำแลบริษทัฯ มาบงัคบัใช ้ โดำย
อนุโลม

3. แผนงาน งบการเงิน งบประมาณ และการเปิดเผยขอ้มูล
ของบริษทัย่อย

3.1  บริษทัย่อยตอ้งจดัำท�าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�า
ปี เสำนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหแ้ลว้เสำร็จ
ก่อนเร่ิมปีงบประมาณใหม่ 

3.2  บริษทัย่อยตอ้งจดัำท�างบการเงิน (รายงานฐานะทางการ
เงินและผลการดำ�าเนินงาน) เป็นรายเดืำอน พรอ้มทัง้
รายงานการวิเคราะหห์รือรายงานรายละเอียดำ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดำ�าเนินงาน และรายละเอียดำค่าใช้
จ่ายต่างๆ เทียบกบัช่วงท่ีผ่านมาและงบประมาณท่ีไดำร้บั
การอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้แก่บริษทัฯ 
ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัฯ ก�าหนดำ

3.3  บริษทัย่อยตอ้งเปิดำเผยการเขา้ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัย่อย การไดำม้าหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสิำนทรพัย ์
ของบริษทัย่อย การขยายการลงทุน และรายการท่ีไม่ใช่
ธุรกิจปกติของบริษทัย่อย ใหบ้ริษทัฯ พิจารณาก่อนบริษทั

ย่อยเขา้ท�ารายการ และเม่ือบริษทัย่อยเขา้ท�ารายการ
แลว้ จะตอ้งเปิดำเผยความคืบหนา้และความสำ�าเร็จของ
การเขา้ท�ารายการดำงักล่าวใหแ้ก่บริษทัฯ ดำว้ย

3.4  บริษทัย่อยตอ้งหลีกเล่ียงการเขา้ท�ารายการท่ีก่อใหเ้กิดำ
ความขดัำแยง้ทางผลประโยชน ์เวน้แต่กรณีจ�าเป็น ท่ีไดำ้
แจง้ใหแ้ก่บริษทัฯ พิจารณาและอนุมติัก่อนเขา้ท�ารายการ
แลว้ ทัง้นี ้ ผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำยตอ้งไม่มีส่ำวนร่วมในการอนุมติั
รายการดำงักล่าว

3.5  บริษทัย่อยจะจดัำใหมี้และ/หรืออ�านวยความสำะดำวกแก่ 
ผู้ตรวจสำอบบัญชีอิสำระภายนอก (Third Party 
Independent Auditor) เพ่ือตรวจสำอบงบการเงิน 
และรายงานต่อบริษทัฯ ทุก 3 ปี หรือท่ีบริษทัฯ ก�าหนดำ 

3.6  ในกรณีท่ีบริษทัฯ รอ้งขอ บริษทัย่อยตอ้งเขา้ชีแ้จงและ/
หรือน�าส่ำงเอกสำารท่ีเก่ียวขอ้งใหบ้ริษทัฯ ภายในระยะเวลา
ท่ีก�าหนดำ

3.7  บริษทัย่อยตอ้งจดัำใหมี้ช่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียน
และแนวทางการบริหารจดัำการ เพ่ือใหบุ้คคลต่างๆทัง้
ภายในและภายนอกบริษทัย่อย สำามารถแจง้ขอ้มูลหรือ
เบาะแสำเก่ียวกบัการทุจริตภายในบริษทัย่อยไดำ้

4. การใชข้อ้มูลภายในของบริษทัย่อย

หา้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารสูำงสุำดำในสำายงานบญัชี
และการเงิน รวมถงึคู่สำมรสำและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดำงักล่าวใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย เพ่ือ
ประโยชนต่์อตนเองหรือผูอ่ื้นและไม่ว่าจะไดำร้บัผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม

5. การประชุมกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อย

5.1  บริษทัย่อยตอ้งจดัำใหมี้การประชุมคณะกรรมการอย่าง
นอ้ยไตรมาสำละหน่ึงครัง้ และรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการใหบ้ริษทัฯ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัประชุม
คณะกรรมการบริษทัย่อย

5.2  บริษทัย่อยตอ้งจดัำใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปี
ละหน่ึงครัง้ และรายงานผลการประชุมผูถื้อหุน้ใหบ้ริษทัฯ 
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อย

8.1.4 การติดตามใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและ
แนวปฏิบติัในการก�ากบัดูแลกิจการ

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดำดู้ำแลและส่ำงเสำริมใหเ้ปิดำเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจการ ทัง้ขอ้มูลทางการเงิน รายงานการเงิน ใหต้รง
เวลาตามขอ้ก�าหนดำเร่ืองการเปิดำเผยขอ้มูลของตลาดำหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย โดำยน�าเสำนอทัง้ในรูปภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
เพ่ือใหน้กัลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ ไดำร้บัทราบขอ้มูล
ไดำอ้ย่างโปร่งใสำ เท่าเทียมกนั นอกจากนีไ้ดำมี้การเปิดำเผยรายงาน
ผูส้ำอบบญัชี ตวัเลขทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการ
เงินอย่างครบถว้นดำว้ย

บริษทัฯ ไดำเ้ปิดำเผยบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 
และคณะกรรมการชุดำย่อย จ�านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชุม 
และเปิดำเผยขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการไวด้ำว้ย และบริษทัฯ ยงั
ไดำจ้ดัำใหมี้ส่ำวนนกัลงทุนสำมัพนัธ ์ ท�าหนา้ท่ีรบัผิดำชอบดูำแลให้
ขอ้มูลท่ีสำ�าคญัต่อนกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้จดัำท�า
ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านตลาดำหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเวบไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือให้นกัลงทุน และ 
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ผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำยสำามารถอ่าน และรบัทราบขอ้มูลข่าวสำารท่ีสำ�าคญั
ของบริษทัฯ ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลผลการประกอบการไดำ้
ตลอดำเวลา 

นอกจากนี ้บริษทัฯ ยงั ก�าหนดำหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงาน
โดำย ใหก้รรมการทุกท่าน,ผูด้ำ�ารงต�าแหน่งในระดำบับริหารส่ีำราย
แรก นบัต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลงมา ,ผูด้ำ�ารงต�าแหน่ง
ระดำบับริหารในสำายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดำบัผูจ้ดัำการ
ฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเท่า ตอ้ง“รายงานการมีส่ำวนไดำเ้สีำย”ตาม
แบบแจง้รายงานการมีส่ำวนไดำเ้สีำยของกรรมการและผูบ้ริหาร 
โดำยรายงานทุกครัง้เม่ือมีการท�ารายการท่ีอาจเขา้ข่ายมีส่ำวนไดำ้
เสีำย ใหร้ายงานต่อบริษทัฯ โดำยไม่ชกัชา้ และเลขานุการบริษทัฯ 
จะเป็นผูเ้ก็บรกัษารายงานการมีส่ำวนไดำเ้สีำยท่ีรายงานโดำย
กรรมการและผูบ้ริหารไว้

การใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัฯ ไดำก้�าหนดำมาตรการในการป้องกนัการน�าขอ้มูลของ 
บริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องผูบ้ริหาร และบุคลากรของ 
บริษทัฯ และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการรกัษาความลบั และการ
ใชข้อ้มูลภายในไว ้ซ่ึงสำามารถสำรุปไดำ ้ดำงันี้

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ  
จะตอ้งรกัษาความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ  
จะตอ้งไม่น�าความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 
ไปเปิดำเผย หรือแสำวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพ่ือ
ประโยชนแ์ก่บุคคลอ่ืนใดำไม่ว่าโดำยทางตรงหรือทางออ้ม 
และไม่ว่าจะไดำร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

การควบคุมภายในและการป้องกนัการขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์

บริษทัฯ ไดำ้ให้ความสำ�าคญักบัการจดัำให้มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือให้เป็นท่ียอมรบั และเช่ือถือต่อ 

ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน ตลอดำจนผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำย โดำยบริษทัฯ ไดำ้
จดัำตัง้คณะกรรมการตรวจสำอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสำระเพ่ือ
ดูำแลระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และรายงานทาง 
การเงินใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เช่ือถือไดำ ้ตลอดำจน
ดูำแลให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิำทธิภาพ 
และประสิำทธิผล และมีระบบการท�างานท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสำ 
ตรวจสำอบไดำ ้โดำยเฉพาะเร่ืองของความขดัำแยง้ทางผลประโยชน ์
(Conflict of Interest) โดำยคณะกรรมการตรวจสำอบไดำจ้ดัำให ้
มีการประชุมร่วมกบั ผูส้ำอบบญัชี ฝ่ายจดัำการของบริษทัฯ  
เพ่ือพิจารณาและให้ขอ้เสำนอแนะในการปรบัปรุงระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ 

นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัจดัำให้มีฝ่ายตรวจสำอบภายใน ซ่ึงฝ่าย
ตรวจสำอบภายในของบริษทัฯ มีความเป็นอิสำระ และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสำอบท�าหน้าท่ีตรวจสำอบการ
ปฏิบติังานของระบบงานต่างๆใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสำม และ
ปฏิบติัถูกต้องตามกฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

และรายงานผลการตรวจสำอบภายในตามแผนท่ีไดำก้�าหนดำไว้
ล่วงหนา้ประจ�าปี ต่อคณะกรรมการตรวจสำอบไดำร้บัทราบ

ส�าหรบัปี	2565	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการ	
บริษทัฯ	ไดำป้ระเมินและทบทวน	ระบบการควบคุมภายในของ	
บริษทัฯ	ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ	คร ัง้ท่ี	1/2565	

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ  
จะตอ้งไม่ท�าการซือ้ขาย โอนหรือรบัโอน หลกัทรพัยข์อง 
บริษทัฯ โดำยใชค้วามลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในบริษทัฯ 
และ/หรือ เขา้ท�านิติกรรมอ่ืนใดำโดำยใชค้วามลบั และ/หรือ 
ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ อนัอาจก่อใหเ้กิดำความเสีำยหาย
ต่อบริษทัฯ ไม่ว่าโดำยทางตรงหรือทางออ้ม ขอ้ก�าหนดำนีใ้ห้
รวมความถงึคู่สำมรสำและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของ บริษทัฯ ดำว้ย 
ผู้ใดำท่ีฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดำงักล่าวจะถือว่าไดำก้ระท�า
ผิดำอย่างรา้ยแรง

4. กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดำร้บัขอ้มูลทางการเงินของ 
บริษทัฯ ตอ้งไม่ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลดำงักล่าวในระยะเวลา 
1 เดืำอนก่อนเปิดำเผยสู่ำสำาธารณชน โดำยบริษทัฯ ไดำแ้จง้ให้
กรรมการและผูบ้ริหารหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ 
ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดำเผยสู่ำสำาธารณะ

ในปี 2565 สถิติการเกิดกรณีการท�าผิด: ไม่มีการกระท�าผิด
เก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน ในการหาผลประโยชน ์

แนวปฏิบติัการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บริษทัฯ ไดำก้�าหนดำนโยบายเก่ียวกบัการใชซ้อฟทแ์วรท่ี์มีลิขสิำทธิ ์
และควบคุมการใชเ้พ่ือให้พนกังานตระหนกัและไม่ละเมิดำ
ทรพัยสิ์ำนทางปัญญาใดำๆ พร้อมทัง้เผยแพร่ให้พนักงาน 
ทุกระดำบัรบัทราบ และฝ่ายไอทีของบริษทัฯ ไดำท้�าการตรวจสำอบ
ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือตรวจสำอบการใชร้ะบบ 

โปรแกรมซอฟทแ์วรก์ารท�างานของพนกังาน เพ่ือป้องกนั 
ไม่ใหมี้การละเมิดำซอฟทแ์วรท่ี์มีลิขสิำทธิ ์

เม่ือวนัท่ี	 17	 กุมภาพนัธ	์ 2565	คณะกรรมการบริษทัฯ ไดำ้
ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสำอบแลว้สำรุปไดำว่้า บริษทัฯ มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอทัง้ 5 องคป์ระกอบ ไดำแ้ก่ การควบคุมภายใน
องคก์ร การประเมินความเส่ีำยง การควบคุมการปฏิบติังาน 
ระบบสำารสำนเทศและการส่ืำอสำารข้อมูล และระบบการ 
ติดำตาม ปัจจุบนัหวัหนา้ทีมฝ่ายตรวจสำอบภายในของบริษทัฯ 
คือ นางสำาวสุำนนัท ์ วงศมุ์ทธาวณิชย ์ ต�าแหน่งผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายตรวจสำอบภายใน ในปี 2565 นีฝ่้ายตรวจสำอบภายในไดำ้
ปฏิบติังานตรวจสำอบไดำอ้ย่างราบร่ืนครบถว้นตามแผนการ
ปฏิบติังานท่ีไดำร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสำอบ

การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัช ั่น

บริษทัฯ ก�าหนดำใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ีำยง รบัผิดำชอบ
ในการประเมินความเส่ีำยงจากการทุจริตคอรปัชั่นอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือประเมิน ทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อตา้นการทุจริต
คอรปัชั่น และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รบัทราบ

เพ่ือใหก้ารดำ�าเนินงานของบริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์
(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) เป็นไป ตามหลกัการก�ากบัดูำแล
กิจการท่ีดีำ ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสำาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสำ ์ (EICC) และตามมาตรฐานสำากลดำา้นการต่อ
ตา้นการทุจริต บริษทัฯ จงึก�าหนดำนโยบายต่อตา้นการทุจริต 
และสิำนบน และจะประกาศพรอ้มเผยแพร่ เพ่ือเป็นแนวทางให้
ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบติัดำงันี้

1. บริษทัฯ จะต่อตา้นการทุจริต และไม่ยอมรบัการให ้หรือ
การรบัของขวญั สิำนบน หรือผลประโยชนอ่ื์นใดำ ท่ีมีเจตนา
จูงใจใหเ้กิดำการดำ�าเนินการ หรือเกิดำการกระท�าการใดำๆ เพ่ือ
แสำวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดำโ้ดำยชอบดำว้ยกฎหมาย บริษทัฯ 
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ตอ้งมีจรรยาบรรณ และมีความมุ่งมั่นในการป้องกนัมิให้
เกิดำการทุจริต รวมถงึมีหนา้ท่ีในการก�าหนดำแนวทางการ
ปฏิบติัเพ่ือการต่อตา้นการทุจริต อีกทัง้ตอ้งมีการสำอบทาน
ตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัไดำก้�าหนดำไวอ้ย่างสำม�่าเสำมอ 

2. ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีป้องกนัและดูำแล
ไม่ให้เกิดำการทุจริต และสิำนบน หากพบการทุจริตหรือ 
พบเหตุอนัควรเช่ือไดำว่้า มีพฤติกรรม หรือเจตนาท่ีส่ำอไปใน
ทางทุจริต และสิำนบน ใหแ้จง้ต่อผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชา
ทราบโดำยเร็ว โดำยส่ำงจดำหมายรอ้งเรียนท่ีกล่องรบัเร่ืองรอ้ง
เรียน บริเวณโรงอาหาร และบริเวณอ่ืนท่ีเหมาะสำมของ 

บริษทัฯ 

3. สำ�าหรบับุคคลภายนอก หากพบการทุจริต และสิำนบน หรือ
พบเหตุอนัควรเช่ือไดำว่้า ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ 
มีพฤติกรรม มีเจตนาท่ีส่ำอไปในทางทุจริต สำามารถแจง้
เบาะแสำไปยงัอีเมล ์complainbox@starsmicro.com

4. บริษทัฯ ขอใหผู้แ้จง้เบาะแสำ มั่นใจไดำว่้า จะไดำร้บัการคุม้ครอง 
และบริษทัฯ จะแต่งตัง้เจา้หนา้ท่ีใหมี้หนา้ท่ีตรวจสำอบทุก
เบาะแสำท่ีมีการแจง้เขา้มา และบริษทัฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูล
นีไ้วเ้ป็นความลบัสูำงสุำดำ

 
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทาง
ปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัช ั่น

บริษทัฯ ก�าหนดำแนวทางดำงันี้

1. ก�าหนดำใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคน ปฏิบติัตาม และ
ประเมินผลการปฏิบติัของตนเอง ตามแนวทางจริยธรรม
ธุรกิจของบริษทัฯ และจรรยาบรรณ รวมทัง้ตามจรรยา
บรรณแนวร่วมประชาคมอุตสำาหกรรมอิเล็กทรอนิกสำ ์(EICC) 
ท่ีบริษทัฯ ประกาศ และตามมาตรฐานสำากลดำา้นการต่อ
ตา้นการทุจริต

2. ก�าหนดำใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ีำยง ประเมินความ
เส่ีำยงจากการทุจริตคอรปัชั่น และรวบรวมประเด็ำนท่ีสำ�าคญั 
น�าเสำนอต่อคณะกรรมการตรวจสำอบและคณะกรรมการ 
บริษทัฯ 

3. คณะกรรมการตรวจสำอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ  
ตรวจสำอบ และสำั่งการดำ�าเนินการแก้ไข และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยง ติดำตามผล และรายงาน
อย่างต่อเน่ือง

4. ในปี 2565 บริษทัฯ ไดำส่ื้ำอสำาร และจดัำฝึกอบรมแก่พนกังาน
เก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตคอรปัชั่น รวมถงึนโยบาย 

ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง รวมถงึจรรยาบรรณธุรกิจ และ
นโยบายการรบัของขวญั อย่างต่อเน่ือง 

ในปี 2565 บริษทัฯ ไม่มีกรณีการท�าผิดำดำา้นการทุจริต (Fraud) 
หรือกระท�าผิดำจริยธรรม (Penalty) ใดำ ไม่มีกรณีท่ีกรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหารลาออกอนัเน่ืองจากประเด็ำนเร่ืองการก�ากบัดูำแล
กิจการของบริษทัฯ แต่อย่างใดำ และไม่พบกรณีการปฏิบติัใน
ทางลบอนัมีผลต่อช่ือเสีำยงของบริษทัฯ อนัเน่ืองมาจากความ
ลม้เหลวในการท�าหนา้ท่ีสำอดำส่ำองดูำแลของคณะกรรมการ 
บริษทัฯ 

นอกจากนีใ้นปี 2565 บริษทัฯ ไม่ไดำร้บัการรอ้งเรียนเร่ืองการ
ละเมิดำสิำทธิมนุษยชนแต่อย่างใดำ จากพนกังาน คู่คา้ และชุมชน
ท่ีใกลเ้คียงบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ จะส่ำงเสำริมให้พนกังาน และ 

ผูบ้ริหารปฏิบติัตามหลกัสิำทธิมนุษยชนแบบสำากล อย่างต่อ
เน่ืองยั่งยืน

8.2 รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา

8.2.1 การเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสำอบของบริษทัฯ ไดำป้ระชุมรวมจ�านวน 4 ครัง้ และไดำป้ระชุมร่วมกบัผูส้ำอบบญัชีโดำยไม่มีผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ จ�านวน 1 ครัง้ 

(กรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุม ครบทุกคน และทุกคร ัง้)

คณะกรรมการตรวสอบ	 ต�าแหน่ง 	เขา้ร่วมประชุม

 1. รองศาสำตราจารย ์ดำร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสำอบ 4 ครัง้

 2. รองศาสำตราจารย ์ดำร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสำอบ 4 ครัง้

 3. ศาสำตราจารย ์ดำร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสำอบ 4 ครัง้

8.2.2 การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสำอบ ไดำป้ระชุมและปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสำอบ ดำงันี้

1. พิจารณารบัรองงบการเงิน ร่วมกบัผูส้ำอบบญัชีรบัอนุญาตจากบริษทั สำ�านกังาน อีวาย จ�ากดัำ ทุกไตรมาสำ

2. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสำอบ ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ รบัทราบ ทุกไตรมาสำ

3. พิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทัฯ กบั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม ว่าเขา้ข่ายการท�าธุรกรรมปกติ ไม่ไดำเ้ขา้ข่ายรายการระหว่างกนั 
เพ่ือใหส้ำอดำคลอ้งกบัหลกัการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำ และเป็นไปตามขอ้ก�าหนดำของตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทุกไตรมาสำ

4. พิจารณาคดัำเลือกผูส้ำอบบญัชี และการก�าหนดำค่าตอบแทน ประจ�าปี

5. รบัทราบรายงานของ ผูต้รวจสำอบภายใน ทุกไตรมาสำ

6. สำอบทานการดำ�าเนินงานของบริษทัฯ ถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดำว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดำหลกัทรพัย ์และการดำ�าเนินธุรกิจของบ
ริษทัฯ ไม่ขดัำต่อกฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 

7. การประเมินตนเอง พบว่า คณะกรรมการตรวจสำอบมีการปฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดำร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจ
สำอบ และมีผลการปฏิบติังานท่ีสำอดำคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดีำ อนัมีส่ำวนช่วยเสำริมสำรา้งการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำไดำอ้ย่างมี
ประสิำทธิผล

mailto:complainbox@starsmicro.com
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2565 คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ 
บริษทัฯ ไดำป้ระชุมรวมจ�านวน 2 ครัง้ และไดำป้ฎิบติัหนา้ท่ีในการ
พิจารณาเร่ืองต่างๆท่ี สำอดำคลอ้งกบัอ�านาจหนา้ท่ีท่ีไดำร้บัมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดำงันี้
การพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ี
ส�าคญั ดงัต่อไปนี ้

1. เสำนอแนะเร่ืองค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจา้
หนา้ท่ีบริหาร 

2. ก�าหนดำค่าตอบแทนประจ�าปี (Retainer fee) ค่าเบีย้ประชุม 
(Attendance fee) และค่าตอบแทนอ่ืนตามความเหมาะสำม 
โดำยพิจารณาจากแนวปฏิบติัท่ีบริษทัในอุตสำาหกรรมเดีำยวกนั
ใชอ้ยู่ ผลประกอบการของบริษทัฯ ตลอดำจนความรบัผิดำ
ชอบ ความรูค้วามสำามารถ และประสำบการณข์องกรรมการ 
หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ

3. น�าเสำนอค่าตอบแทนท่ีก�าหนดำต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพ่ือให้อนุมติัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ส่ำวนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้ง
น�าเสำนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

4. ก�าหนดำหลกัเกณฑ์ในการประเมินผล ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร และน�าเสำนอคณะกรรมการบริษทัฯ หรือประเมิน
ผลประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหากไดำร้บัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทัฯ 

5. รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประจ�าต่อคณะกรรมการ 
บริษทัฯ และรายงานผลการปฏิบติัตามกฎบตัรในปีท่ีผ่าน
มาต่อผูถื้อหุ้นไวใ้นรายงานประจ�าปีของบริษทัฯ ในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้

8.3 สรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ

8.3.1 และ 8.3.2 การเขา้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และการปฏิบติัหนา้ท่ี 

คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ไดำป้ระชุมรวมจ�านวน 9 ครัง้ และไดำป้ฎิบติัหนา้ท่ีในการพิจารณา 

เร่ืองของแผนธุรกิจ กลยุทธ ์ผลประกอบการ สำอดำคลอ้งกบัอ�านาจหนา้ท่ีท่ีไดำร้บัมอบหมาย 

(กรรมการบริหารทุกท่านเขา้ร่วมประชุม ครบทุกคน และทุกคร ัง้)

คณะกรรมการบริหารประกอบดำว้ยผูบ้ริหาร 7 ท่าน 

รายช่ือ ต�าแหน่ง การเขา้ร่วมประชุม 

1 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร 9/9

2 นายวิรตัน ์ผูกไทย กรรมการบริหาร 9/9

3 นายยรรยงค ์สำวสัำดิำ ์ กรรมการบริหาร 9/9

4 นายเรืองพจน ์ภคัดุำรงค ์ กรรมการบริหาร 9/9

5 นายนริศ จนัทรแ์ดำง กรรมการบริหาร 9/9

6 นายโชติศกัดิำ ์พรหมวาสำ กรรมการบริหาร 9/9

7 นายนทัธพงศ ์ไชยกุล กรรมการบริหาร 9/9

6. พิจารณาและท�าหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบ
หมายแก่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นครัง้คราว

การสรรหา มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีส�าคญั ดงัต่อไปนี ้

1. พิจารณาโครงสำรา้งของคณะกรรมการบริษทัฯ ทัง้ในเร่ือง
ของจ�านวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสำมกบัขนาดำ ประเภท 
และความซบัซอ้นของธุรกิจ คุณสำมบติัของกรรมการแต่ละ
คนในดำา้นทกัษะ ประสำบการณ ์ความสำามารถเฉพาะดำา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรืออุตสำาหกรรมหลกัท่ีบริษทัฯ ดำ�าเนิน
กิจการอยู่ 

2. พิจารณาคุณสำมบติัของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสำระ
ใหเ้หมาะสำมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทัฯ โดำยความเป็น
อิสำระอย่างนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สำานกังาน 
ก.ล.ต. ก�าหนดำ 

3. ก�าหนดำหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสำรรหาบุคคลเพ่ือดำ�ารง
ต�าแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสำมกบัลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 
เช่น หลกัเกณฑก์ารพิจารณากรรมการเดิำมเพ่ือเสำนอให้
ดำ�ารงต�าแหน่งต่อ หลกัเกณฑก์ารประกาศรบัสำมคัรต�าแหน่ง
กรรมการ หลกัเกณฑก์ารเปิดำโอกาสำให้ผูถื้อหุ้นเสำนอ 
ช่ือกรรมการ หลกัเกณฑก์ารใชบ้ริษทัภายนอกสำรรหา 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาบุคคลจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ 
หรือหลกัเกณฑก์ารใหก้รรมการ แต่ละคนเสำนอช่ือบุคคล
ท่ีเหมาะสำม 

4. จดัำท�าแผนการพฒันากรรมการ เพ่ือพฒันาความรูก้รรมการ
ปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ใหเ้ขา้ใจธุรกิจท่ีกรรมการ
บริษทัดำ�ารงต�าแหน่งอยู่ บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ และ
พฒันาการต่างๆท่ีสำ�าคญั เช่น ภาวะอุตสำาหกรรม กฎเกณฑ์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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5. จดัำท�าแผนการสืำบทอดำงาน (Succession plan) และทบทวน
แผนการพฒันาประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้
หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้นต่างๆ (Chief) 
รวมถงึผูบ้ริหารระดำบัสูำง เพ่ือเตรียมความพรอ้มเป็นแผน
ต่อเน่ืองใหมี้ผูสื้ำบทอดำงานในกรณีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(CEO) ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้นต่างๆ (Chief) หรือผูบ้ริหาร
ระดำบัสูำงในต�าแหน่งนัน้ๆ เกษียณอายุหรือไม่สำามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดำเ้พ่ือให ้การบริหารงานของบริษทัสำามารถดำ�าเนิน
ไปไดำอ้ย่างต่อเน่ือง 

6. เสำนอหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการคดัำเลือกกรรมการ
บริษทั กรรมการอิสำระ กรรมการชุดำย่อย และ ผูบ้ริหาร
ระดำบัสูำง ไดำแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ประธาน
เจา้หนา้ท่ีดำา้นต่างๆ (Chief) รวมถงึผูบ้ริหารระดำบัสูำง และ
ผูบ้ริหารสูำงสุำดำในสำายบญัชีหรือการเงิน

7. ดำ�าเนินการสำรรหา คดัำเลือกและเสำนอผูท่ี้มีคุณภาพและ
คุณสำมบติัเหมาะสำมให้ดำ�ารงต�าแหน่งผูบ้ริหารระดำบัสูำง  
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้และก�าหนดำ
ค่าตอบแทน 

8. เสำนอหลกัเกณฑ ์วิธีการ และขัน้ตอนการดำ�าเนินการประเมิน
ผลงานผูบ้ริหารระดำบัสูำงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

9. ดำ�าเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมการชุดำย่อย และผูบ้ริหารระดำบัสูำงตามท่ีไดำร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดำท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสำรรหา ตามท่ีคณะ
กรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยงของบริษทัฯ ไดำป้ระชุมรวมจ�านวน 4 ครัง้ และไดำป้ฎิบติัหนา้ท่ีในการเป็นหน่วยงานท่ี
ศกึษา ติดำตาม ประเมิน จดัำล�าดำบัความสำ�าคญั และใหค้�าแนะน�าในการป้องกนัหรือแก้ไขความเส่ีำยงท่ีอาจเกิดำขึน้ไดำท้ ัง้จากปัจจยั
ภายในและภายนอก เพ่ือน�าเสำนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

รายช่ือ ต�าแหน่ง การเขา้ร่วมประชุม

1 ศาตราจารย ์ดำร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ีำยง 4/4

2 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล กรรมการบริหารความเส่ีำยง 4/4

3 นายยรรยงค ์สำวสัำดิำ ์ กรรมการบริหารความเส่ีำยง 4/4

4 นายเรืองพจน ์ภคัดุำรงค ์ กรรมการบริหารความเส่ีำยง 4/4

5 นายนริศ จนัทรแ์ดำง กรรมการบริหารความเส่ีำยง 4/4

6 นายโชติศกัดิำ ์พรหมวาสำ กรรมการบริหารความเส่ีำยง 4/4

7 นางผ่องพรรณ พุทธงั กรรมการบริหารความเส่ีำยง 4/4

8 นางสำาวสุำนนัท ์วงศมุ์ทธาวณิชย ์ กรรมการบริหารความเส่ีำยง 4/4

9 นายกรทกัษ ์วีรเดำชะ กรรมการบริหารความเส่ีำยง 4/4

(กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านเขา้ร่วมประชุม ครบทุกคน และทุกคร ัง้)
คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบดำว้ย

รายช่ือ ต�าแหน่ง
การเขา้

ร่วมประชุม 

1 รองศาสำตราจารย ์ดำร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ ประธานคณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

2 รองศาสำตราจารย ์ดำร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

3 นายยรรยงค ์สำวสัำดิำ ์ กรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

ประธานคณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสำระ และมีกรรมการอิสำระเป็นส่ำวนใหญ่ในคณะกรรมการ
สำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 9.1 การควบคุมภายใน

บริษทัฯ ไดำ้ให้ความสำ�าคญักบัการจดัำให้มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรบั และเช่ือถือต่อผูถื้อ
หุน้ และนกัลงทุน ตลอดำจนผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำย โดำยบริษทัฯ ไดำจ้ดัำตัง้
คณะกรรมการตรวจสำอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสำระเพ่ือดูำแลระบบ
การควบคุมภายในของบริษทัฯ และรายงานทางการเงินใหต้รง
ต่อความเป็นจริง ครบถว้น เช่ือถือไดำ ้ตลอดำจนดูำแลใหบ้ริษทัฯ 
มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิำทธิภาพ และประสิำทธิผล 
และมีระบบการท�างานท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสำ ตรวจสำอบไดำ ้ โดำย
เฉพาะเร่ืองของความขดัำแยง้ทางผลประโยชน ์ (Conflict of 
Interest) โดำยคณะกรรมการตรวจสำอบไดำจ้ดัำใหมี้การประชุม
ร่วมกบั ผูส้ำอบบญัชี ฝ่ายจดัำการของบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาและ
ใหข้อ้เสำนอแนะในการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของบ
ริษทัฯ 
 
นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัจดัำให้มีฝ่ายตรวจสำอบภายใน ซ่ึงฝ่าย
ตรวจสำอบภายในของบริษทัฯ มีความเป็นอิสำระ และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสำอบท�าหน้าท่ีตรวจสำอบการ
ปฏิบติังานของระบบงานต่างๆใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสำม และ
ปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ
รายงานผลการตรวจสำอบภายในตามแผนท่ีไดำก้�าหนดำไวล่้วง
หนา้ประจ�าปี ต่อคณะกรรมการตรวจสำอบไดำร้บัทราบ

สำ�าหรบัปี 2565 คณะกรรมการตรวจสำอบ และคณะกรรมการ 
บริษทัฯ ไดำป้ระเมินและทบทวน ระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้ท่ี 
1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2566 คณะกรรมการบริษทัฯ 
ไดำป้ระเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสำอบแลว้สำรุปไดำว่้า บริษทัฯ มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอทัง้ 5 องคป์ระกอบ ไดำแ้ก่ การควบคุมภายใน

องคก์ร การประเมินความเส่ีำยง การควบคุมการปฏิบติังาน 
ระบบสำารสำนเทศและการส่ืำอสำารขอ้มูล และระบบการติดำตาม
 
