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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
เรียน  ผูถือหุน 

จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นทุกภูมิภาค ประกอบกับ
ปจจัยภายนอกหลายประการ สงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจ    
ทําใหป 2561 เปนปที่ทาทายเปนอยางย่ิงของคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
การบริหารบริษัทฯ ใหผานพนวิกฤตการดังกลาวไปได โดยในป 2561 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

1) ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสรางและใหบริการดานงานวิศวกรรมซึ่งเกิด
จากการดําเนินการของบริษัทฯ  

2) ธุรกิจดานสื่อและการประชาสัมพันธ ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท สตาร 
มีเดีย กรุป จํากัด (บริษัทถือหุน 100%) โดยมีปายโฆษณาภายใต
การบริหารงานทั้งสิ้นจํานวน 30 ปาย ในจังหวัดภูเก็ต  

3) ธุรกิจบริหารจัดการคัดแยกและรีไซเคิลขยะจากชุมชน จากการดําเนินงานของบริษัทยอยที่ต้ังอยูที่เมืองเพิรธ 
ประเทศออสเตรเลีย โดยในป 2561 ธุรกิจดังกลาวไดมีการชลอการดําเนินการและหยุดรับรูรายไดเนื่องจาก
เกิดขอพิพาททางกฎหมายในการตีความสัญญากับคูสัญญา โดย ปจจุบันบริษัทฯ กําลังอยูระหวางการเจรจา
ไกลเกลี่ยเพ่ือใหบริษัทยอยดังกลาวกลับมาดําเนินงานตอไปได 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีเปาหมายที่จะนําพาบริษัทฯ กาวไปสูความม่ันคงและย่ังยืน ภายใตกรอบ      
กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่บริษัทฯ มหาชนจํากัดพึงปฏบัิติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มุงเนนการการลดตนทุน
คาใชจายที่ไมจําเปน และการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยูเพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพตลาดในปจจุบันและในอนาคต นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดมีการมองหาธุรกิจใหมๆ ที่จะนําพา
มาซึ่งผลกําไรที่ย่ังยืนใหแกบริษัทฯ และผูถือหุน 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา รวมถึงพันธมิตรทาง
ธุรกิจทุกทาน ที่ใหความเชื่อถือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา คณะกรรมการบริษัทฯ มี
ความต้ังใจที่จะนําพาบริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนาภายใตหลักธรรมาภิบาล และหลักความย่ังยืน เพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของทานผูถือหุน 

 
พล.ต.ต. หญิง จิรารักษ สิทธิพันธุ 

ประธานกรรมการ 
บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
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สารจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
เรียน  ผูถือหุน 

ป 2561 ท่ีผานมาเปนป ท่ีมีความผันผวนของปจจัยเศรษฐกิจท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศคอนขางสูง นับเปนความทาทายในการ
ดําเนินธุรกิจและการลงทุนเปนอยางยิ่ง โดยบริษัท สตาร ยู นิเวอรแซล 
เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ไดมีการดําเนินธุรกิจและลงทุนตามแนวทางท่ีไดวาง
ไวเม่ือปท่ีแลว คือ 

 Get  “สรรหา” ธุรกิจใหมท่ีจะสรางรายไดระยะยาวใหแกองคกร 

 Keep “รักษา” ธุรกิจปจจุบันท่ีบริษัทดําเนินอยู เชน ธุรกิจจําหนาย
วัสดุกอสรางและใหบริการดานงานวิศวกรรม ธุรกิจสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ และ ธุรกิจบริหารจัดการคัดแยกและรีไซเคิลขยะจาก
ชุมชน (Waste Management) 

 Glow “เติบโต” ธุรกิจท่ีตอยอดธุรกิจปจจุบัน โดยพิจารณาการลงทุน
ในธุรกิจท่ีเปนธุรกิจตนนํ้าและปลายนํ้า 

ในระหวางป บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจจําหนายวัสดุกอสรางและ
ใหบริการดานงานวิศวกรรม และธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ สวนธุรกิจ
บริหารจัดการคัดแยกและรีไซเคิลขยะจากชุมชน ท่ีออสเตรเลียท่ีบริษัทไดลงทุนไป มีการชลอการดําเนินการและหยุดรับรูรายได
เน่ืองจากเกิดขอพิพาททางกฎหมายในการตีความสัญญากับคูสัญญา โดยปจจุบันบริษัทฯ กําลังอยูระหวางการเจรจาไกลเกลี่ย
เพื่อใหธุรกิจดังกลาวกลับมาดําเนินงานตอไปได 

บริษัทฯ “สรรหา” โครงการท่ีเปนธุรกิจใหม และ โครงการท่ี “เติบโต” ท่ีเปนธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจปจจุบันโดยไดเขาไป
ทําการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ในหลายโครงการท้ังในประเทศและตางประเทศ เพื่อโอกาสทางธุรกิจใหองคกรมี
รายไดและกําไรท่ียั่งยืน ท้ังน้ี บริษัทฯ จะดําเนินการเร่ืองดังกลาวดวยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ อยูระหวางการศึกษาโครงการ
ตางๆ ท้ังในประเทศไทย ลาว พมา และ ออสเตรเลีย โดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกลาวใหแกผูถือหุนและประชาชน
ท่ัวไปในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีการตัดสินใจเขาลงทุนในโครงการดังกลาว 

ในป 2562 บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจอยางตอเน่ือง โดยคาดการวาบริษัทฯ จะเพิ่มรายไดจากธุรกิจเดิม และสามารถ
ลงทุนและดําเนินธุรกิจในโครงการใหมๆ ได โดยจะดําเนินการดวยความรอบคอบ เพื่อสรางผลตอบแทนท่ีดี และความยั่งยืนของผู
ถือหุนทุกทาน 

ท้ังน้ีในฐานะตัวแทนของฝายบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ผมใครขอขอบคุณทานผูถือหุน และพันธมิตรทางธุรกิจทุกทานท่ี
ไดใความไววางใจและสนับสนุน ดวยดีมาโดยตลอด และ หวังในปน้ีวาทุกทานจะยินดีรวมเดินทางเพื่อความสําเ ร็จท่ีเราเตรียมไว
เพื่อทานรวมกัน  

ณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ 
รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1 ความเปนมา 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จํากัด (มหาชน)”) 
(“บริษัทฯ”) กอต้ังขึ้นเปนบริษัทจํากัดเม่ือวันที ่23 สิงหาคม 2533 ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสุขภัณฑภายใต
เครื่องหมายการคา “STAR” เพ่ือจําหนายทั้งในและตางประเทศโดยมุงเนนเครื่องสุขภัณฑที่อยูในตลาด
ระดับกลางถึงบน โดยมีโรงงานผลิตต้ังอยูที่จังหวัดสระบุรี ตอมาไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันที่ 31 
มีนาคม 2548 และจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเม่ือวันที่ 15 กันยายน 2548  

ในป 2559 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโดยการขยายธุรกิจออกเปน 3 หนวยธุรกิจ ไดแก ธุรกิจจําหนายวัสดุ
กอสราง ธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องสุขภัณฑ และธุรกิจดานสื่อและการประชาสัมพันธ 

ในป 2560 รายไดธุรกิจจําหนายสุขภัณฑ ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) จํากัด 
(บริษัทถือหุน 100%) ยังคงเปนรายไดของ บริษัทฯ จนถึงสิ้นไตรมาสที่ 2/2560 เนื่องจากมีการขายธุรกิจสวนนี้
ทั้งหมดใหบุคคลภายนอก โดยในชวงครึ่งปหลังของป 2560 บริษัทฯ มีเพียงรายไดจากธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง
และผูใหบริการดานงานวิศวกรรมซึ่งเกิดจากการดําเนินการของบริษัทฯ และธุรกิจดานสื่อและการประชาสัมพันธ 
ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด (บริษัทถือหุน 100%) สวนรายไดจากสัญญาการบริหารจัดการ
คัดแยกและรีไซเคิลขยะจากชุมชนและอุตสาหกรรม ที่เมืองเพิรธ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งดําเนินการโดย Star 
Shenton Energy Pty., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยต้ังแตวันที่ 3 ตุลาคม 2560 (บริษัทฯ ถือหุน 60%) มีการเริ่มรับรู
รายไดในไตรมาสที ่4/2560 

ในป 2561 บริษัทไดมีการรับรูรายไดจากธุรกิจจําหนายวัสดุกอสรางและใหบริการดานงานวิศวกรรมซึ่งเกิด
จากการดําเนินการของบริษัทฯ และธุรกิจดานสื่อและการประชาสัมพันธ ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท สตาร มีเดีย กรุป 
จํากัด (บริษัทถือหุน 100%) ทั้งนี้ ในสวนของธุรกิจบริหารจัดการคัดแยกและรีไซเคิลขยะจากชุมชน จากการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยที่ต้ังอยูที่เมืองเพิรธ ประเทศออสเตรเลีย ไดหยุดรับรูรายไดเนื่องจากเกิดขอพิพาททาง
กฎหมาย โดยในปจจุบันบริษัทฯ กําลังอยูระหวางการเจรจาไกลเกลี่ยเพ่ือใหบริษัทยอยดังกลาวกลับมาดําเนินงาน
ตอได 

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ในป 2561 บริษัทฯ บริหารงานโดยยึดม่ันในแผนการที่จะเติบโตตอไปโดยใชกลยุทธ GET (การเขาลงทุนใน

ธุรกิจที่เห็นโอกาสในการลงทุนและคาดวาจะเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ) KEEP (ธุรกิจไหนดีก็จะคงไวโดยเนน
การสรางความม่ันคงและย่ังยืน) และ GROW (การผลักดันและขยายธุรกิจที่มีใหเติบโตตอไป)  

ในสวนของธุรกิจ Recycle ในประเทศออสเตรเลีย ปจจุบันบริษัทฯ กําลังดําเนินการเจรจากับคูสัญญา
เพ่ือใหนําไปสูการบริหารงานใหเกิดรายไดในอนาคต โดยนอกจากธุรกิจนี้ บริษัทยังอยูระหวางการศึกษาความ
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เปนไปไดในการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอันจะเกิดผลประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ ในการบริหาร และการลด
ตนทุนในการดําเนินงาน 

สวนธุรกิจจําหนายวัสดุกอสรางและใหบริการดานงานวิศวกรรม รวมถึงธุรกิจดานสื่อและการ
ประชาสัมพันธ คณะกรรมการเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตตอยอดกําไรในธุรกิจนี้จึงไดมีการดําเนินการธุรกิจ
ดังกลาวในชวงป 2561 

1.3 เปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงาน 
เม่ือวันที ่1 มีนาคม 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 ไดพิจารณาทบทวนวิสัยทัศนและ

พันธกิจของบริษัท เปนดังนี ้
  วิสัยทัศน 

  “เปนผูนําดานธุรกิจบริหารและจัดการขยะจากชุมชนและอุตสาหกรรม อยางมีประสิทธิภาพ
และครบวงจรท้ังในไทย และตางประเทศ” 

  พันธกิจ 

(1) สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูถือหุน โดยเนนการสรางผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยางตอเนื่อง  
(2) ไมหยุดย้ังที่จะแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหมในธุรกิจอื่นๆ เพ่ือสรางการเติบโตและขยายฐาน

ธุรกิจใหกับผูถือหุน  
(3) ยึดม่ันและปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

1.4 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
1) การเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุนและการออกหลักทรัพย 

ป 2559 

 ในระหวางป 2559 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเงินที่ไดรับชําระแลวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพ STAR – W2 เปนหุนสามัญทําใหทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทุนจดทะเบียน
จํานวน 118,522,905.20 บาท (จํานวนหุนสามัญ 169,318,436 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท)
เพ่ิมขึ้นจากเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจํานวน 95,210,535.70 บาท 
(จํานวนหุนสามัญ 136,015,051 หุนมูลคาหุนละ 0.70 บาท) 

ป 2560 

 เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2560ทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 มีมติทีส่ําคัญ ดังนี ้  

 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 477,138.90 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน 119,000,044.10 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 118,522,905.20 บาท โดย
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การตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัทจํานวน 681,627 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 
บาท   

 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 118,522,905.20 บาท เปน 
189,636,647.90 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 101,591,061 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.70 บาท โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึง่ผูถือหุนแตละราย
ถืออยู (Right Offering)   

 มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 101,591,061 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 0.70 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน
การจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 3 หุนใหม ราคาขายหุนละ 3 บาททั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการเสนอ
ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) จํานวน 
101,591,061หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 3 บาท และบริษัท
ไดดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวแกผูถือหุนที่จองซื้อเปนจํานวนทั้งสิ้น 
101,591,061 หุน โดยบริษัทไดรับชําระเงินคาหุนดังกลาวหลังจากหักคาใชจายที่เก่ียวกับ
การเพ่ิมทุนเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 302,447,993.00 บาทบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิม
ทุนที่เรียกและชําระแลวในหุนที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 71,113,742.70 บาท กับกระทรวงพาณิชย
เปนที่เรียบรอยแลวในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 

 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติออกหุนกูวงเงิน 500 ลานบาท (ที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 มีมติเปนเอกฉันทใหบริษัท
ดําเนินการออก หุนกูดังกลาว) 

ป 2561 

 เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561ทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 มีมติทีส่ําคัญดังนี้  

 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 
(STAR-W3) เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวนไมเกิน 135,454,748 หนวย โดยไมคิด
มูลคาและมีอัตราการจัดสรรเทากับ 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคา
ใชสิทธิเทากับ 4 บาทตอหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ป นับต้ังแตวันที่ออกและเสนอ
ขาย  

 มีมติการอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม จํานวน 189,636,647.90 บาท 
เปน 284,454,971.50 บาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 135,454,748 หุน มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 0.70 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทครั้งที่ 3 (STAR-W3) 

 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2561ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561 มีมติทีส่ําคัญดังนี้ 
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 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 322,954,971.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 284,454,971.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 
55,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด โดย
บริษัทจดทะเบียนการเพ่ิมทุน ซึ่งไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่  3 
กรกฎาคม 2561 

2) การพัฒนาท่ีสําคัญ 

ป 2558 

 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ไดจัดต้ังและเขาถือหุน บริษัทยอย บริษัท สตาร มีเดีย กรุป 
จํากัด ซึ่งเปนธุรกิจดานสื่อและการประชาสัมพันธเพ่ือเสริมความแข็งแกรงใหกับผลิตภัณฑ STAR 
และขยายโอกาสและกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจดานสื่อโฆษณานอกบานเพ่ือเสริมกลยุทธดาน
สื่อและการประชาสัมพันธและกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปสูธุรกิจใหม ( ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 
31ธันวาคม 2559 จํานวน 10,000,000.00 บาท โดยมีบริษัทฯ เปนผูถือหุน100%) โดยในป 2559 
ไดมีการทําสัญญาลงทุนปายโฆษณาในหาดปาตอง จังหวัดภูเก็ตและรับรูรายไดแลวในไตรมาสที่ 
4/2558 และเม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2560 บริษัทฯไดลดทุนจดทะเบียนเปน 5,000,000.00 ลานบาท 

 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ไดจัดต้ังและเขาถือหุน บริษัทยอย บริษัท สตาร ซานิทารีแวร 
(ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือรับโอนธุรกิจดานการผลิตและจําหนายสุขภัณฑ (ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 จํานวน 134,029,800.00 บาท โดยมีบริษัทฯ เปนผูถือหุน 100 % ตอมาเม่ือวันที่ 
13 มกราคม 2560 ไดจดทะเบียนลดทุนจากเดิมเปนจํานวน 129,529,800.00 บาท 

ป 2559 

 ป 2559 บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางองคกรใหม บริษัทฯ ไดขยายจากธุรกิจเดิมในการเปนผู
จําหนายเครื่องสุขภัณฑในประเทศและสงออก ขยายสายผลิตภัณฑเขาสูการเปนผูจําหนายวัสดุ
กอสรางและผูใหบริการดานงานวิศวกรรม โดยโอนยายธุรกิจการผลิตและจําหนายเครื่องสุขภัณฑที่
เปนธุรกิจเดิมจัดต้ังเปนบริษัทยอย บริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) จํากัด ใหเปนสวนหนึ่ง
ของสายผลิตภัณฑวัสดุกอสรางพรอมกับต้ังบริษัทยอย บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด เพ่ือเสริมกล
ยุทธดานสื่อและการประชาสัมพันธและกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปสูธุรกิจใหม 

ป 2560 

 เม่ือวันที่ 17 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนบริษัทยอยเพ่ิมเติมคือบริษัท สตาร เอ็นเนอรจี
คอรป จํากัด ทุนจดทะเบียน10,000,000.00 บาท บริษัทถือหุน 100% เพ่ือดําเนินธุรกิจดานพลังงาน  

 เม่ือวันที่ 17 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนบริษัทยอยเพ่ิมเติมคือบริษัท สตาร พร็อพเพอรต้ี 
คอรป จํากัด ทุนจดทะเบียน10,000,000.00 บาท บริษัทถือหุน 100% เพ่ือดําเนินธุรกิจดาน
อสังหาริมทรัพย เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท สตารเกมส จํากัด 
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 วันที่ 15 มีนาคม 2560 ไดยายที่ต้ังของบริษัทฯ ดังนี ้
เดิม เลขที่ 410/7-9 ถนนรัชดาภิเษก 22 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวางกรุงเทพมหานคร  
ใหม เลขที่128/200 ชั้น18เจอาคารพญาไทพลาซา แขวงทุ งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร  

 เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ดังนี ้
เดิม บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จํากัด (มหาชน)  
ใหม บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซลเน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สตาร ซานิทารีแวร 
(ประเทศไทย) จํากัด ทั้งจํานวนใหกับบุคคลภายนอก 

 วันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2560 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ลงทุนในหุน
สามัญของ Star Shenton Energy Pty., Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจทางดานการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ
ชุมชนและขยะอุตสาหกรรม ต้ังอยูในประเทศออสเตรเลียจํานวน 30,000,060 หุน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Star Shenton Energy Pty., Ltd. รวมเปนเงินทั้งสิ้น214.38 ลาน
บาทโดยเม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัทฯไดรับโอนหุนสามัญของ Star Shenton Energy Pty., Ltd. 
จํานวนดังกลาวเรียบรอยแลว 

 เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ไดยายที่ต้ังของบริษัทฯ ดังนี ้
เดิม เลขที่128/200 ชั้น18เจอาคารพญาไทพลาซา แขวงทุ งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร  
ใหม เลขที่ 57 อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ หองเลขที่ 1607A ชั้นที่ 16 ถนนวิทยุ แขวง

ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเลิกกิจการบริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป 
จํากัดและไดจดทะเบียนเลิกกิจการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

ป 2561 

 ในชวงป 2561 บริษัทฯ ไดมีการใหกูยืมระยะสั้นตามสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงินแกกิจการ
แหงหนึ่งจํานวน 202 ลานบาท โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 8.50 ตอป โดยบริษัทผูกูไดตกลงคํ้า
ประกันโดยการทําสัญญาจํานําหุนของบริษัทยอย จํานวน 20,000,030 หุน นอกจากนี้บริษัทฯ ใน
ฐานะผูใหกูเปนผูไดรับสิทธิการแปลงสภาพเงินกูยืมเปนหุนสามัญของกิจการอื่นตามสัดสวนที่ 
บริษัทฯ ผูกูไดกูยืม ภายใตเงื่อนไขดังนี้ 

- บริษัทฯ มีสิทธิแปลงเงินกูยืมเปนหุนของบริษัทผูกูในจํานวนไมเกิน 16.666 ลานหุน ใน
ราคามูลคาหุนละ 3 บาท (เม่ือราคาหุนที่ตราไวคือ 1 บาท) โดยจะตองใชสิทธิแปลง
สภาพภายในระยะเวลากอนที่ผูกูจะแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน 
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- บริษัทมีสิทธิแปลงเงินกูยืมเปนหุนของบริษัทแหงหนึ่งในตางประเทศที่ผูกูจะเขาไปซื้อ
กิจการไดในจํานวนและราคาตามที่ไดตกลงกัน โดยจะตองใชสิทธิแปลงเงินกูภายใน
ระยะเวลากําหนดการชําระคืนเงินกู 

1.5 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการประกอบธุรกิจใน3กลุมธุรกิจ คือ  

(1) กลุมธุรกิจจําหนายและใหบริการงานดานวิศวกรรม 
(2) กลุมธุรกิจบริการสื่อและประชาสัมพันธ 
(3) กลุมธุรกิจบริหารจัดการขยะ รีไซเคิล 

โดยมีการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม ดังนี้ 

 

หมายเหตุ ไมมีบุคคลท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมเกินรอยละ 10 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1 โครงสรางรายได 

โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ต้ังแตป 2559 - ป 2561 สามารถ
จําแนกตามกลุมธุรกิจไดดังนี ้

สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจ ดําเนินการโดย 
%  

การถือหุน 
ของบริษัท 

รายได (ลานบาท) 

ป 2561 % ป 2560 % ป 2559 % 

รายไดผลิตและจําหนายสุขภัณฑ บจ.สตาร ซานิทารีแวร 
(ประเทศไทย) 

- - - 57.59 49.43 112.68 91.69 

ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร จํ า ห น า ย แ ล ะ
ใหบริการงานดานวิศวกรรม 

บมจ.สตาร ยูนิเวอรแซล 
เน็ตเวิรค 

- 0.75 1.13 38.52 33.06 9.49 7.72 

รา ย ไ ด จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร สื่ อ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ 

บจ.สตาร มีเดีย กรุป  100.00 5.93 8.96 5.22 4.48 0.72 0.59 

รายไดจากการบริหารจัดการขยะ รี
ไซเคิล 

Star Shenton Energy 
Pty., Ltd. 

