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การก�ากับดูแลกิจการ



รายงานประจ�าปี 201938

การก�ากับดูแลกิจการ 

ในฐานะบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (Listed Company) คณะกรรมการบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาระดับการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บรษัิทฯ มรีะบบการก�ากับดูแล

กิจการและแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) และมุง่หวังใหบ้รษัิทฯ พฒันาระดับการก�ากับดแูลกิจการใหไ้ด้รบัการยอมรบัว่ามกีารก�ากับ

ดแูลกิจการท่ีดี เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูม้สี่วนได้เสยี และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหเ้กิดประโยชน์โดยรวมต่อผูถื้อหุน้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ในวัน
จนัทรท์ี ่29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (ภายใน 4 เดอืน
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ) โดยใช้วิธี
ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (Thailand Securities Deposito-
ry Co., Ltd.) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
พรอ้มรายงานประจ�าปี ในรปูแบบ CD-Rom ใหก้บัผูถื้อหุน้ 
ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณาข้อมูล
เพียงพอ 

หนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุม
ชดัเจนวา่เป็นเรือ่งทีเ่สนอเพ่ือรบัทราบ เพ่ืออนมุตั ิหรอืเพ่ือ
พิจารณาแลว้แตก่รณ ีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มี
รายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ 

นอกจากนีย้งัมกีารแจ้งรายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้น�าหลักฐานท่ีจ�าเป็น เพื่อน�ามาแสดงตนในวันประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรกัษาสิทธิในการเขา้รว่ม

ประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยแนบแบบหนังสือมอบฉันทะ 

(ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชยก์�าหนด) 

ในวันประชุมผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ ได้เปิดใหล้งทะเบยีนเขา้รว่มประชุม

ได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และใช้ระบบ

บาร์โค้ด (barcode) ในการลงทะเบียนพร้อมจัดพิมพ์บัตรลง

คะแนนในแต่ละวาระให้กับผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ท่ีเข้าร่วม

ประชุมภายหลังจากท่ีเริ่มประชุมแล้ว สามารถลงคะแนนได้

ส�าหรบัวาระท่ียงัไมม่กีารลงมติ

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2562 น้ัน มกีรรมการของ 

บรษัิทฯ เขา้รว่มประชุม 6 ท่านจากจ�านวน 7 ท่าน รวมท้ังผูบ้รหิาร

ของบริษัทฯ และผู้ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวาระ ผู้สอบบัญชีของ 

บรษัิทฯ ท่ีปรกึษาทางการเงินของบรษัิทฯ และท่ีปรกึษากฎหมาย

อิสระของบรษัิทฯ ได้เข้ารว่มประชุมเพื่อรบัฟงัความคิดเหน็ และ

ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย และตัวแทนจากบริษัทศูนย์รับ

ฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นผูท้�าการตรวจสอบการ

ลงทะเบยีนของผูถื้อหุน้ และตรวจนับผลการลงคะแนนเสยีงรว่ม

กับท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ การด�าเนินการประชุม

เป็นไปตามล�าดับวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการ

ประชุม

บรษัิทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับองค์ประชุม สดัสว่นผูเ้ขา้รว่ม

ประชุมท้ังด้วยตนเองและมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน วิธีนับ

คะแนน ดังนี้

(1) ผูถื้อหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากับหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง ดังน้ันผูถื้อ

หุน้แต่ละรายจะมเีสยีงตามจ�านวนหุน้ท่ีถืออยู ่หรอืรบัมอบฉันทะ

มา 

(2) ผูถื้อหุน้ท่านใดมสีว่นได้เสยีเปน็พเิศษในวาระใด ไมม่สีทิธิออก

เสยีงในวาระน้ัน
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(3) ผูด้�าเนินการประชุมจะถามในแต่ละวาระๆว่ามผีูคั้ดค้าน หรอื

งดออกเสยีงหรอืไม่ หากประสงค์จะคัดค้านหรอืงดออกเสยีง ให้

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ส�าหรับท่านท่ีไม่คัดค้านหรือไม่งด

ออกเสยีง จะถือว่าอนุมติัตามวาระน้ัน บรษัิทฯ จะน�าคะแนนเสยีง

ท่ีไมเ่หน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากจ�านวนเสยีงท้ังหมดท่ี

เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลง

คะแนนในแต่ละวาระ

(4) เพื่อใหส้อดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย ในวาระเรื่องพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทน

กรรมการซึ่งครบก�าหนดออกตามวาระ และบรษัิทฯ ได้เสนอช่ือ

กรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน ท้ังนี้เพื่อเปิดโอกาสให ้

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง ผู้ถือหุ้น

ท้ังประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน

บรษัิทฯ มนีโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมาเข้ารว่มประชุม

รวมท้ังผูล้งทนุสถาบนัด้วย โดยบรษัิทฯ ได้คัดเลือกสถานท่ีในการ

จัดประชุมท่ีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพยีงพอเพื่อให้ผู้ถือ

หุ้นและผู้ลงทุนสถาบันสามารถเดินทางได้สะดวกในการเข้ามา

ประชุม นอกจากนีบ้รษัิทฯ ได้ก�าหนดเวลาในการประชุมใหผู้ถื้อ

หุ้นได้มีโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ

ด�าเนินงานของบรษัิทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเหน็และข้อ

เสนอแนะต่าง ๆ ได้อยา่งเต็มท่ี บรษัิทฯ มชี่องทางใหผู้ถื้อหุน้ได้

สง่ค�าถามท่ีต้องการใหต้อบในท่ีประชุมได้ล่วงหน้าทางอีเมล์ไปยงั

นักลงทนุสัมพนัธ์ของบรษัิทฯ หรอืโดยทางโทรสารของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ได้มกีารบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกวาระการ

ประชุม เน้ือหาการประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ มติท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น ค�าชี้แจงของ

กรรมการและผูบ้รหิาร ไว้อยา่งถูกต้อง ครบถ้วน ส�าหรบัรายงาน

การประชุมผูถื้อหุน้น้ัน บรษัิทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมผูถื้อ

หุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้จัดเก็บ

รายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ตรวจสอบได้ 

นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ผู้

ถือหุน้ยงัได้รบัสทิธิขั้นพื้นฐานอ่ืนๆ ได้แก่ สทิธิการได้รบัสว่นแบง่

ในผลก�าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการ

ปฏิบติัท่ีเท่าเทียมในการรบัซื้อหุน้คืนโดยบรษัิทฯ เปน็ต้น ซึ่งสิทธิ

ขั้นพื้นฐานเหล่านีม้กี�าหนดเป็นกฎหมายอยูแ่ล้ว 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบรษัิทฯ ให้ความส�าคัญเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทกุๆ คนและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทียมกัน และเป็น

ธรรม ไมว่่าจะเปน็ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรอืรายยอ่ย หรอืผูถื้อหุน้ชาว

ต่างชาติ โดยได้ด�าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ด�าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ จะไม่เพิ่ม

วาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าหากไม่จ�าเป็น โดย

เฉพาะวาระส�าคัญท่ีต้องให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล

ก่อนตัดสินใจ

(2) เสนอรายชื่อกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เพื่อเปน็ทางเลือก

ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

กรรมการแต่ละคนมส่ีวนได้เสยีในระเบยีบวาระใดบา้ง เชน่ วาระ

การแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก�าหนดออกตามวาระ 

เป็นต้น

(3) ส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงทกุวาระ โดยจัดท�า

บตัรลงคะแนนแยกแต่ละวาระเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนน

ได้ตามสมควร 

(4) ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นมโีอกาสใน

การแสดงความคิดเหน็ ในการประชุมประจ�าป ี2562 บรษัิทฯ เปดิ

โอกาสในการแสดงความคิดเห็น และต้ังค�าถามต่อท่ีประชุมใน

เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมท้ังให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเพื่อ

สอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรอืข้อมูลอ่ืนๆของบรษัิทล่วงหน้า

ผ่าน E-mail address: ir@starsmicro.com หรือทางโทรสาร 

035-258-914 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีนักลงทุน

สมัพนัธ์ โทรศพัท์ 035-258-555 ต่อ 313 อยา่งไรก็ตามในป ี2562 

ไมม่ผีูถื้อหุน้ท่านใดส่งเรื่องใดมาเพื่อสอบถามหรอืแสดงความคิด

เหน็

(5) คณะกรรมการบรษัิทฯ จะดแูลใหบ้รษัิทฯ ปฏิบติัใหเ้ปน็ไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกาศ ค�าส่ัง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการ

เปดิเผยขอ้มลูการท�ารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรอืจ�าหน่าย

ทรพัยส์ินท่ีส�าคัญของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย รวมท้ังปฏิบติัตาม