ปัจจุบนัหัวหน้าทีมฝ่ายตรวจสำอบภายในของบริษทัฯ คือ 
นางสำาวสุำนันท ์ วงศมุ์ทธาวณิชย ์ ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายตรวจสำอบภายใน ในปี 2565 นีฝ่้ายตรวจสำอบภายในไดำ้
ปฏิบติังานตรวจสำอบไดำอ้ย่างราบร่ืนครบถว้นตามแผนการ
ปฏิบติังานท่ีไดำร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสำอบ

9.2 รายการระหว่างกนั (ถา้มี)

รายการระหว่างกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้ 
สำามารถสำรุปไดำ ้ดำงันี้

รายการระหว่างกนักบัผูถื้อหุน้และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

การซือ้ขายวตัถุดิำบและเคร่ืองจกัรของบริษทั บางส่ำวนจะ
เป็นการซือ้ขายผ่านทางตวัแทนของบริษทัซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษทั และผ่านทางบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัเขา้ไปร่วมลงทุนในปี 
2548 เน่ืองจากตวัแทนและบริษัทย่อยดำงักล่าวมีความ
เช่ียวชาญในการท�าการตลาดำ และมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซ่ึงมี
ขอ้ไดำเ้ปรียบในการติดำต่อลูกคา้โดำยเฉพาะลูกคา้ในต่างประเทศ 
รวมไปถงึการจดัำหาวตัถุดิำบและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต โดำย
ราคาซือ้วตัถุดิำบผ่านทางตวัแทนในการท�าตลาดำและบริษทัย่อย
จะเป็นราคาตลาดำ ในขณะท่ีราคาขายส่ำวนใหญ่จะเป็นราคาทุน
บวกก�าไรส่ำวนเพ่ิม 

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกนั

ในอดีำต บริษทัมีการท�าธุรกรรมการคา้ท่ีเป็นรายการระหว่าง
กนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งและบริษทัร่วมอยู่พอสำมควร เน่ืองจาก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งและบริษทัร่วมดำงักล่าวเป็นผูป้ระกอบการ
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ใหญ่ในธุรกิจซือ้ขายชิน้ส่ำวนอิเล็กทรอนิกสำ ์ซ่ึงมีส่ำวนช่วยเหลือ
และสำนบัสำนุนการดำ�าเนินธุรกิจของบริษทั เช่น การจ�าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์การจดัำซือ้วตัถุดิำบ และการซือ้เคร่ืองจกัร เป็นตน้ 
อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้
ทางผลประโยชน ์ เป็นธุรกรรมการคา้ท่ีเกิดำขึน้เพ่ือประโยชน์
สูำงสุำดำของบริษทั และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติเสำมือน 
คู่คา้ธุรกิจโดำยทั่วไป ซ่ึงตอ้งพึ่งพาการซือ้ผลิตภณัฑห์รือบริการ
ต่อกนั โดำยผูบ้ริหารบริษทัไดำก้�าหนดำขัน้ตอนในการอนุมติั
ธุรกรรมดำงักล่าวเสำมือนการดำ�าเนินการคา้กบัลูกคา้ปกติโดำย
ทั่วไปและไม่มีการเลือกปฏิบติั โดำยบริษทัมีนโยบายใหธุ้รกรรม
ท่ีเกิดำขึน้ระหว่างกนัเป็นไปตามกลไกราคาตลาดำ นอกจากนี ้
บริษทัไดำมี้นโยบายการจดัำซือ้ตามมาตรฐาน ISO 9001 โดำยจะ
มีการเปรียบเทียบผูข้ายใน AVL (Approved Vendor List) 
ประมาณ 2-3 ราย และพิจารณาคดัำเลือกจาก คุณภาพ ราคา 
ระยะเวลาการช�าระเงิน โดำยเกณฑท่ี์ใชนี้ ้ เป็นเกณฑเ์ดีำยวกนัท่ี
ใชก้บัทุกบริษทั

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการ
ระหว่างกนั

รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ ไดำร้บัการพิจารณา และให้
ความเห็นโดำยคณะกรรมการตรวจสำอบของบริษทัฯ ว่าเป็น
รายการท่ีบริษทัฯ ดำ�าเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีเง่ือนไขพิเศษ 
และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้นโยบาย
การก�าหนดำราคาระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ก�าหนดำตามราคาตลาดำ และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ 
(Fair and at arm’s length) เช่นเดีำยวกบัท่ีก�าหนดำใหก้บับุคคล/
กิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบริษทัฯ 

มาตรการหรือข ัน้ตอนการอนุมติัการท�ารายการ
ระหว่างกนั
รายการระหว่างกนัของบริษทั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดำแ้ก่ 
(1) ธุรกรรมท่ีเกิดำขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง และ (2) ธุรกรรม
พิเศษ โดำยมาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัรายการระหว่างกนั
สำ�าหรบัธุรกรรมในแต่ละประเภท มีรายละเอียดำ ดำงันี ้

1. ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง

บริษทั ไดำก้�าหนดำหลกัเกณฑว่์าในการเขา้ท�าธุรกรรมท่ีเกิดำขึน้
เป็นปกติและต่อเน่ือง โดำยคณะกรรมการบริษทั ไดำดู้ำแลให้
บริษทั ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดำว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดำหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค�าสำั่ง หรือขอ้ก�าหนดำ
ของตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสำ�านกังานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดำหลกัทรพัย ์รวมตลอดำถงึ
การปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดำเก่ียวกบัการเปิดำเผยขอ้มูลการท�า
รายการเก่ียวโยง และการไดำม้าหรือจ�าหน่ายทรพัยสิ์ำนท่ีสำ�าคญั
ของบริษทั หรือบริษทัย่อย รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี
ท่ีก�าหนดำโดำยสำภาวิชาชีพบญัชี

2. ธุรกรรมพิเศษ
บริษทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสำอบ ใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัความสำมเหตุสำมผลในการเขา้ท�าธุรกรรมต่าง ๆ และ
เสำนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัใน
กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสำอบไม่มีความช�านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดำขึน้ บริษทัฯ จะจดัำใหมี้
บุคคลท่ีมีความรูค้วามช�านาญพิเศษ เช่น ผูส้ำอบบญัชี หรือ 
ผูป้ระเมินราคาอิสำระ หรือ สำ�านกังานกฎหมาย เป็นตน้ ท่ีเป็น
อิสำระจากบริษทัฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขดัำแยง้เป็นผูใ้หค้วาม
เห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดำงักล่าว ความเห็นของบุคคลท่ี

มีความรูค้วามช�านาญพิเศษจะถูกน�าไปใชป้ระกอบการตดัำสิำนใจ
ของคณะกรรมการตรวจสำอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ 
และ/หรือ ผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ บริษทัฯ จะเปิดำเผย
รายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดำร้บั
การตรวจสำอบจากผูส้ำอบบญัชีของบริษทัฯ พรอ้มทัง้เปิดำเผย
ในรายงานประจ�าปี และแบบแสำดำงขอ้มูลประจ�าปีของ บริษทัฯ 
(แบบ 56-1 One Report )

แนวโนม้การท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต

การท�ารายการระหว่างกนัในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั 
ใหค้�ามั่นว่า จะดูำแลใหบ้ริษทั ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ดำว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดำหลกัทรพัย ์ และขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค�าสำั่ง หรือขอ้ก�าหนดำของตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมตลอดำถงึการปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดำเก่ียวกบัการเปิดำเผย
ขอ้มูลการท�ารายการเก่ียวโยง และการไดำม้าหรือจ�าหน่าย
ทรพัยสิ์ำนท่ีสำ�าคญัของบริษทั หรือบริษทัย่อย รวมทัง้ปฏิบติัตาม
มาตรฐานบญัชีท่ีก�าหนดำโดำยสำภาวิชาชีพบญัชี และคณะ
กรรมการตรวจสำอบจะตรวจสำอบความสำมเหตุสำมผลในการเขา้
ท�ารายการ ราคาและเง่ือนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตาม 
เง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดำยผูบ้ริหารและผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำย
จะไม่สำามารถเขา้มามีส่ำวนในการอนุมติัรายการระหว่างกนัดำงั
กล่าว
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สำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 2564 และ ปี 2563 บริษทัมีรายการระหว่างกนักบัผูถื้อหุน้และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ดำงันี้

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

สรปุรายการระหว่างกนักบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะของรายการระหว่างกนั ความสมัพนัธก์บับริษทั

ส�าหรบัปี 2565 ส�าหรบังวดปี 2564 ส�าหรบังวดปี 2563
นโยบายการก�าหนดราคา

(ม.ค.-ธ.ค. 2565) (ม.ค.ธ.ค. 2564) (ม.ค.ธ.ค. 2563)
THAI SIIX ขายสิำนคา้และบริการ กลุ่ม SIIX ถือหุน้ในบริษทั  30,000.00  -  29,965,609.19 ราคาทุนบวกก�าไรส่ำวนเพ่ิม

ลูกหนีก้ารคา้  อยู่รอ้ยละ 4.96  32,100.00  -  1,149,532.15 
เจา้หนีก้ารคา้  -  -  28,311.36 

STARS MICROELECTRONICS -USA ขายสิำนคา้และบริการ เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้  940,033,881.73  748,569,703.62  821,001,383.87 ราคาทุนบวกก�าไรส่ำวนเพ่ิม
ลูกหนีก้ารคา้ อยู่รอ้ยละ 59  131,730,584.36  144,670,980.69  159,060,775.08 
เจา้หนีอ่ื้น  11,381,751.20  6,959,036.85  1,668,456.37 
รายไดำอ่ื้น  3,395,966.52  1,918,883.50  1,477,176.87 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  60,561,094.01  22,662,210.82  8,824,292.09 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

SS RFID CO.,LTD. รายไดำอ่ื้น เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้  46,790.13  42,687.00  39,221.31 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
หกั ค่าเผ่ือผลขาดำทุนดำา้นเดำบิตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้ อยู่รอ้ยละ 99.99  -  (42,687.00)  - 
รายไดำอ่ื้นสุำทธิ  -  -  - 
เงินใหกู้ยื้มระยะสำัน้  680,000.00  630,000.00  580,000.00 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้  (630,000.00)  (630,000.00)  - 
เงินใหกู้ยื้มระยะสำัน้สุำทธิ  50,000.00  -  580,000.00 
ลูกหนีอ่ื้น  159,221.00  124,770.95  82,083.95 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้  (112,430.87)  (124,770.95)  - 
ลูกหนีอ่ื้นสุำทธิ  46,790.13  -  82,083.95 

SMT GREEN ENERGY CO.,LTD. รายไดำอ่ื้น เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้  9,350.25  5,246.00  2,355.26 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
หกั ค่าเผ่ือผลขาดำทุนดำา้นเดำบิตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้ อยู่รอ้ยละ 99.50  (9,350.25)  (5,246.00)  - 
รายไดำอ่ื้นสุำทธิ  -  -  2,355.26 
เงินใหกู้ยื้มระยะสำัน้  160,000.00  110,000.00  60,000.00 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้  (160,000.00)  (110,000.00)  - 
เงินใหกู้ยื้มระยะสำัน้สุำทธิ  -  -  60,000.00 
ลูกหนีอ่ื้น  16,952.66  7,601.27  2,355.29 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้  (16,952.66)  (7,601.27)  - 
ลูกหนีอ่ื้นสุำทธิ  -  -  2,355.29 
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งบการเงิน
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บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)และบริษทัย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธนัวาคม 2565

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์ (ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) เป็นผู ้ รบัผิดำชอบต่องบการเงินรวมของ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย และ งบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทัฯ รวมถงึสำารสำนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ�าปี 
งบการเงินดำงักล่าวจดัำท�าขึน้ตามมาตร ฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดำยทั่วไปในประเทศไทย โดำยเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะ
สำม และ ถือปฏิบติัอย่างสำม�่าเสำมอ ใชดุ้ำลยพินิจอย่างระมดัำระวงั และ การประมาณการท่ีเหมาะสำมในการจดัำท�ารวมทัง้มีการเปิดำ
เผยขอ้มูลสำ�าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดำใ้หจ้ดัำท�าและดำ�ารงไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายใน ท่ีมีประสิำทธิภาพและ ประสิำทธิผล เพ่ือใหมี้ความมั่นใจ
อย่างมีเหตุผลว่า การบนัทกึขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้นอย่างเพียงพอ ทนัเวลา และป้องกนัไม่ใหเ้กิดำการทุจริตหรือ
การดำ�าเนินการท่ีผิดำปกติ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดำม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสำอบ ซ่ึงประกอบดำว้ยกรรมการอิสำระเป็นผูก้�ากบัดูำแลเก่ียวกบั
คุณภาพของรายงานทางการเงิน และ ระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสำอบปรากฏอยู่ในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสำอบ ซ่ึงไดำแ้สำดำงไวใ้นรายงานประจ�าปีนีแ้ลว้

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสำอบภายในของบริษทัฯ เพียงพอและเหมาะสำม       
มีความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินรวมของบริษทัฯ และ บริษทัย่อยสำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 มีความถูก
ตอ้ง เช่ือถือไดำ ้โดำยปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดำยทั่วไป

(รศ.ดำร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต)์

รกัษาการประธานกรรมการ
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เสำนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์
(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)

ความเห็น

ขา้พเจา้ไดำต้รวจสำอบงบการเงินรวมของบริษทั สำตารส์ำ ไมโคร
อิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)และบริษทัย่อย 
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดำว้ยงบแสำดำงฐานะการเงินรวม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 งบก�าไรขาดำทุนรวม งบก�าไรขาดำทุน
เบ็ดำเสำร็จรวม งบแสำดำงการเปล่ียนแปลงส่ำวนของผูถื้อหุน้รวม
และงบกระแสำเงินสำดำรวม สำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัเดีำยวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถงึหมายเหตุสำรุป
นโยบายการบญัชีท่ีสำ�าคญั และไดำต้รวจสำอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) 
จ�ากดัำ (มหาชน) ดำว้ยเช่นกนั

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแ้สำดำงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ผลการดำ�าเนินงานและกระแสำ
เงินสำดำ สำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัเดีำยวกนัของบริษทั สำตารส์ำ ไมโคร
อิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) และบริษทั
ย่อย และเฉพาะของบริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์
(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) โดำยถูกตอ้งตามท่ีควรในสำาระ
สำ�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ขา้พเจา้ไดำป้ฏิบติังานตรวจสำอบตามมาตรฐานการสำอบบญัชี 
ความรบัผิดำชอบของขา้พเจา้ไดำก้ล่าวไวใ้นวรรค  ความรบัผิดำชอบ
ของผูส้ำอบบญัชีต่อการตรวจสำอบงบการเงินในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสำระจากกลุ่มบริษทัตามประมวล
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี รวมถงึมาตรฐานเร่ือง
ความเป็นอิสำระ ท่ีก�าหนดำโดำยสำภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยา
บรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่ำวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสำอบ งบการเงิน และขา้พเจา้ไดำป้ฏิบติัตามความรบัผิดำ
ชอบดำา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของ                 
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสำอบบญัชี
ท่ีขา้พเจา้ไดำร้บัเพียงพอและเหมาะสำมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แสำดำงความเห็นของขา้พเจา้

เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสำ�าคญัในการตรวจสำอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสำ�าคญัท่ีสุำดำ
ตามดุำลยพินิจเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจ
สำอบงบการเงินสำ�าหรบังวดำปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดำน้�าเร่ืองเหล่านี้
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสำอบ    งบการเงินโดำยรวม
และในการแสำดำงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไม่ไดำแ้สำดำง
ความเห็นแยกต่างหากสำ�าหรบัเร่ืองเหล่านี ้

ขา้พเจา้ไดำป้ฏิบติังานตามความรบัผิดำชอบท่ีไดำก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรบัผิดำชอบของผูส้ำอบบญัชีต่อการตรวจสำอบ งบการเงิน
ในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดำร้วมความรบัผิดำชอบท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองเหล่านีด้ำว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดำร้วมวิธีการตรวจ
สำอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสำนองต่อการประเมินความเส่ีำยง
จากการแสำดำงขอ้มูลท่ีขดัำต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำาระสำ�าคญัใน
งบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสำอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดำร้วมวิธี
การตรวจสำอบสำ�าหรบัเร่ืองเหล่านีด้ำว้ย ไดำใ้ชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แสำดำงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดำยรวม
เร่ืองสำ�าคญัในการตรวจสำอบ พรอ้มวิธีการตรวจสำอบสำ�าหรบั
เร่ืองดำงักล่าวมีดำงัต่อไปนี้

การรบัรูร้ายได ้
รายไดำจ้ากการขายและบริการถือเป็นรายการท่ีมีสำาระสำ�าคญั
ต่องบการเงิน และจ�านวนรายไดำท่ี้บนัทกึในบญัชีจะส่ำงผลกระ
ทบโดำยตรงต่อผลก�าไรขาดำทุนของกลุ่มบริษทั นอกจากนี ้กลุ่ม
บริษทัมีลูกคา้เป็นจ�านวนมากรายซ่ึงมีเง่ือนไข ทางการคา้ท่ีแตก
ต่างกนัรวมถงึสำถานการณก์ารแข่งขนัในอุตสำาหกรรมการผลิต
ชิน้ส่ำวนอิเล็กทรอนิกสำ ์ดำงันัน้ จงึมี ความเส่ีำยงเก่ียวกบัมูลค่าและ
ระยะเวลาในการรบัรูร้ายไดำ ้

ขา้พเจา้ไดำต้รวจสำอบการรบัรูร้ายไดำข้องกลุ่มบริษทัโดำยการ

 - ประเมินและทดำสำอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดำ้โดำยการสำอบถามผูร้บั
ผิดำชอบ ท�าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่ำมทดำสำอบ
การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไว ้ 

 - สุ่ำมตวัอย่างรายการขายและบริการเพ่ือตรวจสำอบความถูก
ตอ้งและเหมาะสำมของการรบัรูร้ายไดำว่้าเป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทักบัลูกคา้ และสำอดำคลอ้งกบั
นโยบายการรบัรูร้ายไดำข้องกลุ่มบริษทั

 

 - สุ่ำมตรวจสำอบเอกสำารประกอบรายการขายและบริการท่ี
เกิดำขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกลสิ้ำน้รอบระยะเวลาบญัชี

 - สำอบทานใบลดำหนีท่ี้กลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัสิำน้รอบ
ระยะเวลาบญัชี  

 - วิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดำแ้บบแยกย่อย 
(Disaggregated data) เพ่ือหาความผิดำปกติท่ีอาจเกิดำขึน้
ของการรบัรูร้ายการขายและบริการตลอดำรอบระยะเวลา
บญัชี โดำยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท�าผ่านใบสำ�าคญัทั่วไป 

ขอ้มูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดำชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถงึขอ้มูลท่ีรวม
อยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถงึงบการเงิน
และรายงานของผูส้ำอบบญัชีท่ีแสำดำงอยู่ในรายงานนัน้) ซ่ึงคาดำ
ว่าจะถูกจดัำเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้
สำอบบญัชีนี้

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอ่ืน
และขา้พเจา้ไม่ไดำใ้หข้อ้สำรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมั่นในรูป
แบบใดำ ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนัน้

ความรบัผิดำชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสำอบงบ
การเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนัน้มีความขดัำแยง้
ท่ีมีสำาระสำ�าคญักบังบการเงินหรือกบัความรูท่ี้ไดำร้บัจากการ
ตรวจสำอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนแสำดำงขดัำ
ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำาระสำ�าคญัหรือไม่

เม่ือขา้พเจา้ไดำอ่้านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้แลว้ และหากสำรุปไดำว่้ามีการแสำดำงขอ้มูลท่ีขดัำต่อขอ้เท็จ
จริงอนัเป็นสำาระสำ�าคญั ขา้พเจา้จะส่ืำอสำารเร่ืองดำงักล่าวใหผู้้
มีหนา้ท่ีในการก�ากบัดูำแลทราบเพ่ือใหมี้การดำ�าเนินการแก้ไขท่ี
เหมาะสำมต่อไป
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดูแล
ต่องบการเงิน
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรบัผิดำชอบในการจดัำท�าและน�าเสำนองบการ
เงินเหล่านีโ้ดำยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรบัผิดำชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผู้
บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือใหส้ำามารถจดัำท�า งบการเงินท่ี
ปราศจากการแสำดำงขอ้มูลท่ีขดัำต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำาระสำ�าคญั
ไม่ว่าจะเกิดำจากการทุจริตหรือขอ้ผิดำพลาดำ

ในการจดัำท�างบการเงิน ผูบ้ริหารรบัผิดำชอบในการประเมิน
ความสำามารถของกลุ่มบริษทัในการดำ�าเนินงานต่อเน่ือง การ
เปิดำเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดำ�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ือง
ดำงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสำ�าหรบักิจการท่ีดำ�าเนินงาน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือ
หยุดำดำ�าเนินงานหรือไม่สำามารถดำ�าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปไดำ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดูำแลมีหนา้ท่ีในการก�ากบัดูำแลกระบวนการ
ในการจดัำท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสำอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสำงคเ์พ่ือให้ ไดำค้วามเช่ือ
มั่นอย่างสำมเหตุสำมผลว่างบการเงินโดำยรวมปราศจากการแสำดำง
ขอ้มูลท่ีขดัำต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำาระสำ�าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดำ
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดำพลาดำ และเสำนอรายงานของผูส้ำอบ
บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดำว้ย ความเช่ือมั่นอย่าง
สำมเหตุสำมผลคือความเช่ือมั่นในระดำบัสูำงแต่ไม่ไดำเ้ป็นการรบั
ประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสำอบตามมาตรฐานการสำอบบญัชี
จะสำามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัำต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำาระสำ�าคญั
ท่ีมีอยู่ไดำเ้สำมอไป ขอ้มูลท่ีขดัำต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดำจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดำพลาดำและถือว่ามีสำาระสำ�าคญัเม่ือคาดำการณ์
อย่างสำมเหตุสำมผลไดำว่้ารายการท่ีขดัำต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัำสิำนใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสำอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสำอบบญัชี 
ขา้พเจา้ใชดุ้ำลยพินิจและการสำงัเกตและสำงสำยัเย่ียง ผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดำการตรวจสำอบ และขา้พเจา้ไดำป้ฏิบติังานดำงัต่อ
ไปนีด้ำว้ย

 - ระบุและประเมินความเส่ีำยงจากการแสำดำงขอ้มูลท่ีขดัำต่อขอ้
เท็จจริงอนัเป็นสำาระสำ�าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดำจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดำพลาดำ ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสำอบเพ่ือตอบสำนองต่อความเส่ีำยงเหล่านัน้ และ
ไดำห้ลกัฐานการสำอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสำมเพ่ือเป็น
เกณฑใ์นการแสำดำงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ีำยงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัำต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำาระสำ�าคญัซ่ึงเป็นผลมา
จากการทุจริตจะสูำงกว่าความเส่ีำยงท่ีเกิดำจากขอ้ผิดำพลาดำ 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสำมรูร่้วมคิดำ การปลอม
แปลงเอกสำารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสำดำงขอ้มูล 
การแสำดำงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน

 - ท�าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสำอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสำอบใหเ้หมาะ
สำมกบัสำถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสำงคใ์นการแสำดำง
ความเห็นต่อความมีประสิำทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทั

 - ประเมินความเหมาะสำมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหาร
ใชแ้ละความสำมเหตุสำมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดำเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัำท�าการ

 - สำรุปเก่ียวกบัความเหมาะสำมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
สำ�าหรบักิจการท่ีดำ�าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และสำรุป
จากหลกัฐานการสำอบบญัชีท่ีไดำร้บัว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สำาระสำ�าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณห์รือสำถานการณท่ี์อาจเป็น

เหตุใหเ้กิดำขอ้สำงสำยัอย่างมีนยัสำ�าคญัต่อความสำามารถของ
กลุ่มบริษทัในการดำ�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้
ไดำข้อ้สำรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสำาระสำ�าคญั ขา้พเจา้จะ
ตอ้งใหข้อ้สำงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้ำอบบญัชีของขา้พเจา้
ถงึการเปิดำเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นว่าการเปิดำเผยดำงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสำดำง
ความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สำรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบั
หลกัฐานการสำอบบญัชีท่ีไดำร้บัจนถงึวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้ำอบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณห์รือ
สำถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยุดำ
การดำ�าเนินงานต่อเน่ืองไดำ้

 - ประเมินการน�าเสำนอ โครงสำรา้งและเนือ้หาของงบการเงิน
โดำยรวม รวมถงึการเปิดำเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดำจน
ประเมินว่างบการเงินแสำดำงรายการและเหตุการณท่ี์เกิดำ
ขึน้โดำยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 
 - รวบรวมเอกสำารหลกัฐานการสำอบบญัชีท่ีเหมาะสำมอย่าง

เพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสำดำงความเห็นต่อ
งบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดำชอบต่อการก�าหนดำแนวทาง 
การควบคุมดูำแล และการปฏิบติังานตรวจสำอบกลุ่มบริษทั 
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดำชอบแต่เพียง   ผูเ้ดีำยวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดำส่ื้ำอสำารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดูำแลในเร่ืองต่าง ๆ 
ซ่ึงรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสำอบตามท่ีไดำ้
วางแผนไว ้ประเด็ำนท่ีมีนยัสำ�าคญัท่ีพบจากการตรวจสำอบรวม
ถงึขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสำ�าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดำพ้บในระหว่างการตรวจสำอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดำใ้หค้�ารบัรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดูำแลว่าขา้พเจา้
ไดำป้ฏิบติัตามขอ้ก�าหนดำจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง   กบัความ
เป็นอิสำระและไดำส่ื้ำอสำารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดูำแลเก่ียวกบั
ความสำมัพนัธท์ ัง้หมดำตลอดำจนเร่ืองอ่ืน        ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็น
อิสำระ และการดำ�าเนินการเพ่ือขจดัำอุปสำรรคหรือมาตรการป้องกนั
ของขา้พเจา้ (ถา้มี)

จากเร่ืองทัง้หลายท่ีส่ืำอสำารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดูำแล ขา้พเจา้
ไดำพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสำ�าคญัท่ีสุำดำในการตรวจสำอบงบ
การเงินในงวดำปัจจุบนัและก�าหนดำเป็นเร่ืองสำ�าคญัในการตรวจ
สำอบ ขา้พเจา้ไดำอ้ธิบายเร่ืองเหล่านีไ้วใ้นรายงานของผูส้ำอบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดำเผยเร่ืองดำงักล่าว
ต่อสำาธารณะ หรือในสำถานการณท่ี์ยากท่ีจะเกิดำขึน้ ขา้พเจา้
พิจารณาว่าไม่ควรส่ืำอสำารเร่ืองดำงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้
เพราะการกระท�าดำงักล่าวสำามารถคาดำการณ์ไดำอ้ย่างสำมเหตุ
สำมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนท่ี์ผูมี้
ส่ำวนไดำเ้สีำยสำาธารณะจะไดำจ้ากการส่ืำอสำารดำงักล่าว

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดำชอบงานสำอบบญัชีและการน�าเสำนอ
รายงานฉบบันี้

วิสำสุำตา จริยธนากร
ผูส้ำอบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 3853

บริษทั สำ�านกังาน อีวาย จ�ากดัำ
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพนัธ ์2566



86แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงินสำดำและรายการเทียบเท่าเงินสำดำ 7  119,257,701  35,663,381  98,778,408  22,873,383 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น 8  370,059,554  330,241,657  380,012,773  335,222,807 

สิำนคา้คงเหลือ 9  712,040,157  646,606,949  712,040,157  646,606,949 

สิำนทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน  10,342,042  28,051,628  10,392,042  28,051,628 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  1,211,699,454  1,040,563,615  1,201,223,380  1,032,754,767 

สินทรพัย ์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 10  -  -  429,238  429,238 

ท่ีดิำน อาคารและอุปกรณ์ 11  1,446,330,063  1,641,265,250  1,446,330,063  1,641,265,250 

สิำนทรพัย ์ไม่มีตวัตน 12  33,259,523  38,600,582  33,259,523  38,600,582 

สิำนทรพัยภ์าษีเงินไดำร้อการตดัำบญัชี 25  24,346,224  42,247,042  24,346,224  42,247,042 

สิำนทรพัย ์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  970,957  1,337,842  970,957  1,330,488 

รวมสินทรพัย ์ไม่หมุนเวียน  1,504,906,767  1,723,450,716  1,505,336,005  1,723,872,600 

รวมสินทรพัย ์  2,716,606,221  2,764,014,331  2,706,559,385  2,756,627,367 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็น ส่ำวนหน่ึงของงบการเงินนี้



87แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
หนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูยื้มระยะสำัน้จากสำถาบนัการเงิน 13  25,892,667  35,992,245  25,892,667  35,992,245 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 14  388,546,136  355,296,947  389,301,902  358,010,707 
ส่ำวนของเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถงึก�าหนดำช�าระภายในหน่ึงปี 15  154,382,480  154,206,651  154,382,480  154,206,651 
ส่ำวนของหนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่าท่ีถงึก�าหนดำช�าระ
   ภายในหน่ึงปี 16  238,079  338,950  238,079  338,950 
ภาษีเงินไดำค้า้งจ่าย  211,180  135,985  -  - 
หนีสิ้ำนตราสำารอนุพนัธ ์  7,161,958  250,554  7,161,958  250,554 
หนีสิ้ำนหมุนเวียนอ่ืน  9,244,384  8,961,654  9,244,384  8,961,654 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  585,676,884  555,182,986  586,221,470  557,760,761 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูยื้มระยะยาว - สุำทธิจากส่ำวนท่ีถงึก�าหนดำ
   ช�าระภายในหน่ึงปี 15  174,362,489  528,415,548  174,362,489  528,415,548 
หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า - สุำทธิจากส่ำวนท่ีถงึก�าหนดำ
   ช�าระภายในหน่ึงปี 16  438,382  676,460  438,382  676,460 
สำ�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 17  59,241,387  93,335,245  59,241,387  93,335,245 
หนีสิ้ำนภาษีเงินไดำร้อการตดัำบญัชี 25  7,143,033  7,143,033  7,143,033  7,143,033 
หนีสิ้ำนไม่หมุนเวียนอ่ืน  541,648  541,648  541,648  541,648 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  241,726,939  630,111,934  241,726,939  630,111,934 
รวมหนีสิ้น  827,403,823  1,185,294,920  827,948,409  1,187,872,695 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ำวนหน่ึงของงบการเงินนี้



88แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดำทะเบียน

   หุน้สำามญั 1,062,599,227 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 18  1,062,599,227  1,062,599,227  1,062,599,227  1,062,599,227 

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแลว้

   หุน้สำามญั 841,711,181 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

      (2564: หุน้สำามญั 836,491,381 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 18  841,711,181  836,491,381  841,711,181  836,491,381 

ส่ำวนเกินมูลค่าหุน้สำามญั 18  429,044,746  413,385,346  429,044,746  413,385,346 

เงินรบัล่วงหนา้ค่าหุน้ 18  15,364,160  20,128,800  15,364,160  20,128,800 

สำ�ารองส่ำวนทุนจากการจ่ายโดำยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18  39,013,150  31,358,751  39,013,150  31,358,751 

ก�าไรสำะสำม

   จดัำสำรรแลว้ - สำ�ารองตามกฎหมาย 21  27,700,000  12,500,000  27,700,000  12,500,000 

   จดัำสำรรแลว้ - สำ�ารองหุน้ทุนซือ้คืน 19  17,362,956  -  17,362,956  - 

   ยงัไม่ไดำจ้ดัำสำรร  502,746,763  231,514,160  497,205,606  226,318,261 

หุน้ทุนซือ้คืน 19  (17,362,956)  -  (17,362,956)  - 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่ำวนของผูถื้อหุน้ 22  28,966,209  28,966,209  28,572,133  28,572,133 

ส่ำวนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  1,884,546,209  1,574,344,647  1,878,610,976  1,568,754,672 