60.00 59.49 89.91 15.18 13.03 - - 

รวมท้ังสิ้น    66.17 100 116.51 100.00 122.89 100.00 

2.2 กลุมธุรกิจจําหนายและใหบริการงานดานวิศวกรรม 
บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จํากัด (มหาชน)”) 

กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท โดยธุรกิจด้ังเดิมของบริษัทคือการผลิต
และจําหนายเครื่องสุขภัณฑ ภายใตเครื่องหมายการคา STAR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน
ชําระแลวทั้งสิ้น 189,636,647.90 บาท 

ในไตรมาสที่ 3/2560 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางธุรกิจขนานใหญโดยไดมีการจําหนายธุรกิจสุขภัณฑ
ออกไปเพ่ือมุงพัฒนาธุรกิจเทรดด้ิงโดยเนนการจัดหาวัสดุกอสรางและใหบริการดานวิศวกรรม โดยในป 2561 
บริษัทฯ มีการดําเนินการและรับรูรายไดจากธุรกิจจําหนายวัสดุกอสรางและผูใหบริการดานงานวิศวกรรม 

2.3 กลุมธุรกิจบริการส่ือและประชาสัมพันธ 
บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด กอต้ังขึ้นเม่ือเดือนพฤษภาคม 2558 โดยในระหวางป 2561 ไดดําเนินธุรกิจ

ปายโฆษณาทั้งหมด 30 ปายบริเวณหาดปาตองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเปนงานตอเนื่องจากป 2560 โดยสัญญาปาย
โฆษณาที่บริษัทไดรับสิทธิจะครบกําหนดอายุในวันที่ 31 กรกฎาคม ป 2562 
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2.4 กลุมธุรกิจบริหารจัดการขยะ รีไซเคิล 
1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ในชวงปลายป 2560 บริษัทไดเขาถือหุน 60% ใน Star Shenton Energy Pty., Ltd. (“Shenton”) เพ่ือเขา
ดําเนินการธุรกิจรีไซเคิลครบวงจรในเมืองเพิรธประเทศออสเตรเลีย Shenton ถือหุน 100% ในกิจการ Brockwaste 
Entities ซึ่งเปนกิจการที่ไดรับ สัญญาสัมปทานกําจัดขยะชุมชนจากหนวยงานของรัฐบาลคือ Western 
Metropolitan Regional Council (WMRC) และ City of Sterling (COS) โดยเปนสัญญาระยะยาวอายุ 20 ป 
Shenton มีความสามารถในการกําจัดขยะรวม 55,000 ตันตอป 

  

  

Shenton อยูในขั้นตอนการเตรียมความพรอมเพ่ือนําไปสูการเดินเครื่องเชิงพาณิชยอีกครั้งภายหลังจากการ
ยุติการเดินเครื่องจักรเนื่องจากมีขอพิพาทในการตีความเงื่อนไขในสัญญาบริหารจัดการขยะกับคูสัญญา โดย
ปจจุบันอยูระหวางการเจรจาไกลเกลี่ย นอกจากนี้ Shenton ยังพิจารณาการใหบริการที่ครบวงจรมากขึ้น เพ่ือ
สนองตอบ ความตองการใชบริการรีไซเคิลที่เมืองเพิรธ ที่มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง 
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3. ปจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
3.1.1 กลุมธุรกิจจําหนายและใหบริการงานดานวิศวกรรม 

การแกวงของราคาสินคาซึ่งสวนใหญเปนสินคาโภคภัณฑที่มีความเคลื่อนไหวของราคาตามตลาดโลกและ
เนื่องจากสินคาเหลานี้หลายรายการไดถูกนําเขามาจากตางประเทศ จึงทําใหธุรกิจนี้มีความเสี่ยงเรื่องอัตรา
แลกเปลี่ยน 
3.1.2 กลุมธุรกิจบริการสื่อและประชาสัมพันธ 

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญคือ อายุเวลาของสัมปทานที่มักจะมีจํากัด การตอสัญญาสัมปทานในแตละครั้งมี
ความเสี่ยงจากการเขาแขงขันของคูแขง และการเปลี่ยนแปลงของขอตกลงทางธุรกิจที่สําคัญ นอกจากนั้น พ้ืนท่ีสื่อ
ในรอบหลายปที่ผานมาไดถูกขยายขึ้นในปริมาณที่สูงมากทั้งจากจํานวนชองโทรทัศน (ดิจิตอลและเคเบิลทองถ่ิน) 
ที่มีเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงปายดิจิตอลที่ผุดขึ้นเปนจํานวนมาก ทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และตามหัวเมือง
ใหญตางๆ รวมกับพ้ืนที่ขายสื่อออนไลนที่นับวันย่ิงมีบทบาทมากขึ้นเปนลําดับ 

ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบาน (Out of home) เปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงทางปจจัยภายนอกเปนสวนใหญ 
เนื่องจากจุดที่ต้ังของปายโฆษณาจะตองเนนถึงการมองเห็นไดอยางชัดเจน เขาถึงกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด ซึ่ง
สวนใหญจะตองเนนไปที่แหลงชุมชนที่มีคนจํานวนมากผานไปมาในแตละวัน หรือเปนแหลงรวมของอาคาร
สํานักงาน ตามเสนทางที่มีปริมาณรถผานไปมาจํานวนมากในแตละวัน 
1) ความเสี่ยงของสถานท่ีตั้งปาย 

ปจจัยความเสี่ยง 

เนื่องจากธุรกิจสื่อโฆษณานอกบาน (Out of Home) ทั้งหมดจะตองต้ังอยูตามสถานที่ตางๆ นอกตัวอาคาร
หรือตามถนนสายตางๆ และสถานที่ดังกลาวสวนใหญหรือเกือบจะทั้งหมด จะเปนพ้ืนที่สวนบุคคลหรือไมก็เปน
กรรมสิทธิ์ของหนวยงานรัฐตางๆ ซึ่งจะตองทําการขอเชาพ้ืนที่กอนเขาทําการกอสรางหรือติดต้ังปายโฆษณาชนิด
ตางๆได 

ผลกระทบ 

บางพ้ืนที่อาจเปนสัญญาระยะสั้น หรือบางพ้ืนที่เม่ือครบสัญญาแลวไมสามารถตอสัญญาใหมได เพราะ
พ้ืนที่ดังกลาวทางบริษัทไมไดเปนเจาของพ้ืนที่เอง จึงมีความเสี่ยงตอธุรกิจ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ตองทําการตรวจสอบพ้ืนที่และเอกสารกรรมสิทธิ์กอนวาใครเปนเจาของหรือมีการเชาชวงตอมาหรือไม เม่ือ
ไดขอมูลที่ถูกตองแลว จึงทําสัญญารวมกันอยางถูกตองและครอบคลุมตลอดอายุสัญญา รวมถึงความรับผิดชอบ
กรณีที่ตองยกเลิกสัญญากอนจบอายุสัญญา และสิทธิ์ในการตอสัญญาเปนอันดับแรกในการตอสัญญาครั้งตอไป 
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2) ความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก 

ปจจัยความเสี่ยง 

สถานที่ต้ังปายโฆษณาและโครงสรางปายโฆษณาสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดอยูภายนอกอาคาร ซึ่งจะมีผล
ทําใหเกิดความเสียหายตอปายโฆษณาและโครงสรางปายตางๆไดงาย เนื่องจากตองตากแดดตากฝนหรือบางครั้ง
เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติตางๆ รวมถึงอุบัติเหตุตางๆที่อาจสงผลตอพ้ืนที่และโครงสรางปายโฆษณา 

ผลกระทบ 

เนื่องจากปจจัยภายนอกตางๆที่ทางบริษัทไมสามารถควบคุมได แตสงผลกระทบและสรางความเสียหาย
ใหกับทรัพยสินตางๆของทางบริษัทซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหายบางสวนหรือเสียหายจนไมสามารถดําเนินงานตอ
ได 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ทําการระบุเงื่อนไขความรับผิดชอบและสิ่งที่ไมรับผิดชอบอันเกิดจากสาเหตุปจจัยภายนอกตางๆ ที่ไม
สามารถควบคุมไดเชน ภัยธรรมชาติตางๆ รวมถึงการทําประกันภัยชนิดตางๆ เพ่ือปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
3.1.3 กลุมธุรกิจบริหารจัดการขยะ รีไซเคิล 

ในการดําเนินธุรกิจทุกประเภทจะตองประสบปญหาทางดานความเสี่ยงอยูตลอดเวลา ขึ้นอยูกับลักษณะ
ของประเภทของธุรกิจ และธุรกรรมที่เกิดขึ้น ธุรกิจการจัดการบริหารขยะของบริษัทฯ ก็เชนเดียวกัน ทั้งนี้ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นสามารถจัดหมวดหมูและแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังตอไปนี้ 
1) ความเสี่ยงทางดานการสูญเสียลูกคา 

ปจจัยความเสี่ยง 

เนื่องจากสัญญาการสงมอบขยะกับเทศบาลทั้งสองผูกพันใหทางคูสัญญาตองจัดหาขยะมาสงมอบใหกับ
บริษัทเปนระยะเวลายาวถึง 20 ป และ เงื่อนไขการกําหนดคาบริการยังเอื้อใหบริษัทสามารถย่ืนขอปรับขึ้นได
ภายใตสัญญาที่ลงนามไว ทําใหเกิดประเด็นความเสี่ยงที่ทางคูสัญญาอาจจะขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิก
สัญญาที่ทําไว 

ผลกระทบ 

หากสัญญาถูกบอกเลิกบริษัทจะมีความเสียหายทางธุรกิจอยางรายแรงเนื่องจากบริษัทมีคูสัญญาเพียง
เทศบาล 2 แหง และโอกาสในการที่จะหาคูสัญญามาทดแทนในระยะสั้นมีความเปนไปไดตํ่า 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ตามสัญญาหากการบอกเลิกนั้นไมเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว ทางคูสัญญาจะตองชดใชการบอกเลิก
สัญญาใหกับบริษัทตามความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยคํานวณความเสียหายตลอดอายุสัญญาที่เหลืออยู 
แมวาความเสี่ยงดังกลาวหากเกิดขึ้นจะถูกชดเชยดวยคาความเสียหาย บริษัทยังคงมุงเนนจัดการความเสี่ยงดวย
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การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคูสัญญาทั้งสอง โดยอาจพิจารณาแกไขปรับปรุงสัญญาดังกลาวในบางประเด็น 
เพ่ือใหทางคูสัญญาพึงพอใจโดยที่บริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได นอกจากนี้บริษัทยัง
มุงเนนการลดปจจัยที่จะกอใหเกิดขอขัดแยงตางๆ เชน มาตรฐานการใหการบริการ การปรับปรุงอัตราการนําไปทิ้ง
บอขยะ และ มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 
2) ความเสี่ยงทางดานความเสยีหายของเครื่องจักรหรืออุบัติเหต ุ

ปจจัยความเสี่ยง 

โรงงานของบริษัทมีอุปกรณและเครื่องจักรเปนเครื่องมือหลักที่มีความซับซอนในการดําเนินการคัดแยก 
และแปรสภาพขยะ ดังนั้นมีความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุตออุปกรณ และเครื่องจักร ไมวาจะ
เกิดขึ้นดวยการสภาพการใชงาน หรือจากผูปฏิบัติงาน 

ผลกระทบ 

หากเกิดการหยุดปฏิบัติงานจะทําใหเกิดความเสียหายคือ บริษัทไมสามารถใหบริการตอคูสัญญาได และ
จะสูญเสียรายได 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีซอฟตแวรการติดตามการทํางานของแตละระบบ ซึ่งสามารถตรวจพบความผิดปกติไดแตเนิ่นๆ ซึ่ง
จะปองกันไมใหเกิดปญหาหรือความเสียหายของระบบได ทําใหการแกไขปญหาเปนไปไดทันทวงที และลด
คาใชจายจากการซอมบํารุงได นอกจากนี้บริษัทไดสํารองอุปกรณ และอะไหลสําหรับระบบหลัก เชน ระบบ 
Trommel หรือ ระบบการแปรสภาพ (Bio Conversion) นอกเหนือไปจากการติดตามการทํางานของระบบตางๆ 
อยางตอเนื่องแลว บริษัทยังมีตารางการบํารุงรักษา (Maintenance Schedule) เปนระยะเพ่ือปองกันความ
เสียหายของเครื่องจักร และอุปกรณ และทายสุดหากเกิดสุดวิสัย บริษัทยังไดทําประกันภัยครอบคลุมความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
3. ความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ปจจัยความเสี่ยง 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินบาทและเงินเหรียญออสเตรเลีย 

ผลกระทบ 

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนไมกอใหเกิดกระทบโดยตรงตอผลประกอบการของบริษัทเนื่องจากบริษัทมีรายรับ
และรายจายเปนสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียทั้งหมด อยางไรก็ตามอาจสงผลตอการรับรูผลประกอบการ 
(Consolidation) ของบริษัทแมซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ในระยะสั้นทางบริษัทแมคือ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ทเวิรค จํากัด (มหาชน) ยังไมมีความจําเปนที่
จะตองจัดทําการปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะไมไดสงผลตอกระแสเงินสด อยางไรก็ตามบริษัท
แมอาจตองพิจารณาการปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาว 
4. ความเสี่ยงทางดานการแขงขัน 

ปจจัยความเสี่ยง 

ธุรกิจการบริหารจัดการขยะเปนธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมจากรัฐ ดังนั้นอาจมีการเพ่ิมของคูแขงในอนาคต 

ผลกระทบ 

บริษัทไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากการแขงขันในธุรกิจเนื่องจาก บริษัทถือสัญญาการสงมอบขยะแบบ 
Deliver or Pay กับ WMRC และ CoSซึ่งเปนสัญญาระยะยาว 20 ป แตบริษัทอาจไดรับผลกระทบทางดานราคา
อางอิงที่เปลี่ยนไปหากการแขงขันเปนไปอยางเขมขน ซึ่งอาจทําใหบริษัทประสบปญหาในการปรับเปลี่ยน
คาบริการในอนาคต 

แนวทางบริหารความเสี่ยง 

แมบริษัทจะถือสัญญาผูกขาดระยะยาวไว บริษัทยังมีความจําเปนทีจ่ะตองลดความเสี่ยงดังกลาวดวยการ
ควบคุมตนทุนการใหการบริการใหสอดคลองกับสภาพการแขงขันในตลาด เพ่ือลดแรงกดดันจากคูสัญญาในเรื่อง
คาบริการ 
3.2 ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 

เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่1/2561 มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทรุนที่ 3(STAR-W3) ใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 135,454,677 หนวย โดยราคาการ
ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเทากับ 4 บาทตอหุน ใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีอายุไมเกิน 2 ปนับจากวันที่ออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (โดยกําหนดวันใชสิทธิครั้งแรกวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และวันใชสิทธิครั้งสุดทาย
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563) STAR-W3ไดเขาซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยต้ังแตวันที่ 23 มีนาคม 
2561 เปนตนมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 STAR-W3 คงเหลือจํานวน 135,454,677 หนวย 

เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ
ตอผูถือหุนณวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอยางไรก็ตามหากมีการใชสิทธิ์ซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวนจะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 33.33 
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4. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 
4.1 ขอมูลท่ัวไป 

1) ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 

ชื่อบริษัท  : บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
ชื่อยอหลักทรัพย : STAR 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขที่ 57 อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ หองเลขที1่607A ชั้นที่ 16 

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : รีไซเคิล จําหนายวัสดุกอสราง วิศวกรรมบริการ และสื่อโฆษณา 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000242 
หมายเลขติดตอ : โทรศัพท 0-2041-8162, 0-2254-9877 

โทรสาร0-2041-8162 
เว็บไซต  : www.staruniversalnetwork.com 
ทุนจดทะเบียน : 322,954,971.50บาท 
ทุนเรียกชําระแลว : 189,636,647.90บาท 
จํานวนหุนสามัญชําระแลว : 270,909,497หุน 
มูลคาที่ตราไว : 0.70 บาท 
รอบระยะเวลาบัญช ี  : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
หมายเหตุ : เดิมชื่อ “บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จํากัด (มหาชน)” 

2) ขอมูลท่ัวไปของบริษัทยอย 

(1) ชื่อบริษัท : บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด 
 ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขที่ 57 อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ ชั้นที่ 16 ถนนวิทยุ แขวง

ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร10330 
 ประเภทธุรกิจ : สื่อและประชาสัมพันธ 
 หมายเลขติดตอ : โทรศัพท 0-2041-8162, 0-2254-9877 

โทรสาร0-2041-8162 
 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท 
 ทุนที่เรียกชําระแลว : 5,000,000 บาท 
 สัดสวนการถือหุน : 100% 
 สถานะที่เก่ียวของกัน : บริษัทยอย 

(2) ชื่อบริษัท : บริษัท สตาร เกมส จํากัด 
 ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขที่ 57 อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ ชั้นที่ 16 ถนนวิทยุ แขวง
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ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร10330 
 ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
 หมายเลขติดตอ : โทรศัพท 0-2041-8162, 0-2254-9877 

โทรสาร0-2041-8162 
 ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 
 ทุนที่เรียกชําระแลว : 10,000,000 บาท 
 สัดสวนการถือหุน : 100% 
 สถานะที่เก่ียวของกัน : บริษัทยอย 

(3) ชื่อบริษัท : Star Shenton Energy Pty., Ltd. 
 ที่ต้ังสํานักงานใหญ : Unit 1, 48 Kelvin Road, MADDINGTON WA 6109 
 ประเภทธุรกิจ : การคัดแยกกําจัดและรีไซเคิลขยะ 
 หมายเลขติดตอ : +61 406 380 530 
 ทุนจดทะเบียน : 8,000,100.00 AUD 
 ทุนที่เรียกชําระแลว : 8,000,100.00 AUD 
 สัดสวนการถือหุน : 60% 
 สถานะที่เก่ียวของกัน : บริษัทยอย 

3) บุคคลอางอิงอ่ืนๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท : 0-2009-9000  
โทรสาร : 0-2009-9991  
SET Contact center: 0 2009-9999 
Website: http://www.set.or.th/tsd 
E-mail: SETContactCenter@set.or.th 

ผูสอบบัญช ี : นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 ทะเบียนเลขที่ 3759 

นายจิโรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 ทะเบียนเลขที่ 5113 

นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 ทะเบียนเลขที่ 7305 
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บริษัทกรินทรออดิทจํากัด 
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้นที่ 24 ถนนเจริญกรุง  
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 0-2105-4661  
โทรสาร 0-2026-3760 
Website: http://www.karinaudit.co.th 

4.2 ขอมูลสําคัญอ่ืน 

บริษัทผูสอบบัญชีใน
ตางประเทศ 

: Stantons International Audit and Consulting Pty., Ltd. 
PO Box 1908, West Perth WA 6872, Australia 
Tel: +61 8 9481 3188 
Fax: +61 8 9321 1204 

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทเพ่ิมเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของ
บริษัทที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัท www.staruniversalnetwork.com 

5. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
5.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว ดังนี้  

 ทุนจดทะเบียน  322,954,971.50 บาท แบงออกเปน  
หุนสามัญจํานวน 461,364,245 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท 

 ทุนชําระแลว  189,636,647.90 บาท แบงออกเปน 
หุนสามัญจํานวน  270,909,497 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท 

5.2 ผูถือหุน 
ณ วันที ่26 มีนาคม 2562 บริษัทมีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ดังนี ้

ลําดับ ช่ือผูถือหุน สัญชาต ิ
จํานวนหุนท่ีถือ 
หุน % 

1. น.ส.ภัสธารีย วงษทองหลิน ไทย 32,247,400 11.903 
2. บริษัท พีพี ไพรม จํากัด (มหาชน) ไทย 31,750,200 11.720 
3. นางอนัญญา เรืองศักด์ิวิชิต ไทย 18,913,100 6.981 
4. น.ส.ยุวดี วชิรปภา ไทย 13,917,255 5.137 
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ลําดับ ช่ือผูถือหุน สัญชาต ิ
จํานวนหุนท่ีถือ 
หุน % 

5. กลุมอัจฉริยะสมบัติ ไทย   
  นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ไทย 11,724,100 4.328 
  นายสุสิชณทักษ อัจฉริยะสมบัติ ไทย 2,687,200 0.992 
  นางสาวสิริกร อัจฉริยะสมบัติ ไทย 1,817,200 0.671 

6. นายอนุโรจน เสนียประกรณไกร ไทย 11,000,000 4.060 
7. นางปยมา ชรินธร ไทย 10,870,000 4.012 
8. น.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย ไทย 10,278,500 3.794 
9. MR.CHATRCHAI ONGSAENGCHAROEN ไทย 8,500,000 3.138 
10. นายนนทฉัตร กุลประภา ไทย 8,300,000 3.064 

 รวม 162,004,955 59.8 

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาต ิ

ขอบังคับบริษัทขอที่ 12 ระบุวา หุนของบริษัทยอมโอนกันไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํากัด เวนแต การโอนหุน
เชนนั้นเปนผลทําใหมีคนตางดาวถือหุนในบริษัทเกินกวารอยละย่ีสิบหา (25) ของจํานวนหุนที่ไดออกจําหนายแลว
ทั้งหมดของบริษัท โดย ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 บริษัทมีการกระจายการถือหุนดังนี้ 

การกระจายการถือหุนตามสัญชาติ 
ผูถือหุน จํานวนราย จํานวนหุนรวม รอยละ 

ผูถือหุนสัญชาติไทย 766 268,344,696 99.05 
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 2 2,564,801 0.95 

รวม 768 270,909,497 100 

การกระจายการถือหุนตามอัตราสวนของผูถือหุนที่ถือ 
ผูถือหุน จํานวนราย จํานวนหุนรวม รอยละ 

ผูถือหุนที่ถือหุนเกินกวา 0.5% 34 234,648,655 86.62 
ผูถือหุนที่ถือหุนไมเกิน 0.5% แตไมตํ่ากวาหนึ่งหนวยการซื้อขาย 567 36,258,524 13.38 
ผูถือหุนที่ถือหุนตํ่ากวาหนึ่งหนวยการซื้อขาย 167 2,318 0.00 

รวม 768 270,909,497 100 
หมายเหตุ หนึ่งหนวยการซื้อขายเทากับ 100 หุน 
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5.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนท่ี 3 (STAR-W3) 
เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 3 (STAR-W3) จํานวนไมเกิน 135,454,748 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 โดยไมคิดมูลคา ตามสัดสวนการ
ถือหุน ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 2 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย  

บริษัทจัดสรร STAR-W3 ใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 135,454,677 หนวย และไดรับอนุญาตใหทําการซื้อ/ขายใน 
MAI เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2561 สวนจํานวนที่เหลืออีก 71 หนวย บริษัทไดทําการยกเลิกแลวทั้งจํานวน ใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวเปนชนิดระบุชื่อและเปลี่ยนมือได มีอายุไมเกิน 2 ปนับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยสามารถใช
สิทธิไดในวันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และวันที่ 25 ของเดือนธันวาคม ของแตละปปฏิทินตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (โดยกําหนดวันใชสิทธิครั้งแรกวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายวันที่ 21 กุมภาพันธ 
2563) ซึ่งอัตราการใชสิทธิจะเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน ในราคา 4.00 บาทตอหุน 
อยางไรก็ตามอัตราและราคาการใชสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงไดในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามขอกําหนดสิทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล 
เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) รุนที ่3 (STAR-W3) ที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 135,454,677 หนวย 

6. นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดนิติบุคคลและ

หลังหักสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติม) โดย
ขอบังคับบริษัทระบุไวดังนี้ 

ขอ 42  หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิ
ใหจายเงินปนผล 

 เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆกัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เม่ือเห็นวาบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเม่ือไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปน
ผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผู ถือหุน หรือที่ประชุม
คณะกรรมการลงมติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหลงโฆษณาคําบอก
กลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย 
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ขอ 43 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอย
ละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

โดยมีขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลังในปที่ผานมา ดังนี้ 
หนวย : บาท ป 2560 ป 2559 ป 2558 

อัตรากําไรสุทธิตอหุน 1.30  (0.87)  (0.32)  
อัตราเงินปนผลตอหุน  งดจาย งดจาย งดจาย 
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) N/A N/A N/A 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 
1) บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด 

ตามขอบังคับของบริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด (บริษัทยอย) หมวด 6 เงินปนผลและทุนสํารอง ระบุไวดังนี ้

ขอ 25  การจายเงินปนผลนั้นจะประกาศอนุญาตไดก็ตอเม่ือไดรับมติของที่ประชุมใหญ 

การบอกกลาววาจะปนผลใดๆ อันไดอนุญาตใหจายนั้น ใหบริษัทมีจดหมายบอกกลาวไปยังตัวผูถือ
หุนที่ปรากฎชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุนทุกคน แตในกรณีที่บริษัทมีหุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหโฆษณา
ในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว 

กรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว แตทั้งนี้ตองปรากฎแก
กรรมการวาบริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะทําเชนนั้นได 

ถาหากบริษัทขาดทุนหามมิใหจายเงินปนผลจนกวาจะไดแกไขใหหายขาดทุนแลว 

ขอ 26 ทุกคราวที่บริษัทจายเงินปนผลใหคณะกรรมการจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในย่ีสิบของ
กําไรจนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนหนึ่งในสิบของจํานวนทุนของบริษัท นอกจากทุนสํารองดังกลาว
คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมใหญลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารองอื่นตามที่เห็นวาจะเปน
ประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได 

2) บริษัท สตาร เกมส จํากัด 

ตามขอบังคับของบริษัท สตาร เกมส จํากัด (บริษัทยอย) หมวด 6 เงินปนผลและเงินสํารอง ขอ 18 ระบุวา การ
จายเงินปนผลทุกคราว บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในย่ีสิบของเงินกําไรสุทธิ ซึ่งบริษัททํามา
หาไดจากกิจการของบริษัท จนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบของจํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวานั้น 
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7. โครงสรางการจัดการ 
7.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 
1) คณะกรรมการบริษัท 

1. พล.ต.ต.จิรารักษ สิทธิพันธุ ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการ 
3. พลเอกธนสร ปองอาณา กรรมการอิสระ 
4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล กรรมการอิสระ 
5. นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล กรรมการอิสระ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. พลเอกธนสร ปองอาณา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล กรรมการตรวจสอบ 

3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
2. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
3. นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

4) คณะกรรมการบริหาร 

1. พล ต.ต. จิรารักษ สิทธิพันธุ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริหาร 
3. นายภูมิสันติ หวายฤทธิ ์ กรรมการบริหาร 
4. นางสาวพิมพวลัญช สุวัตถิกุล กรรมการบริหาร 

ตามขอบังคับบริษัทหมวดที่ 5 คณะกรรมการ ขอ 16 ระบุวา ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนิน
กิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน แตไมเกิน 12 (สิบสอง) คน โดยกรรมการไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถ่ินอยูในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัท
หรือไมก็ได 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผูถือหุน มีบทบาทหนาที่กํากับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทโดยมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เพ่ือการ
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สรางมูลคาใหแกกิจการ รวมทั้งสรางผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใตความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 5 ทาน ซึ่งประกอบดวย กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร 
จํานวน 2 ทาน และกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งคิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปน
จํานวนที่มากพอที่จะสรางกลไกถวงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการของบริษัทใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
วงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีวงเงินอํานาจการอนุมัติเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ พลตํารวจตรีหญิงจิรารักษ สิทธิพันธุ และ
นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการสองคนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
การเขารวมประชุม 

ในป 2561 บริษัทฯไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 13 ครั้ง, การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 8 ครั้ง, คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจํานวน 3 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จํานวน 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการดังนี้ 

รายช่ือกรรมการ ท่ีประชุม 
การประชุมคณะกรรมการ 

หมายเหตุ จํานวนครั้ง 
การประชุม 

จํานวนครั้ง 
ท่ีเขารวมประชุม 

1. พล.ต.ต.จิรารักษ สิทธิพันธุ คณะกรรมการบริษัท 13 13 แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ เม่ือวันท่ี  
11 พ.ค. 2561 

คณะกรรมการบริหาร 7 7 - 
2. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ คณะกรรมการบริษัท 13 12 - 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 3 3 - 
คณะกรรมการบริหาร  7 7 แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรักษาการ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เม่ือวันท่ี 
30 พ.ค. 2561 

3. พลเอกธนสร ปองอาณา คณะกรรมการบริษัท 13 11  
คณะกรรมการตรวจสอบ 8 7  

4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล คณะกรรมการบริษัท 13 13  
คณะกรรมการตรวจสอบ 8 8  
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 3 3  
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รายช่ือกรรมการ ท่ีประชุม 
การประชุมคณะกรรมการ 

หมายเหตุ จํานวนครั้ง 
การประชุม 

จํานวนครั้ง 
ท่ีเขารวมประชุม 

5. นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล คณะกรรมการบริษัท 13 13  
คณะกรรมการตรวจสอบ 8 8  
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 3 3  

6. นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ ์ คณะกรรมการบริษัท 13 2 แตงตั้ง 1 ก.พ. 2561 
ลาออก 2 พ.ค. 2561 

7. นายกฤช เอทเตอร คณะกรรมการบริษัท 13 3 แตงตั้ง 1 ก.พ. 2561 
ลาออก 24 พ.ค. 2561 คณะกรรมการบริหาร 7 4 

7.2 ผูบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผูบริหารบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) มีจํานวน 5 ทาน 

ดังนี ้
รายช่ือผูบริหาร ตําแหนง 

1. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่บริหาร (รักษาการ) 
2. นายภูมิสันติ หวายฤทธิ ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน 
3. น.ส.พิมพวลัญช สุวัตถิกุล กรรมการบริหาร/ ผูจัดการฝายบุคคล 
4. นายสุวิศิษฏ ขอยพานิชย ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
5. นายเฉลิมพล จันทรทอง เลขานุการบริษัท 

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับผูบริหารปรากฏตามขอ 9 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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โครงสรางการบริหารจัดการ 
บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

1. กําหนดและเสนอกลยุทธและแผนการทางธุรกิจตอคณะกรรมการบริษัท 
2. ดําเนินการตามกลยุทธและแผนทางธุรกิจที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
3. แสวงโอกาสทางธุรกิจที่เก่ียวของกับทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ รวมทังธุรกิจใหมที่มีความเปนไปได เพ่ือเพ่ิม

รายไดใหแกบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
4. ดําเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
5. สั่งการ ออกระเบียบ / ประกาศ / บันทึก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย 
6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใช

จายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การใชจายเงินเพ่ือการลงทุน และคาใชจายเพ่ือการ
ดําเนินงานตางๆ ตามตารางอํานาจอนุมัติ 

7. ประสานงาน ผูบริหารและพนักงาน เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ไดรับจากคณะกรรมการ
บริษัท 

8. ดูแลการทํางานของพนักงานใหเปนไปตามนโยบาย และกฎระเบียบตางๆ รวมถึงการปฏิบัติงานดวยหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดีในการดําเนิน ธุรกิจ 
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9. สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององคกร 
10. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนําเสนอการจายเงินปนผลระหวางกาลและเงินปนผลประจําป 

เพ่ือนําเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

ทั้งนี้การมอบอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจที่ทําให
ประธานเจาหนาที่บริหารบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัทฯ และตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด) ที่ทํากับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
สรุปตารางอํานาจอนุมัติท่ัวไป 

ตําแหนง การอนุมัติโครงการ 
(บาท / รายการ) 

การอนุมัติเงินลงทุน 
(บาท / รายการ) 

การอนุมัติคาใชจายท่ัวไป 
(บาท / รายการ) 

คณะกรรมการบริษัท เกินกวา 100 ลานบาท เกินกวา 100 ลานบาท เกินกวา 100 ลานบาท 
คณะกรรมการบริหาร ไมเกิน 100 ลานบาท ไมเกิน 100 ลานบาท ไมเกิน 100 ลานบาท 

หมายเหตุ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการกําหนดงบประมาณรายปสําหรับแตละป โดยผานการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารดังนั้นในกรณีที่ฝายงานใดฝายงานหนึ่งมีคาใชจายเกินจากงบประมาณที่กําหนดไว 
จะตองมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ นั้นในทุกกรณี 

7.3 เลขานุการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 มีมติแตงต้ังนายเฉลิมพล 

จันทรทองใหดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท โดยมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งเลขานุการบริษัทรับผิดชอบการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และ
รายงานการประชุมผูถือหุน เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร รวมทั้ง
ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ โดย
คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทปรากฏตามขอ 9 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมี
อํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

7.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
ขอบังคับบริษัท หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ขอ 23 ระบุวา กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ

จากบริษัทตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวน
คะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปน
หลักเกณฑเฉพาะและจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลง
เปนอยางอื่นก็ได นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการตางๆตามระเบียบของบริษัท 
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ขอความในวรรคหนึ่งจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังมาจากพนักงานหรือลูกจาง
ของบริษัท ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
ประจําป 2561 ในรูปแบบคาเบ้ียประชุมตอครั้ง และบําเหน็จพิเศษสําหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมใน
อัตรารอยละ 1 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามปกติ ดังนี ้

(1)  เบ้ียประชุม 

 ประธานกรรมการบริษัท  25,000.00 บาท/ครั้ง 
 กรรมการบริษัท  15,000.00 บาท/ครั้ง 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000.00 บาท/ครั้ง 
 กรรมการตรวจสอบ  15,000.00 บาท/ครั้ง 
 ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ  15,000.00 บาท/ครั้ง 
 กรรมการกํากับดูแลกิจการ  10,000.00 บาท/ครั้ง (เฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

(2)  บําเหน็จกรรมการทั้งคณะ โดยรวมในอัตรารอยละ 1 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจําป 2561 
หลังจากการหักเงินสํารองตามที่กฎหมายกําหนด (โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติม) 

1) คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

ก. คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงินสําหรับคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุมซึ่งจาย
ตามจํานวนครัง้ที่เขารวมประชุม และบําเหน็จกรรมการ ดังนี ้

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 

คาตอบแทน (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กํากับดูแล

กิจการ 
บําเหน็จ รวม 

พล.ต.ต.จิรารักษ สิทธิพันธุ ประธานกรรมการ 300,000 - - - 300,000 
นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
165,000 - - - 165,000 

พลเอกธนสร ปองอาณา กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

150,000 140,000 - - 290,000 

นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ 

180,000 120,000 45,000 - 345,000 
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รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 

คาตอบแทน (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กํากับดูแล

กิจการ 
บําเหน็จ รวม 

นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

180,000 120,000 30,000 - 330,000 

นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ์* กรรมการ - - - - - 
นายกฤช เอทเตอร** กรรมการ  - - - - - 

รวม  975,000 380,000 75,000  1,430,000 
หมายเหตุ * นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ์  แตงตั้งดํารงตําแหนงกรรมการ  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 
    ลาออกจากตําแหนงกรรมการ  เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
 ** นายกฤช เอทเตอร  แตงตั้งดํารงตําแหนงกรรมการ  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 
    ลาออกจากตําแหนงกรรมการ  เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561  

ข. คาตอบแทนผูบริหารและคณะกรรมการบริหาร 

บริษัทมีการกําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และผูบริหาร (รวมถึง
พนักงานทุกระดับชั้น) โดยมีการจัดทํางบประมาณประจําปและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาประมาณการผลการดําเนินงาน งบประมาณตางๆ และกําหนดคาตอบแทนบุคลากรทุกตําแหนงไว
ลวงหนาในแตละป เพ่ือจูงใจใหทุกคนมีสวนรวมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย โดยแบงประเภทคาตอบแทนเปนดังนี้  

คาตอบแทนผูบริหาร รูปแบบ วัตถุประสงค 
คาตอบแทนแบบคงท่ี เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืน เชน กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการตางๆ 
เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
ใหคงอยูกับบริษัท 

คาตอบแทนจูงใจระยะสั้น โบนัสตามผลประกอบการ เพื่อเปนรางวัลของผลงานความสําเร็จในแต
ละป 

ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติงบประมาณและเปาหมายผลการดําเนินงานประจําป 2561 
รวมทั้งคาตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบริหารระดับสูง โดยบริษัทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยเงินเดือน 
โบนัส และคาตอบแทนที่เปนตัวเงินอื่นใหกับผูบริหารและคณะกรรมการบริหารจํานวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 
10,262,279.04 บาท ดังนี ้

คาตอบแทนผูบริหาร 
และคณะกรรมการบริหาร 

รอบบัญชีป 2561 รอบบัญชีป 2560 
จํานวน (คน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (คน) จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 8 9,005,935.49 8 5,652,000 
โบนัส - - - - 
เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 8 835,593.55 - - 
กองทุนประกันสังคม 8 15,750.00 - 26,400.00 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1 405,000.00 - 368,391.00 

รวม - 10,262,279.04 - 6,046,791 
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7.5 บุคลากร 
1) จํานวนพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยบริษัท
ไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงาน ซึ่งประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ และประกันชีวิตแบบกลุม รวมจํานวนทั้งสิ้น 22,789,999.22 ลานบาท 

2) นโยบายพัฒนาบุคลากร 

บริษัท มีนโยบายดานการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัท เพราะตระหนักวาบุคลากรเปนสิ่งที่
สําคัญในการใหบริษัท บรรลุเปาหมายและความสําเร็จได บริษัทจึงไดมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยการ
จัดฝกอบรม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางจิตสํานึกและ
การฝกอบรมในเรื่องการทํางานเปนทีม การใหบริการที่ดี การรักองคกร และการพัฒนาระบบงาน 

บริษัทใหความสําคัญกับการสรางขวัญและกําลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน ดวย
การกําหนดผลตอบแทนและความกาวหนาในองคกร บนพ้ืนฐานความรูความสามารถ และความเปนธรรม รวมทั้ง
การจัดใหมีระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเปนอยูของพนักงานใหดีขึ้น 
นโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(1) บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่พิจารณาจาก Job Description เนื่องจากลักษณะงานของ
บริษัทฯ ตองใชพนักงานที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทาง (Specialist) ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นความสําคัญของ
การทํางานอยางมีความสุข จึงมุงเนนการคัดเลือกพนักงานใหถูกตองกับงาน (Put the right man to the 
right job) โดยเม่ือพนักงานมาเริ่มงานกับบริษัทฯ ทางหัวหนางานจะมีการชี้แจงงานตาม Job Description 
ใหพนักงานไดรับทราบอยางละเอียดเพ่ือความชัดเจนและโปรงใสในการทํางานตอไป 

(2) บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลดานผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทุกระดับ โดยนอกเหนือจากสวัสดิการ
พ้ืนฐานตามกฎหมายแลว บริษัทฯ ไดจัดทําสวัสดิการอื่นใหกับพนักงานเพ่ิมเติม ไดแก 

 การจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน เพ่ือใหพนักงานไดสะสมเงินเพ่ือไวใชในยาม
เกษียณอายุงาน โดยบริษัทฯ ไดมีการจายเงินสมทบใหกับพนักงานตามจํานวนปที่กฎหมายกําหนด  

(3) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการบริหารพิจารณากรอบและงบประมาณการขึ้นเงินเดือนและ
โบนัสในภาพรวมของบริษัทฯ เปนประจําทุกป ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องดังกลาวโดย
พิจารณาจากปจจัยภายนอก (เชน การคาดการณอัตราเงินเฟอ สภาวะเศรษฐกิจ) และปจจัยภายใน (เชน 
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตะละป แผนการลงทุนระยะยาว ประวัติการขึ้นเงินเดือนและโบนัสใน
อดีต) เพ่ือกาหนดกรอบคาตอบแทนภาพรวมในแตละป ที่เหมาะสมสอดคลองกับผลการดําเนินงานทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 



                                                                                              รายงานประจําป 2561 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)                                                                        หนาท่ี 30 
 

(4) บริษัทฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหพนักงานไดพัฒนาความรู
และทักษะ ทั้งความรูเฉพาะทางและและความรูทั่วไป ดังนี้ 

 พนักงานใหม 

บริษัทฯ ไดมีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดใหมีการอบรมพ้ืนฐานความรูดานตาง ๆ ที่จําเปนสาหรับการ
ปฏิบัติงานอันประกอบดวย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัท ความรูพ้ืนฐานดานกระบวนการทางธุรกิจ 
วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายขององคกร ความรูเบ้ืองตนดานระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงความรูเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 พนักงานประจําทุกระดับ 

บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหพนักงานเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถทั้งในดานการ
บริหารจัดการทั่วไปและความรูเฉพาะทางในสายงานสาขาตาง ๆ โดยจัดอบรมทั้งภายใน-ภายนอก และสวนใหญ
จะเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนผูใหความรู  

โดยในป 2561 บริษัทมีการจัดฝกอบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน ดังนี้ 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ผูเขาอบรม 
สถานท่ี คาใชจาย 

1 ทําความเขาใจ TFRS เพ่ือประโยชนการ
วิเคราะหหลักทรัพยฯ 

1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 
กทม. 

1,000 

2 เทคนิคการจัดทําและนําเสนอรายงานบัญชี
การ เงินอยาง มีประสิทธิภาพและเปน
ประโยชนในเชิงบริหาร” 

1 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอร
จูน 

4,700 

3 บัญชีและการเงินสําหรับผูบริหารที่ ไม มี
พ้ืนฐาน 

1 โรงแรมฮอลิเดย อินน สีลม 42,500 

4 วิเคราะหความผิด 20 ประเด็นรายจาย
ตองหามที่กระทบทุกกิจการ 

1 โรงแรมมารวย การเดน 1,600 

5 การบันทึกบัญชี  สํ าหรับผูทํ าบัญชีตาม
มาตรฐานฉบับปรังปรุงใหม 

1 โรงแรมที.เค. พาเลซ 1,600 

6 Directors Accreditation Program 2 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

30,000 

 รวม 7  81,400 

(5) การจัดทํากิจกรรมพนักงานสัมพันธ (Employee Relation) บริษัทฯ มีการจัดทํากิจกรรมเพ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน ทั้งนี้วัตถุประสงคเพ่ือสรางความรัก 
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และสามัคคีใหเกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับในองคกร เชนการรับประทานอาหารและกิจกรรมสันทนาการ
รวมกันเปนตน 

(6) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการสื่อสารขอมูลภายในองคกรระหวางบริษัทฯ กับพนักงาน ทั้งพนักงาน
ที่สํานักงานใหญและพนักงานทีโ่รงงาน โดยมีฝายทรัพยากรบุคคลเปนศูนยกลางในการรวบรวมและเปดเผย
ขอมูลภายในองคกรผานชองทางตาง ๆ เพ่ือใหพนักงานมีความเขาใจในเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ ขาวสาร 
และกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  

(7)  บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน และไมเลือกปฏิบัติระหวาง
เพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจางงานผูพิการ และการจางงานโดยไมกําหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง 

(8) บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือขอรองเรียนผานเลขานุการบริษัทหรือ
กลองรับความคิดเห็น โดยเลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมขอเสนอแนะหรือขอรองเรียน เพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาและดําเนินการตอไป ขอมูลรายละเอียดของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษา
เปนความลับอยางเครงครัด 

3) ขอพิพาททางดานแรงงานท่ีสําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา 

-ไมมี- 

8. การกํากับดูแลกิจการ 
ตลอดการดําเนินงานที่ผานมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารและเจาหนาที่ทุกฝายไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อยางเครงครัด  อีกทั้ง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of  Conduct ) ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือเปนกรอบกําหนดแนวทางบริหารงานของบริษัทฯ สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่
จะนํามาซึ่งการบริหารงานที่โปรงใส เปดเผย และตรวจสอบไดของคณะกรรมการ อันเปนหลักประกันที่สรางความ
เชื่อม่ันแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายวา ภารกิจของ บริษัทฯ จะสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค อยูในแนวทางที่ผูถือหุนเห็นชอบ และถูกตองตามกฎหมาย 

8.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
ตลอดการดําเนินงานที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ ไดคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเก่ียวกับการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกําหนดเปนนโยบายเพ่ือใหการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และเพ่ิมความเชื่อม่ันใหแกผูลงทุน 
บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลใหกับสาธารณะและผูถือหุนอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญตอ
ระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน สวนการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความ
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เสี่ยงอยางใกลชิด และคํานึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน 
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกๆ กลุม ซึ่งมีสาระสําคัญแบงออกเปน 5 หมวดดังนี ้

 หมวดท่ี 1: สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัทฯใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกๆ คนอยางเทาเทียมกันโดยไมกระทําการใดๆ 
อันเปนการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผูถือหุน รวมถึงไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิตางๆ และ
ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือสรางความม่ันใจวาผูถือหุนจะไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดังนี ้

1) บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทุกคนทราบถึงความคืบหนาการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ โดยการ
แจงใหผูถือหุนทราบโดยตรง หรือผานทางตลาดหลักทรัพยฯ 

2) การจัดประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะเลือกใช และจัดเตรียมสถานที่ที่ผูถือหุนสามารถเดินทางไปไดสะดวก ใน
ที่ประชุมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบคําถาม บันทึกขอซักถาม การอํานวยความสะดวกเรื่องการมอบฉันทะ 
รวมถึงเลือกกําหนดวันและเวลาประชุมที่เหมาะสม 

3) บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมทั้ง ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ อยาง
เพียงพอสําหรับการพิจารณาทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม
ไมนอยกวา 7 วัน หรือ 14 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ตามที่กฎหมายกําหนด และ
กําหนดใหมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผูถือหุนในทุกๆ วาระการ
ประชุม รวมถึงกําหนดใหมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสําคัญๆ หรือตามที่
กฎหมายกําหนด 