มาตรฐานบญัชท่ีีก�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชี

(6) คณะกรรมการบรษัิทฯ จะใหค้วามส�าคัญกับรายการระหว่าง

กัน หากมรีายการระหว่างกันของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยเกิดขึ้น

กับบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มส่ีวนได้เสยี หรอื

อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตซึง่ไมอ่ยูใ่นเง่ือนไข

ทางธุรกิจปกติ ท้ังนี ้บรษัิทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชขีองบรษัิทฯ 



รายงานประจ�าปี 201940

(7) ก�าหนดมาตรการใหก้รรมการและผูบ้รหิารต้องเปดิเผยข้อมลู

ถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการท�าธุรกรรมใดๆอันอาจ

กระทบกับบรษัิทฯ ผา่นแบบฟอรม์รายงานการมสี่วนได้เสยี โดย

มเีลขานุการบรษัิทฯ เปน็ผูร้บัรายงานการเปดิเผยขอ้มลูการมสีว่น

ได้เสียและน�าส่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจ

สอบ ซึ่งในปี 2562 บรษัิทฯ ได้ให้กรรมการและผู้บรหิารทุกคน

เปิดเผยข้อมูลการมสี่วนได้เสยีของตน ซึ่งท้ังปีนี้ไม่มกีารกระท�า

ใดขัดต่อข้อก�าหนดในเรื่องการท�าธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกัน

บรษัิทฯ ก�าหนดนโยบายใหก้รรมการบรษัิทฯ รายงานการซื้อ-ขาย

หุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (ซึ่งรวมถึงการถือ

ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) ภายใน 7 วัน ท�าการ

นับแต่วันท่ีซื้อขายหลักทรพัย ์โดยใหส้่งรายงานมายงัเลขานุการ 

บริษัทฯ เพื่อรายงานต่อไปยังท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

ต่อไป 

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ี

เก่ียวข้อง ดังนี้

1. ผูถ้อืหุน้ : บรษัิทฯ มนีโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุคนอยา่งเท่า

เทียม เปน็ธรรม ใหค้วามส�าคัญกับสทิธิของผูถื้อหุน้ ไมก่ระท�าการ

ใดๆอันเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้

2. พนกังาน : บรษัิทฯ มนีโยบายปฏิบติัต่อพนักงานทกุคนอยา่ง

เท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม

3. คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บรษัิทฯ มนีโยบายปฏิบติัต่อคู่ค้าและเจ้า

หนีอ้ยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า และ/หรอื ข้อ

ตกลงในสัญญาท่ีท�าร่วมกันอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีท่ีไม่

สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ได้ บรษัิทฯ จะแจ้งใหเ้จ้า

หนีท้ราบล่วงหน้าเพื่อรว่มกันพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4. ลูกค้า : บรษัิทฯ มนีโยบายให้บรกิารท่ีมคีุณภาพและตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความส�าคัญด้านความ

ปลอดภัยควบคู่กันไป โดยมหีลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลกูค้า และ

พิจารณาเครดิตลิมิตของลูกค้าส�าหรับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม ่

ซึ่งต้องมฐีานะการเงิน และประวัติการช�าระหนีท่ี้ดี 

5. คู่แข่ง : บรษัิทฯ มนีโยบายปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันท่ีดี 

และหลีกเล่ียงวิธกีารไมสุ่จรติเพื่อท�าลายคู่แข่ง 

6. สังคมรวมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้การสนับสนุน

กิจกรรมอันเปน็ประโยชน์ และสง่เสรมิคณุภาพของสงัคม และสิง่

แวดล้อมโดยรวม

และบรษัิทฯ มกีารก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบของสังคม เพื่อ

ใหม้ั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ได้ค�านึงถึงปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยนื

ท้ังนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อดูแลสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสยีข้างต้นด้วยความเป็น

ธรรม คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้จัดใหม้ชี่องทางในการรอ้งเรยีน

ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรยีนในเรื่องท่ี

อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการบรษัิทฯ ได้โดยตรง 

ติดต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ กรรมการอิสระ 

ผา่นทางเลขานุการ บรษัิทฯ 

ทางอีเมล์ : yunyong-s@starsmicro.com 
โทรสาร : 035-258-914 

หรอืส่งจดหมายปิดผนึกมายงัเลขานุการบรษัิทฯ 

ที่อยู่ : บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

605-606 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ท่ี 2 ต.คลองจิก 

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียุธยา 13160

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลและส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูลท่ี