ส่ำวนของผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำยท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษทัย่อย  4,656,189  4,374,764  -  - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้  1,889,202,398  1,578,719,411  1,878,610,976  1,568,754,672 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้  2,716,606,221  2,764,014,331  2,706,559,385  2,756,627,367 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ำวนหน่ึงของงบการเงินนี้



89แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก�าไรขาดทุน
สำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564

รายได ้
รายไดำจ้ากการขายและบริการ  2,835,460,659  2,182,606,312  2,817,454,116  2,155,145,310 
รายไดำจ้ากการจ�าหน่ายเศษซาก  30,043,202  27,856,314  30,043,202  27,856,314 
ก�าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  -  9,670,615  -  9,877,874 
ก�าไรจากตราสำารอนุพนัธ ์  -  1,895,170  -  1,895,170 
หนีสู้ำญรบัคืน  29,291,186  -  29,291,186  - 
เงินชดำเชยความเสีำยหายของสิำนทรพัยจ์ากการประกนัภยั  9,380,244  -  9,380,244  - 
รายไดำอ่ื้น  13,158,882  17,908,701  14,813,847  17,574,255 
รวมรายได ้  2,917,334,173  2,239,937,112  2,900,982,595  2,212,348,923 
ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขายและบริการ  2,244,484,528  1,760,650,181  2,244,145,438  1,760,716,445 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัำจ�าหน่าย  91,650,475  62,036,598  89,421,352  45,642,391 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  227,974,844  216,036,718  215,029,376  206,954,305 
ขาดำทุนจากตราสำารอนุพนัธ ์  6,972,914  -  6,972,914  - 
รวมค่าใชจ่้าย  2,571,082,761  2,038,723,497  2,555,569,080  2,013,313,141 
ก�าไรจากการด�าเนินงาน  346,251,412  201,213,615  345,413,515  199,035,782 
รายไดำท้างการเงิน  98,279  63,041  98,279  63,041 
ตน้ทุนทางการเงิน 23  (29,137,959)  (30,040,816)  (29,137,959)  (30,040,816)
ก�าไรก่อนรายไดำ ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดำ้  317,211,732  171,235,840  316,373,835  169,058,007 
ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดำ้ 25  (13,406,686)  38,978,642  (13,195,472)  39,144,493 
ก�าไรส�าหรบัปี  303,805,046  210,214,482  303,178,363  208,202,500 
การแบ่งปันก�าไร
ส่ำวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  303,523,621  209,702,867  303,178,363  208,202,500 
ส่ำวนท่ีเป็นของผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำยท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม
   ของบริษทัย่อย  281,425  511,615 

 303,805,046  210,214,482 
ก�าไรต่อหุน้ 27 
ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน
   ก�าไรส่ำวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.36 0.25 0.36 0.25 
ก�าไรต่อหุน้ปรบัลดำ
   ก�าไรส่ำวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.34 0.24 0.34 0.24 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ำวนหน่ึงของงบการเงินนี้



90แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก�าไรขาดทุน
สำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
ก�าไรส�าหรบัปี  303,805,046  210,214,482  303,178,363  208,202,500 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทกึในส่ำวนของก�าไรหรือขาดำทุนในภายหลงั
ผลประโยชนภ์าษีเงินไดำจ้ากการประมาณการตาม
   หลกัคณิตศาสำตรป์ระกนัภยั 17  -  3,102,549  -  3,102,549 
ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสำตรป์ระกนัภยั
   - สุำทธิจากภาษีเงินไดำ้  42,348,117  -  42,348,117  - 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรบัปี  42,348,117  3,102,549  42,348,117  3,102,549 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรบัปี  346,153,163  213,317,031  345,526,480  211,305,049 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ำวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  345,871,738  212,805,416  345,526,480  211,305,049 
ส่ำวนท่ีเป็นของผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำยท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษทัย่อย  281,425  511,615 

 346,153,163  213,317,031 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ำวนหน่ึงของงบการเงินนี้



91แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
สำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรก่อนภาษี  317,211,732  171,235,840  316,373,835  169,058,007 
รายการปรบักระทบก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสำดำรบั (จ่าย)
   จากกิจกรรมดำ�าเนินงาน
   ค่าเส่ืำอมราคาและค่าตดัำจ�าหน่าย  227,459,290  249,310,518  227,459,290  249,310,518 
   ขาดำทุนจากการดำอ้ยค่าของสิำนทรพัยท์างการเงิน  -  1,311,261  -  2,205,865 
   ตดัำจ�าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  7,355  -  -  - 
   โอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้  (13,095,147)  -  (12,895,820)  - 
   ขาดำทุน (ก�าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดำขึน้จริง  (274,754)  (2,100,470)  (332,184)  (2,188,421)
   ก�าไรจากการจ�าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  -  (2,457,162)  -  (2,457,162)
   ขาดำทุนจากการดำอ้ยค่าของเงินลงทุน  -  -  -  2,510 
   การปรบัลดำสิำนคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุำทธิท่ีจะไดำร้บั  42,306,199  18,464,377  42,306,199  18,464,377 
   ตดัำจ�าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  616,072  32  616,072  32 
   ตดัำจ�าหน่ายสิำนทรพัย ์ไม่มีตวัตน  -  591,337  -  591,337 
   ตดัำจ�าหน่ายส่ำวนต่างระหว่างจ�านวนท่ีจ่ายซือ้บริษทัย่อย
      กบัจ�านวนส่ำวนไดำเ้สีำยของบริษทัฯ  -  (2,510)  -  - 
   สำ�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  14,867,756  16,415,165  14,867,756  16,415,165 
   สำ�ารองส่ำวนทุนจากการจ่ายโดำยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  7,654,399  16,642,432  7,654,399  16,642,432 
   ขาดำทุน (ก�าไร) จากการปรบัมูลค่ายุติธรรมของตราสำารอนุพนัธ ์  6,911,404  (1,629,255)  6,911,404  (1,629,255)
   รายไดำท้างการเงิน  -  -  (63,743)  (47,934)
   ตน้ทุนทางการเงิน  30,697,303  31,079,471  31,260,730  31,079,471 
ก�าไรจากการดำ�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสิำนทรพัย ์
   และหนีสิ้ำนดำ�าเนินงาน  634,361,609  498,861,036  634,157,938  497,446,942 



92แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

สิำนทรพัยด์ำ�าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดำลง
   ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น  (32,963,715)  (52,698,918)  (38,059,748)  (41,510,950)
   สิำนคา้คงเหลือ  (107,739,407)  (262,709,965)  (107,739,407)  (262,709,965)
   สิำนทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน  17,709,586  (14,835,264)  17,709,586  (14,835,264)
   สิำนทรพัย ์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  (1,550)  -  (1,550)
หนีสิ้ำนดำ�าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดำลง)
   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  45,920,070  108,712,324  44,196,649  113,720,367 
   หนีสิ้ำนหมุนเวียนอ่ืน  282,729  (19,341)  282,730  (19,341)
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  (1,908,150)  (3,968,920)  (1,908,150)  (3,968,920)
เงินสำดำจากกิจกรรมดำ�าเนินงาน  555,662,722  273,339,402  548,639,598  288,121,319 
   จ่ายดำอกเบีย้  (29,141,633)  (30,668,494)  (29,141,633)  (30,668,494)
   จ่ายภาษีเงินไดำ้  -  (232,909)  -  (208,744)
   เงินสำดำรบัจากการขอคืนภาษี  362,275  -  359,531  - 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  526,883,364  242,437,999  519,857,496  257,244,081 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ำวนหน่ึงของงบการเงินนี้



93แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสำดำจ่ายเจา้หนีค่้าซือ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  (6,371,144)  (9,224,009)  (6,371,144)  (9,224,009)
ซือ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  (20,621,917)  (23,260,558)  (20,621,917)  (23,260,558)
เงินสำดำรบัจากการจ�าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  -  14,039,141  -  14,039,141 
ซือ้สิำนทรพัย ์ไม่มีตวัตน  (7,096,308)  (12,003,346)  (7,096,308)  (12,003,346)
เงินใหกู้ยื้มระยะสำัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้  -  -  (100,000)  (100,000)
เงินสำดำจ่ายสุำทธิจากการซือ้บริษทัย่อย  -  -  -  (1,002,480)
เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมลงทุน  (34,089,369)  (30,448,772)  (34,189,369)  (31,551,252)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินกูยื้มระยะสำัน้จากสำถาบนัการเงินลดำลง  (10,099,578)  (543,202,289)  (10,099,578)  (543,202,289)
เงินสำดำรบัจากเงินกูยื้มระยะยาว  -  694,583,544  -  694,583,544 
ช�าระคืนเงินกูยื้มระยะยาว  (355,436,573)  (134,390,000)  (356,000,000)  (134,390,000)
ช�าระคืนเงินตน้ของหนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า  (338,949)  (246,000,694)  (338,949)  (246,000,694)
เงินสำดำรบัจากการใชสิ้ำทธิแปลงสำภาพของใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ  16,114,560  20,128,800  16,114,560  20,128,800 
เงินสำดำรบัจากการออกหุน้สำามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ำทธิ
   ตามใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ  -  48,000  -  48,000 
ซือ้หุน้สำามญัซือ้คืน  (17,362,956)  -  (17,362,956)  - 
จ่ายเงินปันผล  (42,076,179)  -  (42,076,179)  - 
เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (409,199,675)  (208,832,639)  (409,763,102)  (208,832,639)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ  83,594,320  3,156,588  75,905,025  16,860,190 
เงินสำดำและรายการเทียบเท่าเงินสำดำตน้ปี  35,663,381  32,506,793  22,873,383  6,013,193 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  119,257,701  35,663,381  98,778,408  22,873,383 

 -  -  -  - 
ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสำดำ
   รายการซือ้สิำนทรพัย ์ไม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดำจ่้ายช�าระ  80,892  6,371,144  80,892  6,371,144 
   รายการโอนสิำนคา้คงเหลือเป็นอุปกรณ์  -  517,610  -  517,610 
   สิำนทรพัยสิ์ำทธิการใชท่ี้ไดำม้าภายใตส้ำญัญาเช่า  -  1,327,850  -  1,327,850 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ำวนหน่ึงของงบการเงินนี้



94แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

 บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
สำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 ทุนเรือนหุน้ 
 ท่ีออก 

 และช�าระ
แลว้ 

 ส่วนเกิน  
 มูลค่าหุน้

สามญั 

 เงินรบั 
 ล่วงหนา้ค่า

หุน้ 

 ส�ารองส่วน
ทุน 

 จากการจ่าย
โดย 

 ใชหุ้น้เป็น
เกณฑ ์

 จดัสรรแลว้ - 
 ส�ารองตาม

กฎหมาย 

 ก�าไร
สะสม 

 จดัสรร
แลว้ - 
ส�ารอง 

 หุน้ทุนซือ้
คืน 

 ยงัไม่ได ้
จดัสรร  หุน้ทุนซือ้คืน 

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 รวม 
 ส่วนของผูถื้อ

หุน้ 
 ของบริษทัฯ 

 ส่วนของ 
 ผูมี้ส่วนได ้

เสียท่ี 
 ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม 
 ของบริษทั

ย่อย 

 รวม 
 ส่วนของผูถื้อ

หุน้ 

 ก�าไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ส่วนเกินทุน

จาก 
 การตีราคา

ท่ีดิน 

 ส่วนเกินทุน
จาก 
 การ

เปล่ียนแปลง 
 สดัส่วนการ

ถือหุน้ 
 ในบริษทัย่อย 

 รวม 
 องคป์ระกอบ

อ่ืน 
 ของส่วนของ

ผูถื้อหุน้ 

 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�าไรสำ�าหรบัปี  -  -  -  -  -  -  209,702,867  -  -  -  -  209,702,867  511,615  210,214,482 
 ก�าไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จอ่ืนสำ�าหรบัปี  -  -  -  -  -  -  3,102,549  -  -  -  -  3,102,549  -  3,102,549 
 ก�าไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จรวมสำ�าหรบัปี  -  -  -  -  -  -  212,805,416  -  -  -  -  212,805,416  511,615  213,317,031 
 เงินสำดำรบัค่าหุน้จากการใชสิ้ำทธิแปลงสำภาพ 
    ของใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ (หมายเหตุ 18)  -  -  20,128,800  -  -  -  -  -  -  20,128,800  -  20,128,800 
 โอนก�าไรสำะสำมท่ียงัไม่ไดำจ้ดัำสำรรเป็น 
    สำ�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)  -  -  -  -  11,000,000  -  (11,000,000)  -  -  -  -  -  -  - 
 ออกหุน้สำามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ำทธิ 
    ตามใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ (หมายเหตุ 18)  12,000  36,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  48,000  -  48,000 
 ส่ำวนของผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำยท่ีไม่มีอ�านาจ 
    ควบคุมของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (277,543)  (277,543)  (277,543)  275,033  (2,510)
 การจ่ายโดำยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 18)  -  -  -  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 
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 บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อ)
 
สำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 ทุนเรือนหุน้ 
 ท่ีออก 

 และช�าระ
แลว้ 

 ส่วนเกิน  
 มูลค่าหุน้

สามญั 

 เงินรบั 
 ล่วงหนา้ค่า

หุน้ 

 ส�ารองส่วน
ทุน 

 จากการจ่าย
โดย 

 ใชหุ้น้เป็น
เกณฑ ์

 จดัสรรแลว้ - 
 ส�ารองตาม

กฎหมาย 

 ก�าไรสะสม 
 จดัสรรแลว้ 

- ส�ารอง 
 หุน้ทุนซือ้

คืน 

ยงัไม่ได ้
จดัสรร  หุน้ทุนซือ้คืน 

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 รวม 
 ส่วนของผูถื้อ

หุน้ 
 ของบริษทัฯ 

 ส่วนของ 
 ผูมี้ส่วนได ้

เสียท่ี 
 ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม 
 ของบริษทั

ย่อย 

 รวม 
 ส่วนของผูถื้อ

หุน้ 

 ก�าไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ส่วนเกินทุน

จาก 
 การตีราคา

ท่ีดิน 

 ส่วนเกินทุน
จาก 
 การ

เปล่ียนแปลง 
 สดัส่วนการ

ถือหุน้ 
 ในบริษทั

ย่อย 

 รวม 
 องคป์ระกอบ

อ่ืน 
 ของส่วนของ

ผูถื้อหุน้ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  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 
 ก�าไรสำ�าหรบัปี  -  -  -  -  -  -  303,523,621  -  -  -  -  303,523,621  281,425  303,805,046 
 ก�าไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จอ่ืนสำ�าหรบัปี  -  -  -  -  -  -  42,348,117  -  -  -  -  42,348,117  -  42,348,117 
 ก�าไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จรวมสำ�าหรบัปี  -  -  -  -  -  -  345,871,738  -  -  -  -  345,871,738  281,425  346,153,163 
 เงินสำดำรบัค่าหุน้จากการใชสิ้ำทธิแปลงสำภาพ 
    ของใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ (หมายเหตุ 18)  -  -  15,364,160  -  -  -  -  -  -  -  -  15,364,160  -  15,364,160 
 โอนก�าไรสำะสำมท่ียงัไม่ไดำจ้ดัำสำรรเป็น 
    สำ�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)  -  -  -  -  15,200,000  -  (15,200,000)  -  -  -  -  -  -  - 
 ออกหุน้สำามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ำทธิ 
    ตามใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ (หมายเหตุ 18)  5,219,800  15,659,400  (20,128,800)  -  -  -  -  -  -  -  -  750,400  -  750,400 
 หุน้ทุนซือ้คืน (หมายเหตุ 19)  -  -  -  -  -  -  -  (17,362,956)  -  -  -  (17,362,956)  -  (17,362,956)
 โอนก�าไรสำะสำมท่ียงัไม่ไดำจ้ดัำสำรรเป็น 
    สำ�ารองหุน้ทุนซือ้คืน (หมายเหตุ 19)  -  -  -  -  17,362,956  (17,362,956)  -  -  -  -  -  -  - 
 เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)  -  -  -  (42,076,179)  -  -  -  -  (42,076,179)  -  (42,076,179)
 การจ่ายโดำยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 18)  -  -  -  7,654,399  -  -  -  -  -  -  -  7,654,399  -  7,654,399 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  841,711,181  429,044,746  15,364,160  39,013,150  27,700,000  17,362,956  502,746,763  (17,362,956)  28,572,133  394,076  28,966,209 1,884,546,209  4,656,189 1,889,202,398 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ำวนหน่ึงของงบการเงินนี ้



96แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

 บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อ) 
สำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 (หน่วย: บาท) 

   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 รวม 
 ส่วนของ
ผูถื้อหุน้  

 ทุนเรือนหุน้ 
 ท่ีออก 

 และช�าระแลว้ 

 ส่วนเกิน  
 มูลค่าหุน้

สามญั 

 เงินรบั 
 ล่วงหนา้ค่าหุน้ 

 ส�ารองส่วนทุน 
 จากการจ่าย

โดย 
 ใชหุ้น้เป็น

เกณฑ ์

 จดัสรรแลว้ - 
 ส�ารองตาม

กฎหมาย 

ก�าไรสะสม 
 จดัสรรแลว้ 

- ส�ารอง 
 หุน้ทุนซือ้คืน 

 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

 หุน้ทุนซือ้คืน 

 ก�าไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ส่วนเกินทุน

จาก 
 การตีราคา

ท่ีดิน 

 รวม 
 องคป์ระกอบ

อ่ืน 
 ของส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

 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�าไรสำ�าหรบัปี  -  -  -  -  -  -  208,202,500  -  -  -  208,202,500 

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

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

 เงินสำดำรบัค่าหุน้จากการใชสิ้ำทธิแปลงสำภาพของ 

    ใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ (หมายเหตุ 18)  -  -  20,128,800  -  -  -  -  -  -  -  20,128,800 

 โอนก�าไรสำะสำมท่ียงัไม่ไดำจ้ดัำสำรรเป็น 

    สำ�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)  -  -  -  -  11,000,000  -  (11,000,000)  -  -  -  - 

 ออกหุน้สำามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ำทธิ 

    ตามใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ (หมายเหตุ 18)  12,000  36,000  -  -  -  -  -  -  -  -  48,000 

 การจ่ายโดำยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 18)  -  -  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 



97แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

 บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อ) 
สำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 (หน่วย: บาท) 

   

งบการเงินเฉพาะกิจการ
 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู ้

ถือหุน้ 

 รวม 
 ส่วนของ
ผูถื้อหุน้  

 ทุนเรือนหุน้ 
 ท่ีออก 

 และช�าระแลว้ 

 ส่วนเกิน  
 มูลค่าหุน้

สามญั 

 เงินรบั 
 ล่วงหนา้ค่าหุน้ 

 ส�ารองส่วนทุน 
 จากการจ่าย

โดย 
 ใชหุ้น้เป็น

เกณฑ ์

 จดัสรรแลว้ - 
 ส�ารองตาม

กฎหมาย 

 ก�าไรสะสม 
 จดัสรรแลว้ 

- ส�ารอง 
 หุน้ทุนซือ้คืน 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 หุน้ทุนซือ้คืน 

 ก�าไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ส่วนเกินทุน

จาก 
 การตีราคา

ท่ีดิน 

 รวม 
 องคป์ระกอบ

อ่ืน 
 ของส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  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 
 ก�าไรสำ�าหรบัปี  -  -  -  -  -  -  303,178,363  -  -  -  303,178,363 
 ก�าไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จอ่ืนสำ�าหรบัปี  -  -  -  -  -  -  42,348,117  -  -  -  42,348,117 
 ก�าไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จรวมสำ�าหรบัปี  -  -  -  -  -  -  345,526,480  -  -  -  345,526,480 
 เงินสำดำรบัค่าหุน้จากการใชสิ้ำทธิแปลงสำภาพของ 
    ใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ (หมายเหตุ 18)  -  -  15,364,160  -  -  -  -  -  -  -  15,364,160 
 โอนก�าไรสำะสำมท่ียงัไม่ไดำจ้ดัำสำรรเป็น 
    สำ�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)  -  -  -  -  15,200,000  -  (15,200,000)  -  -  -  - 
 ออกหุน้สำามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ำทธิ 
    ตามใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ (หมายเหตุ 18)  5,219,800  15,659,400  (20,128,800)  -  -  -  -  -  -  -  750,400 
 หุน้ทุนซือ้คืนเพ่ิมขึน้ (หมายเหตุ 19)  -  -  -  -  -  -  -  (17,362,956)  -  -  (17,362,956)
 โอนก�าไรสำะสำมท่ียงัไม่ไดำจ้ดัำสำรรเป็น 
    สำ�ารองหุน้ทุนซือ้คืน (หมายเหตุ 19)  -  -  -  -  -  17,362,956  (17,362,956)  -  -  -  - 
 เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)  -  -  -  -  -  -  (42,076,179)  -  -  -  (42,076,179)
 การจ่ายโดำยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 18)  -  -  -  7,654,399  -  -  -  -  -  -  7,654,399 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  841,711,181  429,044,746  15,364,160  39,013,150  27,700,000  17,362,956  497,205,606  (17,362,956)  28,572,133  28,572,133 1,878,610,976 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ำวนหน่ึงของงบการเงินนี ้



98แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

1. ขอ้มูลท ั่วไป

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์ (ประเทศไทย) จ�ากดัำ 
(มหาชน) (“บริษทัฯ ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัำตัง้และมี
ภูมิล�าเนาในประเทศไทย บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวม 
เรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดำ�าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ�าหน่าย
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสำ ์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดำทะเบียนของบริษทัฯ 
อยู่ท่ี 586 หมู่ท่ี 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จงัหวดัำ
พระนครศรีอยุธยา

2. เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงิน

2.1  งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีก�าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิน
ตามขอ้ก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้
ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 
2543

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ 
ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี้

 งบการเงินนีไ้ดำจ้ดัำท�าขึน้โดำยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิำมเวน้แต่
จะไดำเ้ปิดำเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย การบญัชี

2.2  เกณฑใ์นการจดัท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ไดำจ้ดัำท�าขึน้โดำยรวมงบการเงินของ
บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์ (ประเทศไทย) 
จ�ากดัำ (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษทัฯ ”) และ
บริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวม
เรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดำงัต่อไปนี้

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ
จดัต ัง้ขึน้ใน

ประเทศ

อตัรารอ้ยละ
ของการถือหุน้

2565
รอ้ยละ

2564
รอ้ยละ

Stars Microelectronics USA, Inc. ธุรกิจขายสิำนคา้ สำหรฐัอเมริกา 59 59

บริษทั เอสำเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดัำ หยุดำดำ�าเนินการ ไทย 99 99

บริษทั เอสำเอสำ อารเ์อฟไอดีำ จ�ากดัำ หยุดำดำ�าเนินการชั่วคราว ไทย 100 100

ข)  บริษทัฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน
หรือบริษทัย่อยไดำ ้หากบริษทัฯ มีสิำทธิไดำร้บัหรือมีส่ำวน
ไดำเ้สีำยในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และ
สำามารถใชอ้�านาจในการสำั่งการกิจกรรมท่ีส่ำงผลกระ
ทบอย่างมีนยัสำ�าคญัต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนัน้ไดำ้

ค)  บริษทัฯ น�างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัำ
ท�างบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ�านาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวนัท่ีบริษัทฯ สิำน้สุำดำการ
ควบคุมบริษทัย่อยนัน้ 

ง)  งบการเงินของบริษทัย่อยไดำจ้ดัำท�าขึน้โดำยใชน้โยบาย
การบญัชีท่ีสำ�าคญัเช่นเดีำยวกนักบัของบริษทัฯ 

จ)  กลุ่มบริษทัไดำก้�าหนดำใหส้ำกุลเงินบาทเป็นสำกุลเงินท่ีใช้
ในการดำ�าเนินงาน ซ่ึงรวมทัง้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่าง
ประเทศ เน่ืองจากธุรกรรมของบริษทัย่อยดำงักล่าวเป็น
ส่ำวนขยายของบริษทัฯ มากกว่าท่ีจะเป็นการดำ�าเนินงาน
ท่ีเป็นเอกเทศอย่างมีนยัสำ�าคญั

ฉ)  ยอดำคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนั
ท่ีมีสำาระสำ�าคญัไดำถู้กตดัำออกจาก งบการเงินรวมนีแ้ลว้ 

ช)  ส่ำวนของผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำยท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวน
ก�าไรหรือขาดำทุนและสิำนทรพัยสุ์ำทธิของบริษทัย่อย
ส่ำวนท่ีไม่ไดำเ้ป็นของบริษทัฯ และแสำดำงเป็นรายการ
แยกต่างหากในงบก�าไรขาดำทุนรวมและส่ำวนของผูถื้อ
หุน้ในงบแสำดำงฐานะการเงินรวม

2.3  บริษทัฯ จดัท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบั 
ใชใ้นปีปัจจุบนั

  ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดำน้�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรบัปรุงจ�านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ำ�าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน 
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดำงักล่าวไดำร้บัการปรบัปรุง
หรือจดัำให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดำยส่ำวนใหญ่
เป็นการอธิบายใหช้ดัำเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผู้ใชม้าตรฐาน 

  การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดำงักล่าวมาถือ
ปฏิบติันีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสำาระสำ�าคญัต่องบการ
เงินของกลุ่มบริษทั

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้
ส�าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566

  สำภาวิชาชีพบญัชีไดำป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมี ผลบงัคบั
ใชส้ำ�าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดำงักล่าวไดำร้บัการปรบัปรุงหรือจดัำใหมี้ขึน้เพ่ือใหมี้
เนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดำยส่ำวนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัำเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและใหแ้นวทางปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรบัปรุงมาตรฐาน
นีจ้ะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสำาระสำ�าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส�าคญั

4.1   การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ่้ายขายสินคา้

  รายไดำจ้ากการขายสิำนคา้รบัรูเ้ม่ือกลุ่มบริษทัไดำ้โอน
อ�านาจควบคุมในสิำนคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมี
การส่ำงมอบสิำนคา้ รายไดำจ้ากการขายแสำดำงตามมูลค่าท่ี
ไดำร้บัหรือคาดำว่าจะไดำร้บัสำ�าหรบัสิำนคา้ท่ีไดำส่้ำงมอบหลงั
จากหกัประมาณการสิำนคา้รบัคืนและส่ำวนลดำ โดำยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม

  รายไดำค่้าบริการ

  รายไดำค่้าบริการรบัรูเ้ม่ือกิจการใหบ้ริการเสำร็จสิำน้

  รายไดำด้ำอกเบีย้ 

  รายไดำด้ำอกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งดำว้ยวิธีดำอกเบีย้
ท่ีแทจ้ริง โดำยจะน�ามูลค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสิำนทรพัย ์
ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดำอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ยกเวน้
สิำนทรพัยท์างการเงินท่ีเกิดำการดำอ้ยค่าดำา้นเครดิำตในภาย
หลงั ท่ีจะน�ามูลค่าตามบญัชีสุำทธิของสิำนทรพัยท์างการ
เงิน (สุำทธิจากค่าเผ่ือ ผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะ
เกิดำขึน้) มาคูณกบัอตัราดำอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง 

  ตน้ทุนทางการเงิน

  ค่าใชจ่้ายดำอกเบีย้จากหนีสิ้ำนทางการเงินท่ีวดัำมูลค่าดำว้ย
ราคาทุนตดัำจ�าหน่ายค�านวณโดำยใชวิ้ธีดำอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง
และรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสำดำและรายการเทียบเท่าเงินสำดำ หมายถงึ เงินสำดำและ
เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสำัน้ท่ีมีสำภาพคล่อง
สูำง ซ่ึงถงึก�าหนดำจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดืำอน
นบัจากวนัท่ีไดำม้า และไม่มีขอ้จ�ากดัำในการเบิกใช้

4.3  สินคา้คงเหลือ

  สิำนคา้สำ�าเร็จรูปและสิำนคา้ระหว่างผลิตแสำดำงมูลค่าตาม
ราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน้ำาหนกั) หรือมูลค่าสุำทธิ

ท่ีจะไดำร้บัแลว้แต่ราคาใดำจะต่ำากว่า ราคาทุนดำงักล่าววดัำ
มูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐาน ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง 
และประกอบดำว้ยตน้ทุนวตัถุดิำบ แรงงานและค่าโสำหุย้ใน
การผลิต

  วตัถุดิำบ อะไหล่และวสัำดุำสิำน้เปลืองแสำดำงมูลค่าตามราคา
ทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุำทธิท่ีจะไดำร้บัแลว้แต่
ราคาใดำจะต่ำากว่า และจะถือเป็นส่ำวนหน่ึงของตน้ทุนการ
ผลิตเม่ือมีการเบิกใช้

4.4   เงินลงทุน

  เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสำดำงอยู่ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการแสำดำงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

  บริษทัฯ ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน้ำาหนกัในการค�านวณตน้ทุน
ของเงินลงทุน 

  เม่ือมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิำงตอบแทน
สุำทธิท่ีไดำร้บักบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทกึ
ในงบก�าไรขาดำทุน

4.5  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์และค่าเส่ือมราคา

  ท่ีดิำนแสำดำงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์
แสำดำงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ืำอมราคาสำะสำม และค่า
เผ่ือการดำอ้ยค่าของสิำนทรพัย ์

  กลุ่มบริษทับนัทกึมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดิำนในราคาทุน ณ วนั
ท่ีไดำม้า หลงัจากนัน้กลุ่มบริษทัจดัำใหมี้การประเมินราคา
ท่ีดิำนโดำยผูป้ระเมินราคาอิสำระและบนัทกึท่ีดิำนดำงักล่าวใน
ราคาท่ีตีใหม่ ทัง้นีก้ลุ่มบริษทั จดัำใหมี้การประเมินราคา
ท่ีดิำนดำงักล่าวเป็นครัง้คราวเพ่ือมิใหร้าคาตามบญัชี ณ 
วนัสิำน้รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
อย่างมีสำาระสำ�าคญั

  กลุ่มบริษทับนัทกึส่ำวนต่างซ่ึงเกิดำจากการตีราคาท่ีดิำน
ดำงัต่อไปนี ้

  - กลุ่มบริษทับนัทกึราคาตามบญัชีของท่ีดิำนท่ีเพ่ิม
ขึน้จากการตีราคาใหม่ในก�าไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จอ่ืน
และรบัรูจ้�านวนสำะสำมในบญัชี “ส่ำวนเกินทุนจากการ
ตีราคาท่ีดิำน” ในส่ำวนของ ผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ตาม 
หากสิำนทรพัยน์ัน้เคยมีการตีราคาลดำลงและกลุ่ม
บริษทัไดำร้บัรูร้าคาท่ีลดำลงในงบก�าไรขาดำทุนแลว้ 
ส่ำวนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหม่นีจ้ะถูกรบัรูเ้ป็นราย
ไดำ้ไม่เกินจ�านวนท่ีเคยลดำลงซ่ึงรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย
ปีก่อนแลว้

  - กลุ่มบริษทัรบัรูร้าคาตามบญัชีของท่ีดิำนท่ีลดำลงจาก
การตีราคาใหม่ในงบก�าไรขาดำทุน อย่างไร ก็ตาม 
หากสิำนทรพัยน์ัน้เคยมีการตีราคาเพ่ิมขึน้และยงัมี
ยอดำคงคา้งของบญัชี “ส่ำวนเกินทุนจากการตีราคา
ท่ีดิำน” อยู่ในส่ำวนของผูถื้อหุน้ ส่ำวนท่ีลดำลงจากการ
ตีราคาใหม่จะถูกรบัรูใ้นก�าไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จอ่ืน
ในจ�านวนท่ีไม่เกินยอดำคงเหลือของบญัชี “ส่ำวนเกิน
ทุนจากการตีราคาท่ีดิำน” 

   ค่าเส่ืำอมราคาของอาคารและอุปกรณค์�านวณจาก
ราคาทุนของสิำนทรพัยโ์ดำยวิธีเสำน้ตรงตามอายุการ
ใหป้ระโยชน์โดำยประมาณดำงันี้

   

อาคาร 40 ปี

ส่ำวนปรบัปรุงอาคาร 15 ปี

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 และ 15 ปี

ยานพาหนะ  5 ปี

   
ค่าเส่ืำอมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการดำ�าเนิน
งาน

   ไม่มีการคิดำค่าเส่ืำอมราคาสำ�าหรบัท่ีดิำนและสิำนทรพัย ์
ระหว่างก่อสำรา้งและติดำตัง้