4) กอนเริ่มการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติใหมีการแถลงแกผูถือหุนใหทราบถึงสิทธิตามขอบังคับของ
บริษัทฯ การดําเนินการประชุม วิธีการใชสิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการต้ัง
คําถามใดๆตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดํารง
ตําแหนงเฉพาะเรื่องตางๆ ไดเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูล และตอบขอซักถามตางๆ ทั้งนี้ประธานกรรมการ
หรือประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสม โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือหุนไดมี
โอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่ 

5) หลังเสร็จสิ้นการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะแจงมติที่ประชุมผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยทันทีกอน
ตลาดหลักทรัพยฯ เปดทําการซื้อขายหลักทรัพยรอบถัดไป และบริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมผูถือหุน
ทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาการประชุมที่ถูกตองครบถวน รวมถึงรายละเอียดของกรรมการ ที่เขารวมประชุม การ
แจงคะแนนนับทกุๆ วาระรวมถึงขอซักถาม หรือขอคิดเห็นที่สําคัญเปนตน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ได โดยจะจัดสงไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผูถือหุน 

 ในป 2561 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 และใน
ระหวางปมีการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนจํานวน 2 ครั้ง บริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติที่เปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี ้
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 1. การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561 

1.1 กอนวันประชุมผูถือหุน 

 วาระการประชุมและการสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม 

บริษัทไดแจงมติกําหนดวาระการประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผานทางชองทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพ่ือใหผูถือหุนทราบลวงหนา 49 วันกอนวัน
ประชุม โดยบริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ซึ่งมีทั้งขอเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุม ดังนี้ 

 สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2560 
 สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) 
 แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
 สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) 
 รายละเอียดเบ้ืองตนการออกและเสนอขายหุนกู ในวงเงินไมเกิน 500,000,000 บาท 
 หลักเกณฑ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
 แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ 
 ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
 แผนที่ของสถานที่ประชุม 

โดยสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมลวงหนากอนการประชุม 15 วัน ต้ังแตวันที่ 18 มกราคม 2561 อีกทั้งได
ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ เปนเวลาติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุม รวมทั้งไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม
วิส า มัญผู ถือ หุ น  ครั้ ง ที่  1 / 25 61  พ รอ มทั้ ง เ อก สา รป ระ กอ บก าร ปร ะชุ ม  บน เว็ บไซต ขอ งบ ริษั ท ที่ 
www.staruniversalnetwork.com  ต้ังแตวันที่ 12 มกราคม 2561 
1.2 วันประชุมผูถือหุน 

บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงอยางเต็มที่ การ
ลงทะเบียนเขารวมประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง และใชระบบบารโคด
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน รวมถึงจัดใหมีการเลี้ยงรับรองที่
เหมาะสมแกผูถือหุนที่มารวมประชุมดวย รวมทั้งใหสิทธิผูถือหุนที่เขารวมประชุมภายหลังที่ไดเริ่มการประชุมไป
แลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไมมีการพิจารณา และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระที่ใชสิทธิในการ
ออกเสียงเปนตนไป กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทนเพ่ือเปนตัวแทนรักษาสิทธิ
ของตนได 
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คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุม ซึ่งการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุม 7 ทาน ดังนี ้

1) พล.ต.ต หญิง ดร. จิรารักษ สิทธิพันธุ  รักษาการประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ /  
  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2) นายกฤช เอทเตอร กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
3) นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ  กรรมการ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
4) นายคมสันต เชษฐโชติศักด์ิ  กรรมการ 
5) พลเอกธนสร ปองอาณา  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6) นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
  ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
7) นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
  กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

นอกจากนีท้ี่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากลธีรคุปต จํากัด ไดทําหนาที่เปนสักขีพยานใน
การนับคะแนนไดเขารวมการประชุมผูถือหุนดวย เพ่ือใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เก่ียวของได โดยรายชื่อ
คณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่เขารวมประชุมผูถือหุนปรากฏตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
1/2561 

เม่ือถึงเวลาประชุมผูดําเนินการประชุมไดแจงจํานวน/สัดสวน ผูถือหุนที่เขารวมประชุม หลังจากนั้น
รักษาการประธานกรรมการบริษัทกลาวเปดประชุม และทําหนาที่ประธานที่ประชุม โดยผูดําเนินการประชุมได
ชี้แจงกติกาทั้งหมด ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ลงมติในแตละวาระ และได
ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับวาระการประชุม ไมมีการเพ่ิมวาระหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมได
แจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอสําหรับการนําเสนอประเด็นตางๆ ของแตละวาระ 
เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ในแตละวาระ ตอบขอซักถามอยางชัดเจน และ
ตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงทั้ง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
1.3 หลังวันประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดบันทึกประเด็นซักถาม ขอคิดเห็น และรายละเอียดตางๆ ที่สําคัญไวในรายงานการประชุมเพ่ือให
ผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ดังนี้ 

 วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบกอนเริ่มการ
ประชุมตามวาระ 

 คะแนนเสียงของผูถือหุน โดยระบุอยางชัดเจนวาเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง เปนจํานวน
เสียงและสัดสวนเทาใดในแตละวาระ 

 รายชื่อพรอมทั้งตําแหนงของกรรมการและผูบริหารที่เขารวมประชุม 
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 สรุปสาระสําคัญของขอซักถาม ขอคิดเห็นที่สําคัญ และขอเสนอแนะ ของผูถือหุน รวมทั้งคําชี้แจง
ของกรรมการและผูบริหารที่ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระ เพ่ือใหผูถือหุนที่ไมไดเขา
ประชุมไดรับทราบ 

บริษัทฯ ไดสงรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และนายทะเบียนบริษัทมหาชน และกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายในกรอบเวลาที่กําหนด 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งไดเผยแพรรายงานการ
ประชุมฉบับภาษาไทยของการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

 2. การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2561 

2.1 กอนวันประชุมผูถือหุน 

 การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการเปนการลวงหนาไดต้ังแตวันที่ 5 มกราคม 
2561 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 โดยผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดของหลักเกณฑและขั้นตอนที่บริษัทฯ 
กําหนดไดที่เว็บไซตของบริษัทฯ ที ่www.staruniversalnetwork.com ต้ังแตวันที่ 5 มกราคม 2561 

 ทั้งนีไ้มมีผูถือหุนเสนอเพ่ิมวาระการประชุม หรือคําถามลวงหนา หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา
ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการแตอยางใด 

 วาระการประชุมและการสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม 

บริษัทไดแจงมติกําหนดวาระการประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผานทางชองทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตวันที่ 2 มีนาคม 2561 เพ่ือใหผูถือหุนทราบลวงหนา 57 วันกอนวันประชุม 
โดยบริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ซึ่งมีทั้งขอเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทในทุกวาระ พรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุม ดังนี้ 

 สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 
 รายงานประจําป 2560 (CD) 
 ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
 หลักเกณฑ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
 แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ 
 ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
 แผนที่ของสถานที่ประชุม 
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โดยสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 14 วัน อีกทั้งไดลงประกาศโฆษณา
ในหนังสือพิมพ เปนเวลาติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุม ต้ังแตวันที่ 11 เมษายน 2561 รวมทั้งไดเผยแพรหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป 2561 พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซตของบริษัทที่ 
www.staruniversalnetwork.com  ต้ังแตวันที ่11 เมษายน 2561 
2.2 วันประชุมผูถือหุน 

บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงอยางเต็มที่ การ
ลงทะเบียนเขารวมประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง และใชระบบบารโคด
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน รวมถึงจัดใหมีการเลี้ยงรับรองที่
เหมาะสมแกผูถือหุนที่มารวมประชุมดวย รวมทั้งใหสิทธิผูถือหุนที่เขารวมประชุมภายหลังที่ไดเริ่มการประชุมไป
แลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไมมีการพิจารณา และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระที่ใชสิทธิในการ
ออกเสียงเปนตนไป กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทนเพ่ือเปนตัวแทนรักษาสิทธิ
ของตนได 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุม ซึ่งการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุม 7 ทาน ดังนี ้

1) พล.ต.ต หญิง ดร. จิรารักษ สิทธิพันธุ รักษาการประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ /  
  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2) นายกฤช เอทเตอร กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
3) นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ  กรรมการ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
4) นายคมสันต เชษฐโชติศักด์ิ  กรรมการ 
5) พลเอกธนสร ปองอาณา  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6) นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
  ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
7) นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
  กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

 นอกจากนีท้ี่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากลธีรคุปต จํากัด ไดทําหนาที่เปนสักขีพยาน
ในการนับคะแนนไดเขารวมการประชุมผูถือหุนดวย เพ่ือใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เก่ียวของได โดย
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารที่เขารวมประชุมผูถือหุนปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2561 

เม่ือถึงเวลาประชุม ผูดําเนินการประชุมไดแจงจํานวน/สัดสวน ผูถือหุนที่เขารวมประชุม หลังจากนั้น
รักษาการประธานกรรมการบริษัทกลาวเปดประชุม และทําหนาที่ประธานที่ประชุม โดยผูดําเนินการประชุมได
ชี้แจงกติกาทั้งหมด ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ลงมติในแตละวาระ ใน
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วาระการเลือกต้ังกรรมการ บริษัทจัดใหมีการเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล และไดดําเนินการประชุมใหเปนไป
ตามลําดับวาระการประชุม ไมมีการเพ่ิมวาระหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 
จัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอสําหรับการนําเสนอประเด็นตางๆ ของแตละวาระ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
และแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ในแตละวาระ ตอบขอซักถามอยางชัดเจน และตรงประเด็น มีการสรุปผลการ
ลงมติจากการนับคะแนนเสียงทั้ง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
2.3 หลังวันประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดบันทึกประเด็นซักถาม ขอคิดเห็น และรายละเอียดตางๆ ที่สําคัญไวในรายงานการประชุมเพ่ือให
ผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ดังนี้ 

 วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบกอนเริ่มการ
ประชุมตามวาระ 

 คะแนนเสียงของผูถือหุน โดยระบุอยางชัดเจนวาเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง เปนจํานวน
เสียงและสัดสวนเทาใดในแตละวาระ 

 รายชื่อพรอมทั้งตําแหนงของกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่เขารวมประชุม 
 สรุปสาระสําคัญของขอซักถาม ขอคิดเห็นที่สําคัญ และขอเสนอแนะ ของผูถือหุน รวมทั้งคําชี้แจง

ของกรรมการและผูบริหารที่ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระ เพ่ือใหผูถือหุนที่ไมไดเขา
ประชุมไดรับทราบ 

บริษัทฯ ไดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และนายทะเบียนบริษัทมหาชน และกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายในกรอบเวลาที่กําหนด 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งไดเผยแพรรายงานการ
ประชุมฉบับภาษาไทยของการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

 3. การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2561 

3.1 กอนวันประชุมผูถือหุน 

 วาระการประชุมและการสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม 

บริษัทไดแจงมติกําหนดวาระการประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผานทางชองทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เพ่ือใหผูถือหุนทราบลวงหนา 45 วันกอนวัน
ประชุม โดยบริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ซึ่งมีทั้งขอเท็จจริ งและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุม ดังนี้ 

 สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 
 แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
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 สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) 

 หลักเกณฑ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
 แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ 
 ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
 แผนที่ของสถานที่ประชุม 

โดยสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมลวงหนากอนการประชมุไมนอยกวา 14 วัน อีกทั้งไดลงประกาศโฆษณา
ในหนังสือพิมพ เปนเวลาติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุม รวมทั้งไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้ง
ที่ 2/2561 พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซตของบริษัทที่ www.staruniversalnetwork.com  ต้ังแต
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 
3.2 วันประชุมผูถือหุน 

บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงอยางเต็มที่ การ
ลงทะเบียนเขารวมประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง และใชระบบบารโคด
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน รวมถึงจัดใหมีการเลี้ยงรับรองที่
เหมาะสมแกผูถือหุนที่มารวมประชุมดวย รวมทั้งใหสิทธิผูถือหุนที่เขารวมประชุมภายหลังที่ไดเริ่มการประชุมไป
แลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไมมีการพิจารณา และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระที่ใชสิทธิในการ
ออกเสียงเปนตนไป กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทนเพ่ือเปนตัวแทนรักษาสิทธิ
ของตนได 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุม ซึ่งการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2561 มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุม 5 ทาน ดังนี ้

1) พล.ต.ต หญิง ดร. จิรารักษ สิทธิพันธุ  รักษาการประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ /  
  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2) นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ  กรรมการ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ/  
  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
3) พลเอกธนสร ปองอาณา  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4) นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
  ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
5) นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
  กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
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นอกจากนีท้ี่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากลธีรคุปต จํากัด ไดทําหนาที่เปนสักขีพยานใน
การนับคะแนนไดเขารวมการประชุมผูถือหุนดวย เพ่ือใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เก่ียวของได โดยรายชื่อ
คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารที่เขารวมประชุมผูถือหุนปรากฏตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
2/2561 

เม่ือถึงเวลาประชุม ผูดําเนินการประชุมไดแจงจํานวน/สัดสวน ผูถือหุนที่เขารวมประชุม หลังจากนั้น
รักษาการประธานกรรมการบริษัทกลาวเปดประชุม และทําหนาที่ประธานที่ประชุม โดยผูดําเนินการประชุมได
ชี้แจงกติกาทั้งหมด ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ลงมติในแตละวาระ และได
ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับวาระการประชุม ไมมีการเพ่ิมวาระหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมได
แจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอสําหรับการนําเสนอประเด็นตางๆ ของแตละวาระ 
เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ในแตละวาระ ตอบขอซักถามอยางชัดเจน และ
ตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงทั้ง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
1.3 หลังวันประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดบันทึกประเด็นซักถาม ขอคิดเห็น และรายละเอียดตางๆ ที่สําคัญไวในรายงานการประชุมเพ่ือให
ผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ดังนี้ 

 วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งประธานเจาหนาที่บริหารไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบกอนเริ่มการ
ประชุมตามวาระ 

 คะแนนเสียงของผูถือหุน โดยระบุอยางชัดเจนวาเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง เปนจํานวน
เสียงและสัดสวนเทาใดในแตละวาระ 

 รายชื่อพรอมทั้งตําแหนงของกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่เขารวมประชุม 
 สรุปสาระสําคัญของขอซักถาม ขอคิดเห็นที่สําคัญ และขอเสนอแนะ ของผูถือหุน รวมทั้งคําชี้แจง

ของกรรมการและผูบริหารที่ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระ เพ่ือใหผูถือหุนที่ไมไดเขา
ประชุมไดรับทราบ 

บริษัทฯ ไดสงรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561 ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และนายทะเบียนบริษัทมหาชน และกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายในกรอบเวลาที่กําหนด 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งไดเผยแพรรายงานการ
ประชุมฉบับภาษาไทยของการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561 บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

 หมวดท่ี 2: การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

1) บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือมอบอํานาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ใหผูถือหุนได
พิจารณาคัดเลือกเปนผูรับมอบอํานาจในการประชุมผูถือหุน และลงมติในวาระตางๆ แทน ในกรณีที่ผูถือ
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หุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนดวยตนเองได เพ่ือสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลง
มติในแตละวาระไดเอง 

2) กรณีที่ผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพ่ือขอเสนอใหเพ่ิมวาระการประชุมผูถือหุนในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไมนอยกวา 3 วันทําการกอนวันประชุมผูถือหุน และทางคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว และ
มีความเห็นวาวาระดังกลาวเปนประโยชนตอบริษัทฯและผูถือหุน ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอํานวยความ
สะดวกในการนําเสนอวาระดังกลาวเขาที่ประชุมผูถือหุน โดยจะดําเนินการแจงเพ่ิมวาระการประชุมใหผูถือ
หุนทราบผานทางตลาดหลักทรัพยฯ 

3) กรณีที่ผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพ่ือขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทโดยไดแจงความประสงคผานมายังบริษัทฯ พรอมจัดสงขอมูลประกอบการพิจารณาดาน
คุณสมบัติ และหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ ไดรับการเสนอชื่อมาอยางครบถวน ลวงหนาไม
นอยกวา 3 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอชื่อบุคคลดังกลาวที่ผานการ
ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือแตงต้ัง เขาดํารงตําแหนง
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในแตละป และนําเสนอเขาที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพ่ือ
พิจารณาลงมติตอไป 

4) บริษัทฯ มีแนวทางในการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท โดยกําหนดในคูมือการปฏิบัติงานของ
พนักงานในหัวขอจริยธรรม ซึ่งไดมีการเผยแพรใหพนักงานทุกคนทราบ 

5) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปองกันมิใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯใชประโยชนจากขอมูลสําคัญ
อันมีผลตอการลงทุนโดยบริษัทฯ จะแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ไปยังตลาดหลักทรัพยฯ 
ทันทีกอนตลาดหลักทรัพยฯเปดทําการซื้อ ขายหลักทรัพยรอบถัดไป กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯจึงไม
มีโอกาสใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนเอง อีกทั้งกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จะตองรายงาน
การถือครองหลักทรัพยทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

6) กําหนดหนาที่ของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ในการงดซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพยกอนการประกาศ
แจงขาวงบการเงินอยางนอย 1 เดือน และหลังประกาศอยางนอย 3 วัน รวมถึงการรายงานการถือ
หลักทรัพยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกครั้ง ไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

7) กําหนดหนาที่ของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตองแจงตอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับกับการซื้อ 
ขายหลักทรัพยของบริษัทอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อ ขาย 

โดยในป 2561 บริษัทไดดําเนินการในเรื่องตางๆโดยคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังนี้ 
(1) การประชุมผูถือหุน  

 เพ่ือใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณา และออกเสียงในกิจการตางๆ ของบริษัทตามระเบียบ
วาระการประชุม สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัท เขารวมประชุมแทน เพ่ือรักษา
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สิทธิของตน โดยบริษัทไดให ชื่อ ทีอ่ยู และการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระเพ่ือ
ประกอบการมอบฉันทะไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม เพ่ือใหผูถือหุนไดใชขอมูลดังกลาว ในกรณี
ที่ประสงคจะเลือกกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทแนบ
ไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม เพ่ือสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะที่สามารถกําหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได 

 บริษัทจัดใหมีอากรแสตมป เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่มอบฉันทะ โดยไมคิดคาใชจาย 

 การกําหนดสิทธิการออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิ
เทากับหนึ่งเสียง 

 บริษัทดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ไมเพ่ิมวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูล
สําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

 การใชระบบบารโคดนับคะแนนในแตละวาระของการประชุมผูถือหุน เพ่ือความถูกตองและแมนยําใน
การนับคะแนน 

 การลงคะแนนเสียงในแตละวาระ กระทําโดยเปดเผย มีการเตรียมบัตรลงคะแนนใหผูถือหุนทุกวาระ 
และเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ผูที่ไมเห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียง  ยกเวนวาระเลือกต้ังกรรมการ 
บริษัทแจกบัตรลงคะแนนใหผูเขาประชุมทุกคน เพ่ือเลือกต้ังกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล และเก็บ
บัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกคนที่มาประชุม การนับคะแนนนับเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ/หรืองด
ออกเสียง และจะนํามาหักจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนที่
เห็นดวย โดยมีผูสอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เปนสกัขีพยานในการนับคะแนน 

(2) การดูแลการใชขอมูลภายใน 

สําหรับการดูแลเรื่องการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนของผูบริหาร บริษัทฯ มี
นโยบายที่คอนขางเขมงวดในการเปดเผยขอมูลทางดานแผนงานบริษัทฯ รวมถึงขอมูลทางดานการบัญชี และ
การเงิน เนื่องดวยบริษัทฯ ยึดม่ันในกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพยฯ 
โดยเครงครัดซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ ไมสามารถนําขอมูลภายในไปเปดเผยตอบุคคลภายนอกได นอกจากไดรับ
การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรของบริษัทอยางเครงครัด 

 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร กรรมการ ผูบริหาร และ
ผูสอบบัญชีของบริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของตนและของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพยของบริษัท เม่ือใดก็ตามที่บุคคลดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ก็จะตอง
รายงานตามแบบ 59-2 ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ( ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย และภายใน 30 วัน นับต้ังแตไดรับการเลือกต้ังใหเปน
กรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการในการแจงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยมอบหมาย
ใหเลขานุการบริษัท ทําหนาที่แจงใหกรรมการและผูบริหาร ผานทางชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกสลวงหนา 7 วัน 



                                                                                              รายงานประจําป 2561 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)                                                                        หนาท่ี 42 
 

เพ่ือใหกรรมการและผูบริหารไดรับทราบขอมูลที่เปนสาระสําคัญเรื่องไมซื้อ หรือขายหุนของบริษัท ในชวง
ระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงิน 

 หมวดท่ี 3: บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสีย และไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณของบริษัท เพ่ือให
เกิดความม่ันใจวาสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เก่ียวของของกับผูมีสวนไดเสีย ไมวาจะเปน ผูถือหุน พนักงาน ผูบริหาร 
ลูกคา กิจการคูคา ตลอดจนสังคมจะไดรับการดูแล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดเสริมสรางความรวมมือกับผูมีสวนได
เสียในกลุมตางๆ เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจการตอไปไดดวยดี มีความม่ันคงโดยตอบแทนผลประโยชนที่เปนธรรม
แกทุกฝาย เพ่ือสรางความสําเร็จในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกลาว ดังนี้ 

1) ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 
2) การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงปฏิบัติตอคูคาตามสัญญาที่ตกลงกัน 
3) เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาในดานคุณภาพสินคา และการใหบริการ 
4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลงกับเจาหนี้ที่ใหการสนับสนุนเงินกูยืมแกบริษัท 
5) ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริต เพ่ือทําลายคูแขงทางการคา 
6) มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม รวมทั้งใหการสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพ่ือ

เก้ือกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม 
การรับเรื่องรองเรียน 

บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเรื่องรองเรียน สําหรับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางแจง
เรื่องรองเรียนสําหรับผูมีสวนไดเสียภายใน และภายนอกองคกร มีการตรวจสอบตามขั้น ตอน และบันทึกการ
สอบสวนไวเปนลายลักษณอักษรและสงใหหนวยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือรายงานตอกรรมการตรวจสอบอิสระ
ของบริษัท พิจารณาดําเนินการ โดยมีนโยบายการรักษาความลับของผูรองเรียน ไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแส 
รวมทั้ง ดําเนินการจัดเก็บขอมูลการรองเรียนเปนความลับ เพ่ือคุมครองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูแจงรองเรียน
ดังกลาว และคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทตอไป โดยบริษัทฯมีกระบวนการ
สอบสวนหากพบวามีการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และหากพบวาบุคลากร คูคา หรือลูกคาของ
บริษัทฯ ละเมิดขอกําหนดดานการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ จะไมมีการผอนผันใดๆ 
ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

กลองรับเรื่องรองเรียน บริษัทฯ ไดต้ังไวในสถานที่เปดเผยสะดวกตอการย่ืนคํารองเรียน ที่สํานักงานใหญ
ของบริษัท จดหมาย ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
57 อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ หองเลขที่ 1607A ชั้นที่ 16 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
อีเมล : admin@staruniversalnetwork.com 
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เว็บไซตบริษัท : www.staruniversalnetwork.com 
โทรศัพท : 0-2041-8162, 0-254-9877 
โทรสาร : 0-2041-8162 

บริษัทฯ ไดดําเนินการติดตามและรายงานการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนและการสงขอความคิดเห็น มา
โดยตลอดทั้งนี้ในป 2561 ไมมีเรื่องรองเรียนใด ๆ ที่สงเขามาถึงบริษัทฯ 

 หมวดท่ี 4: การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

นอกเหนือไปจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอสาธารณะผานชองทางตางๆ ตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลตอไปนี้เพ่ือแสดงถึง
ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ คือ 

1) เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาทีใ่นคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เชน จํานวนครั้ง ของ
การประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุมในปที่ผานมา 

2) เปดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
3) เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งรูปแบบ หรือ

ลักษณะของคาตอบแทน 
4) รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายทั้งนี้ขอมูลตางๆ เหลานี้นอกจาก

จะไดเปดเผยสูสาธารณะผานทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพยฯ แลว จะเปดเผยผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย 

โครงสรางผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดเปดเผยโครงสรางผูถือหุนและโครงสรางกลุมบริษัทฯ ในรายงานประจําป และในเว็บไซตของ
บริษัทฯ โดยโครงสรางผูถือหุนไดแสดงรายชื่อและสัดสวนการถือหุนของผูหุนรายใหญ และแสดงสัดสวนของผูถือ
หุนนอยไวอยางครบถวนชัดเจน และโครงสรางกลุมบริษัทฯ ไดแสดงการถือหุนโดยผูถือหุนอื่นดวย 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยาง
ชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับใกลเคียงกับคาเฉลี่ยคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ เปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทน
ผูบริหารไดกําหนดไวลวงหนาจากการจัดทํางบประมาณประจําป  ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของกลุม
บริษัทฯ ตลอดจนลักษณะ ขอบเขตความรับผิดชอบและผลงาน เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
การรายงานการมีสวนไดเสียและการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการและผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสีย โดยจัดทําแบบรายงานการมีสวนได
เสียของกรรมการและพนักงานเปนประจําทุกป และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถามี) และใหเลขานุการบริษัทนํา 



                                                                                              รายงานประจําป 2561 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)                                                                        หนาท่ี 44 
 

เสนอรายงานดังกลาวตอประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ สวนการรายงานการถือครอง
หลักทรัพยใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับในการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ 

ในป 2561 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีรายการไดมาและจําหนายหุนของบริษัทฯ ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร ผูถือหลักทรัพย หลักทรัพย  
หลักทรัพย 

ท่ีถือ ณ ตนป  
หลักทรัพย 

ท่ีไดมา (จําหนาย) 

หลักทรัพย 
ท่ีถือ ณ ส้ินป 

จํานวน รอยละ 
(1) พล.ต.ต.จิรารักษ สิทธิพันธุ 

ประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร 

ตนเอง - - - - - 
คูสมรส - - - - - 
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

(2) นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 

ตนเอง - - - - - 
คูสมรส - - - - - 
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

(3) พลเอกธนสร ปองอาณา 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ตนเอง - - - - - 
คูสมรส - - - - - 
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

(4) นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ตนเอง - - - - - 
คูสมรส - - - - - 
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

(5) นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ตนเอง - - - - - 
คูสมรส - - - - - 
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - 

(6) นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารฝายการเงิน 

ตนเอง - - - - - 
คูสมรส - - - - - 
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

(7) น.ส.พิมพวลัญช สุวัตถิกุล 
หัวหนากลุมงาน / 

 กรรมการบริหาร/ ผูจัดการฝายบุคคล 

ตนเอง - - - - - 
คูสมรส - - - - - 
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

(8) นายสุวิศิษฏ ขอยพานิชย 
หัวหนากลุมงาน / 
ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ตนเอง - - - - - 
คูสมรส - - - - - 
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

(9) นายเฉลิมพล จันทรทอง 
หัวหนากลุมงาน / 
เลขานุการบริษัท 

ตนเอง - - - - - 
คูสมรส - - - - - 
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

รวม - - - - - 
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การใหขอมูลขาวสารและการใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนหรือตอสาธารณชน 

1) การเปดเผยขอมูลของบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ เก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศ  และการปฏิบัติ
ใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

2) บริษัทฯ กําหนดใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูมีอํานาจในการสัมภาษณ หรือตอบคําถามผูถือหุน 
นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผูบริหารระดับสูงทานอื่นอาจใหขอมูลได โดยไดรับ
มอบหมายจากประธานเจาหนาที่บริหาร 

3) บริษัทฯ กําหนดใหฝายนักลงทุนสัมพันธเปนตัวแทนของบริษัทฯ ในการใหขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนแกผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย ผูจัดการกองทุน นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

ชองทางในการสื่อสารขอมูลกับสาธารณชน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และ
ทั่วถึง โดยมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร และเลขานุการบริษัททําหนาที่นักลงทุนสัมพันธติดตอสื่อสารกับ
ผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห ผูสื่อขาว และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ โดยนักลงทุนสามารถติดตอสอบถามขอมูล
เก่ียวกับบริษัทฯ โดยการติดตอสํานักเลขานุการบริษัทฯ เบอรโทรศัพท 02-041-8162 Email Address: 
admin@staruniversalnetwork.com  

ในป 2561 บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธขอมูลของบริษัทฯ ใหแกนักวิเคราะห นักลงทุน ผูถือหุน และ
ผูสื่อขาวโดยการประชาสัมพันธขอมูลดานนักลงทุนสัมพันธ บนเว็บไซตของบริษัทฯ ในหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ”  
งบการเงินและผูสอบบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทยอย วาจางบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนบริษัทผูสอบบัญชีต้ังแตป 2561 รวมทั้งสิ้น 
1 ป (ป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย วาจางบริษัท สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด) ทั้งนี้บริษัทฯ มี
นโยบายแตงต้ังผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ และมีคุณสมบัติที่เปนที่ยอมรับ และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยงบการเงินป 2561 ของบริษัทฯ ไดรับการรับรองโดยมี
บทสรุปประเภทรายงานของผูสอบบัญชีจากการตรวจสอบงบการเงิน คือ มีเงื่อนไขและมีขอสังเกต 

อยางไรก็ตามบริษัทไมสามารถสงงบการเงินประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากความลาชาจากการตรวจสอบรายการตัวเลขที่มีสาระสําคัญในงบการเงินของบริษัท
ยอยที่อยูในประเทศออสเตรเลีย 

 หมวดท่ี 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู  ความสามารถ และประสบการณจาก
หลากหลายอาชีพ ที่เปนประโยชนในการดําเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด และ/หรือใหความ
เห็นชอบ วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝาย
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จัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ใหแกกิจการ และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน รวมทั้ง ดูแลใหมีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการ
ดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหมีกรรมการจํานวน 5-13 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีจํานวน 5 คน ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ ที่เปนผูบริหาร จํานวน 2 คน และกรรมการบริษัทที่ไมได
เปนผูบริหาร จํานวน 3 คน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระจํานวน 3 คน ซึ่งเกินกวาก่ึงหนึ่ง ของจํานวน
กรรมการทั้งคณะจึงถือเปนการถวงดุลของกรรมการที่เปนผูบริหารอยางเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และ
ดํารงตําแหนงไมเกิน 3 วาระติดตอกันนับจากวันที่ไดรับแตงต้ัง โดยไดกําหนดขอบเขตและอํานาจในการ
ดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และไดแตงต้ัง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 คน และกรรมการบริหาร 1 คน มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และดํารงตําแหนงไมเกิน 3 วาระติดตอกันนับจากวันที่ไดรับแตงต้ัง โดยไดกําหนด
ขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไวอยางชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ 
(1) วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ 

ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายฉบับป 2560 โดยมีมติ
ใหคงเดิม รวมถึงการปรับปรุงแกไขนโยบายการกํากับดูแลกิจการและไดทําการประชาสัมพันธใหพนักงานภายใน
องคกรรับทราบอยางทั่วถึง ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัทฯ ทุกป 
(2) โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 5 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน มีความหลากหลายทางดานทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และไมมีการ
จํากัดเรื่องเพศ บริษัทฯ มีการแยกตําแหนงประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารออกจากกัน และ
โครงสรางกรรมการประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ 3 คนเกินกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่ง
ทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

การสรรหาและแตง ต้ังกรรมการตองมีความโปรงใส โดยผานการพิจารณาความเหมาะสมจาก
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ในแตละปกรรมการจะตองออกตามวาระไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
และบริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดใหกรรมการแตละคนไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน
กวา 5 บริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารจะตองรายงานตอคณะกรรมการในกรณีที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทอื่น 
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(3) การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 5 คน ประกอบดวย 

 กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร    2 คน 
 กรรมการภายนอกที่ไมเปนพนักงานของบริษัทฯ  - คน 
 กรรมการบริษัทที่เปนกรรมการอิสระ   3 คน 

กรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งคิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนจํานวนที่มาก
พอที่จะสรางกลไกถวงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการของบริษัทฯใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน 
(4) การดํารงตําแหนงของกรรมการในบริษัทอ่ืน 

ไมมีกรรมการทานใดที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นเกินกวา 5 แหง ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายละเอียดการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานในบริษัทอื่นแสดงไวใน
หัวขอประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
(5) การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

บริษัทฯ มีการจัดทําสื่อวีดีทัศนแนะนาบริษัทฯ และสื่อวีดีทัศนโครงการขนาดใหญที่สําคัญ เพ่ือใชในการ
แนะนําบริษัทฯ ตอกรรมการใหม และตอสาธารณชนทั่วไป และมีการจัดเตรียม Slide Presentation แนะนําธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพ่ือใหประธานเจาหนาที่บริหารนําเสนอใหกับกรรมการที่เขารับตําแหนงใหม รวมทั้งใหฝายทรัพยากร
บุคคลใชเปนขอมูลแนะนําบริษัทฯ ใหกับพนักงานที่เขาใหมดวย 
(6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการทุกทานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 
โดยใชแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งยึดตามแบบฟอรมจากฝายพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสําหรับการประเมินป 2561 บริษัทฯ ไดใชแบบฟอรมที่ตลาดหลักทรัพยฯ 
ออกในเดือนกุมภาพันธ 2558 โดยไดมีการเพ่ิมเติมขอมูลประกอบการพิจารณาในบางหัวขอ เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาใหกับคณะกรรมการในการประเมิน แบงหัวขอการประเมินออกเปน 6 หัวขอใหญ ๆ คือ 

1.  โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2.  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.  การประชุมคณะกรรมการ 
4.  การทําหนาที่ของกรรมการ 
5.  ความสัมพันธกับฝายจัดการ 
6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 
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นอกจากนั้นแลว ยังมีการประเมินผลงานของกรรมการเปนรายบุคคล และการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน และไดนําเสนอผลประเมินทั้งหมดตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ไดสรุปผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการการชุดยอย และกรรมการเปนรายบุคคลตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหกรรมการทุกทานไดรับทราบ และนําผลประเมินไปใชเปนแนวทางในการแกไข
ปรับปรุงตอไป  
(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณาคาตอบแทนประจําปของประธานเจาหนาที่บริหาร และใหนําเสนอผลการประเมินตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติคาตอบแทนในแตละป 
(8) ประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2561 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้น SP หลักทรัพย STAR กรณีบริษัทไม
สามารถสงงบการเงินประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายในระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจาก
ความลาชาจากการตรวจสอบรายการตัวเลขที่มีสาระสําคัญในงบการเงินของบริษัทยอยที่อยูในประเทศ
ออสเตรเลีย อยางไรก็ตามตลาดหลักทรัพยฯ ไดปลดเครื่องหมาย "SP" หลักทรัพย STAR ในวันเดียวกัน เนื่องจาก
บริษัทสามารถเผยแพรขอมูลงบการเงินไดครบถวนแลว 
(10) คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท รวมกับผูบริหาร เพ่ือเปน
กรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังขึ้นเพ่ือทําหนาที่พิเศษตามที่ไดรับมอบหมายจํานวน 3 
คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกําหนด
หนาที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการแตละคณะอยางเปนลายลักษณอักษรเปดเผยในรายงานประจําป ของ
บริษัทฯ โดยคณะอนุกรรมการที่แตงต้ังขึ้นดังกลาวมีอํานาจสั่งการใหฝายจัดการเขารวมประชุมชี้แจง และ/หรือ
จัดทํารายงานเสนอ และ/หรือวาจางที่ปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําการดําเนินการไดตามที่เห็นสมควร 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ โดยไดกําหนดสัดสวนการถือหุนของกรรมการ
อิสระไวที่ไมเกินรอยละ 1 ซึ่งเทากับเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ในป 2561 บริษัทฯ ไดวาจางผูตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอ็ม พี คอนซัลต้ิง แอนด แมเนจเมนต 
จํากัด ทําหนาที่ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในแทนฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯเอง เพ่ือใหเกิดความ
เปนอิสระในการทํางาน ผูตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
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 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เปนผูบริหาร
จํานวน 1 คน รวมเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการ 3 คน เพ่ือทําหนาที่ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจ, ดานการบริหารความเสี่ยง, ดานการสรรหา และดานการกําหนดคาตอบแทน ในป 2561 มีการประชุม 3 
ครั้ง เพ่ือปฏิบัติหนาที่ ดังนี ้

 พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และใหความเห็นชอบการเสนอชื่อผูที่จะดํารงตําแหนง
กรรมการใหม เพ่ือเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

 พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป 2561 เพ่ือเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

 พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงต้ังกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก เพ่ือเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 2 คน และผูบริหารอีก 2 คนเพ่ือ
ทําหนาที่วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาล หรือเงินปน
ผลประจําป เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 
(11) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทํา 
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินคณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระเปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีตอ
รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในจะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เปดเผยใน
รายงานประจําป ทั้งนี้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินจะถูกนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยไวในรายงานประจําป เชนกัน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายใหกรรมการทุกคนตองจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียเปนประจําทุกป 
และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการมีสวนไดเสีย รวมทั้งจัดทําหนังสือรับรองความเปนอิสระทุกป และ
มอบหมายใหเลขานุการบริษัทนําเสนอสําเนารายงานดังกลาวตอประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
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(12) แผนสืบทอดตําแหนง 

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายในการคัดเลือกประธานเจาหนาที่บริหาร และนโยบายในการสืบทอด
ตําแหนงของผูบริหาร ในกรณีที่มีเหตุการณฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพ่ือปองกันไมใหกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจ 

(13) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะนําเสนอคาตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพ่ืออนุมัติ และนําเสนอคาตอบแทน
ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหารตอที่ประชุมกรรมการเพ่ืออนุมัติ โดยคาตอบแทน
ดังกลาวไดผานการพิจารณาความเหมาะสมโดยใชขอมูลผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมา
ประกอบการพิจารณา ซึ่งคาตอบแทนที่กรรมการไดรับอยูในรูปของคาตอบแทนรายเดือน คาเบ้ียประชุมและโบนัส 
สวนคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดํา 
เนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหนาที่และความรับผิดชอบ 

(14) การเขารับการพัฒนาและฝกอบรมของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเขารวมสัมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการ โดยบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนการเขารวมอบรมของกรรมการในหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี ้

ลําดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหนง ประวัติการอบรมกรรมการจาก 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

1. พล.ต.ต. จิรารักษ สิทธิพันธุ ประธานกรรมการบริษัท /  
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

Director Accreditation Program (DAP) 

2. นาย ณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
(รักษาการ) / กรรมการ 

Director Accreditation Program (DAP) 

3. พลเอก ธนสร ปองอาณา กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

Director Accreditation Program (DAP) 

4. นาย ชัชวาล เตรียมวิจารณกุล กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

Director Certification Program (DCP) 
Audit Committee Program (ACP) 
How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 

5. นาย อมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

Director Accreditation Program (DAP) 
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(15) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
ลวงหนาทุกป โดยมีกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 เดือนตอ
ครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน โดยประธานกรรมการเปนผูบริหารการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการ มีหนาที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพ่ือการพิจารณาของกรรมการ เปดโอกาสและ
สนับสนุนใหกรรมการแตละคนแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระและมีการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีกรรมการทานใดที่มีสวนไดเสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา ประธานที่ประชุมจะแจงตอ
ที่ประชุมเพ่ือรับทราบ กรรมการผูมีสวนไดเสียจะตองไมเขารวมในการประชุมในงานที่ตนมีสวนไดเสีย  

โดยในป 2561 ไดมีการกําหนดในนโยบายการกํากับดูแลกิจการวาการลงมติแตละวาระในที่ประชุม
คณะกรรมการ บริษัทตองมีกรรมการอยูครบเปนองคประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเลขานุการบริษัท ทําหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดเตรียม
ระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเพ่ือสงใหกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 
7 วันกอนวันประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุม และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการ
ปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการแตละคนเขารวมการประชุมคณะกรรมการอยาง
สมํ่าเสมอโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบป โดยมีการเปดเผย
จํานวนครั้งของการประชุมและการเขารวมประชุมของกรรมการและการรมการชุดยอยแตละคน ดังรายละเอียดใน
หัวขอ “โครงสรางการจัดการ” 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการอิสระประชุมรวมกันโดยไมมีกรรมการที่
เปนผูบริหาร และไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยป ละ 1 ครั้ง ในป 2561 ไดมีการจัดประชุมระหวาง
คณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกันกับผูสอบบัญชี 
โดยไมมีฝายจัดการเขารวมจํานวน 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ 
(16) เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ไดแตงต้ังนายเฉลิมพล จันทร
ทอง เปนเลขานุการบริษัท เพ่ือทําหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสือเชิญ
ประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุม และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติของ
คณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
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8.2 คณะกรรมการ 
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกําหนดขอบเขตและ
อํานาจหนาที่ของกรรมการดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1) คณะกรรมการบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทานดังนี ้
ลําดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหนง หมายเหตุ 

1. พล.ต.ต.จิรารักษ สิทธิพันธุ ประธานกรรมการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 
เม่ือวันท่ี 11 พ.ค. 2561 

2. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการ - 
3. พลเอกธนสร ปองอาณา กรรมการอิสระ - 
4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล กรรมการอิสระ - 
5. นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล กรรมการอิสระ - 
6. นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ ์ กรรมการ แตงตั้งเม่ือวันท่ี 1 ก.พ. 2561 

ลาออกเม่ือวันท่ี 2 พ.ค. 2561 
7. นายกฤช เอทเตอร กรรมการ แตงตั้งเม่ือวันท่ี 1 ก.พ. 2561 

ลาออกเม่ือวันท่ี 24 พ.ค. 2561 

ตามขอบังคับบริษัทหมวดที่ 5 คณะกรรมการ ขอ 16 ระบุวา ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนิน
กิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย (5) คน แตไมเกิน 12 (สิบสอง) คน โดยกรรมการไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถ่ินอยูในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไม
ก็ได 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 5 ทาน ซึ่งประกอบดวย กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร 
จํานวน 2 ทาน และกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งคิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปน
จํานวนที่มากพอที่จะสรางกลไกถวงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการของบริษัทฯใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

โดยมีนายเฉลิมพล จันทรทอง เลขานุการบริษัท ทําหนาที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงาน
การประชุม และจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุมใหถูกตองครบถวน 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธธุรกิจ และงบประมาณประจําป 
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3. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือ
การใชจายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การใชจายเงินเพ่ือการลงทุน และคาใชจายเพ่ือ
การดําเนินงานตางๆ ตามตารางอํานาจอนุมัติ 

4. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.บริษทัมหาชน 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เก่ียวของกับตําแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตาม
วาระ 

5. พิจารณาแตงต้ัง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึง
ประกาศขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาแตงต้ัง เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ตอไป 

6. พิจารณาแตงต้ังกรรมการชุดยอยอื่นๆ ตามหนาที่ที่จําเปนและสมควร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการพรอมทั้ง กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการชุดยอย 

7. พิจารณาแตงต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกจากฝายบริหาร หรือกรรมการของบริษัท พรอมทั้ง กําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

8. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจผูกพันบริษัท ได 

9. แตงต้ังบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัท ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ
เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ได 

10. พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ 
ระเบียบที่เก่ียวของกับตลาดหลักทรัพยฯ 

11. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุน ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของกับ
ตลาดหลักทรัพยฯ 

12. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เม่ือเห็นไดวาบริษัท มีกําไรพอสมควรที่จะทํา
เชนนั้น และรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

13. รายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรส และของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัท ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกครั้ง และตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยมิชักชา เม่ือมีกรณี
ดังตอไปนี ้
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 มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทําขึ้น ระหวางรอบปบัญช ี
 ถือหุนในบริษัทฯ 

14. กรรมการแตละคนจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง
บริษัทยอยไดไมเกิน 5 บริษัท 

ทั้งนี้กําหนดใหขณะที่ดําเนินการลงคะแนนในวาระการประชุมของกรรมการตองมีกรรมการอยูในที่ประชุม
จํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่มีอยู รวมถึงกรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความ
ขัดแยงในสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
นอกจากนี้ในกรณีตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุน ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 
 การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
 การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาที่เก่ียวของกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่

สําคัญ การ 
 มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี

วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
 การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
 การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 
 การอื่นใดที่ไดกําหนดไวภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ/หรือ ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนน
เสียงดังกลาวขางตนอาทิ รายการไดมาหรือจําหนายทรัพยสิน รายการที่เก่ียวโยงกัน เปนตน 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ 

กรรมการบริษัทมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดย 1 ป ในที่นี้หมายถึง ชวงเวลาระหวางวันประชุม
สามัญผูถือหุนของปที่ไดรับการแตงต้ังจนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนในป ถัดไป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระอาจไดรับการเสนอชื่อและแตงต้ัง เขาดํารงตําแหนงใหมได 

ทั้งนี้การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นจะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย) สําหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทยอย 
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทานดังนี้ 
ลําดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหนง หมายเหต ุ

1. พลเอกธนสร ปองอาณา ประธานกรรมการตรวจสอบ - 
2. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล กรรมการตรวจสอบ - 
3. นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล กรรมการตรวจสอบ - 

โดยมีนายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล เปนกรรมการตรวจสอบผูมีความรูและประสบการณดานบัญชีเพียง
พอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย (ฉบับที่ 
4) 2551 จํานวน 1 ทาน และนายเฉลิมพล จันทอง ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุมใหถูกตองครบถวน 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังและเสนอถอดถอนผูสอบบัญชีของบริษัท กําหนดคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี รวมถึงการดํารงความอิสระใหผูสอบบัญชีในการปฏิบัติงาน 

5. สอบทานเพ่ือมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

6. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

7. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบ แผนงาน อัตรากําลัง 
และงบประมาณประจําป 

8. พิจารณาและใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย เลิกจางและพิจารณาความดีความชอบ 
มอบหมายงานและรวมถึงการดํารงไวซึ่งความอิสระใหแกฝายตรวจสอบภายใน 

9. เสนอใหบริษัทฯ พิจารณาวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพ่ือใชผลงาน ขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ สนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามสมควรตามความจําเปน 
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10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดและคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบดวย เชน 

 ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและขอกําหนดของบริษัทตลอดจนดูแลให
บริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวของรวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนดไว 

 ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
 ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร 
 ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมาย

กําหนด เชน บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

11. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป โดยเปดเผยในรายงาน
ประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

12. พิจารณาขอมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอฉลหรือการทุจริตตามที่ไดรับแจงจากบุคคลภายในองคกรและ
ภายนอกตามกระบวนการ การรับแจงเบาะแส (Whistle – blower hotline) รวมถึงกระบวนการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น 

อนึ่งในการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอผูถือหุนและ
บุคคลภายนอก 
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และดํารงตําแหนงไมเกิน 3 วาระติดตอกันนับจาก
วันที่ไดรับแตงต้ัง จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดย 1 ป ในที่นี้หมายถึง ชวงเวลา
ระหวางวันประชุมสามัญผูถือหุนของปที่ไดรับการแตงต้ัง จนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนในป ถัดไป กรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการเสนอชื่อและแตงต้ังเขาดํารงตําแหนงใหมได 
3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
จํานวน 3 ทานดังนี ้

ลําดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหนง หมายเหต ุ
1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ - 
2. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการกํากับดูแลกิจการ - 
3. นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล กรรมการกํากับดูแลกิจการ - 
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โดยมีนายเฉลิมพล จันทรทอง เปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทําหนาที่ดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุมใหถูกตอง
ครบถวน 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

1. ดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ 

1.1 นําเสนอแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ 
(Code of Business Ethics) ของกลุมบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1.2 ติดตาม และกํากับดูแล เพ่ือใหม่ันใจวา กลุมบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่
ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กลุมบริษัทฯ กําหนด 

1.3 พิจารณาทบทวนเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุมบริษัทฯ อยาง
สมํ่าเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือ ขอเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือ 
หนวยงานทางการที่เก่ียวของ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1.4 พิจารณานําเสนอขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ของกลุมบริษัทฯ 

1.5 สงเสริมการเผยแพรวัฒนธรรมในการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเปนที่เขาใจโดยทั่วถึงในทุกระดับ และ
สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

1.6 พิจารณาแตงต้ังและกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะทํางานชุดยอย เพ่ือทําหนาที่
สนับสนุนงานการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจไดตามความเหมาะสม 

1.7 ปฏิบัติงานอื่นใดเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 

2. ดานการบริหารความเสี่ยง 

2.1 พิจารณาสอบทานและนําเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2.2 พิจารณาสอบทานและใหความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบและอนุมัติ 

2.3 กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
เพ่ือใหกลุมบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร และมีการปฏิบัติตาม
อยางตอเนื่อง 
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2.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพ่ือติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญ และดําเนินการเพ่ือให
ม่ันใจใจวา กลุมบริษัทฯมีการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

2.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเปนผูสอบทานเพ่ือใหม่ันใจวากลุมบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการ
จัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสม และมีการ
ปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร 

2.6 รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญอยาง
สมํ่าเสมอ ใหคําแนะนําและคําปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-
Management Committee : SRM) และ/หรือ หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานที่เก่ียวของของกับการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยง 

2.7 พิจารณาแตงต้ังบุคลากรเพ่ิมเติม หรือทดแทนในหนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานที่เก่ียวของกับการ
บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชนใน
การดําเนินการตามวัตถุประสงค 

2.8 ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
3. ดานการสรรหา 

3.1 กําหนดหลักเกณฑ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของจํานวนโครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงกําหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแต
กรณี 

3.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแทนกรรมการ
ที่ครบวาระ และ/หรือ เม่ือมีตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง และ/หรือ เม่ือมีการแตงต้ังกรรมการบริษัท
เพ่ิมเติมเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

3.3 ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
4. ดานการกําหนดคาตอบแทน 

4.1 จัดทําหลักเกณฑและนโยบายการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดยอยเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

4.2 กําหนดคาตอบแทนที่จําเปน และเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท
เปนรายบุคคล ในแตละป โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ผลการ



                                                                                              รายงานประจําป 2561 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)                                                                        หนาท่ี 59 
 

ปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลายคลึงกัน รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
กรรมการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

4.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ของประธานเจาหนาที่บริหาร เพ่ือนําไปกําหนดคาตอบแทน โดย
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้กรรมการที่เปนกรรมการบริหารจะไม
มีสวนรวมในการพิจารณาเรื่องคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร 

4.4 รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่ใหคําชี้แจง ตอบขอซักถามเก่ียวกับคาตอบแทนของ
กรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารในที่ประชุมผูถือหุน 

4.5 รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูง ตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปดเผยไวในแบบแสดงขอมูลประจําป (56-1) 
และรายงานประจําปของบริษัทฯ 

4.6 ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการสามารถเสนอใหบริษัทฯ พิจารณาวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทั้ง 4 ดาน
เพ่ือใชผลงาน ขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการตาม
สมควรตามความจําเปน 
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และดํารงตําแหนงไมเกิน 3 วาระติดตอกันนับ
จากวันที่ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการกํากับดูแลกิจการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ
การเสนอชื่อและแตงต้ังเขาดํารงตําแหนงใหมได 
4) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริหารจํานวน 4 ทานดังนี ้
ลําดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหนง หมายเหต ุ

1. พล.ต.ต.จิรารักษ สิทธิพันธุ ประธานกรรมการบริหาร - 
2. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริหาร /  

รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 
แตงต้ังใหดํารงตําแหนง
รักษาการประธานเจาหนาที่
บริหาร เม่ือวันที่ 30 พ.ค. 2561 

3. นายภูมิสันติ หวายฤทธิ ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่
บริหารฝายการเงิน 

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหารฝายการเงิน 
เม่ือวันที่ 12 พ.ย. 2561 

4. น.ส.พิมพวลัญช สุวัตถิกุล กรรมการบริหาร/ ผูจัดการฝายบุคคล 
 

- 
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ลําดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหนง หมายเหต ุ
5. นายกฤช เอทเตอร กรรมการบริหาร /  

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 ก.พ. 2561 
ลาออกเม่ือวันที่ 24 พ.ค. 2561 

6. นายคมสันต เชษฐโชติศักด์ิ กรรมการบริหาร แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 ก.พ. 2561 
ลาออกเม่ือวันที่ 2 พ.ค. 2561 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณ
ประจําปของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. กรรมการใหมตองเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

4. ควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ
ธุรกิจ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเอื้อตอสภาพ
ธุรกิจ 

5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใช
จายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติ ธุรกิจของบริษัทฯ เชน การใชจายเงินเพ่ือการลงทุน และคาใชจายเพ่ือการ
ดําเนินงานตางๆ ตามตารางอํานาจอนุมัติ 

6. กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท ที่เปนคณะผูบริหาร หรือผูบริหารระดับสูง โดย
อาจมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูมีอํานาจลงนามในสัญญาจางแรงงาน 

7. กํากับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เก่ียวกับกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแตงต้ัง หรือมอบหมายใหบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการ อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได 
และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

9. รายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรส และของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัท ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกครั้ง และตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยมิชักชา เม่ือมีกรณี
ดังตอไปนี ้

 มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทําขึ้นระหวางรอบปบัญช ี
 ถือหุนในบริษัทฯ 
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ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น กําหนดใหรายการที่กรรมการบริหาร 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอย ใหกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นซึ่งการอนุมัติรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวอาจตองดําเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 

8.3 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 
การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท บริษัทฯ จะมอบหมายใหคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ เปนผูทําหนาที่โดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัท จะไมมีการกีดกันทางเพศ และเชื้อชาติ ทั้งนี้ในการดําเนินกิจการนั้นกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย
และผูบริหารระดับสูงของบริษัท ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ตองเปนบุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2551 และตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวยขอกําหนด
เก่ียวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารทุกคน ตองไมมีประวัติกระทําผิดตาม
กฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลังกอนวันย่ืนคําขออนุญาต รวมทั้งไมมีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคล
ลมละลาย ไมเปนบุคคลที่ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติคณะกรรมการ หรือขอตกลงการจดทะเบียน
หลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งขอพิพาทหรือการถูกฟองรองที่
อยูระหวางการตัดสิน โดยมีองคประกอบและหลักเกณฑการสรรหา ดังนี้ 
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. ใหบริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) 
คน โดยกรรมการไมนอยกวา ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และ
กรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด 

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

2.1 ถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง 

2.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 2.1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใด
ไมได 

2.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครัง้นั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา
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มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นใหประธานที่ประชุม
เปนผูออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับ
ตําแหนงอีกได และกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในป แรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ใหจับสลากกัน สวนป หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต
วาระของกรรมการผูนั้น จะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยู
ในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการ
แตงต้ัง บุคคลเขาเปนกรรมการแทนตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่(3/4) ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู 

7. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

8. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการก็ได รองประธาน
กรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งมอบหมายโดยประธานกรรมการ 

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เปนกรรมการบริษัทที่เปนอิสระ จํานวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูคัดเลือกสมาชิก 1 คน ให
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. กรรมการตรวจสอบแตละคนตองเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญที่เหมาะสม
ตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรูและความสามารถในเรื่องที่เก่ียวของ
ตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนบุคคลที่มีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชี
หรือการเงิน 

4. คณะกรรมการตรวจสอบแตงต้ัง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน เพ่ือทําหนาที่
ปฏิบัติงานในเรื่องเก่ียวกับการจัดเตรียมขอมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทํารายงานกิจกรรม 
และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้นับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
กอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ไดรับแตงต้ังทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาว ไม
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี 
ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ย่ืนคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ไดรับแตงต้ัง 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
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ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่
ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ไดรับแตงต้ัง 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1.0 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขางตน อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูมีอํานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทตองเปนกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถวนและไมเปนบุคคล
ตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทที่กําหนดไวดังนี้ 

1. เปนกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน และไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

2. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการ
บริหารงานในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

3. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

4. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังขันเพ่ือเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

5. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ ทั้งนี้ใหนับ
รวมหุนมที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย (หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส 
และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร เปนตน) 

6. สามารถปฏิบัติหนาที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่
เก่ียวของ (หมายความรวมถึงผูที่มีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบริษัท จนทําใหไมสามารถทําหนาที่ได
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อยางอิสระหรือคลองตัว เชน ลูกคา เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือผูที่มีความเก่ียวของทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ เปน
ตน) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกลาว 

7. มีความเปนอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยไมตอง
คํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ที่เก่ียวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือ
กลุมใดๆ รวมถึงไมมีสถานการณใดๆ ที่จะทําใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน 

8. สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความต้ังใจที่จะ
เพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการทํางาน 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไดไมเกิน 9 ป 

10. คณะกรรมการ ฯ แตงต้ังเลขานุการคณะกรรมการ ฯ อยางนอย 1 คน เพ่ือทําหนาที่ปฏิบัติงานในเรื่อง
เก่ียวกับกับการจัดเตรียมขอมูลวาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทํารายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการฯ มอบหมาย 

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

1. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท 
อยางนอย 3 คน โดยกรรมการมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้ง หมดจะตองเปนกรรมการอิสระ และ
กรรมการสวนนอยตองไมมีตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ตองเปนกรรมการอิสระ ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมของ
คณะกรรมการฯ 

3. สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และมีความต้ังใจที่
จะเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการทํางาน 

4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไดไมเกิน 9 ป 

5. คณะกรรมการฯ แตงต้ังเลขานุการคณะกรรมการฯ อยางนอย 1 คน เพ่ือทําหนาที่ปฏิบัติงานในเรื่อง
เก่ียวกับกับการจัดเตรียมขอมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทํารายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการฯ มอบหมาย 

8.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทฯ มีการแตงต้ังบุคคลเขาเปนกรรมการในบริษัทยอย โดยบริษัทฯ ไดกําหนดระเบียบปฏิบัติใหการ

เสนอชื่อและใชสิทธิออกเสียงดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดวย โดยบุคคลที่ไดรับการแตงต้ัง
ใหเปนกรรมการในบริษัทยอย มีหนาที่ดําเนินการเพ่ือประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอย นอกจากนี้การทํารายการ
เก่ียวโยง การไดมาหรอืจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอื่นๆ ใหใชหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการ
เปดเผยขอมูลและการทํารายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑของบริษัทฯ รวมถึงมีการกํากับดูแลใหมีการ
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จัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ เพ่ือบริษทัฯสามารถตรวจสอบและ
นํามาจัดทํารายงานทางการเงินรวมไดทันตามกําหนด 

8.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
สําหรับการดูแลเรื่องการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนของผูบริหาร บริษัทฯ มี

นโยบายที่คอนขางเขมงวดในการเปดเผยขอมูลทางดานแผนงานบริษัทฯ รวมถึงขอมูลทางดานการบัญชี และ
การเงิน เนื่องดวยบริษัทฯ ยึดม่ันในกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพยฯ 
โดยเครงครัดซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ ไมสามารถนําขอมูลภายในไปเปดเผยตอบุคคลภายนอกได นอกจากไดรับ
การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรของบริษัทอยางเครงครัด 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร กรรมการ ผูบริหาร และ
ผูสอบบัญชีของบริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของตนและของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพยของบริษัท เม่ือใดก็ตามที่บุคคลดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ก็จะตอง
รายงานตามแบบ 59-2 ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ( ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย และภายใน 30 วัน นับต้ังแตไดรับการเลือกต้ังใหเปน
กรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการในการแจงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยมอบหมาย
ใหเลขานุการบริษัท ทําหนาที่แจงใหกรรมการและผูบริหาร ผานทางชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกสลวงหนา 7 วัน 
เพ่ือใหกรรมการและผูบริหารไดรับทราบขอมูลที่เปนสาระสําคัญเรื่องไมซื้อ หรือขายหุนของบริษัท ในชวง
ระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงิน 

8.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
ตามขอบังคับบริษัท ขอ 37 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและ

กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 ไดมีมติ
อนุมัติแตงต้ังนายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ วิ
ภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 5113 จากบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด ปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 2561 
โดยกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับรอบป 2561 คาสอบบัญชีประจําปของบริษัท และบริษัทยอย รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 2,175,000.00 บาท 

บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ต้ังแตป 2561 รวมทั้งสิ้น 1 ป และผูสอบบัญชีของ
บริษัทยอยของบริษัท เปนผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมี
รายละเอียดคาสอบบัญชี ดังนี้ 
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(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจายคาตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดบัญชีป 2559-2561 ดังนี ้

 
ป 2561 ป 2560 ป 2559 

1. คาสอบบัญชีประจําป    
บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม 750,000 800,000.00 360,000.00 
บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด 80,000 140,000.00 110,000.00 
บริษัท สตาร เกมส จํากัด 30,000 55,000.00 - 
บริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) จํากัด* - 140,000.00 300,000.00 
บริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด** - 55,000.00 - 
Star Shenton Energy Pty.Ltd. 160,000 - - 
2. คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล    

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม 750,000 450,000.00 540,000.00 
บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด 120,000 60,000.00 90,000.00 
บริษัท สตาร เกมส จํากัด 45,000 45,000.00 - 
บริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) จํากัด* - 120,000.00 300,000.00 
บริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด** - 45,000.00 - 
Star Shenton Energy Pty.Ltd. 240,000 - - 
รวม 2,175,000 1,910,000.00 1,700,000.00 

หมายเหตุ * บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) จํากัด ท้ังจํานวนใหกับ
บุคคลภายนอก เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 **  บริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการ เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 

(2) คาบริการอ่ืน (non-audit fee) 

- ไมมี – 
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9. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
(1) ประวัติของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

รายช่ือคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงต้ัง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดสวน 
การถือหุน 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ 
และผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน  

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

พล.ต.ต. จิรารักษ สิทธิพันธุ 
ประธานกรรมการบริษัท / ประธาน
คณะกรรมการบริหาร 

64  ปริญญาเอก Human Resource 
Development, Oklahoma State University 

 ปริญญาโท Technical Education, 
Oklahoma State University 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

 Director Accreditation Program (DAP) 

ไมม ี ไมม ี 2560-ปจจุบัน  ประธานคณะกรรมการบริษัท / 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 ผูกํากับการ กองงบประมาณ 
 รองผูบังคับการ กองงบประมาณ 
 ผูบังคับการ กองงบประมาณ 
 บังคับการ ศูนยเทคโนโลยีและ

สารสนเทศกลาง 
 รองผูบัญชาการ สํานักงาน

งบประมาณและการเงิน 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
 
สํานักงานแผนงานและงบประมาณ 
สํานักงานแผนงานและงบประมาณ 
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
 
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

รีไซเคิล เทรดดิ้ง รับเหมากอสราง ส่ือโฆษณา 
 
ราชการ 
ราชการ 
ราชการ 
ราชการ 
 
ราชการ 

นาย ณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (รักษาการ) / 
กรรมการ 

46  Ph.D IT Shinawat University (Canidate) 
Bangkok, Thailand. 

 M.S., Management Information System, 
University of Baltimore, Baltimore, 
Maryland, U.S.A. 

 MBA, Technology, Innovation, and 
Operations, University of Baltimore, 
Baltimore, Maryland, U.S.A. 

 Bachelor Degree, B.S., Engineering, 
Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 

 Director Accreditation Program (DAP) 

ไมม ี ไมม ี 2560-ปจจุบัน 
2557-ปจจุบัน 
2555-ปจจุบัน 
 
2554-2558 
2551-2556 
2558-2561 
2555-2556 
 
 
2555-2556 
 
 
2549-2561 

 กรรมการ 
 Co-Founder and Director 
 Co-Founder and Board of 

Director 
 Director 
 Director 
 ท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิดาน IT 
 เลขานุการคณะกรรมาธิการการ

ปองกันปราบปรามการฟอกเงิน
และยาเสพติด 

 ท่ีปรึกษาประจําคณะอนุ
กรรมาธิการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

 ท่ีปรึกษา ดานการพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
OTV Co., Ltd. 
Buzzebee Co., Ltd. 
 
Saitech Solution 
BTL Enterprise Co., Ltd 
กระทรวงศึกษา เขตปทุมธานี 
สภาผูแทนราษฎร 
 
 
สภาผูแทนราษฎร 
 
 
สถาบันวิศวกรรมพลังงาน, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รีไซเคิล เทรดดิ้ง รับเหมากอสราง ส่ือโฆษณา 
IT, ส่ือออนไลน 
IT, ส่ือออนไลน 
 
IT 
IT 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
 
 
ท่ีปรึกษา 
 
 
ท่ีปรึกษา 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงต้ัง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดสวน 
การถือหุน 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ 
และผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน  

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

พลเอก ธนสร ปองอาณา 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

63  ประกาศนียบัตรชั้นสูง วปม.7, วปอ.2556, 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 เสนาธิการทหารบก ร.ร.เสนาธิการทหารบก 
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร  (MPA) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
 ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.)/วิศวะเคร่ืองกล ร.ร.

นายรอย จปร. 