เก่ียวขอ้งกับกิจการ ท้ังขอ้มลูทางการเงิน รายงานการเงิน ใหต้รง

เวลาตามข้อก�าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยน�าเสนอท้ังในรูปภาษาไทย และภาษา

อังกฤษ เพื่อใหนั้กลงทนุ ผูถื้อหุน้ และผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ ได้รบัทราบ

ข้อมูลได้อย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผย

รายงานผู้สอบบัญช ี ตัวเลขทางการเงิน และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินอยา่งครบถ้วนด้วย

บรษัิทฯ ได้เปดิเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิทฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการเข้ารว่มประชุม และ

เปดิเผยขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบรษัิทฯ ยงัได้จัด

ให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลท่ี

ส�าคัญต่อนักลงทุน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังจัดท�าข้อมูลเผย

แพรข่อ้มลูต่าง ๆ  ผา่นตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเวบ

ไซต์ของบรษัิทฯ เพื่อใหนั้กลงทนุ และผูม้สีว่นได้เสยีสามารถอ่าน 

และรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีส�าคัญของบริษัทฯ ข้อมูลทางการ

เงิน ข้อมลูผลการประกอบการได้ตลอดเวลา 
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นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงั ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารรายงานโดย 

ให้กรรมการทุกท่าน, ผู้ด�ารงต�าแหน่งในระดับบริหารสี่รายแรก 

นับต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา, ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ

บรหิารในสายงานบัญชหีรอืการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้น

ไป หรอืเทียบเท่า ต้อง“รายงานการมส่ีวนได้เสยี”ตามแบบแจ้ง

รายงานการมสีว่นได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยรายงาน

ทกุครัง้เมื่อมกีารท�ารายการท่ีอาจเขา้ขา่ยมส่ีวนได้เสยี ใหร้ายงาน

ต่อบรษัิทฯ โดยไมช่กัชา้ และเลขานุการบรษัิทฯ จะเปน็ผูเ้ก็บรกัษา

รายงานการมสีว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิารไว้

การแถลงผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ในปี 2562 บรษัิทได้จัด

กิจกรรมเพื่อพบปะนักลงทนุ และนักวิเคราะหห์ลักทรพัยดั์งนี้

- แถลงผลการด�าเนินงานและมกีารเขา้รว่มโครงการ Opportunity 

Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวม 1 ครั้ง

- จัดงานพบปะนักวิเคราะหห์ลักทรพัย ์(Analyst Meeting) รวม 

4 ครั้ง 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจเข้าชมกิจการของ 

บรษัิทฯ (Company Visit) เสมอ ซึ่งผูถื้อหุน้ท่ีเข้ารว่มกิจกรรมจะ

ได้พบปะพดูคยุ และมโีอกาสรว่มแลกเปล่ียนความคิดเหน็ซึ่งกัน

และกัน

ท้ังนี้ ปี 2562 นี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไป

ตามขอ้ก�าหนดของส�านักงานก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน 

และตรงตามก�าหนดเวลา

5. บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะ
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ มหีน้าท่ีและความรบัผิดตามท่ีก�าหนดใน

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง 

นโยบาย แผนการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณประจ�าปีของ 

บริษัทฯ และควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่าย

บริหาร หรือของบุคคลใด ๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ด�าเนินงาน 

ดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย รวมท้ังแผนการ

ด�าเนินงานท่ีคณะกรรมการได้ใหไ้ว้

โครงสร้างคณะกรรมการ 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการ จ�านวน 6 ท่าน ประกอบ
ด้วย

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน

- กรรมการบรหิาร 2 ท่าน 

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นกรรมการอิสระและไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน 

อน่ึง บรษัิทฯ ไมม่กีรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีน

มากกว่า 5 บรษัิท และบรษัิทฯ ไมม่นีโยบายใหก้รรมการท่ีเป็นผู้

บริหารด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน และบริษัทจด

ทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ท้ังนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทใน

เครอื และบรษัิทรว่มทนุของบรษัิท ซึง่บรษัิทฯ มคีวามจ�าเป็นต้อง

เข้าไปก�ากับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

บรษัิท ท้ังนีบ้รษัิทฯ มกีรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิารมากกว่า 1 ท่านท่ี

มปีระสบการณ์การท�างานเก่ียวกับธุรกิจของบรษัิทฯ 

ปัจจุบนับรษัิทฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการรวมท้ังสิ้น 6 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจ

สอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม ท้ังนี้ เพื่อแบ่งอ�านาจหน้าท่ีให้ชัดเจน ซึ่งจะท�าให้การ