   กลุ่มบริษทัตดัำรายการท่ีดิำน อาคาร และอุปกรณ ์
ออกจากบญัชี เม่ือจ�าหน่ายสิำนทรพัยห์รือคาดำว่า
จะไม่ไดำร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
การใชห้รือการจ�าหน่ายสิำนทรพัย ์รายการผลก�าไร
หรือขาดำทุนจากการจ�าหน่ายสิำนทรพัย ์จะรบัรูใ้น
งบก�าไรขาดำทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัำรายการสิำนทรพัย ์
นัน้ออกจากบญัชี

4.6  ตน้ทุนการกูยื้ม

  ตน้ทุนการกูยื้มของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดำม้า การก่อสำรา้ง 
หรือการผลิตสิำนทรพัยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ
แปลงสำภาพใหพ้รอ้มใชห้รือขาย ไดำถู้กน�าไปรวมเป็น
ราคาทุนของสิำนทรพัยจ์นกว่าสิำนทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสำภาพ
พรอ้มท่ีจะใช้ไดำต้ามท่ีมุ่งประสำงค ์ ส่ำวนตน้ทุนการกูยื้ม
อ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดำท่ีเกิดำรายการ ตน้ทุนการกู้
ยืมประกอบดำว้ยดำอกเบีย้และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดำขึน้จากการ 
กูยื้มนัน้

4.7  สินทรพัย ์ไม่มีตวัตน

  สิำนทรพัย ์ไม่มีตวัตนแสำดำงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัำ
จ�าหน่ายสำะสำมและค่าเผ่ือการดำอ้ยค่าของสิำนทรพัยน์ัน้

  กลุ่มบริษทัตดัำจ�าหน่ายสิำนทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชนจ์�ากดัำโดำยวิธีเสำน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสิำนทรพัยน์ัน้ และจะประเมินการดำอ้ย
ค่าของสิำนทรพัยด์ำงักล่าวเม่ือมี ขอ้บ่งชีว่้าสิำนทรพัยน์ัน้
เกิดำการดำอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัำ
จ�าหน่ายและวิธีการตดัำจ�าหน่ายของสิำนทรพัย ์ไม่มีตวัตน
ดำงักล่าวทุกสิำน้ปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัำจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก�าไรขาดำทุน

  สิำนทรพัย ์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชนจ์�ากดัำของ
กลุ่มบริษทั คือ ซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอร ์ซ่ึงมีอายุการให้
ประโยชน ์10 ปี
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4.8  สญัญาเช่า

  ณ วนัเร่ิมตน้ของสำญัญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่า
สำญัญาเป็นสำญัญาเช่าหรือประกอบดำว้ยสำญัญาเช่าหรือ
ไม่ โดำยสำญัญาจะเป็นสำญัญาเช่าหรือประกอบดำว้ยสำญัญา
เช่า ก็ต่อเม่ือสำญัญานัน้มีการใหสิ้ำทธิในการควบคุมการใช้
สิำนทรพัยท่ี์ระบุไดำส้ำ�าหรบัช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือเป็นการแลก
เปล่ียนกบัส่ิำงตอบแทน

  กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่า

  กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดีำยวสำ�าหรบัการรบัรูร้ายการ
และการวดัำมูลค่าสำญัญาเช่าทุกสำญัญา เวน้แต่สำญัญา
เช่าระยะสำัน้และสำญัญาเช่าท่ีสิำนทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต่ำา 
ณ วนัท่ีสำญัญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสิำนทรพัยอ์า้งอิงพรอ้ม
ใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทกึสิำนทรพัยสิ์ำทธิการใชซ่ึ้งแสำดำง
สิำทธิในการใชสิ้ำนทรพัยอ์า้งอิงและหนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า
ตามการจ่ายช�าระตามสำญัญาเช่า 

  สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

  สิำนทรพัยสิ์ำทธิการใชว้ดัำมูลค่าดำว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ืำอม
ราคาสำะสำม ผลขาดำทุนจากการดำอ้ยค่าสำะสำม และปรบัปรุง
ดำว้ยการวดัำมูลค่าของหนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่าใหม่ ราคาทุน
ของสิำนทรพัยสิ์ำทธิการใชป้ระกอบดำว้ยจ�านวนเงินของหนี้
สิำนตามสำญัญาเช่าจากการวดัำมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทาง
ตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดำขึน้ จ�านวนเงินท่ีจ่ายช�าระตามสำญัญา
เช่า ณ วนัท่ีสำญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสำญัญาเช่า
เร่ิมมีผล และหกัดำว้ยส่ิำงจูงใจตามสำญัญาเช่าท่ีไดำร้บั

  ค่าเส่ืำอมราคาของสิำนทรพัยสิ์ำทธิการใชค้�านวณจากราคา
ทุนโดำยวิธีเสำน้ตรงตามอายุสำญัญาเช่าหรืออายุการให้
ประโยชน์โดำยประมาณของสิำนทรพัยสิ์ำทธิการใชแ้ลว้แต่
ระยะเวลาใดำจะสำัน้กว่า ดำงันี้

ยานพาหนะ   5 ปี

 

  สญัญาเช่าระยะส ัน้และสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิง
มีมูลค่าต่ำา

   สำญัญาเช่าท่ีมีอายุสำญัญาเช่า 12 เดืำอนหรือนอ้ยกว่านบั
ตัง้แต่วนัท่ีสำญัญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสำญัญาเช่าซ่ึงสิำนทรพัย ์
อา้งอิงมีมูลค่าต่ำา จะบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในงบก�าไรขาดำทุน
ตามวิธีเสำน้ตรงตลอดำอายุสำญัญาเช่า

4.9  รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถงึ 
บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก 
บริษทัฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดำยทางตรงหรือทางออ้ม 
หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดีำยวกนักบั บริษทัฯ 

  นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมาย
รวมถงึบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิำทธิออก
เสีำยงโดำยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท�าใหมี้อิทธิพลอย่าง
เป็นสำาระสำ�าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสำ�าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ�านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดำ�าเนินงานของบริษทัฯ 

4.10  เงินตราต่างประเทศ

  บริษทัฯ แสำดำงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เป็นสำกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสำกุลเงินท่ีใชใ้นการดำ�าเนินงานขอ
งบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบ
การเงินรวมวดัำมูลค่าดำว้ยสำกุลเงินท่ีใชใ้นการดำ�าเนินงาน
ของแต่ละกิจการนัน้

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดำยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดำรายการ สิำนทรพัย ์
และหนีสิ้ำนท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสำกุลเงินตราต่างประเทศ
ไดำแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดำยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนั
สิำน้รอบระยะเวลารายงาน 

  ก�าไรและขาดำทุนท่ีเกิดำจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลก
เปล่ียนไดำร้วมอยู่ในการค�านวณผลการดำ�าเนินงาน

หากความเป็นเจา้ของในสิำนทรพัยอ์า้งอิงไดำ้โอนใหก้บั
กลุ่มบริษทัเม่ือสิำน้สุำดำอายุสำญัญาเช่าหรือราคาทุนของ
สิำนทรพัยด์ำงักล่าวไดำร้วมถงึการใชสิ้ำทธิเลือกซือ้ ค่าเส่ืำอม
ราคาจะค�านวณจากอายุการใหป้ระโยชน์โดำยประมาณ
ของสิำนทรพัย ์

  สิำนทรพัยสิ์ำทธิการใชแ้สำดำงรวมเป็นส่ำวนหน่ึงของท่ีดิำน 
อาคารและอุปกรณ์ในงบแสำดำงฐานะการเงิน

  หนีสิ้นตามสญัญาเช่า

  หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่าวดัำมูลค่าดำว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
จ�านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสำญัญาเช่าตลอดำอายุสำญัญา
เช่า จ�านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสำญัญาเช่าประกอบดำว้ยค่า
เช่าคงท่ีหกัดำว้ยส่ิำงจูงใจตามสำญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี
ขึน้อยู่กบัดำชันีหรืออตัรา จ�านวนเงินท่ีคาดำว่าจะจ่ายภาย
ใตก้ารรบัประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถงึราคาใชสิ้ำทธิของ
สิำทธิเลือกซือ้ซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสำมเหตุสำมผลท่ีกลุ่ม
บริษทัจะใชสิ้ำทธินัน้ และการจ่ายค่าปรบัเพ่ือการยกเลิก
สำญัญาเช่า หากขอ้ก�าหนดำของสำญัญาเช่าแสำดำงใหเ้ห็น
ว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ำทธิในการยกเลิกสำญัญาเช่า กลุ่ม
บริษทับนัทกึค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึน้อยู่กบัดำชันีหรืออตัรา
เป็นค่าใชจ่้ายในงวดำท่ีเหตุการณห์รือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัการจ่ายช�าระนัน้ไดำเ้กิดำขึน้ 

  กลุ่มบริษทัคิดำลดำมูลค่าปัจจุบนัของจ�านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสำญัญาเช่าดำว้ยอตัราดำอกเบีย้ตามนยัของสำญัญา
เช่าหรืออตัราดำอกเบีย้การกูยื้มส่ำวนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
หลงัจากวนัท่ีสำญัญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่าจะเพ่ิมขึน้จากดำอกเบีย้ของหนีสิ้ำน
ตามสำญัญาเช่าและลดำลงจากการจ่ายช�าระหนีสิ้ำนตาม
สำญัญาเช่า นอกจากนี ้ มูลค่าตามบญัชีของหนีสิ้ำนตาม
สำญัญาเช่าจะถูกวดัำมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ
สำญัญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช�าระตามสำญัญา
เช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิำทธิเลือกซือ้
สิำนทรพัยอ์า้งอิง

4.11  การดอ้ยค่าของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน

  ทุกวนัสิำน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท�าการ
ประเมินการดำอ้ยค่าของท่ีดิำน อาคารและอุปกรณ ์
สิำนทรพัยสิ์ำทธิการใช ้หรือสิำนทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของ
กลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งชีว่้าสิำนทรพัยด์ำงักล่าวอาจดำอ้ย
ค่า กลุ่มบริษทัรบัรูข้าดำทุนจากการดำอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ี
คาดำว่าจะไดำร้บัคืนของสิำนทรพัยมี์มูลค่าต่ำากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสิำนทรพัยน์ัน้ ทัง้นีมู้ลค่าท่ีคาดำว่าจะไดำ้
รบัคืนหมายถงึมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของ
สิำนทรพัยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้ำนทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดำ
จะสูำงกว่า 

  กลุ่มบริษทัจะรบัรูร้ายการขาดำทุนจากการดำอ้ยค่าในงบ
ก�าไรขาดำทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีท่ีดิำนซ่ึงใชวิ้ธีการตีราคา
ใหม่และไดำบ้นัทกึส่ำวนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้น
ส่ำวนของผูถื้อหุน้ ขาดำทุนจากการดำอ้ยค่า จะรบัรูใ้นส่ำวน
ของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกว่าส่ำวนเกินทุนจากการตีราคาท่ี
เคยบนัทกึไว้

  หากในการประเมินการดำอ้ยค่าของสิำนทรพัย ์ มีขอ้
บ่งชีท่ี้แสำดำงให้เห็นว่าผลขาดำทุนจากการดำอ้ยค่าของ
สิำนทรพัยท่ี์รบัรู้ในงวดำก่อนไดำห้มดำไปหรือลดำลง กลุ่ม
บริษัทจะประมาณมูลค่าท่ีคาดำว่าจะไดำ้ร ับคืนของ
สิำนทรพัยน์ัน้ และจะกลบัรายการผลขาดำทุนจากการ
ดำอ้ยค่าท่ีรบัรู้ในงวดำก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้�าหนดำมูลค่าท่ีคาดำว่าจะไดำร้บัคืน
ภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดำทุนจากการดำอ้ยค่าครัง้
ล่าสุำดำ โดำยมูลค่าตามบญัชีของสิำนทรพัยท่ี์เพ่ิมขึน้จาก
การกลบัรายการผลขาดำทุนจากการดำอ้ยค่าตอ้งไม่สูำง
กว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคย
รบัรูผ้ลขาดำทุนจากการดำอ้ยค่าของสิำนทรพัย ์ในงวดำ
ก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดำทุน
จากการดำอ้ยค่าของสิำนทรพัย ์โดำยรบัรู้ ไปยงังบก�าไร
ขาดำทุนทนัที เวน้แต่สิำนทรพัยน์ัน้แสำดำงดำว้ยราคาท่ีตี
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ใหม่ การกลบัรายการส่ำวนท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบญัชี
ท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสิำนทรพัยเ์พ่ิม

4.12  ผลประโยชนข์องพนกังาน

  ผลประโยชนร์ะยะส ัน้ของพนกังาน

  กลุ่มบริษทัรบัรูเ้งินเดืำอน ค่าจา้ง โบนสัำ และเงินสำมทบ
กองทุนประกนัสำงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดำรายการ

  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 

  โครงการสำมทบเงิน

  บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนกังานไดำร่้วมกนัจดัำตัง้กองทุน
สำ�ารองเลีย้งชีพ ซ่ึงประกอบดำว้ยเงิน ท่ีพนกังานจ่ายสำะสำม 
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสำมทบใหเ้ป็นรายเดืำอน สิำนทรพัย ์
ของกองทุนสำ�ารองเลีย้งชีพไดำแ้ยกออกจากสิำนทรพัยข์อง
กลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสำมทบกองทุนสำ�ารอง
เลีย้งชีพบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดำรายการ

  โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

  กลุ่มบริษทัมีภาระสำ�าหรบัเงินชดำเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่
พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือว่าเงินชดำเชยดำงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานสำ�าหรบัพนกังาน 

  กลุ่มบริษทัค�านวณหนีสิ้ำนตามโครงการผลประโยชนห์ลงั
ออกจากงานของพนกังาน โดำยใชวิ้ธีคิดำลดำแต่ละหน่วย
ท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดำย
ผูเ้ช่ียวชาญอิสำระไดำท้�าการประเมินภาระผูกพนัดำงักล่าว
ตามหลกัคณิตศาสำตรป์ระกนัภยั 

  ผลก�าไรหรือขาดำทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสำตรป์ระกนัภยัสำ�าหรบัโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในก�าไรขาดำทุน
เบ็ดำเสำร็จอ่ืน

  ตน้ทุนบริการในอดีำตจะถูกรบัรูท้ ัง้จ�านวนในงบก�าไร
ขาดำทุนทนัทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลดำขนาดำโครงการ 

4.16 ภาษีเงินได ้

  ภาษีเงินไดำป้ระกอบดำว้ยภาษีเงินไดำปั้จจุบนัและภาษีเงิน
ไดำร้อการตดัำบญัชี

  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

  กลุ่มบริษทับนัทกึภาษีเงินไดำปั้จจุบนัตามจ�านวนท่ีคาดำว่า
จะจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานจดัำเก็บภาษีของรฐั โดำยค�านวณ
จากก�าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก�าหนดำในกฎหมาย
ภาษีอากร

  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

  กลุ่มบริษทับนัทกึภาษีเงินไดำร้อการตดัำบญัชีของผลแตก
ต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสิำนทรพัยแ์ละ
หนีสิ้ำน ณ วนัสิำน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของ
สิำนทรพัยแ์ละหนีสิ้ำนท่ีเก่ียวขอ้งนัน้ โดำยใชอ้ตัราภาษีท่ีมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิำน้รอบระยะเวลารายงาน 

  กลุ่มบริษทัรบัรูห้นีสิ้ำนภาษีเงินไดำร้อการตดัำบญัชีของ
ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสีำยภาษีทุกรายการ แต่รบั
รูสิ้ำนทรพัยภ์าษีเงินไดำร้อการตดัำบญัชีสำ�าหรบัผลแตก
ต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทัง้ผลขาดำทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดำใ้ชใ้นจ�านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดำค่้อนขา้งแน่ท่ี
กลุ่มบริษทัจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและผล
ขาดำทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดำใ้ชน้ัน้

  กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสิำนทรพัยภ์าษี
เงินไดำร้อการตดัำบญัชีทุกสิำน้รอบระยะเวลารายงานและ
จะท�าการปรบัลดำมูลค่าตามบญัชีดำงักล่าว หากมีความ
เป็นไปไดำค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก�าไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน�าสิำนทรพัยภ์าษีเงินไดำร้อการตดัำบญัชี
ทัง้หมดำหรือบางส่ำวนมาใชป้ระโยชน์

  กลุ่มบริษทัจะบนัทกึภาษีเงินไดำร้อการตดัำบญัชีโดำยตรง
ไปยงัส่ำวนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดำขึน้เก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดำบ้นัทกึโดำยตรงไปยงัส่ำวนของผูถื้อหุน้ 

หรือเม่ือกิจการรบัรูต้น้ทุนการปรบัโครงสำรา้งท่ีเก่ียวขอ้ง 
แลว้แต่เหตุการณ์ใดำจะเกิดำขึน้ก่อน

4.13 ประมาณการหนีสิ้น

  กลุ่มบริษทัจะบนัทกึประมาณการหนีสิ้ำนไวใ้นบญัชีเม่ือ
ภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีำตไดำเ้กิดำ
ขึน้แลว้ และมีความเป็นไปไดำค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่ม
บริษทัจะเสีำยทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดำเปลือ้ง
ภาระผูกพนันัน้ และกลุ่มบริษทัสำามารถประมาณมูลค่า
ภาระผูกพนันัน้ไดำอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

4.14 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช�าระดว้ยตราสารทุน 

  บริษทัฯ บนัทกึโครงการจ่ายโดำยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช�าระ
ดำว้ยตราสำารทุนเม่ือไดำร้บับริการจากพนกังานตามมูลค่า
ยุติธรรมของสิำทธิซือ้หุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ำทธิ โดำยบนัทกึเป็น
ค่าใชจ่้ายพรอ้มกบัการเพ่ิมขึน้ของบญัชี “สำ�ารองส่ำวน
ทุนจากการจ่ายโดำยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่ำวนของผูถื้อ
หุน้ตามระยะเวลาการใหบ้ริการของพนกังานท่ีก�าหนดำ
ไวใ้นโครงการ

  ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการจ่ายโดำยใช้
หุน้เป็นเกณฑด์ำงักล่าว ฝ่ายบริหารตอ้งใช ้ ดุำลยพินิจใน
การวดัำมูลค่า รวมทัง้สำมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสำม เช่น 
อายุของสิำทธิซือ้หุน้ ความผนัผวนของราคาหุน้ อตัรา
เงินปันผล และอตัราดำอกเบีย้ปลอดำความเส่ีำยง เป็นตน้

4.15  หุน้ทุนซือ้คืน

  หุน้สำามญัซือ้คืนแสำดำงมูลค่าในงบแสำดำงฐานะการเงินดำว้ย
ราคาทุนเป็นรายการหกัจากส่ำวนของ ผูถื้อหุน้ หากราคา
ขายของหุน้สำามญัซือ้คืนสูำงกว่าราคาซือ้ของหุน้สำามญั
ซือ้คืน บริษทัฯ จะรบัรูผ้ลต่างเขา้บญัชีส่ำวนเกินมูลค่าหุน้
ทุนซือ้คืน และหากราคาขายของหุน้สำามญัซือ้คืนต่ำากว่า
ราคาซือ้ของ หุน้สำามญัซือ้คืน บริษทัฯ จะน�าผลต่างหกั
จากส่ำวนเกินมูลค่าหุน้ทุนซือ้คืนใหห้มดำไปก่อน แลว้จงึ
น�าผลต่างท่ีเหลืออยู่ไปหกัจากบญัชีก�าไรสำะสำม

4.17 เคร่ืองมือทางการเงิน

  กลุ่มบริษทัรบัรูร้ายการเม่ือเร่ิมแรกของสิำนทรพัยท์าง 
การเงินดำว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดำว้ยตน้ทุนการท�า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสิำนทรพัยท์างการเงินท่ีไม่ไดำ้
วดัำมูลค่าดำว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดำทุน อย่างไร
ก็ตาม สำ�าหรบัลูกหนีก้ารคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบั
การจดัำหาเงินท่ีมีนยัสำ�าคญั กลุ่มบริษทัจะรบัรูสิ้ำนทรพัย ์
ทางการเงินดำงักล่าวดำว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าว
ไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรบัรูร้ายไดำ ้

  การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรพัย ์
ทางการเงิน

  กลุ่มบริษทัจดัำประเภทสิำนทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ี
รบัรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสิำนทรพัยท์างการเงินท่ีวดัำ
มูลค่าในภายหลงัดำว้ยราคาทุนตดัำจ�าหน่าย สิำนทรพัย ์
ทางการเงินท่ีวดัำมูลค่าในภายหลงัดำว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จอ่ืน และสิำนทรพัยท์างการเงิน
ท่ีวดัำมูลค่าในภายหลงัดำว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือ
ขาดำทุน โดำยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการ
จดัำการสิำนทรพัยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสำ
เงินสำดำตามสำญัญาของสิำนทรพัยท์างการเงิน

  สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ�าหน่าย 

  กลุ่มบริษทัวดัำมูลค่าสิำนทรพัยท์างการเงินดำว้ยราคาทุน
ตดัำจ�าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสิำนทรพัยท์างการ
เงินนัน้เพ่ือรบักระแสำเงินสำดำตามสำญัญา และเง่ือนไข
ตามสำญัญาของสิำนทรพัยท์างการเงินก่อใหเ้กิดำกระแสำ
เงินสำดำท่ีเป็นการรบัช�าระเพียงเงินตน้และดำอกเบีย้จาก
ยอดำคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ 

  สิำนทรพัยท์างการเงินดำงักล่าววดัำมูลค่าในภายหลงัโดำยใช้
วิธีดำอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดำอ้ยค่า 
ทัง้นี ้ผลก�าไรและขาดำทุนท่ีเกิดำขึน้จากการตดัำรายการ 
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การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์
ดงักล่าวจะรบัรู ใ้นงบก�าไรขาดทุน

  สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรหรือขาดทุน 

  สิำนทรพัยท์างการเงินท่ีวดัำมูลค่าดำว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก�าไรหรือขาดำทุน จะแสำดำงในงบแสำดำงฐานะการเงินดำว้ย
มูลค่ายุติธรรม โดำยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงสุำทธิของมูลค่า
ยุติธรรมในงบก�าไรขาดำทุน

  ทัง้นี ้ สิำนทรพัยท์างการเงินดำงักล่าว หมายความรวมถงึ 
ตราสำารอนุพนัธ ์ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดำเ้ลือกจดัำประเภทให้
วดัำมูลค่าดำว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จ
อ่ืน และสิำนทรพัยท์างการเงินท่ีมีกระแสำเงินสำดำท่ีไม่ไดำ้
รบัช�าระเพียงเงินตน้และดำอกเบีย้

  การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้น
ทางการเงิน

  ยกเวน้หนีสิ้ำนตราสำารอนุพนัธ ์กลุ่มบริษทัรบัรูร้ายการเม่ือ
เร่ิมแรกสำ�าหรบัหนีสิ้ำนทางการเงินดำว้ยมูลค่ายุติธรรมหกั
ตน้ทุนการท�ารายการ และจดัำประเภทหนีสิ้ำนทางการเงิน
เป็นหนีสิ้ำนทางการเงินท่ีวดัำมูลค่าในภายหลงัดำว้ยราคา
ทุนตดัำจ�าหน่าย โดำยใชวิ้ธีดำอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ทัง้นี ้ผลก�าไร
และขาดำทุนท่ีเกิดำขึน้จากการตดัำรายการหนีสิ้ำนทางการ
เงินและการตดัำจ�าหน่ายตามวิธีดำอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงจะรบัรู้
ในส่ำวนของก�าไรหรือขาดำทุน โดำยการค�านวณมูลค่าราคา
ทุนตดัำจ�าหน่ายค�านึงถงึค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือ
เป็นส่ำวนหน่ึงของอตัราดำอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงนัน้ดำว้ย ทัง้นี ้
ค่าตดัำจ�าหน่ายตามวิธีดำอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงแสำดำงเป็นส่ำวน
หน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในงบก�าไรขาดำทุน 

  กลุ่มบริษทัอาจเลือกวดัำมูลค่าหนีสิ้ำนทางการเงินดำว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดำทุน เพ่ือเป็นการขจดัำ
หรือลดำความไม่สำอดำคลอ้งของการรบัรูร้ายการอย่างมี
นยัสำ�าคญั

เท่ากบัผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้ตลอดำอายุ
ท่ีเหลืออยู่ของเคร่ืองมือทางการเงิน

  กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการค�านวณผลขาดำทุนดำา้น
เครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้สำ�าหรบัลูกหนีก้ารคา้ ดำงันัน้ ทุกวนั
สิำน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจงึไม่มีการติดำตาม
การเปล่ียนแปลงของความเส่ีำยงทางดำา้นเครดิำต แต่จะรบั
รูค่้าเผ่ือผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้ตลอดำ
อายุของลูกหนีก้ารคา้

  การค�านวณผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้
ขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตจาก
ประสำบการณใ์นอดีำต ปรบัปรุงดำว้ยขอ้มูลการคาดำการณ์
ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหนีน้ัน้และสำภาพแวดำลอ้มทาง
ดำา้นเศรษฐกิจ 

  สิำนทรพัยท์างการเงินจะถูกตดัำจ�าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือ
กิจการคาดำว่าจะไม่ไดำร้บัคืนกระแสำเงินสำดำตามสำญัญาอีก
ต่อไป 

4.18 ตราสารอนุพนัธ ์

  กลุ่มบริษทัใชต้ราสำารอนุพนัธ ์เช่น สำญัญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ีำยงจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน

  กลุ่มบริษทัรบัรูมู้ลค่าเร่ิมแรกของตราสำารอนุพนัธด์ำว้ย
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท�าสำญัญา และวดัำมูลค่าในภายหลงั
ดำว้ยมูลค่ายุติธรรม โดำยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมในภายหลงัในส่ำวนของก�าไรหรือขาดำทุน ทัง้นี ้
กลุ่มบริษทัแสำดำงตราสำารอนุพนัธเ์ป็นสิำนทรพัยท์างการ
เงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสำดำงเป็นหนี้
สิำนทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมนอ้ยกว่าศูนย ์

  กลุ่มบริษทัแสำดำงตราสำารอนุพนัธท่ี์มีอายุสำญัญาคง
เหลือมากกว่า 12 เดืำอนและยงัไม่ถงึก�าหนดำช�าระภายใน 
12 เดืำอน เป็นสิำนทรพัย ์ไม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหนีสิ้ำนไม่
หมุนเวียนอ่ืน และแสำดำงตราสำารอนุพนัธอ่ื์นเป็นสิำนทรพัย ์
หมุนเวียน หรือหนีสิ้ำนหมุนเวียน

  การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน

  สิำนทรพัยท์างการเงินจะถูกตดัำรายการออกจากบญัชี 
เม่ือสิำทธิท่ีจะไดำร้บักระแสำเงินสำดำของสิำนทรพัยน์ัน้ไดำ้
สิำน้สุำดำลง หรือไดำมี้การโอนสิำทธิท่ีจะไดำร้บักระแสำเงินสำดำ
ของสิำนทรพัยน์ัน้ รวมถงึไดำมี้การโอนความเส่ีำยงและผล
ตอบแทนเกือบทัง้หมดำของสิำนทรพัยน์ัน้ หรือมีการโอน
การควบคุมในสิำนทรพัยน์ัน้

  กลุ่มบริษทัตดัำรายการหนีสิ้ำนทางการเงินก็ต่อเม่ือไดำมี้การ
ปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนีสิ้ำนนัน้แลว้ มีการยกเลิก
ภาระผูกพนันัน้ หรือมีการสิำน้สุำดำลงของภาระผูกพนันัน้ 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหนีสิ้ำนทางการเงินท่ีมีอยู่ใหเ้ป็น
หนีสิ้ำนใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดีำยวกนัซ่ึงมีขอ้ก�าหนดำท่ีแตก
ต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแก้ไขขอ้ก�าหนดำของหนีสิ้ำน
ท่ีมีอยู่อย่างเป็นสำาระสำ�าคญั จะถือว่าเป็นการตดัำรายการ
หนีสิ้ำนเดิำมและรบัรูห้นีสิ้ำนใหม่ โดำยรบัรูผ้ลแตกต่างของ
มูลค่าตามบญัชีดำงักล่าวในส่ำวนของก�าไรหรือขาดำทุน 

  การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

  กลุ่มบริษทัรบัรูค่้าเผ่ือผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่า 
จะเกิดำขึน้ของตราสำารหนีท้ ัง้หมดำท่ีไม่ไดำว้ดัำมูลค่าดำว้ย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดำทุน ผลขาดำทุนดำา้น 
เครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้ค�านวณจากผลต่างของกระแสำ
เงินสำดำท่ีจะครบก�าหนดำช�าระตามสำญัญากบักระแสำเงินสำดำ
ทัง้หมดำท่ีกลุ่มบริษทัคาดำว่าจะไดำร้บัช�าระ และคิดำลดำ
ดำว้ยอตัราดำอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงโดำยประมาณของสิำนทรพัย ์
ทางการเงิน ณ วนัท่ีไดำม้า 

  ในกรณีท่ีความเส่ีำยงดำา้นเครดิำตของสิำนทรพัยไ์ม่ไดำเ้พ่ิมขึน้
อย่างมีนยัสำ�าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเร่ิมแรก กลุ่ม
บริษทัวดัำมูลค่าผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้
โดำยพิจารณาจากการผิดำสำญัญาท่ีอาจจะเกิดำขึน้ใน 12 
เดืำอนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ีำยงดำา้นเครดิำตของ
สิำนทรพัยเ์พ่ิมขึน้อย่างมีนยัสำ�าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการ
เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัำมูลค่าผลขาดำทุนดำว้ยจ�านวนเงินท่ี

4.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม

  มูลค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาท่ีคาดำว่าจะไดำร้บัจากการ
ขายสิำนทรพัยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหนี้
สิำนใหผู้อ่ื้นโดำยรายการดำงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดำขึน้ใน
สำภาพปกติระหว่างผูซื้อ้และผูข้าย (ผูร่้วมในตลาดำ) ณ 
วนัท่ีวดัำมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสำนอซือ้ขายในตลาดำท่ี
มีสำภาพคล่องในการวดัำมูลค่ายุติธรรมของสิำนทรพัยแ์ละ
หนีสิ้ำนซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก�าหนดำใหต้อ้งวดัำมูลค่าดำว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ใน
กรณีท่ีไม่มีตลาดำท่ีมีสำภาพคล่องสำ�าหรบัสิำนทรพัยห์รือหนี้
สิำนท่ีมีลกัษณะเดีำยวกนัหรือไม่สำามารถหาราคาเสำนอซือ้
ขายในตลาดำท่ีมีสำภาพคล่องไดำ ้กลุ่มบริษทัจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดำยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะ
สำมกบัแต่ละสำถานการณ ์และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสำามารถ
สำงัเกตไดำท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสิำนทรพัยห์รือหนีสิ้ำนท่ีจะวดัำมูลค่า
ยุติธรรมนัน้ใหม้ากท่ีสุำดำ 

  ล�าดำบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัำมูลค่าและเปิดำเผย
มูลค่ายุติธรรมของสิำนทรพัยแ์ละหนีสิ้ำนใน งบการเงิน
แบ่งออกเป็นสำามระดำบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน�ามา
ใชใ้นการวดัำมูลค่ายุติธรรม ดำงันี้

 ระดำบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสำนอซือ้ขายของสิำนทรพัย ์
หรือหนีสิ้ำนอย่างเดีำยวกนัในตลาดำท่ีมีสำภาพคล่อง

 ระดำับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำามารถสำังเกตไดำ้ของ
สิำนทรพัยห์รือหนีสิ้ำน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม

 ระดำบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำามารถสำงัเกตไดำ ้เช่น ขอ้มูล
เก่ียวกบักระแสำเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้ 