ไมม ี ไมม ี 2560-ปจจุบัน 
 
2560-ปจจุบัน 
 
2559-2560 
 
2556-2558 

 กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 ท่ีปรึกษาพิเศษกองบัญชาการ
กองทัพไทย 

 รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 

 ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ
กองทัพไทย 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
 
กองทัพไทย 
 
กองทัพไทย 
 
กองทัพไทย 

รีไซเคิล เทรดดิ้ง รับเหมากอสราง ส่ือโฆษณา 
 
ขราชการ 
 
ราชการ 
 
ราชการ 

นาย ชัชวาล เตรียมวิจารณกุล 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

55  ป ริ ญ ญ า โ ท  บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต 
(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (CPA) 
 ผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

ไมม ี ไมม ี 2560-ปจจุบัน 
 
 
2556-ปจจุบัน 
 
2557-ปจจุบัน 
 
 
2558-ปจจุบัน 
 
2557-ปจจุบัน 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ บริหารความเส่ียง สรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน 

 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

 กรรมการผูจัดการ 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท เอเพ็กซ ดิเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สมารท คอนซัลติ้ง แอนด เซอรวิสเซส จํากัด 

รีไซเคิล เทรดดิ้ง รับเหมากอสราง ส่ือโฆษณา 
 
 
ผลิตและจําหนายสินคาวิศวกรรมยานยนต 
 
ผลิตและจําหนายสินคาวิศวกรรมยานยนต 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
ท่ีปรึกษาและตรวจสอบบัญช ี

นาย อมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

52  อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
ทนายความ 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ไมม ี ไมม ี 2560-ปจจุบัน 
 
 
2540-ปจจุบัน 
 
2553-ปจจุบัน 

 กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแล
กิจการ 

 ทนายความ 
 

 คณะกรรมการสอบสวนคดี
มรรยาททนายความ 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) 

รีไซเคิล เทรดดิ้ง รับเหมากอสราง ส่ือโฆษณา 
 
 
ผลิตและจําหนายถังนํ้าไฟเบอรกลาส และถัง
บําบัดนํ้าเสีย 

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ ์
ประธานเจาหนาท่ีบริหารฝายการเงิน 
 
 
 

41  Bachelor of Business Administration 
(BBA), Burapha University Thailand 

 Master of International Business (MIB) – 
International Finance & Energy Policy, 
Tufts University, the Fletcher School USA 

ไมม ี ไมม ี 2561-ปจุบัน 
 
2559-2561 
 
 

  ประธานเจาหนาท่ีบริหารฝาย
การเงิน 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารฝาย
การเงิน 

 ผูจัดการพื้นท่ีฝายการตลาด

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอรยี จํากัด 
 
 

รีไซเคิล เทรดดิ้ง รับเหมากอสราง ส่ือโฆษณา 
 
ประกอบธุรกิจรวมลงทุนและ/หรือถือหุนใน
กลุมธุรกิจพลังงานทดแทน 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงต้ัง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดสวน 
การถือหุน 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ 
และผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน  

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 

2557-2559 
 
2556-2557 
2555-2556 
2554-2556 
 
2545-2549 

ระหวางประทศ 
 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 
 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 
 รองผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ

พลังงานทดแทน 
 ผูตรวจสอบอาวุโส 

บริษัท เอ็กซพีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด 
 
องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน 
เอฟอี โกลบอล คลีน เอเนอรยี คอรปอเรชั่น 
มิตซูบิชิ คอรปอเรชั่น / บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) 
จํากัด 
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด 

ท่ีปรึกษาดานการบริหารจัดการ 
 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อความย่ังยืน  
ท่ีปรึกษาดานการลงทุน 
ประกอบกิจการคาสงสินคาท่ัวไป 
 
สอบบัญชี บริการท่ีปรึกษาระบบบัญชี และ
ภาษีอากร 

น.ส.พิมพวลัญช สุวัตถิกุล 
หัวหนากลุมงาน / 
กรรมการบริหาร/ ผูจัดการฝายบุคคล 
 

54  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ส า ข า วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ปริ ญ ญา ต รี ค ณะ บ ริ หา ร ธุ ร กิ จบั ณ ฑิ ต 
โปรแกรม วิชาบริหารธุ ร กิจ  (การบัญชี ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

 ป ริ ญ ญ า ต รี  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป (เศรษฐศาสตร
สหกรณ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

ไมม ี ไมม ี 2557-ปจจุบัน 
 
2557-ปจจุบัน 
 
2549- ปจจุบัน 

 กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

 ท่ีปรึกษา 
 

 กรรมการบริหาร 

บมจ.เอเชีย แคปปตอล กรุป 
 
บจ. เอเชีย โพรไวเดอร 
                        
บจ. พ.ีอินขัวรรันส โบรกเกอร 
 

การใหบริการใหสินเชื่อภาคธุรกิจและสินเชื่อ
รายยอย 
การขาย และการซื้อการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย 
นายหนาประกันวินาศภัย 

นายสุวิศิษฏ ขอยพานิชย 
หัวหนากลุมงาน / 
ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 

29  นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ คณะ
นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 LL.M.in Banking and Finance Law, 
University of London 

ไมม ี ไมม ี 2561- ปจจุบัน  ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 Senior Associate 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
สํานักกฎหมายสากล ธีรคุปต จํากัด 

รีไซเคิล เทรดดิ้ง รับเหมากอสราง ส่ือโฆษณา 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 

นายเฉลิมพล จันทรทอง 
หัวหนากลุมงาน / 
เลขานุการบริษัท 
 

36  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) 
มหาวิทยาลัย หอการคาไทย 

 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร (สาขาวิทยาการ 
คอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัย หอการคาไทย 

ไมม ี ไมม ี 2560-ปจจุบัน 
2557-2559 

 เลขานุการบริษัท 
 ผูวิเคราะหการลงทุน 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
บริษัท อินดิเพนเด็นทแอด ไวเซอรจํากัด 

รีไซเคิล เทรดดิ้ง รับเหมากอสราง ส่ือโฆษณา 
ท่ีปรึกษา 

หมายเหต ุสัดสวนการถือหุนในบริษัทนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 



                                                                                                                                                                                   รายงานประจําป 2561 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                             หนาท่ี 71 
 

(2) การดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารในกิจการอ่ืน 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารในกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง บริษัทจดทะเบียน ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีทําใหเกิด 

ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

1 พล.ต.ต. จิรารักษ สิทธิพันธุ ประธานกรรมการบริษัท /  
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

-ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 

2 นาย ณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (รักษาการ) /  
กรรมการ 

-ไมม-ี  กรรมการ  
บริษัท ที.โอ.เค. เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
  กรรมการ  

บริษัท บัซซ่ีบีส จํากัด 
 กรรมการ  

บริษัท บีทีแอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
 กรรมการ  

บริษัท สตาร เกมส จํากัด 
 กรรมการ  

บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด 
 กรรมการ  

บริษัท ออนไลน คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส 
จํากัด 
 กรรมการ  

บริษัท โอ ทีวี จํากัด 
 กรรมการ  

บริษัท โอ มันน่ี จํากัด 
 กรรมการ  

บริษัท โอ โมไบล จํากัด 

-ไมม-ี 
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ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง บริษัทจดทะเบียน ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีทําใหเกิด 

ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

 กรรมการ  
บริษัท ไอพาวเวอร เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

3 พลเอก ธนสร ปองอาณา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

-ไมม-ี กรรมการ  
บริษัท บางจาก เจ็ตตี้สอง จํากัด 

-ไมม-ี 

4 นาย ชัชวาล เตรียมวิจารณกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  
บริหารความเส่ียง สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน   
บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการผูจัดการ  
บริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ  
บริษัทสมารท คอนซัลติ้ง แอนด เซอรวิสเซส 
จํากัด 

-ไมม-ี 

5 นาย อมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 
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(3) การดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของ 

รายละเอียดเก่ียวกับการดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่
เก่ียวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ลําดับ รายช่ือกรรมการ บริษัท 
บริษัท สตาร มีเดีย 

กรุป จํากัด 
บริษัท สตาร เกมส 

จํากัด 
Star Shenton 

Energy Pty., Ltd. 
1 พล.ต.ต. จิรารักษ สิทธิพันธุ X 

// 
   

2 นาย ณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ // / /  
3 พลเอก ธนสร ปองอาณา /    
4 นาย ชัชวาล เตรียมวิจารณกุล /    
5 นาย อมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล /    

หมายเหตุ  
(1) / = กรรมการ  X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร 
(2) บริษัทที่เก่ียวของ ใหหมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของประกาศนี้ 

(4) หนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการของบริษัทจะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่ กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนาที่ตามกฎหมายของ
เลขานุการบริษัทมีดังนี้  

(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 

ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของ

บริษัท 
ค. หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมี
สวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 
วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น 

(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม 
10.1 นโยบายภาพรวม 

เพ่ือความย่ังยืนของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบาย
ดําเนินธุรกิจดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ดวยความตระหนักและให
ความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ  รวมทั้งใสใจดูแลสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่องมีเจตนารมณที่จะทํางานรวมกับผูที่มีสวนเก่ียวของโดยมุงสรางและสืบสานความสัมพันธอันดีที่เกิดจาก
การยอมรับและไววางใจซึ่งกันและกัน  คํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีตอผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูถือหุน พนักงาน 
ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู ลูกคา คูคา และหนวยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พรอมทั้ง
สรางทัศนคติและวัฒนธรรมองคกรเพ่ือใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูรวมกัน 

นโยบายนี้มีหลักการกําหนดไวเพ่ือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน ประกอบดวยหลัก 7 ประการ ดังนี้ 

1) การกํากับดูแลองคกร :  บริษัทฯ มุงม่ันที่จะเปนตนแบบที่ดีของผูประกอบการดวยการสรางความ
นาเชื่อถือใหกับผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินธุรกิจ  เพ่ิมมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางย่ังยืน
ขององคกร  รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอันเปนสากลและเปนประโยชนตอ
สังคมไทย  ทั้งนี้เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและดํารงรักษาความเปนเลิศในคุณธรรม อันเปนคุณคาพ้ืนฐานขององคกร
ชั้นนํา 

2) สิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ  ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการเคารพตอสิทธิ
และเสรีภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติสงเสริมความเสมอภาค  ไมแบงแยกเพศและชนชั้น ไมใชแรงงานเด็กและ
ตอตานการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

3) การปฏิบัติดานแรงงาน : บริษัทฯ  มีการกํากับดูแลใหคาจางอยูในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม
ของไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการจัดระเบียบองคกรนั้นจะดําเนินการอยางรับผิดชอบ โดยอยู
ภายใตกรอบแหงกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอยางเครงครัด สรางสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน โดยพยายามใหทุกคน
ปลอดจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได 

4) สิ่งแวดลอม : บริษัทฯ มีนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน  และถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด  เชน  
มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในกิจกรรมตางๆ  ขององคกร  ทั้งนี้เพ่ือรักษาและดํารงไวซึ่งระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู  รวมทั้งสรางวัฒนธรรมองคกร  ดวยการสรางจิตสํานึกของ
พนักงานและผูที่ปฏิบัติงานในการรักษาสิ่งแวดลอม 

5) การดําเนินงานอยางเปนธรรม : บริษัทฯ  มีความมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและมี
จริยธรรม ใสใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย  เคารพกฎระเบียบของสังคม และเปนองคกรที่มีความเปนกลาง
ทางการเมือง 



                                                                                              รายงานประจําป 2561 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)                                                                        หนาท่ี 75 
 

6) ความสัมพันธกับลูกคาและผูจัดหา : บริษัทฯ มุงเนนการบริการที่ดีเพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา 
มีความจริงใจตอการจัดการขอรองเรียนของลูกคา  รวมทั้งพยายามที่จะแกไขขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น
จากสินคา และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความคาดหวังที่จะไดรับสินคาและการบริการใน
ลักษณะเดียวกันนี้จากองคกรผูจัดหาสินคาโดยมุงเนนที่จะคงไวซึ่งความสัมพันธที่ย่ังยืนกับลูกคาและผูจัดหา 

7) การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน : บริษัทฯ  จะพิจารณาความตองการของชุมชน  สงเสริม
บุคลากรเพ่ือเปนหุนสวนกับผูมีสวนเก่ียวของในทองถ่ินรอบสถานประกอบการในดานการพัฒนาการศึกษา
วัฒนธรรม สังคมและมีสวนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้น  พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนให
พนักงานมีสวนรวมทํางานอาสาสมัคร  และกิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกับชุมชน 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง โดย

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ 
อํานาจการดําเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ครอบคลุมถึงการ
ควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่เก่ียวของ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยง เพ่ือกอใหเกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. กําหนดกลยุทธและเปาหมาย ไวอยางชัดเจน โดยมีความสอดคลองและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) 
รวมถึงกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ (Strategy) ของบริษัทฯ 

2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคา 

3. รายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญทั้งดานการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถูกตอง ครบถวน 
เชื่อถือไดและทันเวลา 

4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เปนไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและขอกําหนดที่สอดคลองกับ
กฎหมายและขอบังคับอื่นที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ 

5. บุคลากร ทรัพยสินรวมทั้งขอมูลในระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย 
6. มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานในทุกดานอยางตอเนื่อง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร 

และตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝายบริหาร รวมทั้งพิจารณาแบบประเมินที่ฝายบริหารจัดทําและรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ แลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตาง ๆ 5 
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องคประกอบคือ (1) การควบคุมภายในองคกร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และ (5) ระบบการติดตาม  

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได
จัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในใน
เรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยให สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย
จากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงและบุคคลที่เก่ียวโยงกันอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็น
วาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การประเมินระบบควบคุมภายในในเรื่องขางตน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไมมีขอสังเกต

เพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 จากบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจําป 2561 ไดใหความเห็นในรายงานการสอบบัญชี ดังนี้ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย (กลุมกิจการ) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และเฉพาะของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2561 ไดมีมติแตงต้ังบริษัท เอ็ม พี 

คอนซัลต้ิง แอนด แมเนจเมนต จํากัด ใหปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัทต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัท เอ็ม พี คอนซัลต้ิง แอนด แมเนจเมนต ไดมอบหมายใหนางสาวเมธาพร สุวรรณ
ประสิทธิ์ เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอ็ม พี คอนซัลต้ิง แอนด แมเนจเมนต และ
นางสาวเมธาพร สุวรรณประสิทธิ์ แลวเห็นวา มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เนื่องจากมี
ความเปนอิสระ และมีประสบการณในปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน 

 ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

12. รายการระหวางกัน 
12.1 รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปท่ีผานมา 

บุคคลที่เกี่ยวของ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 
ประเภท 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ  

(ลานบาท) 
คําอธิบายรายการ 

ป 2561 ป 2560 
บริษัท สตารมีเดีย
กรุป จํากัด 

บริษัทยอยที่
บริษัทถือหุนอยู
รอยละ 100 

 เงินใหกูยืมระยะส้ัน 
 เงินกูยืมระยะส้ัน 
 คาใชจายอื่น 
 ขาดทุนจากการดอย

คาเงินลงทุนบริษัทยอย 
 

- 
1.00 

- 
 

- 

1.40 
- 

0.45 
 

4.48 

เงินใหกูยืมระหวางกันไมมีดอกเบี้ย 
เงินกูยืมระหวางกันไมมีดอกเบี้ย 
 
 
ผลขาดทุนที่เกิดจากการดอยคาใน
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัท สตาร เกมส 
จํากัด 

บริษัทยอยที่
บริษัทถือหุนอยู
รอยละ 100 

 เงินใหกูยืมระยะส้ัน 
 

9.00 5.00 เงินใหกูยืมระหวางกันไมมีดอกเบี้ย 
 

บริษัท สตาร เอ็น
เนอรจี คอรป จํากัด 

บริษัทยอยที่
บริษัทไดส้ินสุด
อํานาจการ
ควบคุม ณ วันที่ 
30 มิ.ย. 61 

 เงินทดรองรับ 
 คาใชจายอื่น 
 ขาดทุนจากการดอย

คาเงินลงทุนบริษัทยอย 
 ซ้ือยานพาหนะ 

- 
- 
 

- 
- 

8.42 
0.05 

 
1.62 
1.35 

 
 
ผลขาดทุนที่เกิดจากการดอยคาใน
เงินลงทุนในบริษัทยอย 
ซ้ือรถยนต 

Star Shenton 
Energy Pty.Ltd. 

บริษัทยอยที่
บริษัทถือหุนอยู
รอยละ 60 

 ลูกหนี้อื่น 
 เงินทดรองจาย 
 รายไดคาบริหารจัดการ 

11.33 
34.47 

2.81 

9.60 
9.99 

- 

รายไดคาบริหารจัดการ 
เงินสนับสนุนสําหรับดําเนินธุรกิจ 
รายไดคาบริหารจัดการ 

12.2 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัทฯ 
คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทวา รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจขัดแยงกันใน

อนาคต จะตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับ
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รายการระหวางกันนั้น  ทั้งนี้ การอนุมัติการทํารายการระหวางกันจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ความ
ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและราคาที่เปนไปตามราคาตลาด  นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจ
ขัดแยงทางผลประโยชนในรายการระหวางกันจะไมสามารถเขามามีสวนรวมอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะ
ดังกลาวได และหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด หรือกฎของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

12.3 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
นโยบายการทํารายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะกําหนดตามลักษณะการคาทั่วไปโดยอางอิงกับ

ราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบจะเปนผูตรวจสอบ
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกันดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมี
ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถใหผูเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพ่ือนําไปใช
ประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุนตามแตกรณี 
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13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 
13.1 ตารางสรุปงบการเงิน 
 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 
 (หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 2559 2561 2560 2559 

"ปรับปรุงใหม"  "ปรับปรุงใหม"  
สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,384,333.68 10,318,006.20 10,751,195.28 2,179,422.47 5,584,267.00 9,357,446.82 
เงินลงทุนชั่วคราว - 178,184,542.33 20,278,176.12 - 178,184,542.33 20,278,176.12 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน-สุทธ ิ 106,097,503.43 113,475,760.43 59,841,719.14 125,162,501.88 74,519,514.19 34,100,273.83 
มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ - 1,301,161.22 - - 1,301,161.22 - 
เงินใหกูยืมระยะสั้น 295,750,000.00 153,340,209.90 - 295,750,000.00 74,400,000.00 - 
สินคาคงเหลือ - - 129,899,742.68 - - - 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 2,913,922.07 377,170.48 2,689,771.30 1,832,651.47 268,757.19 142,245.61 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 408,145,759.18 456,996,850.56 223,460,604.52 424,924,575.82 334,258,241.93 63,878,142.38 
สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช 16,000,000.00 - 3,606,100.00 16,000,000.00 - - 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธ ิ - - - 229,382,171.26 237,760,249.45 144,029,800.00 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ 388,264,211.80 449,278,535.61 96,550,359.39 2,315,854.28 2,803,299.04 328,691.85 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธ ิ 124,423,310.36 143,523,337.35 696,839.01 20,992.60 23,792.50 26,592.40 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 797,974.50 579,800.00 6,293,546.45 797,974.50 579,800.00 - 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 529,485,496.66 593,381,672.96 107,146,844.85 248,516,992.64 241,167,140.99 144,385,084.25 
รวมสินทรัพย 937,631,255.84 1,050,378,523.52 330,607,449.37 673,441,568.46 575,425,382.92 208,263,226.63 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 

   
 

  
(หนวย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2561 2560 2559 2561 2560 2559 

  
"ปรับปรุงใหม"  

 
"ปรับปรุงใหม"  

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
  

 
  

 
หน้ีสินหมุนเวียน 

  
 

  
 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย 145,000,000.00 50,000,000.00 111,851,702.93 145,000,000.00 50,000,000.00 214,950.00 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 137,251,823.26 133,462,814.09 25,506,064.47 34,804,547.73 12,873,417.34 9,057,743.25 
สวนของหนี้สินทางการเงินที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป - 58,500.00 11,220,197.15 - 58,500.00 78,000.00 
เงินกูยืมระยะสั้น 8,548,277.11 - 191,403,165.72 10,000,000.00 5,000,000.00 147,838.62 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 1,515,781.08 - - - - - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,332,785.17 2,521,166.84 4,376,757.73 1,300,725.19 2,446,196.98 61,090.81 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 293,648,666.62 186,042,480.93 344,357,888.00 191,105,272.92 70,378,114.32 9,559,622.68 
หน้ีสินไมหมุนเวียน 

  
 

  
 

เงินกูยืมระยะยาว - - 30,270,000.00 - - - 
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - - 58,500.00 - - 58,500.00 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 97,921,844.66 116,698,911.38 - - - - 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 980,118.00 385,110.00 8,901,021.22 980,118.00 385,110.00 - 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 98,901,962.66 117,084,021.38 39,229,521.22 980,118.00 385,110.00 58,500.00 
รวมหน้ีสิน 392,550,629.28 303,126,502.31 383,587,409.22 192,085,390.92 70,763,224.32 9,618,122.68 

   
 

  
 

สวนของผูถือหุน 
  

 
  

 
ทุนเรือนหุน 

  
 

  
 

ทุนจดทะเบียน 
  

 
  

 
หุนสามัญ 461,364,245 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 322,954,971.50 189,636,647.90 119,000,044.10 322,954,971.50 189,636,647.90 119,000,044.10 
(ป 2560 หุนสามัญ 270,909,497 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท) 

  
 

  
 

(ป 2559 หุนสามัญ 170,000,063 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท)       
ทุนที่ออกและชําระแลว 

  
 

  
 

หุนสามัญ 270,909,497 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 189,636,647.90 189,636,647.90 118,522,905.20 189,636,647.90 189,636,647.90 118,522,905.20 
(ป 2559 หุนสามัญ 169,318,436 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท)       
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 304,634,778.90 304,634,778.90 73,300,528.60 304,634,778.90 304,634,778.90 73,300,528.60 
กําไร (ขาดทุน) สะสม 

  
 

  
 

จัดสรรแลว 
  

 
  

 
ทุนสํารองตามกฎหมาย 1,517,887.62 1,517,887.62 1,315,780.29 1,517,887.62 1,517,887.62 1,315,780.29 
ยังไมไดจัดสรร (24,404,705.44) 85,953,954.96 (246,261,047.37) (14,433,136.88) 8,872,844.18 5,364,016.43 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (37,558,769.94) (17,897,181.60) 141,873.43 - - 141,873.43 
รวมสวนของบริษัทใหญ 433,825,839.04 563,846,087.78 (52,979,959.85) 481,356,177.54 504,662,158.60 198,645,103.95 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 111,254,787.52 183,405,933.43 - - - - 
รวมสวนของผูถือหุน 545,080,626.56 747,252,021.21 (52,979,959.85) 481,356,177.54 504,662,158.60 198,645,103.95 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 937,631,255.84 1,050,378,523.52 330,607,449.37 673,441,568.46 575,425,382.92 208,263,226.63 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 
 (หนวย: บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 2559 2561 2560 2559 