ก�าหนดทิศทางและการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ มปีระสิทธิภาพ

สูงสุด คณะกรรมการบรษัิทฯ จะเปน็ผูพ้จิารณาก�าหนดเป้าหมาย

ของบรษัิทฯ และก�าหนดบทบาทและมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีให้

แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

ท้ังนี ้บรษัิทฯ ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีของกรรมการอิสระ

ไว้ไม่เกิน 9 ปี และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระในปี 

2562 ไมม่กีรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี 
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คณะอนุกรรมการ 

นอกจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แล้ว บรษัิทฯ ยงัมคีณะกรรมการชุดยอ่ย 5 ชุด ได้แก่ 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะ
กรรมการบริษัทฯ (Board Diversity)

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ก�าหนดคณุสมบติัของกรรมการท่ีจะเขา้

มาเป็นกรรมการใหม ่โดยพจิารณาทักษะท่ีจ�าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่น

คณะกรรมการชุดปัจจุบันเพื่อเติมเต็มความรูค้วามเชีย่วชาญให้

ครบทกุด้าน รวมท้ังวิชาชพี เป็นต้น 

ท้ังนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการก�าหนดนโยบาย และการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้คณะกรรมการ

บรษัิทมอีงค์ประกอบและโครงสรา้งท่ีเหมาะสมกับทิศทางในการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

ตามหลักของบรรษัทภิบาลท่ีดี 

ในปี 2562 นี้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ 
ดังนี้

1. นายสมนึก ไชยกุล ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ ประธาน

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร เน่ืองจากปัญหา

สุขภาพ มผีลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

2. นางพนูพรรณ ไชยกลุ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ เน่ืองจาก

ปัญหาสุขภาพ มผีลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

3. แต่งต้ังกรรมการใหม ่คือ นายนัทธพงศ ์ไชยกลุ เป็นกรรมการ 

โดยให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนางพูนพรรณ ไชยกุล มีผล

ต้ังแต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และมีวาระด�ารง

ต�าแหน่งคงเหลือ 2 ปี 5 เดือน

4. แต่งต้ังนายประสาท ยูนิพนัธ์ุ ด�ารงต�าแหน่งรกัษาการประธาน

กรรมการ ผลต้ังแต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

5. แต่งต้ังนายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ด�ารงต�าแหน่ง รองประธาน

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร มผีลต้ังแต่วันท่ี 7 

พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ท้ังนี ้กรรมการบรษัิทฯ ทกุท่าน มคีวามรูค้วามสามารถ และปฏิบติั

หน้าท่ีได้เป็นอยา่งดี และจ�านวนกรรมการบรษัิทฯ ท่ีมอียู ่เหมาะ

สมกับทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ แล้ว 
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ท้ังนีบ้รษัิทฯ ได้มกีารก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุด

ต่างๆ ไว้อยา่งชัดเจน 

และในปี 2562 นี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้พจิารณาอนุมติัแต่ง

ต้ังคณะกรรมการสรรหาโดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่า

ตอบแทน ท�าหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาและเปล่ียนชื่ อ

เป็น“คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน” เพื่อความ

โปรง่ใสในการสรรหากรรมการ ตลอดจนผูบ้รหิารระดับสงู (ระดับ 

Chief ขึ้นไป)

การควบคุมภายใน 

บรษัิทฯ ได้ใหค้วามส�าคัญกับการจัดใหม้รีะบบการควบคมุภายใน

ท่ีเปน็มาตรฐาน เพื่อใหเ้ปน็ท่ียอมรบั และเชื่อถือต่อผูถื้อหุน้ และ

นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดต้ังคณะ

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อดูแลระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานทางการเงินให้ตรงต่อ

ความเป็นจรงิ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนดแูลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบ

การควบคมุภายในท่ีมปีระสทิธิภาพ และประสิทธิผล และมรีะบบ

การท�างานท่ีถูกต้อง โปรง่ใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะเรื่องของ

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยคณะ

กรรมการตรวจสอบได้จัดใหม้กีารประชุมรว่มกับ ผูส้อบบญัช ีฝา่ย

จัดการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัจัดใหม้ฝี่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจ

สอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ระบบงานต่างๆใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม และปฏิบติัถูกต้องตาม

กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และรายงานผลการตรวจ

สอบภายในตามแผนท่ีได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าประจ�าปี ต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบได้รบัทราบ 