  ทุกวนัสิำน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมิน
ความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดำบัชัน้ของ
มูลค่ายุติธรรมสำ�าหรบัสิำนทรพัยแ์ละหนีสิ้ำนท่ีถืออยู่ ณ  
วนัสิำน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัำมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดำขึน้ประจ�า
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5. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส�าคญั

ในการจดัำท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฝ่ายบริหารจ�าเป็นตอ้งใชดุ้ำลยพินิจและการประมาณการในเร่ือง
ท่ีมีความไม่แน่นอนเสำมอ การใชดุ้ำลยพินิจและการประมาณการ
ดำงักล่าวนี ้ส่ำงผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีแสำดำงในงบการเงินและ
ต่อขอ้มูลท่ีแสำดำงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลท่ีเกิดำขึน้
จริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ำลยพินิจ
และการประมาณการท่ีสำ�าคญั มีดำงันี้
 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนี ้
การคา้ 
ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำ
ขึน้ของลูกหนีก้ารคา้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นตอ้งใชดุ้ำลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้
จากลูกหนีแ้ต่ละราย โดำยค�านึงถงึประสำบการณก์ารเก็บเงิน
ในอดีำต อายุของหนีท่ี้คงคา้งและสำภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดำการณ์
ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ีำยงดำา้นเครดิำตท่ีคลา้ยคลึงกนั 
เป็นตน้ ทัง้นี ้ ขอ้มูลผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตจากประสำบการณ์
ในอดีำตและการคาดำการณส์ำภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทั
อาจไม่ไดำ ้บ่งบอกถงึการผิดำสำญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดำขึน้จริงใน
อนาคต

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัของสินคา้คงเหลือ
ฝ่ายบริหารไดำใ้ชดุ้ำลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุำทธิท่ีจะไดำ้
รบัของสิำนคา้คงเหลือ โดำยจ�านวนเงินท่ีคาดำว่าจะไดำร้บัจาก
สิำนคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขาย
หรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดำยตรงกบัเหตุการณท่ี์เกิดำขึน้ภายหลงั
วนัสิำน้รอบระยะเวลารายงาน และค�านึงถงึการเคล่ือนไหวของ
สิำนคา้คงเหลือ และสำภาพเศรษฐกิจและอุตสำาหกรรมท่ีเป็นอยู่
ในขณะนัน้ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแ์ละค่าเส่ือมราคา
ในการค�านวณค่าเส่ืำอมราคาของอาคารและอุปกรณ ์ ฝ่าย

 (หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2565 2564 2565 2564

รายการธุรกิจกบับริษทัย่อย

(ตดัำออกจากงบการเงินรวมแลว้)

ขายสิำนคา้และบริการ - - 940 749 ราคาทุนบวกก�าไรส่ำวนเพ่ิม

รายไดำอ่ื้น - - 3 2 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

ค่านายหนา้ - - 61 23 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

ยอดำคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดำดำงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ลูกหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8)

บริษทัย่อย - - 131,763 144,671

รวมลูกหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 131,763 144,671

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8)

บริษทัย่อย - - 47 -

รวมลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 47 -

บริหารจ�าเป็นตอ้งท�าการประมาณอายุการใหป้ระโยชนแ์ละ
มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ ์และตอ้ง
ทบทวนอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดำขึน้

บริษทัฯ แสำดำงมูลค่าของท่ีดิำนดำว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ี 

ตีใหม่นีไ้ดำป้ระเมินโดำยผูป้ระเมินราคาอิสำระ โดำยใชวิ้ธีเปรียบ
เทียบราคาตลาดำ

นอกจากนี ้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นตอ้งสำอบทานการดำอ้ยค่าของ
ท่ีดิำน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดำทุน
จากการดำอ้ยค่าหากคาดำว่ามูลค่าท่ีคาดำว่าจะไดำร้บัคืนต�่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสิำนทรพัยน์ัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ�าเป็น
ตอ้งใชดุ้ำลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดำการณร์ายไดำแ้ละค่า
ใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสิำนทรพัยน์ัน้
 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
กลุ่มบริษทัจะรบัรูสิ้ำนทรพัยภ์าษีเงินไดำร้อการตดัำบญัชีสำ�าหรบั
ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดำทุนทางภาษีท่ีไม่ไดำ้
ใชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดำค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก�าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชนจ์ากผลแตกต่าง
ชั่วคราวและขาดำทุนนัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ�าเป็นตอ้งประมาณ
การว่ากลุ่มบริษทัควรรบัรูจ้�านวนสิำนทรพัยภ์าษีเงินไดำร้อการ
ตดัำบญัชีเป็นจ�านวนเท่าใดำ โดำยพิจารณาถงึจ�านวนก�าไรทาง
ภาษีท่ีคาดำว่าจะเกิดำในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

6. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสำ�าคญักบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดำงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการ
คา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านัน้ ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดำยสำามารถสำรุป
ไดำด้ำงันี้
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

เจา้หนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 14)

บริษทัย่อย - - 11,382 6,959

รวมเจา้หนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 11,382 6,959

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ในระหว่างปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานใหแ้ก่กรรมการและผู้
บริหารดำงัต่อไปนี้

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ผลประโยชนร์ะยะสำัน้ 35 33 26 26

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 6 7 6 7

ผลประโยชนท่ี์จ่ายโดำยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 5 11 5 11

รวม 46 51 37 44

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

เงินสำดำ 66 67 44 45

เงินฝากธนาคาร 119,192 35,596 98,734 22,828

รวมเงินสำดำและรายการเทียบเท่าเงินสำดำ 119,258 35,663 98,778 22,873

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 เงินฝากออมทรพัยมี์อตัราดำอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.04 ถงึ 0.25 ต่อปี
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8. ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ลูกหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
อายุหนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถงึก�าหนดำช�าระ  
ยงัไม่ถงึก�าหนดำช�าระ - - 111,585 117,188
คา้งช�าระ

ไม่เกิน 3 เดืำอน - - 17,201 25,237
3 - 6 เดืำอน - - 2,604 2,136
6 - 12 เดืำอน - - 373 110

รวมลูกหนีก้ารคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 131,763 144,671

ลูกหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
อายุหนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถงึก�าหนดำช�าระ
ยงัไม่ถงึก�าหนดำช�าระ 286,225 278,502 179,501 152,040
คา้งช�าระ

ไม่เกิน 3 เดืำอน 55,481 44,940 42,905 32,721
3 - 6 เดืำอน 11,168 4,802 8,592 4,376
6 - 12 เดืำอน 474 1,293 473 710
มากกว่า 12 เดืำอน 232,292 362,481 232,312 362,481

รวมลูกหนีก้ารคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 585,640 692,018 463,783 552,328
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้ (232,965) (364,548) (232,965) (364,548)
รวมลูกหนีก้ารคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุำทธิ 352,675 327,470 230,818 187,780
รวมลูกหนีก้ารคา้ - สุำทธิ 352,675 327,470 362,581 332,451
ลูกหนีอ่ื้น
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 47 -
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17,385 2,772 17,385 2,772
รวมลูกหนีอ่ื้น 17,385 2,772 17,432 2,772

รวมลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น - สุำทธิ 370,060 330,242 380,013 335,223

ระยะเวลาการใหสิ้ำนเช่ือแก่ลูกคา้โดำยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถงึ 120 วนั

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผ่ือผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้ของลูกหนีก้ารคา้ มีรายละเอียดำดำงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ยอดำคงเหลือตน้ปี 364,548 363,236 364,548 363,236

สำ�ารองผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้ (โอนกลบั) (131,583) 1,312 (131,583) 1,312

ยอดำคงเหลือปลายปี 232,965 364,548 232,965 364,548

9. สินคา้คงเหลือ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรบัลดราคาทุน ให ้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2565 2564 2565 2564 2565 2564

สิำนคา้สำ�าเร็จรูป 145,173 141,881 (115,114) (100,844) 30,059 41,037

สิำนคา้ระหว่างผลิต 128,067 243,166 (30,421) (20,309) 97,646 222,857

วตัถุดิำบ 694,650 476,987 (133,188) (115,955) 561,462 361,032

อะไหล่และวสัำดุำสิำน้เปลือง 24,359 22,476 (1,486) (795) 22,873 21,681

รวม 992,249 884,510 (280,209) (237,903) 712,040 646,607
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรบัลดราคาทุน ให ้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2565 2564 2565 2564 2565 2564

สิำนคา้สำ�าเร็จรูป 144,682 141,390 (114,623) (100,353) 30,059 41,037

สิำนคา้ระหว่างผลิต 126,872 241,971 (29,226) (19,114) 97,646 222,857

วตัถุดิำบ 694,066 476,403 (132,604) (115,371) 561,462 361,032

อะไหล่และวสัำดุำสิำน้เปลือง 24,359 22,476 (1,486) (795) 22,873 21,681

รวม 989,979 882,240 (277,939) (235,633) 712,040 646,607

ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทกึการปรบัลดำราคาทุนของสิำนคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุำทธิท่ีจะไดำร้บัเป็นจ�านวน 42 ลา้น
บาท (เฉพาะบริษทัฯ : 42 ลา้นบาท) (2564 : 18 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ : 18 ลา้นบาท))

10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสำดำงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดำดำงัต่อไปนี้

บริษทั

ทุนเรียกช�าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบญัชี  
ตามวิธีราคาทุน

2565 2564 2565 2564 2565 2564

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (พนับาท) (พนับาท)

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

(เหรียญสำหรฐัฯ )

บริษทั เอสำเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดัำ 500,000 500,000 99 99 498 498

(บาท)

บริษทั เอสำเอสำ อารเ์อฟไอดีำ จ�ากดัำ 100,000,000 100,000,000 100 100 75,000 75,000

(บาท)

รวม 75,927 75,927

หกั: ค่าเผ่ือการดำอ้ยค่าของเงินลงทุน (75,498) (75,498)

เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุำทธิ 429 429

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

มูลค่าสุำทธิตามบญัชี

ท่ีดิำน อาคารและอุปกรณ์ 1,445,418 1,630,797

สิำนทรพัยสิ์ำทธิการใช ้(หมายเหตุ 16) 912 10,459

รวม 1,446,330 1,641,265
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รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิำน อาคารและอุปกรณส์ำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สำรุปไดำด้ำงันี้

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

สินทรพัยซ์ึ่ง
แสดงมูลค่า

ตามราคาท่ีตี
ใหม่

สินทรพัยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ท่ีดิน
อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง
อาคาร

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

สินทรพัย ์
ระหว่าง

ก่อสรา้งและ
ติดต ัง้

รวม

ราคาทุน / ราคาท่ีตีใหม่

1 มกราคม 2564 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)

ตดัำจ�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

ซือ้เพ่ิม - 3,593 20,149 - 2,984 26,726

ตดัำจ�าหน่าย - (1,679) (40,484) - - (42,163)

โอนระหว่างบญัชี - 2,504 4,470 - (6,974) -

31 ธนัวาคม 2565 91,013 1,055,746 3,524,037 17,874 2,746 4,691,416

ค่าเส่ือมราคาสะสม

1 มกราคม 2564 - 652,845 2,180,516 17,629 - 2,850,990

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

ค่าเส่ืำอมราคาสำ�าหรบัส่ำวนท่ีจ�าหน่าย - - (32,063) (2,511) - (34,574)

ค่าเส่ืำอมราคาสำ�าหรบัส่ำวนท่ีตดัำจ�าหน่าย - (20,776) (885) - - (21,661)

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

ค่าเส่ืำอมราคาสำ�าหรบัปี - 40,404 180,202 439 - 221,045

ค่าเส่ืำอมราคาสำ�าหรบัส่ำวนท่ีตดัำจ�าหน่าย - (1,141) (40,406) - - (41,547)

31 ธนัวาคม 2565 - 712,843 2,488,087 16,868 - 3,217,798

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า

1 มกราคม 2564 - - 27,288 - - 27,288

31 ธนัวาคม 2564 - - 27,288 - - 27,288

31 ธนัวาคม 2565 - - 27,288 - - 27,288

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

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

31 ธนัวาคม 2565 91,013 342,903 1,008,662 1,006 2,746 1,446,330

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี

2564 (238 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่ำวนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 243,545

2565 (211 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่ำวนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 221,045
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัยซ์ึ่ง
แสดงมูลค่า
ตามราคาท่ี

ตีใหม่

สินทรพัยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ท่ีดิน

อาคาร
และส่วน
ปรบัปรุง
อาคาร

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

สินทรพัย ์
ระหว่าง
ก่อสรา้ง

และติดต ัง้

รวม

ราคาทุน / ราคาท่ีตีใหม่

1 มกราคม 2564 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)

ตดัำจ�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

ซือ้เพ่ิม - 3,593 20,149 - 2,984 26,726

ตดัำจ�าหน่าย - (1,679) (40,484) - - (42,163)

โอนระหว่างบญัชี - 2,504 4,470 - (6,974) -

31 ธนัวาคม 2565 91,013 1,055,746 3,474,817 17,874 2,746 4,642,196

ค่าเส่ือมราคาสะสม

1 มกราคม 2564 - 652,845 2,158,584 17,629 - 2,829,058

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

ค่าเส่ืำอมราคาสำ�าหรบั ส่ำวนท่ีจ�าหน่าย - - (32,063) (2,511) - (34,574)

ค่าเส่ืำอมราคาสำ�าหรบั ส่ำวนท่ีตดัำ
จ�าหน่าย - (20,776) (885) - - (21,661)

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

ค่าเส่ืำอมราคาสำ�าหรบัปี - 40,404 180,202 439 - 221,045

ค่าเส่ืำอมราคาสำ�าหรบั ส่ำวนท่ีตดัำ
จ�าหน่าย - (1,141) (40,406) - - (41,547)

31 ธนัวาคม 2565 - 712,843 2,466,155 16,868 - 3,195,866

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

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

31 ธนัวาคม 2565 91,013 342,903 1,008,662 1,006 2,746 1,446,330

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี

2564 (238 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่ำวนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 243,545

2565 (211 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่ำวนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 221,045

 บริษทัฯ ไดำจ้ดัำใหมี้การประเมินราคาท่ีดิำนเพ่ือแสำดำงมูลค่าท่ีดิำนตามราคาท่ีตีใหม่ ท�าใหมี้ส่ำวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิำนซ่ึง
ไดำบ้นัทกึไวใ้นส่ำวนของผูถื้อหุน้ในงบแสำดำงฐานะการเงิน ในปี 2562 บริษทัฯ ไดำจ้ดัำใหมี้การประเมินราคาท่ีดิำนดำงักล่าวใหม่ โดำยผู้
ประเมินราคาอิสำระโดำยใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคาตลาดำ (Market approach)

 หากบริษทัฯ แสำดำงมูลค่าของท่ีดิำนดำงักล่าวดำว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุำทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 จะ
เท่ากบั 55 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯ มีเคร่ืองจกัรและอุปกรณจ์�านวนหน่ึงซ่ึงตดัำค่าเส่ืำอมราคาหมดำแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่า
ตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ืำอมราคาสำะสำมของสิำนทรพัยด์ำงักล่าวมีจ�านวนประมาณ 998 ลา้นบาท (2564: 866 ลา้นบาท) 
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 บริษทัฯ ไดำน้�าท่ีดิำนพรอ้มส่ิำงปลูกสำรา้งและเคร่ืองจกัรมูลค่าสุำทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จ�านวนประมาณ 1,087 
ลา้นบาท ไปจดำจ�านองไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสิำนเช่ือและเงินกูยื้มระยะยาวซ่ึงกล่าวไวแ้ลว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 15

12. สินทรพัย ์ไม่มีตวัตน

มูลค่าสุำทธิตามบญัชีของสิำนทรพัย ์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสำดำงไดำด้ำงันี้

  (หน่วย: พนับาท)

ซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอร ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

1 มกราคม 2564 72,387 72,332

ซือ้เพ่ิม 18,374 18,374

ตดัำจ�าหน่าย (9,768) (9,768)

31 ธนัวาคม 2564 80,993 80,938

ซือ้เพ่ิม 1,166 1,166

ตดัำจ�าหน่าย (93) (93)

31 ธนัวาคม 2565 82,066 82,011

การตดัจ�าหน่าย

1 มกราคม 2564 45,789 45,749

ค่าตดัำจ�าหน่ายสำ�าหรบัปี 5,765 5,765

 ตดัำจ�าหน่าย (9,177) (9,177)

31 ธนัวาคม 2564 42,377 42,337

ค่าตดัำจ�าหน่ายสำ�าหรบัปี 6,414 6,414

31 ธนัวาคม 2565 48,791 48,751

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า

1 มกราคม 2564 15 -

  (หน่วย: พนับาท)

ซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอร ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2564 15 -

31 ธนัวาคม 2565 15 -

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

31 ธนัวาคม 2564 38,601 38,601

31 ธนัวาคม 2565 33,260 33,260

13. เงินกูยื้มระยะส ัน้จากสถาบนัการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

ทรสัำตรี์ซีท 25,893 35,992

รวมเงินกูยื้มระยะสำัน้จากสำถาบนัการเงิน 25,893 35,992

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 เงินกูยื้มระยะสำัน้จากสำถาบนัการเงินคิดำดำอกเบีย้ตามอตัราดำอกเบีย้ในตลาดำ
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14. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น

   (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 289,021 254,298 278,517 250,174

เจา้หนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 11,382 6,959

เจา้หนีอ่ื้น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 34,598 39,016 34,594 39,011

เงินรบัล่วงหนา้ค่าสิำนคา้ 52,628 41,577 52,628 41,577

เจา้หนีค่้าซือ้เคร่ืองจกัร 362 6,424 362 6,424

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,937 13,982 11,819 13,866

รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 388,546 355,297 389,302 358,011

15. เงินกูยื้มระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท)

เงินกู ้ อตัราดอกเบีย้ การช�าระคืน
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564

1.1  อา้งอิงกบั MLR(1) ช�าระคืนเป็นรายเดืำอนเร่ิมตัง้แต่เดืำอน
ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 165,500 343,500

1.2 อา้งอิงกบั BIBOR 1M(2) ช�าระคืนเป็นรายเดืำอนเร่ิมตัง้แต่เดืำอน
ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 165,500 343,500

รวม 331,000 687,000

หกั: ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดัำบญัชี (2,256) (4,378)

เงินกูยื้มสุำทธิ 328,744 682,622

หกั: ส่ำวนท่ีถงึก�าหนดำช�าระภายในหน่ึงปี (154,382) (154,207)

เงินกูยื้มระยะยาว - สุำทธิจากส่ำวนท่ีถงึก�าหนดำช�าระภายในหน่ึงปี 174,362 528,415

(1) MLR (Minimum Loan Rate) หมายถงึ อตัราดำอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดีำ

(2) BIBOR 1M หมายถงึ Bangkok Interbank Offered Rate สำ�าหรบัระยะเวลา 1 เดืำอน

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไดำท้�าสำญัญาเงินกูก้บัธนาคารพาณิชยส์ำองแห่งในวงเงินกูยื้มจ�านวน 1,275.5 ลา้นบาท  
ซ่ึงเป็นวงเงินกูยื้มระยะยาวจ�านวน 700 ลา้นบาท และวงเงินสิำนเช่ือหมุนเวียนจ�านวน 575.5 ลา้นบาท สำ�าหรบัวงเงินกูยื้มระยะยาว
มีวตัถุประสำงคเ์พ่ือใชช้�าระเงินกูยื้มและหนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่าตามท่ีระบุในสำญัญาเงินกู ้เงินกูยื้มดำงักล่าวค�า้ประกนัโดำยการจ�านอง
ท่ีดิำนและ ส่ิำงปลูกสำรา้ง และเคร่ืองจกัร สำญัญาเงินกูยื้มฉบบัดำงักล่าวไดำก้�าหนดำขอ้ปฏิบติัและขอ้จ�ากดัำ บางประการ ซ่ึงรวมถงึ
การดำ�ารงอตัราส่ำวนทางการเงิน เช่น การดำ�ารงอตัราส่ำวนหนีสิ้ำนต่อส่ำวนของ ผูถื้อหุน้ และอตัราส่ำวนความสำามารถในการช�าระหนี้
ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก�าหนดำในสำญัญา เป็นตน้
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูยื้มระยะยาวสำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดำดำงันี้

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

ยอดำคงเหลือตน้ปี 682,622 121,390

กูเ้พ่ิม - 700,000

จ่ายคืนเงินกู้ (356,000) (134,390)

ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดัำบญัชี - (5,417)

ตดัำจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดัำบญัชี - 1,039

ยอดำคงเหลือปลายปี 326,622 682,622

16. สญัญาเช่า 

 กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัท�าสำญัญาเช่าสิำนทรพัยเ์พ่ือใช้ในการดำ�าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดำยมีอายุสำญัญา 4 ปี 

1) สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิำนทรพัยสิ์ำทธิการใชส้ำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สำรุปไดำด้ำงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและส่วน
ปรบัปรุงอาคาร

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ รวม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 10,025 616,344 1,222 627,591

เพ่ิมขึน้ - - 1,328 1,328

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

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

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

โอนจดัำประเภทเป็นท่ีดิำน อาคารและอุปกรณ์ (9,018) - (197) (9,215)

ค่าเส่ืำอมราคาสำ�าหรบัปี - - (332) (332)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 - - 912 912
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2) หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

จ�านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสำญัญาเช่า 712 1,083

หกั: ดำอกเบีย้รอการตดัำจ�าหน่าย (36) (68)

รวม 676 1,015

หกั: ส่ำวนท่ีถงึก�าหนดำช�าระภายในหน่ึงปี (238) (339)

หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า - สุำทธิจากส่ำวนท่ีถงึก�าหนดำช�าระภายในหน่ึง
ปี 438 676

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่าสำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดำดำงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

ยอดำคงเหลือตน้ปี 1,015 247,016

เพ่ิมขึน้ - 1,328

จ่ายช�าระในระหว่างงวดำ (339) (247,329)

ยอดำคงเหลือปลายปี 676 1,015

การวิเคราะหก์ารครบก�าหนดำของจ�านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสำญัญาเช่าเปิดำเผยขอ้มูลอยู่ใน หมายเหตุ 32 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ีำยง
ดำา้นสำภาพคล่อง

3) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรบัรู ใ้นส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

ค่าเส่ืำอมราคาของสิำนทรพัยสิ์ำทธิการใช้ 332 25,527

ดำอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า 32 109

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสำญัญาเช่าระยะสำัน้ 3,317 3,502

4) อ่ืน ๆ  

กลุ่มบริษทัมีกระแสำเงินสำดำจ่ายทัง้หมดำของสำญัญาเช่าสำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จ�านวน 0.1 ลา้นบาท (2564: 250 
ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถงึกระแสำเงินสำดำจ่ายของสำญัญาเช่าระยะสำัน้ สำญัญาเช่าซ่ึงสิำนทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต�่า 
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17. ส�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

จ�านวนเงินสำ�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดำเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน แสำดำงไดำด้ำงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

ส�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานตน้ปี 93,335 80,889

ส่ำวนท่ีรบัรูใ้นงบก�าไรขาดำทุน:

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 12,729 14,934

ตน้ทุนดำอกเบีย้ 1,254 1,481

ตน้ทุนบริการในอดีำตและผลขาดำทุนท่ีเกิดำขึน้จากการจ่ายช�าระผลประโยชน์ 884 -

ส่ำวนท่ีรบัรูใ้นก�าไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จอ่ืน:

(ก�าไร) ขาดำทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสำตรป์ระกนัภยั

ส่ำวนท่ีเกิดำจากการเปล่ียนแปลงขอ้สำมมติดำา้นประชากรศาสำตร์ (11,142) -

ส่ำวนท่ีเกิดำจากการเปล่ียนแปลงขอ้สำมมติทางการเงิน (9,219) -

ส่ำวนท่ีเกิดำจากการปรบัปรุงจากประสำบการณ์ (26,692) -

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (1,908) (3,969)

ส�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานปลายปี 59,241 93,335

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัคาดำว่าจะไม่มีการจ่ายช�าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 
ปีขา้งหนา้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน�า้หนกัในการจ่ายช�าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานของกลุ่ม
บริษทัประมาณ 9.68 ปี

 สำมมติฐานท่ีสำ�าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสำตรป์ระกนัภยั สำรุปไดำด้ำงันี้

(หน่วย: รอ้ยละต่อปี)

2565 2564

อตัราคิดำลดำ 2.77 1.7

อตัราการขึน้เงินเดืำอน 2.96, 4.61 3.5 - 10.0

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ�านวนพนกังาน 0.0 - 38.0 0.0 - 28.0

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสำมมติฐานท่ีสำ�าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ณ วนั
ท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สำรุปไดำด้ำงันี้

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2565 2564

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

อตัราคิดำลดำ (5) 6 (12) 14

อตัราการขึน้เงินเดืำอน 6 (5) 13 (12)

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ�านวนพนกังาน (5) 1 (12) 5
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18. ทุนเรือนหุน้/ใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสำามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดำมี้มติอนุมติัในเร่ืองดำงัต่อไปนี้

ก) ออกใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิท่ีจะซือ้หุน้สำามญัของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-W3) จ�านวน 209,119,846 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิำม
ตามสำดัำส่ำวนการถือหุน้ โดำยไม่คิดำมูลค่าในอตัราส่ำวน 4 หุน้สำามญัเดิำมต่อ 1 ใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ 

รายละเอียดำของใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ (SMT-W3) มีดำงันี้

อายุของใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ - 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกเสำนอขาย

อตัราการใชสิ้ำทธิ - ใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ 1 หน่วย มีสิำทธิซือ้หุน้สำามญัไดำ ้1 หุน้ เวน้แต่ มีการปรบัสิำทธิตาม
เง่ือนไขการปรบัสิำทธิ

ราคาการใชสิ้ำทธิ - 4 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มีการปรบัสิำทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิำทธิ

ระยะเวลาการใชสิ้ำทธิ - วนัท�าการสุำดำทา้ยของเดืำอนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคมของแต่ละปี
ตลอดำอายุของใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ สำ�าหรบัการใชสิ้ำทธิครัง้สุำดำทา้ยคือวนัครบก�าหนดำ
อายุของใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไดำจ้ดัำสำรรใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-W3 จ�านวน 209,119,366 หน่วย โดำยก�าหนดำวนั
ใชสิ้ำทธิครัง้แรกคือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และก�าหนดำวนัใชสิ้ำทธิครัง้สุำดำทา้ยคือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2567 และบริษทัฯ ไดำ้
ดำ�าเนินการยกเลิกใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-W3 ท่ีคงเหลือจ�านวน 480 หน่วย

ข) ออกใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิท่ีจะซือ้หุน้สำามญัของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-WC) จ�านวน 17,000,000 หน่วยใหแ้ก่กรรมการและ/
หรือพนกังานของบริษทัฯ ซ่ึงจดัำสำรรใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัฯ โดำยไม่ผ่านผูร้บัช่วงซือ้หลกัทรพัย ์โดำย
ผูท่ี้จะไดำร้บัการจดัำสำรรจะตอ้งมีสำถานะเป็นกรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัฯ ณ วนัท่ีมีการจดัำสำรร ทัง้นี ้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัำสำรรใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัฯ แต่ละราย และคณะ
กรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั โดำยการจดัำสำรรพิจารณาจากอายุงาน ต�าแหน่งงาน ประสำบการณ ์และความสำ�าคญัต่อ
องคก์ร รวมถงึประสิำทธิภาพและความสำามารถในการท�างานตามความเหมาะสำม 

ใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิดำงักล่าวเป็นชนิดำระบุช่ือผูถื้อและไม่สำามารถเปล่ียนมือไดำ ้ยกเวน้เป็นการโอนทางมรดำก มีอายุ 3 ปีนบั
จากวนัท่ีออกเสำนอขาย (2 มิถุนายน 2564) และสำามารถใชสิ้ำทธิไดำปี้ละ 2 ครัง้ ทุกวนัท�าการสุำดำทา้ยของเดืำอนมิถุนายนและ
ธนัวาคมของแต่ละปีตลอดำอายุของใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ สำ�าหรบัการใชสิ้ำทธิครัง้สุำดำทา้ยคือ วนัครบก�าหนดำอายุของใบสำ�าคญั
แสำดำงสิำทธิ (28 มิถุนายน 2567)

ใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ (SMT-WC) มีอตัราการใชสิ้ำทธิ ราคาการใชสิ้ำทธิ ขอ้จ�ากดัำการใชสิ้ำทธิ และมูลค่ายุติธรรมโดำยประมาณ ณ 
วนัท่ีใหสิ้ำทธิดำงันี้

อายุของใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ - 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกเสำนอขาย

อตัราการใชสิ้ำทธิ - ใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ 1 หน่วย มีสิำทธิซือ้หุน้สำามญัไดำ ้1 หุน้ เวน้แต่ มีการปรบัสิำทธิตาม
เง่ือนไขการปรบัสิำทธิ

ราคาการใชสิ้ำทธิ - 4 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มีการปรบัสิำทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิำทธิ

ระยะเวลาการใชสิ้ำทธิ - วนัท�าการสุำดำทา้ยของเดืำอนมิถุนายนและธนัวาคมของแต่ละปีตลอดำอายุของใบสำ�าคญั
แสำดำงสิำทธิ สำ�าหรบัการใชสิ้ำทธิครัง้สุำดำทา้ยคือวนัครบก�าหนดำอายุของใบสำ�าคญัแสำดำง
สิำทธิ

ขอ้จ�ากดัำการใชสิ้ำทธิ - ปีท่ี 1 (ครัง้ท่ี 1 และ 2)
สำามารถใชสิ้ำทธิไดำ้ไม่เกินรอ้ยละ 35 ของใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิทัง้หมดำท่ีแต่ละคนไดำร้บั
การจดัำสำรรจากบริษทัฯ 

ปีท่ี 2 (ครัง้ท่ี 3 และ 4)
สำามารถใชสิ้ำทธิไดำ้ไม่เกินรอ้ยละ 35 ของใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิทัง้หมดำท่ีแต่ละคนไดำ้
รบัการจดัำสำรรจากบริษทัฯ (สำามารถใชสิ้ำทธิสำะสำมรวมไม่เกินรอ้ยละ 70 ของใบสำ�าคญั
แสำดำงสิำทธิทัง้หมดำ)

ปีท่ี 3 (ครัง้ท่ี 5 และ 6)
สำามารถใชสิ้ำทธิในส่ำวนท่ีเหลือทัง้หมดำไดำ ้(สำามารถใชสิ้ำทธิสำะสำมรวมไดำร้อ้ยละ 100 ของ
ใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิทัง้หมดำ)

มูลค่ายุติธรรมโดำยประมาณ 
ณ วนัท่ีใหสิ้ำทธิของสิำทธิซือ้หุน้
แต่ละสิำทธิ

- 2.09 - 2.27 บาท

มูลค่ายุติธรรมโดำยประมาณ ณ วนัท่ีใหสิ้ำทธิของสิำทธิซือ้หุน้แต่ละสิำทธิค�านวณโดำยใชแ้บบจ�าลองการก�าหนดำราคาสิำทธิตามสูำตร
ของ Black Scholes ขอ้มูลน�าเขา้แบบจ�าลอง ไดำแ้ก่ ราคาหุน้สำามญัของบริษทัฯ ณ วนัท่ีใหสิ้ำทธิ ซ่ึงเท่ากบั 4.90 บาท ราคาใชสิ้ำทธิ 
4.00 บาท ความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดำหวงัรอ้ยละ 57.50 - 62.70 ต่อปี อตัราผลตอบแทนเงินปันผลท่ีคาดำหวงัรอ้ยละ 0 ของ
ก�าไรสุำทธิ อายุของสิำทธิซือ้หุน้ 3 ปี 2 เดืำอน และอตัราดำอกเบีย้ปลอดำความเส่ีำยงรอ้ยละ 0.56 - 0.72 ต่อปี

ในระหว่างปี 2565 บริษทัฯ บนัทกึค่าใชจ่้ายสำ�าหรบัโครงการใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิดำงักล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 7.7 ลา้น
บาท (2564: 16.6 ลา้นบาท) ซ่ึงแสำดำงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานพรอ้มกบัรบัรู ้"สำ�ารองส่ำวนทุนจากการจ่ายโดำยใชหุ้น้
เป็นเกณฑ"์ ในส่ำวนของผูถื้อหุน้ดำว้ยจ�านวนเดีำยวกนั

การเปล่ียนแปลงของทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแลว้และจ�านวนหน่วยของใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิท่ีจะซือ้หุน้สำามญั
มีรายละเอียดำดำงันี้
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งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

จ�านวน
ใบส�าคญั 

แสดงสิทธิ

SMT-W3

จ�านวน
ใบส�าคญั 

แสดงสิทธิ

SMT-WC

ทุนออก
จ�าหน่าย

และช�าระ
เต็มมูลค่า

แลว้

ส่วนเกิน
มูลค่า หุน้

สามญั
เงินรบัล่วง
หนา้ ค่าหุน้

วนัท่ีจด
ทะเบียน 

เพ่ิมทุนกบั

กระทรวง
พาณิชย ์

(พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท)

ยอดำคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - - 836,479 413,349 -

ออกใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิในเดืำอนมิถุนายน 
2564 209,119 17,000 -

- -

ใชสิ้ำทธิในเดืำอนกนัยายน 2564
(12) - 12 36

- 8 ตุลาคม 
2564

ใชสิ้ำทธิในเดืำอนธนัวาคม 2564 (100) (4,932) - - 20,129

สิำทธิลดำลงจากพนกังานลาออกระหว่างปี - (798) - - -

ยอดำคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 209,007 11,270 836,491 413,385 20,129

จดำทะเบียนเพ่ิมทุนเดืำอนมกราคม 2565
5,032 15,097

(20,129) 6 มกราคม 
2565

ใชสิ้ำทธิในเดืำอนมิถุนายน 2565

- (188) 188 563

 7 
กรกฎาคม 

2565

ใชสิ้ำทธิในเดืำอนธนัวาคม 2565
- (3,841) - -

15,364 6 มกราคม 
2566

สิำทธิลดำลงจากพนกังานลาออกระหว่างปี - (1,383) - - -

ยอดำคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  209,007  5,858 841,711 429,045 15,364

19. หุน้ทุนซือ้คืน

 เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติใหซื้อ้หุน้สำามญัคืนจ�านวนไม่เกิน 60,000,000 หุน้ คิดำ
เป็นรอ้ยละ 7.13 ของหุ้นท่ีจ�าหน่ายแลว้ทัง้หมดำของบริษทัฯ และวงเงินสูำงสุำดำ ในการซือ้คืนเท่ากบั 240 ลา้นบาท เพ่ือ
วตัถุประสำงค ์ในการบริหารทางการเงิน โดำยท�าการซือ้คืนหุน้ในตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 
2565 ถงึวนัท่ี 25 เมษายน 2566 และคณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาก�าหนดำระยะเวลาการจ�าหน่ายหุน้ท่ีซือ้คืนแลว้
ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 3 ปี นบัจากการซือ้หุน้คืนเสำร็จสิำน้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯ มีหุน้สำามญัซือ้คืนจ�านวน 3,343,800 หุน้ เป็นจ�านวนเงิน 17.4 ลา้นบาท ซ่ึงจ�านวนดำงั
กล่าวแสำดำงเป็นส่ำวนหกัในส่ำวนของผูถื้อหุน้ตามวิธีราคาทุน ราคาตลาดำของ หุน้สำามญัซือ้คืนดำงักล่าวค�านวณจากราคาปิดำ
ของหุน้ในตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท�าการสุำดำทา้ยของปีมีมูลค่าประมาณ 16.9 ลา้นบาท

 บริษทัฯ ตอ้งกนัก�าไรสำะสำมไวเ้ป็นเงินสำ�ารองเท่ากบัจ�านวนเงินท่ีไดำจ่้ายซือ้หุน้คืนจนกว่าจะมีการจ�าหน่ายหุน้ท่ีซือ้คืนไดำห้มดำ 
หรือลดำทุนท่ีช�าระแลว้โดำยวิธีตดัำหุน้ซือ้คืนท่ีจ�าหน่ายไม่หมดำแลว้แต่กรณี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯ ไดำจ้ดัำสำรรก�าไร
สำะสำมจ�านวน 17.4 ลา้นบาทเป็นสำ�ารองหุน้สำามญัซือ้คืนเท่ากบัจ�านวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดำจ่้ายซือ้หุน้คืน 

20. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมติัโดย
เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

(พนับาท) (บาท)

เงินปันผลจ่ายประจ�าปี 2564 ท่ีประชุมสำามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัท่ี 28 เมษายน 2565 42,076 0.05

รวมเงินปันผลสำ�าหรบัปี 2565 42,076 0.05

21. ส�ารองตามกฎหมาย

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ�ากดัำ พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัำสำรรก�าไรสุำทธิประจ�า
ปีส่ำวนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสำ�ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก�าไรสุำทธิประจ�าปี หกัดำว้ยยอดำขาดำทุนสำะสำมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทุนสำ�ารองนีจ้ะมีจ�านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของ ทุนจดำทะเบียน สำ�ารองตามกฎหมายดำงักล่าวไม่สำามารถน�าไปจ่ายเงินปันผล
ไดำ ้ในระหว่างปี 2565 บริษทัฯ จดัำสำรรก�าไรสุำทธิประจ�าปีไวเ้ป็นสำ�ารองตามกฎหมายจ�านวน 15.2 ลา้นบาท (2564: 11 ลา้นบาท) 

22. ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน

 ส่ำวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิำนไม่สำามารถน�ามาหกักบัขาดำทุนสำะสำมและไม่สำามารถจ่ายเป็น เงินปันผลไดำ้
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23. ตน้ทุนทางการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

ค่าใชจ่้ายดำอกเบีย้ของเงินกูยื้ม 29,106 24,094

ค่าใชจ่้ายดำอกเบีย้ของหนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า 32 5,946

รวม 29,138 30,040

24. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดำว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสำ�าคญัดำงัต่อไปนี้

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

เงินเดืำอน ค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 529,029 535,420 481,534 487,925

ค่าเส่ืำอมราคาและค่าตดัำจ�าหน่าย 225,088 249,311 225,088 249,311

วตัถุดิำบและวสัำดุำสิำน้เปลืองใช้ไป 1,328,346 1,214,311 1,328,346 1,214,311

การเปล่ียนแปลงในสิำนคา้สำ�าเร็จรูปและ งานระหว่างท�า 111,807 52,413 111,807 52,414

25. ภาษีเงินได ้

 ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดำส้ำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สำรุปไดำด้ำงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:

ภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคลสำ�าหรบัปี 211 136 - -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี: 

ภาษีเงินไดำร้อการตดัำบญัชีจากการเกิดำผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราว 13,196 (39,115) 13,195 (39,144)

ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ใน งบก�าไร
ขาดทุน 13,407 (38,979) 13,195 (39,144)

จ�านวนภาษีเงินไดำท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่ำวนประกอบแต่ละส่ำวนของก�าไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จอ่ืนสำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
และ 2564 สำรุปไดำด้ำงันี ้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ภาษีเงินไดำร้อการตดัำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก�าไรขาดำทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสำตรป์ระกนัภยั

4,705 3,103 4,705 3,103

4,705 3,103 4,705 3,103



117แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

รายการกระทบยอดำระหว่างก�าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้าย (รายไดำ)้ ภาษีเงินไดำมี้ดำงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ก�าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคล 317,212 171,236 316,737 169,058

อตัราภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคล รอ้ยละ 8.84, 
10, 20, 21

รอ้ยละ 8.84, 
10, 20, 21

รอ้ยละ 10, 20 รอ้ยละ 10, 20

ก�าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดำนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 37,588 33,938 37,433 33,812

สิำนทรพัยภ์าษีเงินไดำร้อการตดัำบญัชีท่ีไม่ไดำบ้นัทกึใน
ระหว่างปี เน่ืองจากอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอ 911 961 - -

ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดำทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดำร้บัรูใ้นงวดำก่อนซ่ึงน�ามาใชล้ดำค่าใชจ่้ายภาษีเงิน
ไดำปั้จจุบนั (13,471) (2,044) (13,471) (2,044)

ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดำทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดำร้บัรูใ้นงวดำก่อนซ่ึงน�ามาใชล้ดำค่าใชจ่้ายภาษีเงิน
ไดำร้อตดัำบญัชี - (39,109) - (39,109)

การปรบัลดำมูลค่าของสิำนทรพัยภ์าษีเงินไดำร้อการตดัำ
บญัชี (622) - (622) -

ผลกระทบทางภาษีสำ�าหรบั:

การส่ำงเสำริมการลงทุน (หมายเหตุ 25) (11,591) (31,820) (11,591) (31,820)

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,453 103 1,453 103

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิำทธิหกัไดำเ้พ่ิมขึน้ (898) (1,018) (18) (86)

อ่ืน ๆ 36 10 11 -

รวม (11,000) (32,725) (10,145) (31,803)

ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดำท่ี้แสำดำงอยู่ในงบก�าไร
ขาดำทุน 13,406 (38,979) 13,195 (39,144)

ส่ำวนประกอบของสิำนทรพัยภ์าษีเงินไดำร้อการตดัำบญัชีและหนีสิ้ำนภาษีเงินไดำร้อการตดัำบญัชี ประกอบดำว้ยรายการดำงัต่อไปนี้

(หน่วย: พนับาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ค่าเผ่ือผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้ 1,023 251 1,023 251

ค่าเผ่ือการลดำลงของมูลค่าสิำนคา้คงเหลือ 6,303 2,439 6,303 2,439

สำ�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,924 9,334 5,924 9,334

ขาดำทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดำใ้ช้ 11,096 30,223 11,096 30,223

รวม 24,346 42,247 24,346 42,247

หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ส่ำวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิำน 7,143 7,143 7,143 7,143

รวม 7,143 7,143 7,143 7,143

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯ มีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดำทุนทางภาษี ท่ียงัไม่ไดำใ้ชจ้�านวน 565 ลา้น
บาท (เฉพาะบริษทั: 554 ลา้นบาท) (2564: 684 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั: 646 ลา้นบาท)) ท่ีบริษทัฯ ไม่ไดำบ้นัทกึสิำนทรพัยเ์งินไดำ้
รอการตดัำบญัชีเน่ืองจากบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯ อาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน�าผลแตกต่าง
ชั่วคราวและผลขาดำทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดำ้
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26. การส่งเสริมการลงทุน

 บริษทัฯ ไดำร้บัสิำทธิพิเศษทางดำา้นภาษีอากรจากคณะกรรมการส่ำงเสำริมการลงทุน ภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก�าหนดำไว ้บริษทัฯ 
ไดำร้บัสิำทธิประโยชนท์างดำา้นภาษีอากรท่ีมีสำาระสำ�าคญัดำงัต่อไปนี้

รายะละเอียดของบตัรส่งเสริมการลงทุน

1. บตัรส่ำงเสำริมเลขท่ี 58-2578-0-00-2-0 1500(2)/2558 5195(1)/2556 1167(1)/2555

2. เพ่ือส่ำงเสำริมการลงทุนใน
กิจการ

ผลิตเคร่ืองมือแพทย์ ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสำ ์
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

 ผลิต Semiconductor
 เช่น Integrated
 Circuit และ Printed
 Circuit Board
 Assembly (PCBA)

ผลิต RFID WAFER

3. สิำทธิประโยชนส์ำ�าคญัท่ีไดำ้
รบั

 3.1 ไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดำ้
นิติบุคคลสำ�าหรบัก�าไรท่ีไดำ้
จากการประกอบกิจการท่ีไดำ้
รบัการส่ำงเสำริมตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่ำงเสำริม

8 ปี 7 ปี (ภาษีท่ีไดำร้บัยกเวน้
มีมูลค่าไม่เกิน 5.06 ลา้น
บาท)

8 ปี (ภาษีท่ีไดำร้บัยกเวน้
 มีมูลค่าไม่เกิน 119.34
ล้ า น บ า ท  สำ� า ห รั บ
โครงการ PCBA)

8 ปี

3.2 ไดำร้บัลดำหย่อนภาษีเงิน
ไดำนิ้ติบุคคลสำ�าหรบัก�าไรท่ีไดำ้
จากการประกอบกิจการท่ีไดำ้
รบัการส่ำงเสำริมในอตัรารอ้ย
ละ 50 ของอัตราปกติ มี
ก�าหนดำ 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้
ก�าหนดำไดำร้บัยกเวน้ภาษีเงิน
ไดำนิ้ติบุคคล

ไม่ไดำร้บั ไม่ไดำร้บั ไดำร้บั ไดำร้บั

3.3 ไดำร้บัยกเวน้อากรขาเขา้
สำ� าหรับเคร่ืองจักรตามท่ี
ค ณ ะ กร ร ม การ พิจาร ณา
อนุมติั

ไดำร้บั ไดำร้บั ไดำร้บั ไดำร้บั

4. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ำทธิตามบตัรส่ำง
เสำริม

16 มกราคม 2561 24 กุมภาพนัธ ์2560 1 มีนาคม 2557 2 พฤษภาคม 2557

รายไดำข้องบริษทัฯ สำ�าหรบัปีจ�าแนกตามกิจการท่ีไดำร้บัการส่ำงเสำริมการลงทุนและไม่ไดำร้บัการส่ำงเสำริมการลงทุนสำามารถสำรุป
ไดำด้ำงัต่อไปนี้

(หน่วย: พนับาท)

กิจการท่ีไดร้บัการ
ส่งเสริม

กิจการท่ีไม่ไดร้บัการ
ส่งเสริม

รวม

2565 2564 2565 2564 2565 2564

รายไดำจ้ากการขาย

รายไดำจ้ากการขายในประเทศ 296,506 240,707 55,400 4,513 351,906 245,220

รายไดำจ้ากการส่ำงออกทางตรง 1,329,895 1,896,113 1,135,653 13,812 2,465,548 1,909,925

รวมรายไดำจ้ากการขาย 1,626,401 2,136,820 1,191,052 18,325 2,817,454 2,155,145

27. ก�าไรต่อหุน้

 ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดำยหารก�าไรสำ�าหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จอ่ืน) ดำว้ย
จ�านวนถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกัของหุน้สำามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี

 ก�าไรต่อหุน้ปรบัลดำค�านวณโดำยหารก�าไรสำ�าหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จอ่ืน) ดำว้ยผล
รวมของจ�านวนหุน้สำามญัถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี กบัจ�านวนถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกัของหุน้สำามญัท่ีบริษทัฯ 
อาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สำามญัเทียบเท่าปรบัลดำทัง้สิำน้ใหเ้ป็นหุน้สำามญั โดำยสำมมติว่าไดำมี้การแปลงเป็นหุน้สำามญั ณ วนั
ตน้ปี หรือ ณ วนัออกหุน้สำามญัเทียบเท่า 
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 ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก�าไรต่อหุน้ปรบัลดำแสำดำงการค�านวณไดำด้ำงันี้

งบการเงินรวม

ก�าไรส�าหรบัปี
จ�านวนหุน้สามญั ถวั

เฉล่ียถ่วงน ้ำาหนกั ก�าไรต่อหุน้

2565 2564 2565 2564 2565 2564

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

ก�าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน

ก�าไรส่ำวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 303,524 209,703 841,546 836,491 0.36 0.25

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลด

 ใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-W3 - - 38,875 44,650

ใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-WC - - 406 2,836

ก�าไรต่อหุน้ปรบัลด

ก�าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำามญัสำมมติว่ามีการ
ใชสิ้ำทธิซือ้หุน้สำามญัจากใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ

303,524 209,703 880,827 883,977 0.34 0.24

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรส�าหรบัปี จ�านวนหุน้สามญั ถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ำาหนกั

ก�าไรต่อหุน้

2565 2564 2565 2564 2565 2564

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

ก�าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน

ก�าไรส่ำวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 303,178 208,203 841,546 836,491 0.36 0.25

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลด

ใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-W3 - - 38,875 44,650

ใบสำ�าคญัแสำดำงสิำทธิ SMT-WC - - 406 2,836

ก�าไรต่อหุน้ปรบัลด

ก�าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำามญัสำมมติว่ามี
การใชสิ้ำทธิซือ้หุน้สำามญัจากใบสำ�าคญัแสำดำง
สิำทธิ

303,178 208,203 880,827 883,977 0.34 0.24
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28. ขอ้มูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 ขอ้มูลส่ำวนงานดำ�าเนินงานท่ีน�าเสำนอนีส้ำอดำคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ�านาจตดัำสิำนใจสูำงสุำดำดำา้นการดำ�าเนิน
งานไดำร้บัและสำอบทานอย่างสำม�่าเสำมอเพ่ือใชใ้นการตดัำสิำนใจในการจดัำสำรรทรพัยากรใหก้บัส่ำวนงานและประเมินผลการดำ�าเนิน
งานของส่ำวนงาน 

 เพ่ือวตัถุประสำงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัำโครงสำรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์2 ส่ำวนงาน 
คือ ธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้ส่ำวนอิเล็กทรอนิกสำ ์(Microelectronics Module Assembly: MMA) และธุรกิจการประกอบ
และทดำสำอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit Packaging: IC Packaging) และตามท่ีตัง้ของส่ำวนงาน คือ ส่ำวนงานท่ีตัง้
อยู่ในประเทศไทย และส่ำวนงานท่ีตัง้อยู่ในประเทศสำหรฐัอเมริกา

 กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่ำวนงานดำ�าเนินงานเป็นส่ำวนงานท่ีรายงานขา้งตน้

 ผูมี้อ�านาจตดัำสิำนใจสูำงสุำดำสำอบทานผลการดำ�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถุประสำงคใ์นการตดัำสิำนใจเก่ียว
กบัการจดัำสำรรทรพัยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ ประเมินผลการปฏิบติังานของส่ำวนงานโดำยพิจารณา
จากก�าไรหรือขาดำทุนจากการดำ�าเนินงาน และสิำนทรพัยร์วมซ่ึงวดัำมูลค่าโดำยใชเ้กณฑเ์ดีำยวกบัท่ีใช้ในการวดัำก�าไรหรือขาดำทุน
จากการดำ�าเนินงานและสิำนทรพัยร์วมในงบการเงิน

 การบนัทกึบญัชีสำ�าหรบัรายการระหว่างส่ำวนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดีำยวกบัการบนัทกึบญัชีสำ�าหรบัรายการธุรกิจ
กบับุคคลภายนอก

 ขอ้มูลรายไดำแ้ละก�าไรของส่ำวนงานของกลุ่มบริษทัสำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดำงัต่อไปนี้

(หน่วย: ลา้นบาท)
ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

ธุรกิจการผลิต
และประกอบ

ชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส ์

ธุรกิจการประกอบและทดสอบแผง
วงจรไฟฟ้ารวม

ต ัง้อยู่ใน
ประเทศไทย

ต ัง้อยู่ใน
ประเทศไทย

ต ัง้อยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมริกา

การตดัรายการ
ระหว่างกนั

งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564
รายไดำจ้ากการขายให้

ลูกคา้ภายนอก
1,564 1,141 310 257 961 785 - - 2,835 2,183

รายไดำร้ะหว่างส่ำวนงาน - - 943 757 - - (943) (757) - -

รวมรายไดำ้ 1,564 1,141 1,253 1,014 961 785 (943) (757) 2,835 2,183

ก�าไรจากการดำ�าเนินงาน
ตามส่ำวนงาน

184 218 380 176 27 28 - - 591 422

รายไดำอ่ื้น 81 58

ค่าใชจ่้ายในการขายและ
จดัำจ�าหน่าย

(92) (62)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (228) (216)

ขาดำทุนจากตราสำาร
อนุพนัธ ์

(7) -

ตน้ทุนทางการเงิน (29) (30)

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินไดำ้

(13) 39

ก�าไรส่ำวนท่ีเป็นของผูมี้ส่ำวนไดำเ้สีำยท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษทัย่อย - (1)

ก�าไรส่ำวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 303 210
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 รายไดำจ้ากลูกคา้ภายนอกก�าหนดำขึน้ตามสำถานท่ีตัง้ของลูกคา้

  (หน่วย: พนับาท)

2565 2564

รายไดำจ้ากลูกคา้ภายนอก 

 ประเทศไทย 352,994 245,219

 สำหรฐัอเมริกา 1,950,566 1,594,364

 ประเทศอ่ืน ๆ 531,901 343,023

รวม (ตามงบการเงินรวม) 2,835,461 2,182,606

 สิำนทรพัย ์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสิำนทรพัยภ์าษีเงินไดำร้อการตดัำบญัชี) เป็นของกิจการท่ีตัง้อยู่ใน
ประเทศไทย

 ในปี 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดำจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ�านวนส่ีำรายเป็นจ�านวนเงินประมาณ 895 ลา้นบาท 507 ลา้นบาท 302 ลา้น
บาท และ 287 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่ำวนงานธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้ส่ำวนอิเล็กทรอนิกสำ ์และธุรกิจการประกอบและ
ทดำสำอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (2564: มีรายไดำจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ�านวนสำามรายเป็นจ�านวนเงินประมาณ 641 ลา้นบาท 494 
ลา้นบาท และ 226 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่ำวนงานธุรกิจการผลิตและประกอบชิน้ส่ำวนอิเล็กทรอนิกสำ ์และธุรกิจการประกอบ
และทดำสำอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม)

29. กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ

 บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนกังานไดำร่้วมกนัจดัำตัง้กองทุนสำ�ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญติักองทุนสำ�ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 โดำยบริษทัฯ บริษทัย่อย และพนกังานจะจ่ายสำมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดืำอนในอตัรารอ้ยละ 3 ถงึรอ้ยละ 10 ของเงิน
เดืำอน กองทุนสำ�ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดำยบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัำการกองทุนกสิำกรไทย จ�ากดัำ และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือ
พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าดำว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษทัรบัรูเ้งินสำมทบดำงักล่าว
เป็นค่าใชจ่้ายจ�านวน 10 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ : 10 ลา้นบาท) (2564: 12 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ : 12 ลา้นบาท))

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้

30.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกบัสญัญาใหบ้ริการระยะยาว

 บริษทัฯ ไดำท้�าสำญัญาการรบัความช่วยเหลือทางเทคนิคและการขายกบัท่ีปรกึษา ภายใตเ้ง่ือนไขของสำญัญาบริษทัฯ ตอ้งช�าระ
ค่าท่ีปรึกษาเป็นรายเดืำอนตามอตัราท่ีระบุในสำญัญา นอกจากนี ้ บริษทัฯ ตอ้งจ่ายค่านายหนา้เป็นรายเดืำอนตามท่ีระบุใน
สำญัญาดำว้ย ซ่ึงในระหว่างปีสิำน้สุำดำวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภายใตส้ำญัญาดำงักล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 
15.4 ลา้นบาท (2564: 14.1 ลา้นบาท)

30.2 สญัญาซือ้ไฟฟ้า

 บริษทัฯ ไดำท้�าสำญัญาซือ้กระแสำไฟฟ้ากบับริษทัแห่งหน่ึงตามจ�านวนและราคาท่ีก�าหนดำไวใ้นสำญัญา สำญัญาดำงักล่าวมีระยะ
เวลา 15 ปี และจะสิำน้สุำดำสำญัญาในเดืำอนกนัยายน 2572

30.3 การค�า้ประกนั

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีหนงัสืำอค�า้ประกนัซ่ึงออกโดำยธนาคารในนามบริษทัฯ เหลืออยู่เป็นจ�านวน
เงิน 3 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดำว้ย หนงัสืำอค�า้ประกนัเพ่ือค�า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าเป็นจ�านวนเงิน 2 ลา้นบาท และเพ่ือค�า้ประกนั
การปฏิบติังานตามสำญัญาเป็นจ�านวนเงิน 1 ลา้นบาท

31. ล�าดบัช ัน้ของมูลค่ายุติธรรม

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีท่ีดิำนท่ีแสำดำงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบั 91 ลา้นบาท และมี
ล�าดำบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดำบั 3

 ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดำบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรม
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32. เคร่ืองมือทางการเงิน

32.1 ตราสารอนุพนัธ ์

   (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ ์

หนีสิ้ำนตราสำารอนุพนัธท่ี์ไม่ไดำก้�าหนดำใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัความเส่ีำยง

สำญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 7,162 251 7,162 251

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ ์ 7,162 251 7,162 251

ตราสารอนุพนัธท่ี์ไม่ไดก้�าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง

 กลุ่มบริษทัใชส้ำญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือบริหารความเส่ีำยงในการท�าธุรกรรมบางส่ำวน โดำยเขา้ท�าสำญัญา
ดำงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสำอดำคลอ้งกบัความเส่ีำยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการอา้งอิงซ่ึงมีอายุสำญัญา
โดำยทั่วไปตัง้แต่ 3 เดืำอนถงึ 6 เดืำอน

32.2 วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสำ�าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดำว้ย เงินสำดำและรายการเทียบเท่าเงินสำดำ ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น 
เงินใหกู้ยื้มแก่บริษทัย่อย เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า เงินกูยื้มระยะสำัน้ และเงินกูยื้มระยะยาวจาก
สำถาบนัการเงิน กลุ่มบริษทัมีความเส่ีำยงทางการเงิน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดำงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเส่ีำยง ดำงันี้

ความเส่ียงดา้นเครดิต

กลุ่มบริษทัมีความเส่ีำยงดำา้นเครดิำตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้นและเงินใหกู้ยื้ม โดำยจ�านวนเงินสูำงสุำดำท่ีกลุ่ม
บริษทัอาจตอ้งสูำญเสีำยจากการใหสิ้ำนเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสำดำงอยู่ใน งบแสำดำงฐานะการเงิน 

 ลูกหนีก้ารคา้

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ีำยงโดำยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคุมการใหสิ้ำนเช่ืออย่างเหมาะสำม จงึไม่คาดำว่าจะเกิดำผล
ขาดำทุนทางการเงินท่ีมีสำาระสำ�าคญั นอกจากนี ้กลุ่มบริษทัมีการติดำตามยอดำ คงคา้งของลูกหนีก้ารคา้อย่างสำม�่าเสำมอ และ
มีการประกนัสิำนเช่ือแบบอ่ืน ๆ จากธนาคารและสำถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีช่ือเสีำยง

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่จ�านวนนอ้ยรายและอยู่ในกลุ่มอุตสำาหกรรมเดีำยวกนั ท�าใหบ้ริษทัฯ และ
บริษทัย่อยมีความเส่ีำยงจากการกระจุกตวัของลูกหนี ้ จ�านวนเงินสูำงสุำดำท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูำญเสีำยจากการใหสิ้ำนเช่ือคือ
มูลค่าตามบญัชีของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้นท่ีแสำดำงอยู่ในงบแสำดำงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดำอ้ยค่าทุกวนัสิำน้รอบระยะเวลารายงาน อตัราการตัง้สำ�ารองของผลขาดำทุนดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะ
เกิดำขึน้ค�านวณโดำยพิจารณาจากอายุหนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถงึก�าหนดำช�าระสำ�าหรบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ีำยงดำา้น
เครดิำตท่ีคลา้ยคลงึกนั โดำยจดัำกลุ่มลูกคา้ตามเขตพืน้ท่ีทางภูมิศาสำตร ์ประเภทของผลิตภณัฑ ์ประเภทของลูกคา้และอนัดำบั
ความน่าเช่ือถือของลูกคา้ การค�านวณผลขาดำทุนจากการดำอ้ยค่าดำา้นเครดิำตท่ีคาดำว่าจะเกิดำขึน้ค�านึงถงึผลของความน่าจะ
เป็นถ่วงน�า้หนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสำมเหตุสำมผลและสำามารถสำนบัสำนุนไดำท่ี้มีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียว
กบัเหตุการณ์ในอดีำต สำภาพการณปั์จจุบนัและการคาดำการณส์ำภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

 ความเส่ียงดา้นตลาด

กลุ่มบริษทัมีความเส่ีำยงดำา้นตลาดำ 2 ประเภท ไดำแ้ก่ ความเส่ีำยงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ีำยงจากอตัราดำอกเบีย้ กลุ่ม
บริษทัไดำเ้ขา้ท�าตราสำารอนุพนัธเ์พ่ือบริหารความเส่ีำยงดำงักล่าว ดำงันี้

- สำญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ีำยงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดำขึน้จากการน�าเขา้หรือส่ำง
ออกสิำนคา้

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ีำยงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสำ�าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซือ้วตัถุดิำบ การขายสิำนคา้ และการซือ้เคร่ืองจกัร
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดำยกลุ่มบริษทับริหารความเส่ีำยงโดำยการเขา้ท�าสำญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึง
สำญัญาโดำยส่ำวนใหญ่มีอายุไม่เกินหน่ึงปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ มียอดำคงเหลือของสิำนทรพัยแ์ละหนีสิ้ำนทางการเงินท่ีเป็นสำกุลเงินตราต่าง
ประเทศ ดำงันี้
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สกุลเงิน

สินทรพัยท์างการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นทางการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2565 2564 2565 2564 2565 2564

(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น)
(บาทต่อหน่วยเงินตรา 

ต่างประเทศ)

เหรียญสำหรฐัอเมริกา 13.2 15.3 7.6 7.4 34.5624 33.4199

เยน - - 15.3 3.7 0.2609 0.2906

การวิเคราะหผ์ลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 

ตารางต่อไปนีแ้สำดำงใหเ้ห็นถงึผลกระทบต่อก�าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดำขึน้อย่างสำมเหตุสำม
ผลของอตัราแลกเปล่ียนสำกุลเงินเหรียญสำหรฐัอเมริกา โดำยก�าหนดำใหต้วัแปรอ่ืนทัง้หมดำคงท่ี ทัง้นี ้ผลกระทบต่อก�าไรก่อน
ภาษีนีเ้กิดำจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสิำนทรพัยแ์ละหนีสิ้ำนท่ีเป็นตวัเงิน รวมถงึตราสำารอนุพนัธท่ี์เป็นเงิน
ตราต่างประเทศท่ีไม่ไดำก้�าหนดำใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ีำยง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ทัง้นี ้กลุ่มบริษทั
ไม่มี ความเส่ีำยงอย่างเป็นสำาระสำ�าคญัจากการเปล่ียนแปลงของสำกุลเงินตราต่างประเทศสำกุลเงินอ่ืน

สกุลเงิน

2565 2564

เพ่ิมขึน้ / ลดลง
ผลกระทบต่อ
ก�าไรก่อนภาษี

เพ่ิมขึน้ / ลดลง
ผลกระทบต่อ
ก�าไรก่อนภาษี

(รอ้ยละ) (พนับาท) (รอ้ยละ) (พนับาท)

เหรียญสำหรฐั +4.00 9,884 +1.50 4,235

- 4.00 (9,884) - 1.50 (4,235)

ทัง้นี ้ขอ้มูลนีไ้ม่ใช่การคาดำการณห์รือพยากรณส์ำภาวะตลาดำในอนาคตและควรใชด้ำว้ยความระมดัำระวงั

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้

กลุ่มบริษทัมีความเส่ีำยงจากอตัราดำอกเบีย้ท่ีสำ�าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินใหกู้ยื้ม หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า เงินกูยื้มระยะสำัน้ และ
เงินกูยื้มระยะยาว สิำนทรพัยแ์ละหนีสิ้ำนทางการเงินส่ำวนใหญ่มีอตัราดำอกเบีย้ท่ีปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาดำ หรือมีอตัราดำอกเบีย้
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดำในปัจจุบนั

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ีำยงจากอตัราดำอกเบีย้โดำยการเขา้ท�าสำญัญาแลกเปล่ียนอตัราดำอกเบีย้เพ่ือท่ีจะแลกเปล่ียนระหว่าง
ดำอกเบีย้ตามอตัราผนัแปรและดำอกเบีย้ตามอตัราคงท่ีซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าเงินตน้ และอตัราดำอกเบีย้ท่ีก�าหนดำร่วมกนัไว้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สิำนทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้ำนทางการเงินท่ีสำ�าคญัสำามารถจดัำตามประเภทอตัรา
ดำอกเบีย้ และสำ�าหรบัสิำนทรพัยแ์ละหนีสิ้ำนทางการเงินท่ีมีอตัราดำอกเบีย้คงท่ีสำามารถแยกตามวนัท่ีครบก�าหนดำ หรือวนัท่ีมี
การก�าหนดำอตัราดำอกเบีย้ใหม่ (หากวนัท่ีมีการก�าหนดำอตัราดำอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ไดำด้ำงันี้