ส�าหรบัปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบ

รษัิทฯ ได้ประเมนิและทบทวน ระบบการ

ควบคมุภายในของบรษัิทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ 

ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563คณะกรรมการ 

บรษัิทฯ ได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในจากรายงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอท้ัง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายใน

องค์กร การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู และระบบการติดตาม 

ปจัจุบนัหวัหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ คือ นางสาว

สุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ ต�าแหน่งผู้อ�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ในปี 2562 นีฝ่้ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบติังานตรวจสอบ

ได้อยา่งราบรื่นครบถ้วนตามแผนการปฏิบติังานท่ีได้รบัอนุมติัจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการในการป้องกันการน�าข้อมูลของ 

บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้บริหาร และบุคลากรของ 

บรษัิทฯ และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกับการรกัษาความลับ และการใช้

ข้อมลูภายในไว้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษัิทฯ จะต้อง

รกัษาความลับ และ/หรอื ข้อมลูภายในของบรษัิทฯ 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษัิทฯ จะต้อง

ไม่น�าความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย 

หรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคล

อ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผล

ตอบแทนหรอืไมก็่ตาม

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษัิทฯ จะต้อง

ไมท่�าการซื้อขาย โอนหรอืรบัโอน หลักทรพัยข์องบรษัิทฯ โดยใช้

ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือ เข้าท�า

นิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของ 

บรษัิทฯ อันอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อบรษัิทฯ ไมว่่าโดยทาง

ตรงหรอืทางอ้อม ข้อก�าหนดนีใ้ห้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ี

ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจ้าง

ของ บรษัิทฯ ด้วย ผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนระเบยีบข้อบงัคับดังกล่าวจะถือว่า

ได้กระท�าผดิอยา่งรา้ยแรง

4. กรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ 

ต้องไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อน

เปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้

บริหารห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนท่ีงบการเงินจะ

เปิดเผยสู่สาธารณะ

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและความ

จ�าเป็นของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และก�าหนดแนวนโยบาย

เก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้อง

ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบว่า จะต้องใช้ความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเปน็ประโยชน์ต่อการด�าเนิน

ธุรกิจและมจีรยิธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ต้องปฏิบติัหน้าท่ีใหเ้ปน็

ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบรษัิทฯ ตลอด

จนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ด้วยความซื่อสัตย ์สุจรติ และค�านึงถึงผล

ประโยชน์ของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้เป็นส�าคัญ ซึ่งบรษัิทฯ ได้เผย

แพรไ่ว้ในเว็บไซต์ภายในของบรษัิทฯ ท่ี www.starsmicro.com 

ดังนี้

1. ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า

เทียมกัน

2. ค�านึงถึงสิทธิของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีกลุ่มต่าง ๆ และดแูลมใิห้

เกิดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนประจ�าปี 2562 ไว้ตามท่ี 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2561 ได้เคยมมีติอนุมติัไว้ดังนี้

เงินเดือน (ต่อเดือน)/

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)

1. ประธานกรรมการ 36,000 บาท/เดือน

2. กรรมการบริษัทฯ 24,000 บาท/เดือน

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 36,000 บาท/เดือน

4. กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน

5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ , กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มา
จากกรรมการอิสระ)

5,000 บาท/ครั้ง

*สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ -ไมม่-ี

3. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

โดยนอกจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แล้ว อาจมกีารแต่งต้ังคณะ

กรรมการคณะอ่ืนได้ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ได้ก�าหนดบทบาท หน้าท่ี 

และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยา่งชัดเจน

4. ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปรง่ใส และจัดใหม้กีารเปิดเผยข้อมลู

อยา่งชัดเจนและเพยีงพอในเวลาท่ีเหมาะสม

5. ด�าเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวัง โดยบรษัิทฯ ได้จัดใหม้กีาร

ประเมนิความเสีย่ง วางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบรหิารความ

เสีย่งอยา่งเหมาะสมและสม�าเสมอ

6. ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ 

บรษัิทฯ 

ส�าหรบัพนักงานท่ีเข้าใหมใ่นแต่ละปีน้ัน บรษัิทฯ ได้อบรมเพื่อให้

พนักงานใหม่รับทราบจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในคราว

เดียวกับการรบัทราบการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และระเบยีบ

ปฏิบติัของบรษัิทฯ 

แนวปฏิบัติการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการใช้ซอฟท์แวรท่ี์มลิีขสิทธิ ์

และควบคุมการใช้เพื่ อให้พนักงานตระหนักและไม่ละเมิด

ทรพัยส์ินทางปัญญาใดๆ พรอ้มท้ังเผยแพรใ่หพ้นักงานทกุระดับ

รบัทราบ และฝ่ายไอทีของบรษัิทฯ ได้ท�าการตรวจสอบทกุปอียา่ง

น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์

การท�างานของพนักงาน เพื่อปอ้งกันไมใ่หม้กีารละเมดิซอฟท์แวร์

ท่ีมลิีขสิทธิ์

การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2562 บรษัิทฯ ได้จัดให้มกีารประชุมคณะกรรมการรวมท้ัง

สิน้ 4 ครัง้ (บรษัิทฯ มนีโยบายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ อยา่งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) โดยในแต่ละครั้งมกีรรมการ

เกือบท้ังหมดเข้ารว่มประชุม ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ 

เลขานุการบรษัิทฯ ท�าหน้าท่ีจัดการประชุม ส่งหนังสือนัดประชุม

ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณี

จ�าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรอืประโยชน์ของบรษัิทฯ จะแจ้ง

การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน เช่นทางโทรศัพท์ หรือทางเมล์เพื่อ

ก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ พร้อมท้ังจดบันทึกการ

ประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรบัรองของคณะ

กรรมการบรษัิทฯ ไว้ทกุครั้ง



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 45

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในรอบปีบญัชสีิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และในรอบปีบญัชสีิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562ค่าตอบแทนกรรมการรวม เท่ากับ 

2,783,000 บาท และ 2,877,800 บาทตามล�าดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุมตามรายละเอียด

ดังต่อไปนี ้

  (หน่วย: บาท)

 รายชื่อกรรมการ

 ปีบัญชี 2561
 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

 ปีบัญชี 2562
 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ค่าตอบแทน
ประจ�าราย

เดือน
(บาท/ปี)

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท/ปี)

ค่าตอบแทน
ประจ�าราย

เดือน
(บาท/ปี)

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท/ปี)

1. นายสมนึก ไชยกุล 432,000 15,000 360,000 15,000

2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 288,000 20,000 288,000 20,000

3. นายชอง เคว็น ซัม 120,000 - - -

4. นายประสาท ยูนิพันธุ์ 288,000 25,000 309,600 25,000

5. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 432,000 40,000 432,000 45,000

6. นางพูนพรรณ ไชยกุล 288,000 10,000 240,000 15,000

7. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 360,000 45,000 360,000 45,000

8. ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 360,000 60,000 360,000 60,000

9. นายนัทธพงศ์ ไชยกุล - - 43,200 -

รวม 2,568,000 215,000 2,652,800 225,000

การเปล่ียนแปลง คณะกรรมการบรษัิทฯ ในปี 2561 และ 2562

1. นายชอง เคว็น ซมั ได้ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ มผีลต้ังแต่วันท่ี 1 มถิุนายน 2561 เป็นต้นไป 

2. นายสมนึก ไชยกลุ และนางพนูพรรณ ไชยกลุ ได้ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ มผีลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2562 เป็นต้นไป 

3. นายนัทธพงศ ์ไชยุกล ได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทฯ มผีลต้ังแต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงิน : ไมม่ี
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  (หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน
ปีบัญชี 2561 

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
ปีบัญชี 2562

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

จ�านวนราย ค่าตอบแทนรวม จ�านวนราย ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนรวม 5 18,514,560 6 22,317,799

โบนัสรวม 5 1,542,880 6 1,917,641

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 5 1,366,716 6 1,548,113

รวม 21,424,156 25,783,553

บุคลากรของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ�านวนพนักงาน (ไมร่วมผูบ้รหิาร) ของบรษัิทฯ แบง่ตามสายงานหลัก ดังนี้

(หน่วย: คน)

สายงานหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562

สายงานด้านปฏิบัติการและพัฒนา 1,004 977

สายงานด้านซัพพลายเชน 86 62

สายงานด้านการเงินและการบริหาร 68 41

สายงานด้านการพัฒนาธุรกิจ 64 27

สายงานด้านเทคโนโลยี - 5

รวม 1,222 1,112

ท้ังนีบ้รษัิทฯ มนีโยบายก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานตามผลประกอบการของบรษัิทฯ ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมกีารทบทวน

นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานเพื่อใหอ้ยูใ่นระดับท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับบรษัิทท่ีประกอบอุตสาหกรรมเดียวกัน และ