(หน่วย: ลา้นบาท)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัรา
ดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลง
ตามราคา

ตลาด

ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย้

รวม

อตัรา
ดอกเบืย้
ท่ีแทจ้ริงภายใน

1 ปี
1 - 5 ปี

(รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสำดำและรายการเทียบเท่า
เงินสำดำ

- - 119 - 119
0.04 - 0.25

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น - - - 370 370 -

- - 119 370 489

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินกูยื้มระยะสำัน้จากสำถาบนัการ
เงิน

26 - - - 26 อตัราดำอกเบีย้
ตลาดำ

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - - - 389 389 -

หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า - 1 - - 1 3.70 - 5.12

เงินกูยื้มระยะยาว - - 328 - 328 อา้งอิง MLR และ
อา้งอิง BIBOR 

1M
26 1 328 389 744
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(หน่วย: ลา้นบาท)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง
ตามราคา

ตลาด

ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย้

รวม

อตัรา
ดอกเบืย้
ท่ีแทจ้ริง

ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี (รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสำดำและรายการเทียบเท่า
เงินสำดำ

- - 36 - 36
0.04 - 0.05

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น - - - 330 330 -

- - 36 330 366

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินกูยื้มระยะสำัน้จากสำถาบนัการ
เงิน

36 - - - 36 อตัราดำอกเบีย้
ตลาดำ

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - - - 355 355 -

หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า - 1 - - 1 3.70 - 6.20

เงินกูยื้มระยะยาว - - 682 - 682 อา้งอิง MLR 
และอา้งอิง 
BIBOR 1M

36 1 682 355 1,074

(หน่วย: ลา้นบาท)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง
ตามราคา

ตลาด

ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย้

รวม

อตัรา
ดอกเบืย้
ท่ีแทจ้ริง

ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี (รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสำดำและรายการเทียบเท่า
เงินสำดำ

- - 99 - 99
0.04 - 0.25

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น - - - 380 380 -

- - 99 380 479

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินกูยื้มระยะสำัน้จากสำถาบนัการ
เงิน

26 - - - 26 อตัราดำอกเบีย้
ตลาดำ

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - - - 389 389 -

หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า - 1 - - 1 3.70 - 5.12

เงินกูยื้มระยะยาว - - 328 - 328 อา้งอิง MLR 
และอา้งอิง 
BIBOR 1M

26 1 328 389 744
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(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง
ตามราคา

ตลาด
ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย้

รวม

อตัรา
ดอกเบืย้
ท่ีแทจ้ริง

ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี
(รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสำดำและรายการเทียบเท่าเงินสำดำ - - 23 - 23 0.04 - 0.05

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น - - - 335 335

- - 23 335 358

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินกูยื้มระยะสำัน้จากสำถาบนัการเงิน
36 - - - 36

อตัราดำอกเบีย้
ตลาดำ

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - - - 358 358 -

หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า - 1 - - 1 3.70 - 6.20

เงินกูยื้มระยะยาว - - 682 - 682 อา้งอิง MLR 
และอา้งอิง 
BIBOR 1M

36 1 682 358 1,077

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีการติดำตามความเส่ีำยงจากการขาดำสำภาพคล่องโดำยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี เงินกูยื้มธนาคารและสำญัญาเช่า 
ทัง้นี ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหนีสิ้ำนประมาณรอ้ยละ 50 ท่ีจะครบก�าหนดำช�าระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบั
มูลค่าตามบญัชีทัง้หมดำของหนีสิ้ำนดำงักล่าวท่ีแสำดำงอยู่ในงบการเงิน (เฉพาะบริษทัฯ : รอ้ยละ 50) กลุ่มบริษทัไดำป้ระเมินการก
ระจุกตวัของความเส่ีำยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูยื้มเงินเพ่ือน�าไปช�าระหนีสิ้ำนเดิำมและไดำข้อ้สำรุปว่ากลุ่มบริษทัมีความสำามารถใน
การเขา้ถงึแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอย่างเพียงพอ อีกทัง้ยงัสำามารถตกลงกบัผู้ใหกู้ร้ายเดิำมเพ่ือขยายระยะเวลาของ
หนีสิ้ำนท่ีจะครบก�าหนดำภายใน 12 เดืำอนออกไปไดำอี้ก

รายละเอียดำการครบก�าหนดำช�าระของหนีสิ้ำนทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสำารอนุพนัธแ์ละเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสำาร
อนุพนัธข์องกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสำเงินสำดำตามสำญัญาท่ียงัไม่คิดำลดำเป็น
มูลค่าปัจจุบนั สำามารถแสำดำงไดำด้ำงันี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

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

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์

เงินกูยื้มระยะสำัน้จากสำถาบนัการเงิน - 25,893 - - 25,893

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 388,593 - - - 388,593

หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า - 259 453 - 712

เงินกูยื้มระยะยาว - 169,143 180,341 - 349,484

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 388,593 195,295 180,794 - 764,682

ตราสารอนุพนัธ ์

หนีสิ้ำนตราสำารอนุพนัธ:์ จ่ายช�าระสุำทธิ - 7,162 - - 7,162

รวมตราสารอนุพนัธ ์ - 7,162 - - 7,162
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(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์
เงินกูยื้มระยะสำัน้จากสำถาบนัการเงิน - 35,992 - - 35,992
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 355,297 - - - 355,297
หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า - 371 712 - 1,083
เงินกูยื้มระยะยาว - 185,158 574,744 - 759,902
รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 355,297 221,521 575,456 - 1,152,274

ตราสารอนุพนัธ ์
หนีสิ้ำนตราสำารอนุพนัธ:์ จ่ายช�าระสุำทธิ - 251 - - 251
รวมตราสารอนุพนัธ ์ - 251 - - 251

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565
เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์
เงินกูยื้มระยะสำัน้จากสำถาบนัการเงิน - 25,893 - - 25,893
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 389,302 - - - 389,302
หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า - 259 453 - 712
เงินกูยื้มระยะยาว - 169,143 180,341 - 349,484
รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 389,302 195,295 180,794 - 765,391

ตราสารอนุพนัธ ์
หนีสิ้ำนตราสำารอนุพนัธ:์ จ่ายช�าระสุำทธิ - 7,162 - - 7,162
รวมตราสารอนุพนัธ ์ - 7,162 - - 7,162

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

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

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์

เงินกูยื้มระยะสำัน้จากสำถาบนัการเงิน - 35,992 - - 35,992

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 358,011 - - - 358,011

หนีสิ้ำนตามสำญัญาเช่า - 371 712 - 1,083

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

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

ตราสารอนุพนัธ ์

หนีสิ้ำนตราสำารอนุพนัธ:์ จ่ายช�าระสุำทธิ - 251 - - 251

รวมตราสารอนุพนัธ ์ - 251 - - 251
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32.3  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่ำวนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัำอยู่ในประเภทระยะสำัน้ และเงินกูยื้มมีอตัราดำอกเบีย้ใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดำอกเบีย้ในตลาดำ กลุ่มบริษทัจงึประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสำดำงในงบแสำดำง
ฐานะการเงิน

กลุ่มบริษทัมีวิธีการและสำมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ดำงันี้

1) สิำนทรพัยแ์ละหนีสิ้ำนทางการเงินท่ีจะครบก�าหนดำในระยะเวลาอนัสำัน้ ไดำแ้ก่ เงินสำดำและรายการเทียบเท่าเงินสำดำ ลูกหนีแ้ละลูก
หนีอ่ื้น และเงินใหกู้ยื้มระยะสำัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หนีแ้ละเจา้หนีอ่ื้น และเงินกูยื้มระยะสำัน้จากสำถาบนัการเงิน แสำดำง
มูลค่ายุติธรรมโดำยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสำดำงในงบแสำดำงฐานะการเงิน 

2) เงินกูยื้มระยะยาวท่ีจ่ายดำอกเบีย้ในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดำอกเบีย้ในตลาดำ แสำดำงมูลค่ายุติธรรมโดำยประมาณตามมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสำดำงในงบแสำดำงฐานะการเงิน

3) ตราสำารอนุพนัธ ์แสำดำงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค�านวณโดำยใชเ้ทคนิคการคิดำลดำกระแสำเงินสำดำในอนาคตและแบบจ�าลองตามทฤษฎี
ในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน�ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่ำวนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสำามารถสำงัเกตไดำใ้นตลาดำท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ และเสำน้อตัราผลตอบแทนของอตัราดำอกเบีย้ เป็นตน้ 
กลุ่มบริษทัไดำค้�านึงถงึผลกระทบของความเส่ีำยงดำา้นเครดิำตของคู่สำญัญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสำารอนุพนัธ ์

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดำบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรม

33. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสำงคใ์นการบริหารจดัำการทุนท่ีสำ�าคญัของบริษทัฯ คือการจดัำใหมี้ซ่ึงโครงสำรา้งทุนท่ีเหมาะสำมเพ่ือสำนบัสำนุนการดำ�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสำริมสำรา้งมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถงึการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีก�าหนดำใน
สำญัญาเงินกู ้โดำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่ำวนหนีสิ้ำนต่อทุนเท่ากบั 0.44:1 (2564: 0.75:1) และเฉพาะบริษทัฯ 
มีอตัราส่ำวนหนีสิ้ำนต่อทุนเท่ากบั 0.44:1 (2564: 0.76:1)

34. เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2566 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดำมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2565 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อตัราหุน้ละ 0.06 บาท คิดำเป็นเงินปันผลรวม 50.73 ลา้นบาท บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลดำงักล่าวและบนัทกึบญัชีภายหลงัจากไดำ้
รบัอนุมติัจากท่ีประชุมสำามญัประจ�าปี ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงจะจดัำขึน้ในเดืำอนเมษายน 2566

35. การอนุมติังบการเงิน

งบการเงินนีไ้ดำร้บัอนุมติัใหอ้อกโดำยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2566



128แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 128

เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดำเก่ียวกบั กรรมการ ผูบ้ริหาร 
ผูมี้อ�านาจควบคุม ผูท่ี้ไดำร้บัมอบหมายให ้
รบัผิดำชอบสูำงสุำดำในสำายงานบญัชีและ
การเงิน ผูท่ี้ไดำร้บัมอบหมายใหร้บัผิดำชอบ
โดำยตรงในการควบคุมดูำแลการท�าบญัชี
และเลขานุการบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

รองศาสตราจารย ์ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์
รกัษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 75 ปี 

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

- -ไม่มี-

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- นายกสำภาสำถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสำตร ์

- กรรมการอิสำระ ประธานคณะกรรมการตรวจสำอบ 
และประธานคณะกรรมการสำรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์
(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)

 - กรรมการอิสำระ กรรมการตรวจสำอบ บริษทั 
Thai German Product

 - กรรมการและกรรมการตรวจสำอบ บริษทั ล�่าสูำง 
(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)

อดีต:

- อธิการบดีำ สำถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสำตร์

- รองอธิการบดีำฝ่ายวางแผน สำถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสำตร์

- คณะบดีำคณะบริหารธุรกิจ สำถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสำตร์

- ผูเ้ช่ียวชาญประจ�าคณะบริหารธุรกิจ สำถาบนับณัฑิต
พฒันบริหารศาสำตร์

- กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและ 
ก�ากบัหนีส้ำาธารณะ

- กรรมการ สำภาวิจยัแห่งชาติ สำาขาเศรษฐศาสำตร ์

ประวติัการศกึษา 

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสำตรดุ์ำษฎีบญัฑิต สำาขา Monetary 
Theory University of Missouri – Columbia, U.S.A.

- ปริญญาโท เศรษฐศาสำตรม์หาบญัฑิต สำาขา Public  
Finance California State University, Long Beach, U.S.A.

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสำตรบ์ณัฑิต สำาขาเศรษฐศาสำตร ์
การธนาคาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสำตร์

ประวติัการอบรม

- หลกัสูำตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 9/2547 จากสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูำตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 89/2550 จากสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูำตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 24/2551 จากสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทัไทย
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นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ 36 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

- รอ้ยละ 4.474

ประวติัการศกึษา

- ปริญญาโท สำาขาบริหารธุรกิจ สำถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสำตรบ์ณัฑิต สำาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสำ ์
และบริหาร มหาวิทยาลยัอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดำอน 
ประเทศองักฤษ (เกียรตินิยมอนัดำบัหน่ึง)

- หลกัสูำตร Mini Master in HR Management, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั

- หลกัสูำตร Cost Management , Management and  
Psychology Institute

- หลกัสูำตรประกาศนียบตัร Business Analysis, Executive 
Financial Management, Marketing Strategy, Risk  
Management จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- หลกัสูำตร EICC Code of Conduct

ประวติัการอบรม

- หลกัสูำตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitons 
(BMA) รุ่นท่ี 1/2022 (Online)

- หลกัสูำตร IT Governance & Cyber Resilience Program 
รุ่นท่ี 13/2563 จากสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทั
ไทย

- หลกัสูำตร Six Sigma (Brown Belt)

- หลกัสูำตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นท่ี 116/2558 จากสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการ
บริษทัไทย

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

- หลกัสูำตร Strategic Planning

- หลกัสูำตร Change Management for Success

- หลกัสูำตร จป.ระดำบับริหาร

- หลกัสูำตร Coaching Skill , Bangkok Business Training

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ีำยง บริษทั สำตารส์ำ  
ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)

- กรรมการ บริษทั เอสำเอสำ อารเ์อฟไอดีำ จ�ากดัำ

- กรรมการ บริษทั เอสำเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดัำ

- กรรมการ บริษทั Stars Microelectronics USA, Inc.

อดีต:

- ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้นซพัพลายเชน บริษทั สำตารส์ำ  
ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)

- ผูช่้วยผูอ้�านวยการ ฝ่ายวางแผนและพฒันา บริษทั สำตารส์ำ 
ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)

- วิศวกรอาวุโสำ ฝ่าย Project & Development บริษทั สำตารส์ำ 
ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)

- ผูจ้ดัำการโครงการ บริษทั Borei Corp. (สำหรฐัอเมริกา) 
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รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 59 ปี 

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

- -ไม่มี- 

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- กรรมการอิสำระ และกรรมการตรวจสำอบ และกรรมการ
สำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั สำตารส์ำ  
ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) 

- รองศาสำตราจารย ์ระดำบั 9 คณะบริหารธุรกิจ  
สำถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสำตร์

- ประธานคณะกรรมการตรวจสำอบ บริษทั ยูนิเวอรแ์ซล 
แอ็บซอรแ์บนท ์แอนดำ ์เคมิคลัสำ ์จ�ากดัำ (มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสำอบ กรรมการอิสำระ กรรมการ
สำรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
บริหารความเส่ีำยง บริษทั เจตาแบค จ�ากดัำ (มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสำอบ ประธานก�ากบัดูำแลกิจการ 
กรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
บริหารความเส่ีำยง บริษทั ยูเอช โกลบอล จ�ากดัำ (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสำอบ 
กรรมการอิสำระ บริษทั เอสำ.พี.เอสำ. อินเตอรเ์ทค จ�ากดัำ 
(มหาชน)

- กรรมการตรวจสำอบ และกรรมการอิสำระ  
บริษทัหลกัทรพัย ์ลิเบอเรเตอร ์จ�ากดัำ

อดีต:

- คณบดีำ คณะบริหารธุรกิจ สำถาบนับณัฑิต
พฒันบริหารศาสำตร์

- รองคณบดีำฝ่ายวางแผนและพฒันา คณะบริหารธุรกิจ 
สำถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสำตร์

- รองคณบดีำฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ  
สำถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสำตร์

- ประธานกรรมการบริหารความเส่ีำยง กรรมการตรวจสำอบ 
และกรรมการอิสำระ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสำติก จ�ากดัำ 
(มหาชน) 

- นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละวาณิชธนากร บริษทัเงินทุน
หลกัทรพัย ์มิตรไทยยูโรพารท์เนอร ์จ�ากดัำ

ประวติัการศกึษา 

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

- ปริญญาโท บธม. (การเงิน) สำถาบนับณัฑิต
พฒันบริหารศาสำตร์

- ปริญญาตรี วทบ. (เคมีเทคนิค สำาขาเคมีวิศวกรรม) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

ประวติัการอบรม

- Financial Risk Manager (FRM), Global Asset Risk 
Professionals (GARP)

- หลกัสูำตรพืน้ฐานของกรรมการบริษทัจดำทะเบียน สำมาคม
ส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูำตรวิทยาการตลาดำทุน ตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

- Executive Leadership Program (ELP), National 
Institute of Development Administration, Thailand  
and The Wharton School, University of Pennsylvania,

- หลกัสูำตรกรรมการก�าหนดำค่าตอบแทน สำมาคมส่ำงเสำริม
สำถาบนักรรมการบริษทัไทย
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ศาสตราจารย ์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ประวติัการศกึษา 

- ปริญญาเอก Ph.D. (Finance) Schulich School of  
Business, York University, Canada

- ปริญญาโท MBA (Finance) สำถาบนับณัฑิต
พฒันบริหารศาสำตร์

- ปริญญาตรี วิทยาศาสำตรบ์ณัฑิต สำถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ ธนบุรี

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- กรรมการอิสำระ กรรมการตรวจสำอบ และประธาน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยง บริษทั สำตารส์ำ  
ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ(์ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)

- กรรมการอิสำระ และกรรมการตรวจสำอบ  
บริษทั ไฮโดำรเท็ค จ�ากดัำ (มหาชน)

- กรรมการอิสำระ และกรรมการตรวจสำอบ บริษทั ไพรม์  
โรดำ เพาเวอร ์จ�ากดัำ (มหาชน)

- อาจารยพิ์เศษ คณะบริหารธุรกิจ สำถาบนับณัฑิต
พฒันบริหารศาสำตร์

อดีต:

- กรรมการอิสำระ บริษทั ดำบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น 
จ�ากดัำ (มหาชน) 

- อธิการบดีำ สำถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสำตร์
- ศาสำตราจารยป์ระจ�าคณะบริหารธุรกิจ สำถาบนับณัฑิต

พฒันบริหารศาสำตร์

- รองอธิการบดีำฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ สำถาบนั 
บณัฑิตพฒันบริหารศาสำตร์

- ผูอ้�านวยการหลกัสูำตร MSc in Financial Investment and 
Risk Management

- ท่ีปรกึษาดำา้นการบริหารและพฒันาพอรต์ลงทุน  
บลจ.ฟินนัซ่า

- Board of Directors, Asian Finance Association

- Regional Director in Thailand, Global Association of 
Risk Professionals

- CFA Society of Thailand Board of Directors 

- ท่ีปรกึษาดำา้นบริหารความเส่ีำยง บลจ. วรรณ จ�ากดัำ

- คณะอนุกรรมการดำา้นการศกึษา สำมาคมนกัวางแผนการ
เงินไทย (TFPA)

- Director of University Liaisons, CFA Society of Thailand 

- ผูวิ้จยั The Individual Finance and Insurance Decisions 
Centre, Canada

อายุ 50 ปี 

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

• รอ้ยละ 0.0208

ประวติัการอบรม

• หลกัสูำตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นท่ี 90/2554 สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทัไทย

- Chartered Financial Analyst (CFA)

- Financial Risk Managers (FRM)

- Certified Financial Planners (CFP)

- NIDA-Wharton Executive Leadership Program 



133แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

นายนทัธพงศ ์ไชยกุล 
กรรมการบริษทัฯ และกรรมการบริหาร

อายุ 27 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

• รอ้ยละ 7.3920

ประวติัการศกึษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดำบั 1)  
สำาขาบริหาร มหาวิทยาลยัคอลเลจลอนดำอน ประเทศองักฤษ 

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสำตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดำบั 2)  
สำาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลยัคอลเลจลอนดำอน ประเทศองักฤษ 

 ประวติัการอบรม

- หลกัสูำตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 167/2019 

 จากสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูำตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 42/2020

 จากสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูำตร Leading with Finance จาก Harvard Business School

- หลกัสูำตร Business Analysis จากจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั

ประวติัการท�างาน

• ปัจจุบนั:

 - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์
(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) 

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เอสำเอ็มที ไบโอแมสำ จ�ากดัำ

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เอสำเอ็มที เอนเนอรย่ี์ จ�ากดัำ

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เอ สำตาร ์เทคโนโลย่ี จ�ากดัำ

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั คีย ์สำตาร ์พร็อพเพอรตี์ ้จ�ากดัำ

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ชีวา ไรซ ์จ�ากดัำ

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั กุลภสัำสำรณ ์จ�ากดัำ



134แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

นายยรรยงค ์สวสัดิ์

กรรมการบริษทัฯ เลขานุการบริษทัฯ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง และอดีตประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและการบริหาร

อายุ 70 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

• รอ้ยละ 0.00007

ประวติัการศกึษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศ์าสำตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสำตร์

- ปริญญาโท รฐัประศาสำนศาสำตรม์หาบณัฑิต สำถาบนับณัฑิต
พฒันบริหารศาสำตร ์(นิดำา้)

- ปริญญาตรี ครุศาสำตรบ์ณัฑิต คณะครุศาสำตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- กรรมการบริษทัฯ เลขานุการบริษทัฯ กรรมการบริหาร กรรมการสำรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ีำยง บริษทั สำตารส์ำ ไมโคร
อิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)  

- อาจารยพิ์เศษ คณะทนัตแพทยศ์าสำตร ์มหาวิทยาลยัมหิดำล   

อดีต: 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้นการเงินและการบริหาร บริษทั สำตารส์ำ  
ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) 

- ผูจ้ดัำการทั่วไป บริษทั ไทยมาพรรณ เทรดำดิำง้ จ�ากดัำ

- อาจารยพิ์เศษ คณะรฐัศาสำตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม

• หลกัสูำตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 98/2555 จากสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนั
กรรมการบริษทัไทย

• หลกัสูำตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 33/2552 จากสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนั
กรรมการบริษทัไทย

• หลกัสูำตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นท่ี 9/2552 จาก 
สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทัไทย



135แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิตรเกษม งามนิล
กรรมการบริษทัฯ 

อายุ 56 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

• -รอ้ยละ 0.0208

- เลขานุการรฐัมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสำารสำนเทศและ 
การส่ืำอสำาร

- กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ีำยง 
กรรมการพิจารณาและจดัำท�างบประมาณ บมจ. กสำท 
โทรคมนาคม

ประวติัการอบรม

• Director Certification Program (DCP107) Institute of 
Directors (IOD)

• Financial Statements for Directors Institute of Directors 
(IOD)

• หลกัการจดัำการดำา้นการเงินสำ�าหรบัผูบ้ริหาร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั

• การเป็นนกัวิเคราะหท์างเศรษฐกิจและธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั

• นกับริหารระดำบัสูำงมหาวิทยาลยั รุ่น 14 (นบม.)  
กระทรวงศกึษาธิการ

นายวิรตัน ์ผูกไทย
กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

อายุ 54 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

• รอ้ยละ 0.00003

ประวติัการศกึษา

• ปริญญาเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสำ ์ ดำา้นการออกแบบ
วงจรรวม Imperial College London มหาวิทยาลยัลอนดำอน

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- กรรมการบริษทัฯ บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์
(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)

- กรรมการบริษทัฯ บริษทั อินเตอรเ์นชั่นแนลรีเสำริช จ�ากดัำ 
(มหาชน)

อดีต: 

- Co-CEO และกรรมการ บมจ.อินเตอรเ์นชั่นแนลรีเสำริช 

- กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บมจ.อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจี
เนียร่ิง

- รองอธิการบดีำ คณบดีำคณะวิศวกรรมศาสำตร ์และเลขานุการ
สำภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร

- นายกสำมาคม สำถาบนัวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสำ ์
แห่งประเทศไทย (IEEE)

ประวติัการศกึษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสำตรบ์ณัฑิต สำาขาฟิสิำกสำ ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัอีสำเทิรน์เอเซีย

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั สำตารส์ำ ไมโคร
อิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)

- กรรมการ บริษทั Stars Microelectronics USA, Inc.

อดีต: 

- Vice President - Corporate Business Development  
บมจ.เอสำวีไอ 

ประวติัการอบรม

- หลกัสูำตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
191/2022 (Online) จากสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการ
บริษทัไทย

- หลกัสูำตร The Board’s Role in Mergers (BMA) รุ่นท่ี 1/2022 
(Online) จากสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทัไทย



136แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

นายนริศ จนัทรแ์ดง
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง ประธานเจา้หนา้ท่ี
ดา้นการตลาด

อายุ 53 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

• รอ้ยละ 0.0006

ประวติัการศกึษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสำตรบ์ณัฑิต สำาขาฟิสิำกสำ ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสำตร ์มหาบญัฑิต สำาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสำ ์ สำถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดำกระบงั

นายเรืองพจน ์ภคัดุรงค ์
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง ประธานเจา้หนา้ท่ี
ดา้นการปฏิบติัการ

อายุ 69 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

• รอ้ยละ 0.0457

ประวติัการศกึษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสำตร์บัณฑิต สำาขาไฟฟ้า
โทรคมนาคม สำถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดำกระบงั

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสำตรม์หาบณัฑิต สำาขาไฟฟ้า 
สำถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดำกระบงั

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้นการปฏิบติัการ บริษทั สำตารส์ำ  
ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)

อดีต: 

- รองประธาน เจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. เอสำวีไอ

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- ประธานเจา้หน้าท่ีดำา้นการตลาดำ บริษทั สำตารส์ำ 
ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)

- กรรมการ บริษทั Stars Microelectronics USA, Inc.

อดีต: 

- ผูอ้�านวยการอาวุโสำฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ. เอสำวีไอ 

- ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ. เอสำวีไอ

ประวติัการอบรม

- หลกัสูำตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 191/2022 (Online) จากสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนั
กรรมการบริษทัไทย



137แบบแสดงขอ้มูลประจำ�ปี / ร�ยง�นประจำ�ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากบัดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ

นายโชติศกัดิ ์พรหมวาส
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน (รบัผิดชอบในสายงานการเงิน 
และบญัขี รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบญัชีของบริษทัฯ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

อายุ 44 ปี

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

• -ไม่มี

ประวติัการศกึษา

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

• ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

ประวติัการอบรม

- หลกัสูำตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitons (BMA)  
รุ่นท่ี 1/2022 (Online) จาก สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูำตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 165/2562 สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูำตร Financial Statements for Directors (FSD)  
รุ่นท่ี 38/2562 สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูำตร Advanced Master of Management Program (AMM)  
รุ่นท่ี 6/2563 คณะรฐัประศาสำนศาสำตร ์สำถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสำตร ์

ประวติัการท�างาน

ปัจจุบนั: 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีดำา้นการเงิน บริษทั สำตารส์ำ  
ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน)

- กรรมการ บริษทั เอสำเอสำ อารเ์อฟไอดีำ จ�ากดัำ

- กรรมการ บริษทั เอสำเอ็มที กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดัำ

อดีต: 

- รองกรรมการผูจ้ดัำการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
การเงินและบญัชี บริษทั พีซีเอ็น คอรป์ จ�ากดัำ (มหาชน)

- ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชี บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร ์
(ประเทศไทย) จ�ากดัำ
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร
Stars 

Microelectronics 
USA, Inc.

บริษทั เอสเอ็มที กรีน 
เอ็นเนอรย่ี์ จ�ากดั

บริษทั 
เอสเอส อารเ์อฟ ไอดี จ�ากดั

1. นายสำมนึก ไชยกุล X X

2. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล / /,* /,*

3. นายวิรตัน ์ผูกไทย /

4. นายนริศ จนัทรแ์ดำง /

5 นายโชติศกัดิำ ์พรหมวาสำ / /

X หมายถงึ ประธานกรรมการ // หมายถงึ กรรมการบริหาร / หมายถงึกรรมการ  * หมายถงึผูบ้ริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก�ากบัดูแลการปฎบติังานของบริษทั (compliance) 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน : นางสำาวสุำนนัท ์วงศมุ์ทธาวณิชย ์

ต�าแหน่ง : ผูอ้�านวยการ ฝ่ายตรวจสำอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสำอบ และกรรมการบริหารความเส่ีำยง

อายุ : 49 ปี

วุฒิการศกึษา : - ปริญญาโท เศรษฐศาสำตรม์หาบณัฑิต (เอกการเงิน) คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สำถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสำตร ์

 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสำตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสำตร ์

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

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

ประสำบการณท์�างาน : 21 ปี

ระยะเวลาท�างาน บริษทั/หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
กรกฎาคม 2550-ปัจจุบนั

(15 ปี)

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) (SMT)

ความรบัผิดชอบหลกั

(Key Responsibilities)

งานท่ีปฏิบติั

(Duties & Activities)

บริหารงานและควบคุม

งานตรวจสำอบภายใน

1. คดัำเลือกบุคลากรตรวจสำอบภายในท่ีมีความรูค้วามสำามารถ

2. พฒันาบุคลากรตรวจสำอบภายใน

3. ป้องกนัและรกัษาทรพัยสิ์ำนในฝ่ายงานตรวจสำอบ

4. ปฏิบติังานตามกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสำอบภายใน
จดัำท�าแผนการตรวจ

สำอบประจ�าปี

 

1. ก�าหนดำวตัถุประสำงค ์หลกัเกณฑ ์ขอบเขต และ แนวทางการตรวจสำอบฯ 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือวางแผนการตรวจสำอบ

3. ก�าหนดำแผนการตรวจสำอบประจ�าปี
ปฎิบติังานตรวจสำอบ 
และจดัำท�ารายงานสำรุป
ผลการตรวจสำอบ

1. ศกึษางานของหน่วยงานท่ีจะเขา้ตรวจสำอบและจดัำท�า Checklist 

2. ประสำานงานและแจง้แผนงานใหทุ้กหน่วยงานรบัทราบ 

3. ปฏิบติังานตรวจสำอบตามแผนการตรวจสำอบ 

4. จดัำท�ารายงานสำรุปผลการตรวจสำอบ 

5. น�าเสำนอผลการตรวจสำอบต่อผูบ้ริหาร 
ประสำานงานกบัคณะ
กรรมการตรวจสำอบ 

1. ศกึษางานของหน่วยงานท่ีจะเขา้ตรวจสำอบและจดัำท�า Checklist 

2. ประสำานงานและแจง้แผนงานใหทุ้กหน่วยงานรบัทราบ 

3. ติดำต่อประสำานงาน กิจกรรมของบริษทัฯ หรือ กฎหมายของ
หน่วยงานราชการ เช่น ตลาดำหลกัทรพัยฯ์ กลต

หนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
• จดัำเตรียมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสำอบกบัผูส้ำอบบญัชีรบัอนุญาต
• ประสำานงานกบัคณะกรรมการตรวจสำอบ คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดำอ่ืนๆ
• รายงานประเด็ำนท่ีตรวจสำอบ และการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสำอบ

กรกฎาคม2546-
กรกฎาคม 2550 ( 5 ปี) 

บริษทั ฝาจีบ จ�ากดัำ (มหาชน) (CSC)

พฤศจิกายน 2544- 
มิถุนายน 2546 (2 ปี)

บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรกัษส่ิ์ำงแวดำลอ้ม จ�ากดัำ (มหาชน) (GENCO)

ตุลาคม 2539- ตุลาคม 
2544 (5 ปี)

บรรษทัเงินทุนอุตสำาหกรรมแห่งประเทศไทย (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.