อยูใ่นบรเิวณสถานประกอบใกล้กัน

บรษัิทฯ มนีโยบายในการจัดสวัสดิการอันเปน็ประโยชน์ใหกั้บพนักงาน เชน่ กองทนุส�ารองเล้ียงชพี ตรวจสขุภาพพนักงานประจ�าป ีนอกจาก

นี้ยังสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาและรกัการอ่าน เพื่อให้พนักงานได้ออกก�าลังกาย และผ่อนคลายจากการท�างาน โดยจัดสรา้งสนาม

แบดมนิตันในอาคาร จัดเตรยีมโต๊ะปิงปอง และจัดสรา้งหอ้งสมดุไว้ใหค้้นคว้าหาความรู้
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หลักสูตรอบรม ระดับพนักงาน จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม

Six Sigma ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 40 ชั่วโมง

RBA Risk Assessment ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 7 ชั่วโมง

ISO 14001:2015 &OHSAS ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 7 ชั่วโมง

ISO 13485:2016 Requirements & Internal Audit ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 20 ชั่วโมง

ISO 13485 Process Validation ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 12 ชั่วโมง

Requirements of ISO 14001, ISO 45001 ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 12 ชั่วโมง

Internal Auditor of 14001:2015 and 45001:2018 ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 6 ชั่วโมง

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีกระบวนการด�าเนินงานในการพัฒนาบุคลากรหรือ

พนักงานให้มีความรู้ความช�านาญ ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อ

บรษัิทฯ เพื่อเพิม่พนูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติั

งานของบริษัทฯ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยมีเป้าหมายให้

พนักงานของบรษัิทฯ เป็นบุคลากรท่ีมคีณุภาพ กล่าวคือ

1. เรยีนรูง้านหลายประเภท

2. ปฏิบติังานได้หลายหน้าท่ี

3. มทัีกษะในการปฏิบติังานอยา่งกว้างขวาง

4. สามารถสับเปล่ียนหน้าท่ีกับเพื่อนรว่มงานได้

เน่ืองจากการท่ีบรษัิทฯ ใหค้วามส�าคัญกับการพฒันาบุคลากรเปน็

อยา่งสงู บรษัิทฯ จึงมนีโยบายในการพฒันาบุคลากรซึง่มขีอ้หลัก ๆ  

ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อพฒันาบุคลากรในองค์กร

2. ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรด้านอ่ืน ๆ ในทกุระดับ โดยจัดใหม้ี

การฝึกอบรมท้ังภายในและ ภายนอกอยา่งสม�าเสมอ

3. จัดใหม้กีารพฒันาบุคลากรรว่มกับลกูค้าเพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์

ท่ีเป็น Joint Innovation

4. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

คณะกรรมการบรษัิทฯ มนีโยบายในการเพิม่พนู และพฒันาความ

รูอั้นเปน็การเพิม่ศกัยภาพของผูบ้รหิาร และพนักงานอยา่งยั่งยนื 

เน่ืองจากตระหนักถึงคณุค่าของการพฒันาความรู ้ความสามารถ

ในปี 2562 บรษัิทฯ ได้ ก�าหนดเป้าหมายในการพฒันาฝึกอบรม

ไว้ท่ี 20 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเฉล่ียแล้วได้รบัการอบรมและพฒันา 20 

ชั่วโมงต่อคน โดยการอบรมและพฒันาในหลากหลายหลักสูตรไม่

ว่าจะเปน็ Six Sigma , RBA Risk Assessment ,ISO 14001:2015 

&OHSAS, ISO 13485:2016 Requirements & Internal Audit, 

ISO 13485 Process Validation , Requirements of ISO 14001, 

ISO 45001 และ Internal Auditor of 14001:2015 and 

45001:2018 เป็นต้น ท้ังในระดับปฏิบติัการ ระดับพนักงาน และ

ระดับบรหิาร 

ในปี 2562 นี ้บรษัิท ได้จัดคอรส์ฝึกอบรมในการพฒันาผูบ้รหิาร 

และพนักงาน โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอกบริษัท ผู้ทรง

คุณวุฒิจากหลากหลายสาขามาให้ความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนา

พนักงาน และผูบ้รหิารอยา่งต่อเน่ืองและยั่งยนื โดยในปี 2562 ได้

จัดอบรมรวมท้ังสิ้น เฉล่ียประมาณ 100 ชั่วโมง แบง่เป็นระดับผู้

บรหิาร 30 ชั่วโมง และระดับพนักงาน 70 ชั่วโมง ตัวอยา่งหลักสตูร

อบรม เช่น