เอกสารแนบ 4
ทรพัยสิ์นท่ีใช ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียว
กบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

รายละเอียดการประเมินราคาทรพัยสิ์น
 ปี 2562 บริษทัไดำมี้การประเมินราคาท่ีดิำน 2 แปลง  
เนือ้ท่ีประมาณ 17-2-1 ไร่ โดำยผูป้ระเมินราคาอิสำระโดำยใชวิ้ธี
เปรียบเทียบราคาตลาดำ (Market approach)
สรุปสาระส�าคญั และมูลค่าของทรพัยสิ์น
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน: ท่ีดิำน มูลค่าประมาณ 91 ลา้นบาท
ประเมินโดย: บริษทั ท่ีปรกึษา เฟิรส์ำสำตารส์ำ จ�ากดัำ  
(นายจรูญศกัดิำ ์ฟองทอง)
วนัท่ีประเมินราคาทรพัยสิ์น : 10 กนัยายน 2562
วนัท่ีรายงานประเมินราคาทรพัยสิ์น: 24 กนัยายน 2562
วตัถุประสงคก์ารประเมิน: เพ่ือบนัทกึทางบญัชี 
ประเมินราคาดำงักล่าว มูลค่าท่ีดิำนราคาเท่ากบัปี 2558 จงึไม่มี
ผลก�าไรจากการตีราคาท่ีดิำน

เอกสารแนบ 5
ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของกรรมการ และ 
พนกังาน(Code of Conduct) ของบริษทั สตารส์ ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

จรรยาบรรณของกรรมการ และพนกังานท่ีไดำจ้ดัำท�าเป็นคู่มือ
ไวนี้ ้เป็นมาตรฐานเบือ้งตน้ในการประพฤติตนอย่างมีจรรยา
บรรณ ดำงันัน้บริษทัจงึไดำจ้ดัำท�าระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยา
บรรณฉบบันีข้ึน้มา เพ่ือใหก้รรมการ และพนกังานทุกคนของ
บริษทัยึดำถือ และปฏิบติัตามเนือ้หา เน่ืองจากบริษทัเช่ือว่า
แนวทางท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณเป็นเคร่ืองมือสำ�าคญัในการน�า
ไปสู่ำการปฏิบติังานท่ีดีำขึน้

1. ขอบเขต
จรรยาบรรณฉบบันี ้ใชบ้งัคบัสำ�าหรบักรรมการ และพนกังาน
รวมถงึบริษทัย่อย และกิจการอ่ืนๆ ท่ีบริษทัมีอ�านาจควบคุม 

2. การปฏิบติัตาม
กรรมการ และพนกังานทุกคนมีความรบัผิดำชอบท่ีจะท�าความ
เขา้ใจ และยึดำถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณฉบบันี ้ ตลอดำจน
นโยบายอ่ืนๆ ของบริษทัท่ีออกมาเพ่ิมเติม
กรรมการพึงแสำดำงความยึดำมั่นต่อจรรยาบรรณฉบบันีโ้ดำย
การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีำสำ�าหรบัพนกังานอ่ืน เสำริม
สำรา้งบรรยากาศของการท�างานให้เอือ้ต่อการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ รวมทัง้ตอ้งมุ่งมั่น ท่ีจะป้องปราม และป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดำการละเมิดำจรรยาบรรณ
พนกังานท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือนโยบายของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือยินยอมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณ 
จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ซ่ึงอาจรวมถงึการเลิกจา้ง การ
ชดำเชยความเสีำยหาย และโทษทางแพ่ง หรือทางอาญา
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ตวัอย่างของการกระท�าท่ีอาจน�าไปสู่ำการลงโทษทางวินยั

• การประพฤติปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนต่อนโยบายของบริษทั
• การขอใหผู้อ่ื้นฝ่าฝืนนโยบายของบริษทั
• การละเวน้ท่ีจะรายงานการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรมท่ี

น่าสำงสำยัต่อการฝ่าฝืนนโยบายของบริษทัอย่างทนัที
• การละเวน้ท่ีจะให้ความร่วมมือในการสำอบสำวนหา

สำาเหตุของส่ิำงท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของ
บริษทั

• การใหร้า้ยพนกังานผูอ่ื้นโดำยรายงานถงึการฝ่าฝืน
หรือมีส่ำวนร่วมการฝ่าฝืนนโยบายของบริษทั 

• การละเวน้การแสำดำงออกซ่ึงความเป็นผูน้�าและการ
สำอดำส่ำองดูำแลให้เกิดำการประพฤติปฏิบัติตาม
นโยบายของบริษทัหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

3. ซ่ือสตัยแ์ละเช่ือถือได ้
เน่ืองจากความซ่ือสำตัยถื์อเป็นส่ำวนประกอบท่ีสำ�าคญัของความ
เช่ือถือและความไวว้างใจ หากบริษทัไม่ไดำร้บัความเช่ือถือหรือ
ความไวว้างใจแลว้ บริษทัก็ย่อมจะประสำบปัญหาในการดำ�าเนิน
ธุรกิจ บริษัทจึงต้องบรรลุเป้าหมายแห่งความสำ�าเร็จ  
อนัไดำแ้ก่ การไดำร้บัความไวว้างใจและความพึงพอใจอย่าง
สูำงสุำดำจากลูกคา้ของบริษทั ดำงันัน้ กรรมการและพนกังานของ
บริษทัจงึจ�าเป็นตอ้งยดึำถือความซ่ือสำตัย ์ ความยุติธรรม และ
ความถูกตอ้งเพ่ือให้ ไดำม้าซ่ึงความไวเ้นือ้เช่ือใจของลูกคา้ของ
บริษทั 

4. ใหค้วามเคารพนบัถือผูอ่ื้นอย่างสม�่าเสมอ
กรรมการ และพนกังานของบริษทัจะตอ้งประพฤติ ปฏิบติัตน
ต่อผูอ่ื้น ดำงัเช่นท่ีตนตอ้งการใหผู้อ่ื้นปฏิบติัต่อตนเอง ดำงันัน้ 
จึงจ�าเป็นท่ีทุกคนในบริษทัจะตอ้งให้ความเคารพนบัถือต่อ
บุคคลใดำๆ ก็ตามท่ีบริษทัท�าการติดำต่อ หรือมีส่ำวนเก่ียวขอ้ง
ดำว้ย

5. ยุติธรรมและไม่แบ่งแยก
ความยุติธรรม ความอดำทน ความเคารพย�าเกรงผูอ่ื้น และ

สำมุดำและรายงานดำา้นการเงินและการบญัชีทัง้หมดำของบริษทั
จะตอ้งแสำดำงถงึธุรกรรมและเหตุการณต่์างๆ อย่างถูกตอ้ง
และเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรบัโดำยทั่วไป อีกทัง้
เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน และหา้มจดัำท�าขอ้มูลเท็จหรือ
คลาดำเคล่ือนโดำยเด็ำดำขาดำ

9. ขอ้มูลภายในและขอ้มูลในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
บริษทัห้ามพนกังาน และกรรมการใชข้อ้มูลภายในท่ีมีสำาระ
สำ�าคญัของบริษัทซ่ึงยงัไม่ไดำ้เปิดำเผยต่อสำาธารณชนเพ่ือ
ประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น ซ่ึงรวมถึงการซือ้ขายหลกั
ทรพัยข์องบริษทัโดำยพนกังาน และกรรมการ ซ่ึงอยู่ในหน่วย
งานท่ีทราบขอ้มูลภายใน โดำยควรหลีกเล่ียงหรืองดำการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดืำอนก่อนการเปิดำ
เผยงบการเงินใหแ้ก่สำาธารณชน รวมถงึหา้มพนกังาน และ
กรรมการ เปิดำเผยหรือใชป้ระโยชนจ์ากข่าวสำารใดำ ๆ ท่ีเป็น
ความลบัของบริษทั พนกังาน และกรรมการมีหนา้ท่ีในการ
ระมดัำระวงัรกัษาขอ้มูลใหเ้ป็นความลบั และการไม่ใชต้�าแหน่ง
หนา้ท่ีในบริษทัหรือขอ้มูลท่ีไดำร้บัระหว่างการปฎิบติังานใน
บริษัทไปแสำวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท�าให้
ประโยชนข์องบริษทัลดำลง โดำยบริษทัจะใชบ้ทลงโทษสูำงสุำดำ
หากพบว่าพนกังาน และกรรมการไดำใ้ชข้อ้มูลภายใน หรือมี
ความประพฤติท่ีส่ำอไปในทางท่ีจะท�าใหบ้ริษทัไดำร้บัความเส่ืำอม
เสีำยหรือเสีำยหาย

10.การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
บริษทัมุ่งหวงัท่ีจะให้กรรมการ และพนกังานของบริษทัให้
ความสำ�าคญัในการประพฤติและปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมาย 
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถงึ 
การปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก�าหนดำในเร่ืองของการย่ืนแบบภาษี
และการช�าระภาษีซ่ึงจะตอ้งกระท�าภายในเวลาท่ีก�าหนดำ ถูก
ตอ้งครบถว้น และผ่านการตรวจสำอบอย่างถูกตอ้งแลว้

11. เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางธุรกิจ
นโยบายของบริษทัคือ การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม แต่เต็มไป
ดำว้ยความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในขณะเดีำยวกนั

ความเสำมอภาคเท่าเทียมนัน้จดัำเป็นส่ำวนสำ�าคญัท่ีจะตอ้งมีอยู่
ในองคก์ร การแบ่งแยกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชนชาติ เผ่าพนัธุ ์
เพศ ศาสำนา อายุ เชือ้สำาย หรือดำว้ยเหตุใดำๆ ก็ตามถือเป็นการ
ฝ่าฝืนนโยบายของบริษทัอย่างรา้ยแรง

6. ไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาใดๆ รวมท ัง้ลิขสิทธิแ์ละ
สิทธิบตัร
การละเมิดำลิขสิำทธิ ์สิำทธิบตัร ความลบัทางการคา้ และขอ้ตกลง 
เง่ือนไขในการอนุญาตให้ใช้สิำทธิใดำๆ ถือเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายในทุกกรณี 

การใชร้ะบบ Computer Software ในการท�างานในแต่ละวนั
ของกรรมการและพนกังานบริษทัจะตอ้งเป็นไปตามท่ีบริษทั
ก�าหนดำไว ้หา้มท�าซ�า้ Software เวน้แต่ไดำร้บัอนุญาตโดำยถูกตอ้ง

7. การรกัษาความลบั
หลกัการในเร่ืองของความซ่ือสำตัย ์ไดำมี้ส่ำวนขยายไปถงึในเร่ือง
ของการรกัษาความลบัของขอ้มูลซ่ึงบริษทัไดำ้ให้ค�ามั่นหรือ
สำญัญาไวว่้าจะเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบัไม่ว่าจะโดำยชดัำแจง้
หรือโดำยปริยาย ซ่ึงจะใชก้บักรณีท่ีบริษทัไดำร้บัหรือรบัทราบ
ขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่ไดำมี้การเปิดำเผยต่อสำาธารณชน และ
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสำญัญาใดำๆ ของบริษทั

กรรมการ และพนกังานทุกคนของบริษทัจะตอ้งเก็บรกัษา
ความลบัท่ีมีต่อบริษทัของลูกคา้ คู่สำญัญา ผูจ้ดัำหาวตัถุดิำบหรือ
สิำนคา้ใหก้บับริษทั (suppliers) หรือคู่คา้ทางธุรกิจ หรือบุคคล
อ่ืนใดำ เวน้แต่ บริษทัไดำห้ลุดำพน้จากหนา้ท่ีในการรกัษาความ
ลบัดำงักล่าวตามกฎหมายหรือตามหลกัจรรยาบรรณองคก์ร
ฉบบันี้

8. ความถูกตอ้งในการเก็บบนัทกึขอ้มูลของบริษทั
ขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัจะตอ้งถูกจดัำเก็บรกัษาและท�าการ
บนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้ง และตรงต่อเวลาเพ่ือใหเ้กิดำประสิำทธิภาพ
ในการท�างาน โดำยขอ้มูลดำงักล่าวรวมถงึขอ้มูลทุกประเภท เช่น 
ขอ้มูลดำา้นคุณภาพ ขอ้มูลดำา้นความปลอดำภยั ขอ้มูลส่ำวน
บุคคล และขอ้มูลดำา้นการเงินและการบญัชี

บริษทัจะไม่น�าวิธีท่ีผิดำกฎหมายหรือผิดำศีลธรรมมาใช้ในการ
รวบรวมขอ้มูลท่ีน�ามาใชเ้พ่ือประโยชน์ในการแข่งขนั รวมทัง้
ห้ามมิให้มีการการลกัลอบขโมยหรือใชข้อ้มูลใดำๆท่ีสำ�าคญั 
ขอ้มูลทางการคา้ หรือความลบัทางการคา้ซ่ึงมิไดำร้บัอนุญาต
จากเจา้ของขอ้มูล หรือท�าการล่อลวงหรือกระท�าการใดำให้
พนกังานลูกจา้งเดิำมหรือลูกจา้งปัจจุบนัของบริษทัดำงักล่าว
เปิดำเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบันัน้ๆ ใหแ้ก่บริษทั

12. รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้
การปฏิบติังาน การดำ�าเนินการ และการตดัำสิำนใจใดำๆ ของ
กรรมการ และพนกังานบริษทัจะเป็นไปเพ่ือใหเ้กิดำประโยชน์
สูำงสุำดำแก่ผูถื้อหุน้เท่านัน้

ห้ามกรรมการ และพนักงานของบริษัทน� าทรัพย ์สิำน 
ของบริษัทไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดำประโยชนส่์ำวนตนหรือเพ่ือ
วตัถุประสำงคอ่ื์นใดำท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษทั หรือเพ่ือก่อใหเ้กิดำความเก่ียวพนัทางดำา้นการเงินกบั 
ผูจ้ดัำหาวตัถุดิำบหรือสิำนคา้ให้กบับริษทั (suppliers) ภาครฐั
หรือหน่วยงานราชการ คู่คา้ หรือคู่แข่งของบริษทั

13.การส่ือสาร
บริษทัยดึำมั่นต่อการประกอบธุรกิจดำว้ยความซ่ือสำตัยแ์ละเปิดำ
เผย การส่ืำอสำารทัง้ภายในและภายนอกองคก์รจะตอ้งถูกตอ้ง 
เท่ียงตรง ตรงไปตรงมา และมีการใชช่้องทางในการส่ืำอสำารท่ี
เหมาะสำมในแต่ละสำถานการณ์

หา้มการส่ืำอสำาร การตีพิมพ ์ประกาศ ทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร ไม่ว่าจะเป็นการส่ืำอดำว้ยวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษร ท่ี
ไม่เป็นจริง บิดำเบือน ประสำงคร์า้ย หรือท�าลายช่ือเสีำยงของ
บุคคล หรือกลุ่มบุคคล 

การส่ืำอสำารทุกครัง้ ตอ้งใชภ้าษาและน�า้เสีำยงท่ีสุำภาพ และไม่
ท�าใหภ้าพพจนแ์ละช่ือเสีำยงของบริษทัตอ้งเส่ืำอมเสีำย
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14. การคุกคาม
บริษทัยดึำมั่นในการสำรา้งบรรยากาศท่ีดีำในการท�างาน เพ่ือให้
เกิดำประสิำทธิภาพและปราศจากการคุกคามใดำๆ บริษทัจะ
ท�าการสืำบหาขอ้เท็จจริงอย่างจริงจงั เม่ือไดำร้บัรายงานถึง
เหตุการณ ์หรือ พฤติกรรมใดำท่ีขดัำต่อแนวปฏิบติั และหากเป็น
จริง จะส่ำงผลใหเ้กิดำการลงโทษทางวินยั

รูปแบบต่าง ๆ ของการคุกคามไดำแ้ก่
(ก) การคุกคามทางวาจา เช่น บิดำเบือน ใส่ำความ หรือท�าให้
เส่ืำอมเสีำยช่ือเสีำยง
(ข) การคุกคามทางกาย เช่น การข่มขู่ ท�ารา้ยร่างกาย ขู่จะ
ท�ารา้ยร่างกาย
(ค) การคุกคามท่ีมองเห็นไดำ ้เช่น การส่ืำอขอ้ความกา้วรา้ว การ
แสำดำงอากปักิริยา หรือรูปภาพท่ีก่อใหเ้กิดำความขุ่นเคือง
(ง) การคุกคามทางเพศ เช่น การเกีย้วพาราสีำ การรอ้งขอผล
ประโยชนท์างเพศ หรือการล่วงละเมิดำทางเพศดำว้ยกายและ
วาจาอ่ืน

15.การพนนั การด่ืมแอลกอฮอล ์และส่ิงเสพติด
หา้มพนกังานครอบครอง ซือ้ ขาย ขนยา้ย ด่ืำม หรือใชเ้คร่ือง
ด่ืำมแอลกอฮอล ์ยาเสำพติดำ หรือสำารควบคุม (ยกเวน้ตามใบสำั่ง
แพทย)์ ในพืน้ท่ีของบริษทั

หา้มพนกังานเล่นการพนนัทุกประเภทในพืน้ท่ีของบริษทั

16. ขอ้แนะน�า
จรรยาบรรณของบริษทันี ้ไม่สำามารถใหแ้นวทางท่ีครอบคลุม
ทุกสำถานการณ ์หรือใหค้�าตอบกบัทุกค�าถามท่ีอาจเกิดำขึน้ไดำ ้
จงึจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีบริษทัจะตอ้งพึ่งดุำลยพินิจของกรรมการ 
และพนกังาน ท่ีจะพิจารณาว่าอะไรคือความถูกตอ้ง รวมถงึรู้
ว่า เม่ือใดำควรปรึกษาหารือกบัผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดำแนวทาง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสำม

เม่ือเกิดำความไม่แน่ใจว่าส่ิำงใดำ “เป็นส่ิำงท่ีถูกตอ้งท่ีควรปฏิบติั” 
ใหถ้ามค�าถาม 5 ขอ้ ต่อไปนี้

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการตรวจสำอบ ซ่ึงไดำร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์ (ประเทศไทย)  
จ�ากดัำ (มหาชน) ประกอบดำว้ยกรรมการอิสำระ จ�านวน 3 ท่าน ดำงันี ้

1 รองศาสำตราจารย ์ดำร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสำอบ

2 รองศาสำตราจารย ์ดำร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสำอบ

3 ศาสำตราจารย ์ดำร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสำอบ

ทัง้นี ้3 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิในหลายดำา้น ไดำแ้ก่ ดำา้นบญัชี การเงิน ดำา้นเศรษฐศาสำตร ์และดำา้นบริหารความเส่ีำยง 

(ก) ความปลอดภยั – ส่ิำงท่ีขา้พเจา้จะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติันัน้ 
ส่ำงผลใหเ้กิดำความเสีำยหายต่อชีวิต สุำขภาพ หรือความปลอดำภยั
ของผูอ่ื้นหรือไม่

(ข) กฎขอ้บงัคบั – ส่ิำงท่ีขา้พเจา้จะปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติันัน้ 
ฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศ กฎหมายทอ้งถ่ินหรือกฎระเบียบ
ใดำ ๆ หรือไม่

(ค) นโยบาย – ส่ิำงท่ีข้าพเจ้าจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติันั้น  
ขดัำต่อนโยบาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติัของบริษทัท่ีอนุมติัไว้
หรือไม่

(ง) ความภาคภูมิใจ - หากส่ิำงท่ีขา้พเจา้จะปฏิบติั หรือบกพร่อง
ท่ีจะไม่ปฏิบติั เป็นท่ีล่วงรู ้ถงึ ผูบ้งัคบับญัชา หรือในหมู่เพ่ือน
พนกังาน ขา้พเจา้จะเกิดำความละอายหรือไม่

(จ) ภาพพจน ์– ส่ิำงท่ีขา้พเจา้เจตนาปฏิบติั หรือละเวน้ เป็นการ
ไม่เหมาะสำม ไม่ซ่ือสำตัย ์ หรือส่ำงผลให้เกิดำความเสีำยหายต่อ
ภาพพจนบ์ริษทัหรือไม่

หากค�าตอบขอ้ใดำขอ้หน่ึงของค�าถามขา้งตน้ คือ “ใช่” เป็นไป
ไดำว่้าส่ิำงท่ีท่านปฏิบติั หรือ ไม่ปฏิบติันัน้ อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือ
ขดัำต่อจรรยาบรรณ หรือกรณีท่ีมีขอ้สำงสำยั หรือไม่แน่ใจ ควร
หารือผูบ้งัคบับญัชาของท่าน หรือฝ่ายบุคคลท่ีดูำแลหน่วยงาน
ของท่าน

บทสรุป
ความยุติธรรม ความซ่ือสำตัย ์และคุณธรรม ถือเป็นหลกัสำ�าคญั
ในการดำ�าเนินธุรกิจของบริษทั และในขณะเดีำยวกนั บริษทัมี
ความมุ่งมั่นท่ีจะใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ ความมุ่งมั่นดำงักล่าว ตอ้ง
เป็นส่ำวนหน่ึงของตวัตนของกรรมการ และพนกังานทุกคน 
และแสำดำงออกอย่างชดัำเจน ทัง้โดำยวาจา การกระท�า และการ
วางตวั การแสำดำงออกดำว้ยความเคารพ ความใส่ำใจ และความ
กระตือรือรน้ จะตอ้งปรากฏชดัำในการติดำต่อกบัลูกคา้ ไม่ว่า
จะเป็นการใหบ้ริการต่อหนา้ การพูดำคุยทางโทรศพัท ์หรือการ
ติดำต่อดำว้ยจดำหมาย

 ในระหว่างปี 2565 คณะกรรมการตรวจสำอบไดำมี้การ
ประชุมรวมทัง้สิำน้ 4 ครัง้ (กรรมการตรวจสำอบ ทัง้ 3 ท่าน เขา้
ร่วมประชุมครบถว้น) เพ่ือพิจารณาสำอบทานความถูกตอ้งของ
งบการเงิน รายงานผูส้ำอบบญัชี ระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเส่ีำยง การก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำ การป้องกนัการ
ทุจริตคอรปัชั่น การดูำแลงานตรวจสำอบภายใน รายการท่ีอาจ
มีความขดัำแยง้ทางผลประโยชน ์ หรือรายการเก่ียวโยง การ
พิจารณาคดัำเลือกผูส้ำอบบญัชี และการก�าหนดำค่าตอบแทน 
การปฏิบติัตามกฎหมายว่าดำว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดำหลกัทรพัย ์
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ และไดำส้ำอบทาน
เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษทัฯ สำามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี 
IFRS (International Financial Reporting Standards) และไดำ้
ประชุมกบัผูส้ำอบบญัชีโดำยไม่มีฝ่ายจดัำการของบริษทัฯ เขา้ร่วม
ประชุมดำว้ย 1 ครัง้

รายงานทางการเงิน สำ�าหรบัปีสิำน้สุำดำ 31 ธนัวาคม 2565  
คณะกรรมการตรวจสำอบฯ มีความเห็นว่า งบการเงินไดำจ้ดัำท�า
ตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป และมีการเปิดำเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเหมาะสำมตามสำมควร  
ซ่ึงผูส้ำอบบญัชีรบัอนุญาตไดำแ้สำดำงความเห็นต่องบการเงินไว้
แลว้ในรายงานของผูส้ำอบบญัชี และไดำส้ำอบทานเพ่ือใหม้ั่นใจ
ว่าบริษทัฯ สำามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี IFRS  
(International Financial Reporting Standards)
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รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ น�าเสำนอใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ โดำยบรรจุเป็นวาระการประชุม
หน่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัง้ โดำยไดำใ้หข้อ้เสำนอแนะท่ีเป็นประโยชนต่์อการบริหารงานของฝ่ายจดัำการ  
ซ่ึงฝ่ายจดัำการไดำด้ำ�าเนิน การปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสำนอแนะอย่างเหมาะสำม เพ่ือใหส้ำอดำคลอ้งกบัหลกัการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำ 
และเป็นไปตามขอ้ก�าหนดำของตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

การประเมินตนเอง พบว่า คณะกรรมการตรวจสำอบมีการปฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดำร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจ
สำอบ และมีผลการปฏิบติังานท่ีสำอดำคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดีำ อนัมีส่ำวนช่วยเสำริมสำรา้งการก�ากบัดูำแลกิจการท่ีดีำไดำอ้ย่างมี
ประสิำทธิผล

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือรายการเก่ียวโยง คณะกรรมการตรวจสำอบไดำส้ำอบทาน รายการธุรกรรม
ระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อย และบุคคลท่ีเก่ียวโยง เพ่ือพิจารณาว่าการท�าธุรกรรมมีรายการท่ีสำมเหตุสำมผลและเป็นประโยชน์
สูำงสุำดำต่อบริษทัฯ และเป็นไปตามขอ้ก�าหนดำของตลาดำหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีการเปิดำเผยขอ้มูลการท�ารายการระหว่าง
กนัไวอ้ย่างครบถว้น 

การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี และการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสำอบไดำพิ้จารณาคดัำเลือกผูส้ำอบบญัชี 
จากบริษทั สำ�านกังาน อีวาย จ�ากดัำ เป็นผูส้ำอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ�าปี 2565 รวมทัง้พิจารณาค่าตอบแทนการสำอบบญัชี  
เพ่ือน�าเสำนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป โดำยมีรายช่ือผูส้ำอบบญัชี ดำงันี้

 นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ ์ผูส้ำอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ

 นางสำาววิสำสุำตา จริยธนากร ผูส้ำอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3853 และ/หรือ

 นางสำาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้ำอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5313

สำ�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิำน้สุำดำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ผูส้ำอบบญัชีท่ีท�าหนา้ท่ีรบัรองงบการเงินของบริษทัฯ คือ นางสำาว
วิสำสุำตา จริยธนากร 

การปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสำอบไดำส้ำอบทานการดำ�าเนินงานของบริษทัฯ ถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดำว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดำหลกัทรพัย ์
และการดำ�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไม่ขดัำต่อกฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน

คณะกรรมการตรวจสำอบไดำป้ฏิบติัหนา้ท่ีอย่างมีความอิสำระ รอบคอบ และแสำดำงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือก�ากบัดูำแล 
การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดำ�าเนินธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิดำความมั่นใจว่า การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะ
กรรมการตรวจสำอบในปี 2565 บรรลุวตัถุประสำงคท่ี์ไดำร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

ขอแสำดำงความนบัถือ

(รองศาสำตราจารย ์ดำร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต)์

ประธานคณะกรรมการตรวจสำอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้

 คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไดำร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์
(ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) มีวาระการดำ�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดำว้ยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ทุกท่านไม่ไดำเ้ป็นผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ และประธานคณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสำระ ดำงันี้

1 รองศาสำตราจารย ์ดำร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ ประธานคณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2 รองศาสำตราจารย ์ดำร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3 นายยรรยงค ์สำวสัำดิำ ์ กรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดำป้ฏิบติัหนา้ท่ี และความรบัผิดำชอบอย่างอิสำระ ตามท่ีไดำก้�าหนดำไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท�าหนา้ท่ีพิจารณารูปแบบ และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ 
บริษทัฯ ซ่ึงจะน�าเสำนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติัเป็นประจ�าทุกปี และก�าหนดำค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
เพ่ือเสำนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติั

ในปี 2565 คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดำมี้การประชุมรวมทัง้สิำน้ 2 ครัง้ (กรรมการสำรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน ทัง้ 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมครบถว้น) เพ่ือพิจารณา ก�าหนดำค่าตอบแทนประจ�าปี และค่าเบีย้ประชุมกรรมการ นอกจาก
นีใ้นปี 2565 นี ้ ไดำป้ระเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือพิจารณาเงินเดืำอน และผลประโยชนต์อบแทน
ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ และไดำน้�าเสำนอคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาอนุมติั ทัง้นีไ้ดำข้อใหท่ี้ปรกึษา
ทางการเงินอิสำระช่วยหาขอ้มูลเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณา ทัง้นีก้รรมการท่ีมีส่ำวนไดำเ้สีำยในเร่ืองใดำจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองนัน้

สำ�าหรบัค่าตอบแทน และค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษทัฯ ประจ�าปี 2565 นัน้ คณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ไดำพิ้จารณาอย่างรอบคอบ ซ่ึงเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิงจากบริษทัจดำทะเบียนในกลุ่มอุตสำาหกรรมประเภทเดีำยวกนั รวมถงึ
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ระดำบัความรบัผิดำชอบ และประสำบการณ ์จงึเห็นควรเสำนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ โดำยใหเ้พ่ิมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 5,000 บาทต่อคนต่อเดืำอนจาก
ปี 2564 และคงค่าเบีย้ประชุมของกรรมการบริษทัฯ ไวเ้ท่ากบัปี 2564 สำ�าหรบัรายละเอียดำค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และ
กรรมการชุดำย่อยอ่ืนไดำแ้สำดำงไวใ้นหวัขอ้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ของรายงานประจ�าปีฉบบันีแ้ลว้

ขอแสำดำงความนบัถือ

(รองศาสำตราจารย ์ดำร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต)์

 ประธานคณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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เรียน ท่านผูถื้อหุน้

บริษทั สำตารส์ำ ไมโครอิเล็กทรอนิกสำ ์ (ประเทศไทย) จ�ากดัำ (มหาชน) ตระหนกัถึงความสำ�าคญัของการบริหารความเส่ีำยง 
ว่าเป็นเร่ืองท่ีสำ�าคญัในการดำ�าเนินธุรกิจ คณะกรรมการของบริษทัฯ จงึไดำแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยงขึน้เพ่ือเป็น
คณะกรรมการชุดำย่อย ท�าหนา้ท่ีในการประเมิน และวิเคราะหค์วามเส่ีำยง รวมถงึผลกระทบ พรอ้มทัง้ก�าหนดำมาตรการในการ
ป้องกนัและลดำความเส่ีำยงอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีบ้ริษทัฯ เล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหารความเส่ีำยง (Risk Management) ท่ีดีำจะ
เป็นส่ำวนช่วยเพ่ิมมูลค่าของกิจการใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่ำงเสำริมใหบ้ริษทัฯ มีการเติบโตท่ีมั่นคงและยั่งยืน 

ในปี 2565 นี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยงของบริษทัฯ ไดำท้�าการประชุมทัง้สิำน้รวม 4 ครัง้ และไดำร้ายงานใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสำอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ รบัทราบเป็นล�าดำบั สำาระสำ�าคญัของการปฏิบติังานเป็นดำงันี้

1. ประเมินความเส่ีำยง และก�าหนดำกรอบการบริหารความเส่ีำยงของแต่ละฝ่ายงาน โดำยใหค้รอบคลุมความเส่ีำยงจากปัจจยัภายใน
และภายนอกของบริษทัฯ ครอบคลุมความเส่ีำยงดำา้นกลยุทธ ์ การดำ�าเนินงาน การเงิน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ การปฏิบติัต่อ
สำงัคมและส่ิำงแวดำลอ้ม และความเส่ีำยงท่ีเกิดำขีน้ใหม่ (Emerging risks)

2. ดูำแล ติดำตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ีำยงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ระบบการบริหารเส่ีำยงท่ีมีประสิำทธิภาพ 

3. ทบทวน แนวคิดำของการบริหารความเส่ีำยงของบริษทัฯ และแนวทางในการปฏิบติัอย่างเป็นขัน้ตอน โดำยพิจารณาปัจจยัดำา้น
ต่างๆ ไดำแ้ก่ ดำา้นสำงัคม การเมือง เศรษฐกิจ ส่ิำงแวดำลอ้ม เทคโนโลยี คู่แข่ง เป็นตน้ 

4. รายงานการบริหารความเส่ีำยงเสำนอต่อคณะกรรมการตรวจสำอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาและใหค้วามเห็น
ชอบในการก�าหนดำแผนการจดัำการความเส่ีำยงท่ีเหมาะสำมและน�าไปปฏิบติัใชภ้ายในบริษทัฯ 

จากการดำ�าเนินงานขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเส่ีำยงไดำพิ้จารณาประเมินความเส่ีำยงอย่างรอบคอบ พรอ้มทัง้ประเมิน
เพ่ือใหท้ราบระดำบัของความเส่ีำยง และก�าหนดำมาตรการในการป้องกนั และบริหารความเส่ีำยง จดัำการความเส่ีำยงใหอ้ยู่ในระดำบั
ท่ียอมรบัไดำ ้

ทัง้นี ้ไดำน้�าเสำนอรายงานการบริหารความเส่ีำยง ต่อคณะกรรมการตรวจสำอบของบริษทัฯ เพ่ือก�าหนดำระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอ และไดำร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัง้ ทัง้นีเ้นือ้หาโดำยละเอียดำของ
การบริหารความเส่ีำยงของบริษทัฯ อยู่ในรายงานประจ�าปีฉบบันีแ้ลว้

ขอแสำดำงความนบัถือ

 

      

(ศาสำตราจารย ์ดำร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ีำยง
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