"ปรับปรุงใหม"  "ปรับปรุงใหม"  
รายไดจากการขายและบริการ 66,167,153.94 116,512,729.37  122,887,481.89  3,558,708.45 38,525,422.21  51,452,513.95  
ตนทุนขายและบริการ (61,149,751.94) (115,214,182.79)  (73,261,917.17) (937,386.52) (36,754,670.62)  (41,235,699.04) 
กําไร(ขาดทุน)ข้ันตน 5,017,402.00 1,298,546.58  49,625,564.72  2,621,321.93 1,770,751.59  10,216,814.91  
รายไดอื่น 33,287,699.61 29,255,620.24  10,265,685.55  23,547,215.81 19,953,033.62  124,148,769.59  
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - 276,830,150.30  -    - 20,470,200.00  -    
กําไรจากการซ้ือในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม - 101,051,290.97  -    - -  -    
ตนทุนในการจัดจําหนาย (644,700.00) (16,522,738.21)  (37,739,279.60) - -  (6,281,236.61) 
คาใชจายในการบริหาร (203,518,528.16) (68,677,812.42)  (142,415,757.80) (34,681,335.36) (38,190,093.27)  (112,266,985.36) 
คาใชจายอื่น - - - (5,237,993.42) (216,020.63) - 
ตนทุนทางการเงิน (10,358,872.60) (5,523,315.46)  (13,373,344.22) (9,555,190.02) (76,936.23)  (7,030,854.30) 
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (176,216,999.15) 317,711,742.00  (133,637,131.35) (23,305,981.06) 3,710,935.08  8,786,508.23  
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได 3,797,596.87 963,097.10  -    - -  -    
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (172,419,402.28) 318,674,839.10  (133,637,131.35) (23,305,981.06) 3,710,935.08  8,786,508.23  
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น   
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง   
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน (29,751,992.37) (29,828,636.00)  -    - -  -    
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย - 428,639.20  278,176.12  - 428,639.20  278,176.12  
สวนที่โอนไปกําไร(ขาดทุน) เนื่องจาก   
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - (570,512.63) (136,302.69) - (570,512.63) (136,302.69) 
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (29,751,992.37) (29,970,509.43) 141,873.43 - (141,873.43) 141,873.43 
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง   
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของ   
      ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว - (1,209,316.42) 184,938.91 - - - 
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีมูลคาสินทรัพย - -  (7,226,035.40) - -  (7,226,035.40) 
โอนกลับสวนเกินทุนจากการตีมูลคาสินทรัพย - -  (51,016,366.60) - -  (51,016,366.60) 
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ       
     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - 11,648,480.40 - - 11,648,480.40 
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง - (1,209,316.42) (46,408,982.69) - - (46,593,921.60) 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี (29,751,992.37) (31,179,825.85)  (46,267,109.26) - (141,873.43)  (46,452,048.17) 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (202,171,394.65) 287,495,013.25  (179,904,240.61) (23,305,981.06) 3,569,061.65  (37,665,539.94) 

  
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)   
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (110,358,660.40) 333,626,426.08  (133,637,131.35) (23,305,981.06) 3,710,935.08  8,786,508.23  
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (62,060,741.88) (14,951,586.98)  -    - -  -    

(172,419,402.28) 318,674,839.10  (133,637,131.35) (23,305,981.06) 3,710,935.08  8,786,508.23  
  

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม   
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (130,020,248.74) 314,378,054.63  (179,904,240.61) (23,305,981.06) 3,569,061.65  (37,665,539.94) 
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (72,151,145.91) (26,883,041.38)  -    - -  -    

(202,171,394.65) 287,495,013.25  (179,904,240.61) (23,305,981.06) 3,569,061.65  (37,665,539.94) 
  

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน   
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตอเนื่อง (0.407) 1.304 (0.87) (0.086) 0.015 0.06 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด   
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตอเนื่อง (0.350) 1.304 - (0.074) 0.015 - 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 

    
 

  
(หนวย : บาท) 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
2561 2560 2559 2561 2560 2559 

   
"ปรับปรุงใหม"  

 
"ปรับปรุงใหม"  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
  

 
  

 
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (176,216,999.15) 317,711,742.00 (133,637,131.35) (23,305,981.06) 3,710,935.08 8,786,508.23 
รายการปรับปรุงกระทบกําไร(ขาดทุน)สําหรับปเปนเงินสดรับ(จาย) 

  
 

  
 

 
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (86,540,584.33) 125,348,917.74 (22,716,182.78) (56,243,425.25) (41,594,167.53) (36,645,451.73) 

 
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในมูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 1,301,161.22 (1,301,161.22)  -    1,301,161.22 (1,301,161.22) - 

 
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินคาคงเหลือ - 1,528,233.94  (11,635,020.09) - - 18,309,978.82 

 
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (869,424.82) (1,398,336.01)  (308,233.11) (33,506.78) 123,471.86 55,291.73 

 
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (218,174.63) (424,160.00)  69,360.00  (218,174.50) (579,800.00) 75,000.00 

 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 2,808,051.63 (163,522,746.33)  (11,652,798.78) 29,302,487.54 9,058,949.15 45,669,721.55 

 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหน้ีสินหมุนเวียนอื่น (1,188,381.66) 2,151,754.78  (423,478.84) (1,145,471.80) 2,385,106.17 (454,370.35) 

 
คาเส่ือมราคา และ คาตัดจําหนาย 29,064,525.43 8,480,228.46 15,598,264.54 624,301.24 307,672.82 12,449,465.79 

 
ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 595,008.00 934,926.89 1,322,876.02 595,008.00 385,110.00 - 

 
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง - - 7,829.54 5,237,993.42 217,352.05 - 

 
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน - (570,512.63) (136,302.69) - (570,512.63) (136,302.69) 

 หน้ีสงสัยจะสูญ    225,157.72     100,746.01  

 
(โอนกลับ) คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 89,839,493.20 (24,411.24)  (483,982.48) 8,800,000.14 -  -    

 
ขาดทุนจากภาษีเงินไดไมขอคืน 16,903,827.50 - - - - - 

 
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร - 146,106.12 - - 148,182.40 - 

 
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย - -  (1,621,921.81) 6,097,133.53 - 

 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 1,647,685.31 - - 

 
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - (276,830,150.30) - - (20,470,200.00) - 

 
(กําไร)ขาดทุนจากการซ้ือในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม - (101,051,290.97) - - - - 

 กําไรจากการโอนสินทรัพยสุทธิ - - - - - (122,073,502.59) 
 ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (โอนกลับ) - -  2,846,528.76  - -  2,075,213.47  
 ขาดทุนจากการตีราคาแมแบบสุขภัณฑ - -  79,414,144.64  - -  79,414,144.64  
 ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร - -  200,503.44  - -  -    

 
ดอกเบี้ยจาย 10,358,872.60 5,446,379.23 13,373,344.22 9,555,190.02 76,936.23 7,030,854.30 

 
ดอกเบี้ยรับ (25,636,554.77) (9,991,264.24) (138,572.70) (23,140,586.28) (8,643,539.49) (91,981.38) 

รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับป (139,799,179.78) (93,365,743.78) (68,073,693.94) (48,645,240.59) (50,648,531.58) 14,565,315.80 
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)การดําเนินงาน 

  
 

  
 

 เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ - -  143,938.22  - -  104,474.81  

 
เงินสดจายภาษีเงินได (1,667,326.77) (358,355.81)  (2,343,239.39) (1,530,387.49) (249,983.44)  (2,342,838.75) 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (141,466,506.55) (93,724,099.59) (70,272,995.11) (50,175,628.08) (50,898,515.02) 12,326,951.86 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 

    
 

  
(หนวย : บาท) 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
2561 2560 2559 2561 2560 2559 

   
"ปรับปรุงใหม"  

 
"ปรับปรุงใหม"  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
  

 
  

 

 
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใช (เพิ่มข้ึน) ลดลง (16,000,000.00) - (106,100.00) (16,000,000.00) - 3,500,000.00 

 
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินใหกูยืมระยะส้ันอื่น 37,590,209.90 (46,080,070.26) - (41,350,000.00) (74,400,000.00) - 

 
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ 17,058,561.49 12,703,050.46 - 14,562,593.00 11,355,214.28 - 

 
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน - 600,499,910.32 60,000,000.00 - 600,499,910.32 60,000,000.00 

 
เงินรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - 149,553,825.88 - - 150,000,000.00 - 

 
เงินสดรับจากการลดทุนจดทะเบียนบริษัทยอย - - - - 524,788.28 - 

 
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร - 1,252,517.76 - - 1,238,317.76 - 

 
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - (759,793,095.00) (80,000,000.00) - (759,793,095.00) (80,000,000.00) 

 
เงินสดจายชําระคาหุนสามัญบริษัทยอย - (213,700,777.63) - - (234,382,171.26) (17,506,541.28) 

 
เงินสดจายซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (134,056.58) (16,416,530.15) (15,262,518.79) (134,056.58) (4,165,980.27) (201,606.09) 

 เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน - - (218,757.94) - - (28,000.00) 
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 38,514,714.81 (271,981,168.62) (35,587,376.73) (42,921,463.58) (309,123,015.89) (34,236,147.37) 

    
 

  
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
  

 
  

 

 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน เพิ่มข้ึน(ลดลง) 95,000,000.00 31,857,183.03 2,718,602.69 95,000,000.00 49,785,050.00 (48,915,260.08) 

 
เงินกูยืมระยะส้ัน เพิ่มข้ึน (ลดลง) 8,548,277.11 26,319,614.47 38,289,774.79 5,000,000.00 4,852,161.38 (5,081,595.29) 

 
เงินสดจายในเงินกูยืมระยะยาว - (6,420,000.00) (9,250,000.00) - - (4,570,000.00) 

 
เงินสดจายในหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (58,500.00) (87,865.40) (46,629.85) (58,500.00) (78,000.00) (19,500.00) 

 
เงินสดจายดอกเบี้ย (11,052,935.45) (5,852,084.41) (13,118,796.31) (10,249,252.87) (758,853.29) (7,526,307.56) 

 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - 302,447,993.00 96,579,816.50 - 302,447,993.00 96,579,816.50 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 92,436,841.66 348,264,840.69 115,172,767.82 89,692,247.13 356,248,351.09 30,467,153.57 
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน 3,581,277.56 17,050,845.51 - - - - 
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - (43,607.07) (1,368.70) - - - 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธ ิ (6,933,672.52) (433,189.08) 9,311,027.28 (3,404,844.53) (3,773,179.82) 8,557,958.06 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 10,318,006.20 10,751,195.28 1,440,168.00 5,584,267.00 9,357,446.82 799,488.76 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 3,384,333.68 10,318,006.20 10,751,195.28 2,179,422.47 5,584,267.00 9,357,446.82 

    
 

  
 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 
  

 
  

 

 
บริษัทใหญ 

  
 

  
 

 
 - ในระหวางป 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินท่ีครบกําหนดในระหวางงวดจํานวน 180 ลานบาท โดยบริษัทไดเปล่ียนตั๋วแลกเงินท่ีครบกําหนดดังกลาว  

 
เปนเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น (หมายเหตุขอ 9 ) 

  
 

  
 

 
 -  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทโอนสินทรัพยสุทธิเพื่อลดเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 4.50 ลานบาท 

 
 

 
บริษัทยอย 

  
 

  
 

 
 - ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยรับโอนสินทรัพยสุทธิจากบริษัทใหญเพื่อลดทุนท่ีออกและเรียกชําระเงินแลวจํานวน 4.50 ลานบาท  
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น รวม 

ทุนเรือนหุน สวนเกิน กําไร (ขาดทุน) สะสม สวนเกินทุนจาก ผลกําไร(ขาดทุน) ผลตางของอัตรา รวมกําไร รวมองคประกอบอื่น สวนของ สวนไดเสีย 
ท่ีออกและ มูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม การตีราคา จากการวัดมูลคา แลกเปล่ียนจากการ (ขาดทุน) ของสวนของ ผูถือหุน ท่ีไมมี รวม 
ชําระแลว สินทรัพย เงินลงทุนเผ่ือขาย แปลงคางบการเงิน เบ็ดเสร็จอื่น ผูถือหุน ของบริษัทใหญ อํานาจควบคุม 

              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  95,210,535.70  33,081.60 1,033,463.64 (119,752,573.68) (118,719,110.04) 46,593,921.60  -    - -  46,593,921.60   23,118,428.86  -  23,118,428.86  
เพ่ิมทุนหุนสามัญ  23,312,369.50  73,267,447.00 - - - -  -    - -  -     96,579,816.50  -  96,579,816.50  
สํารองตามกฏหมาย  -    - 282,316.65 (282,316.65) - -  -    - -  -     -    -  -    
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีมูลคาสินทรัพย  -    - - 7,226,035.40 7,226,035.40 -  -    - -  -     7,226,035.40  -  7,226,035.40  
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ              
   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย              
   สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน  -    - - 184,938.91 184,938.91 -  -    - -  -     184,938.91  -  184,938.91  
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -    - - (133,637,131.35) (133,637,131.35) (46,593,921.60)  141,873.43  - -  (46,452,048.17)  (180,089,179.52) -  (180,089,179.52) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  118,522,905.20  73,300,528.60 1,315,780.29 (246,261,047.37) (244,945,267.08) -  141,873.43  - -  141,873.43   (52,979,959.85) -  (52,979,959.85) 
              
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 118,522,905.20 73,300,528.60 1,315,780.29 (246,261,047.37) (244,945,267.08) - 141,873.43 - 141,873.43 141,873.43 (52,979,959.85) - (52,979,959.85) 
เพ่ิมทุนหุนสามัญ 71,113,742.70 231,334,250.30 - - - - - - - - 302,447,993.00 - 302,447,993.00 
สํารองตามกฎหมาย - - 202,107.33 (202,107.33) - - - - - - - - - 
ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหม  
ผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว - - - (1,209,316.42) (1,209,316.42) - - - - - (1,209,316.42) - (1,209,316.42) 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (หลังปรับปรุง) - - - 333,626,426.08 333,626,426.08 - (141,873.43) (17,897,181.60) (18,039,055.03) (18,039,055.03) 315,587,371.05 183,405,933.43 498,993,304.48 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (หลังปรับปรุง) 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 85,953,954.96 87,471,842.58 - - (17,897,181.60) (17,897,181.60) (17,897,181.60) 563,846,087.78 183,405,933.43 747,252,021.21 

 
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (หลังปรับปรุง) 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 85,953,954.96 87,471,842.58 - - (17,897,181.60) (17,897,181.60) (17,897,181.60) 563,846,087.78 183,405,933.43 747,252,021.21 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - (110,358,660.40) (110,358,660.40) - - (19,661,588.34) (19,661,588.34) (19,661,588.34) (130,020,248.74) (72,151,145.91) (202,171,394.65) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 (24,404,705.44) (22,886,817.82) - - (37,558,769.94) (37,558,769.94) (37,558,769.94) 433,825,839.04 111,254,787.52 545,080,626.56 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 

      
 

   
(หนวย : บาท) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

 
      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 
  

 
ทุนเรือนหุน สวนเกิน กําไร (ขาดทุน) สะสม สวนเกินทุนจาก ผลกําไร(ขาดทุน) รวมกําไร รวมองคประกอบอื่น 

 
 

ที่ออกและ มูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม การตีราคา จากการวัดมูลคา (ขาดทุน) ของสวนของ รวม 

 
ชําระแลว 

    
สินทรัพย เงินลงทุนเผื่อขาย เบ็ดเสร็จอื่น ผูถือหุน 

            
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559  95,210,535.70   33,081.60   1,033,463.64   (10,366,210.55)  (9,332,746.91) 46,593,921.60 -  46,593,921.60  46,593,921.60  132,504,791.99  
เพ่ิมทุนหุนสามัญ  23,312,369.50   73,267,447.00   -     -     -    - -  -    -  96,579,816.50  
สํารองตามกฏหมาย  -    -    282,316.65   (282,316.65)  -    - -  -    -  -    
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีมูลคาสินทรัพย  -    -    -     7,226,035.40   7,226,035.40  - -  -    -  7,226,035.40  
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -    -    -     8,786,508.23   8,786,508.23  (46,593,921.60) 141,873.43  (46,452,048.17) (46,452,048.17)  (37,665,539.94) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  118,522,905.20   73,300,528.60   1,315,780.29   5,364,016.43   6,679,796.72  - 141,873.43  141,873.43  141,873.43  198,645,103.95  
           
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 118,522,905.20 73,300,528.60 1,315,780.29 5,364,016.43 6,679,796.72  141,873.43 141,873.43 141,873.43 198,645,103.95 
เพ่ิมทุนหุนสามัญ 71,113,742.70 231,334,250.30 - - -  - - - 302,447,993.00 
สํารองตามกฎหมาย - - 202,107.33 (202,107.33) -  - - - - 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (หลังปรับปรุง) - - - 3,710,935.08 3,710,935.08  (141,873.43) (141,873.43) (141,873.43) 3,569,061.65 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (หลังปรับปรุง) 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 8,872,844.18 10,390,731.80  - - - 504,662,158.60 

      
 

    ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 (หลังปรับปรุง) 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 8,872,844.18 10,390,731.80  - - - 504,662,158.60 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - (23,305,981.06) (23,305,981.06)  - - - (23,305,981.06) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 (14,433,136.88) (12,915,249.26)  - - - 481,356,177.54 
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13.2 อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2561 ป 2560 ป 2559 
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO) 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)  1.39   2.46   0.65  
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.02  1.27  0.18  
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)  (0.59)  (0.23)  (0.20) 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)  2.62   2.93   3.79  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  139.31   124.57   96.31  
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)  N/A   N/A   0.56  
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)  N/A   N/A   651.79  
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้ (เทา)  5.87   9.42   6.92  
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)  62.18   38.75   127.18  
Cash Cycle (วัน)  77.13   85.83   620.91  
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO) 
อัตรากําไรขั้นตน (%)  7.58   1.11   67.74  
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)  (300.97)  (72.01)  (178.17) 
อัตรากําไรอื่น (%)  33.47   77.75   12.29  
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) N/A  N/A  N/A  
อัตรากําไรสุทธ ิ (%)  (173.36)  60.86   (159.99) 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)  (26.68)  91.80   N/A  
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)  (17.35)  46.15   (40.42) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)  (34.23)  119.87   (122.26) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.10   0.76   0.25  
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)  0.72   0.41   (7.24) 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา)  (6.05)  (7.78)  (5.18) 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) (เทา)  (2.90)  (0.08)  (0.92) 
อัตราการจายเงินปนผล (%)  N/A   N/A   N/A  
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
14.1 ภาพรวม 
1)  สรุปภาพรวมการดําเนินงานและปจจัยท่ีทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นใน
ประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2533 และไดแปรสภาพบริษัทเปน
บริษัทมหาชน เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2548 และเม่ือวันที่ 15 กันยายน 2548 บริษัทไดจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2560 กลุมกิจการจะดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายเครื่องสุขภัณฑ 
จําหนายวัสดุกอสราง การรวมลงทุน และการใหบริการทางวิศวกรรม 

ในระหวางป 2560 กลุมกิจการไดยายที่อยูจากเดิมไปอยูเลขที่ 57 อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ หอง
เลขที่ 1607A ชั้นที่ 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท สตาร ซานิ
ทารีแวร จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)” บริษัทจดทะเบียนการเปลี่ยน
ชือ่กับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 

 เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 มีมติที่สําคัญดังนี้  

 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 
(STAR-W3) เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวนไมเกิน 135,454,748 หนวย โดยไมคิด
มูลคาและมีอัตราการจัดสรรเทากับ 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคา
ใชสิทธิเทากับ 4 บาทตอหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ป นับต้ังแตวันที่ออกและเสนอ
ขาย  

 มีมติการอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม จํานวน 189,636,647.90 บาท 
เปน 284,454,971.50 บาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 135,454,748 หุน มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 0.70 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทครั้งที่ 3 (STAR-W3) 

 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561 มีมติที่สําคัญดังนี ้

 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 322,954,971.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 284,454,971.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 
55,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด โดย
บริษัทจดทะเบียนการเพ่ิมทุน ซึ่งไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่  3 
กรกฎาคม 2561  
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ตามงบการเงินรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย (“บริษัท”) มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน (110.36) ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กับปกอน มีผลขาดทุนเพ่ิมขึ้นจํานวน (443.99) ลานบาท คิดเปนรอยละ (133.08) ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง
มากกวารอยละ 20 
2) ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีผลตอการดําเนินงาน 

จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรายงานวา เศรษฐกิจไทยใน
ป 2561 จะขยายตัวรอยละ 4.2 โดยมูลคาการสงออกขยายตัวรอยละ 7.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน
รวมขยายตัวรอยละ 4.7 และรอยละ 3.6 ตามลาดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.1 และบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลรอยละ 6.4 ของ GDP 

ดานการใชจาย 

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเรงขึ้นตอเนื่อง ตามการขยายตัวเรงขึ้นของการลงทุนในหมวดกอสราง และ
การขยายตัวตอเนื่องของการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร ในไตรมาสที่สามของป 2561 การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 3.9 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 3.2 ในไตรมาสกอนหนา (ขยายตัวเรงขึ้นติดตอกัน
เปนไตรมาสที่ 4) โดยการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรขยายตัวรอยละ 3.4 เรงขึ้นอยางชา ๆ จากการ
ขยายตัวรอยละ 3.3 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับการขยายตัวตอเนื่องของปริมาณการจําหนายเครื่องจักร
และอุปกรณในประเทศ และยอดจดทะเบียนยานยนตใหมรอยละ 8.6 และรอยละ 6.3 ตามลําดับ สวนการลงทุน
ในหมวดกอสรางขยายตัวรอยละ 5.4 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 3.0 ในไตรมาสกอนหนาสอดคลองกับการ
ขยายตัวของดัชนีการจําหนายวัสดุกอสรางในประเทศรอยละ 5.0 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 0.4 ในไตรมาส
กอนหนา ดัชนคีวามเชื่อม่ันทางธุรกิจอยูที่ระดับ 51.6 เทียบกับระดับ 51.3 ในไตรมาสกอนหนา 

ดานการผลิต 

สาขากอสราง ขยายตัวเรงขึ้นทั้งการกอสรางภาคเอกชนและการกอสรางภาครัฐ ในไตรมาสที่สามของป 
2561 การผลิตสาขากอสรางขยายตัวรอยละ 4.7 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 2.0 ในไตรมาสที่สองของป 
2561 โดยการกอสรางภาครัฐขยายตัวรอยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 1.5 ในไตรมาส กอนหนา 
(การกอสรางของรัฐวิสาหกิจขยายตัวรอยละ 13.8 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 10.7 ในไตรมาสกอนหนา 
ในขณะที่การกอสรางของรัฐบาลลดลงรอยละ 0.1) การกอสรางภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.4 เรงขึ้นจากการ
ขยายตัวรอยละ 3.0 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับการปรับตัวดีขึ้นของการกอสรางอาคารที่อยูอาศัยเพ่ิมขึ้น
รอยละ 6.1 สอดคลองกับการเพ่ิมขึ้นของหนวยที่อยูอาศัยเปดตัวใหม และหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จ จดทะเบียน
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ที่ขยายตัวรอยละ 28.5 และรอยละ 3.3 ตามลําดับ และการกอสรางอาคารอาคาร
พาณิชยขยายตัวรอยละ 1.6 ดัชนีราคาวัสดุกอสรางเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.2 ตามการเพ่ิมขึ้นของดัชนีหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก (รอยละ 9.1) หมวดคอนกรีต (รอยละ 2.0) หมวดซีเมนต (รอยละ 1.7) และหมวดไมและ
ผลิตภัณฑไม (รอยละ 0.2) เปนสําคัญ 
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สาขาอุตสาหกรรม ชะลอตัวลงจากไตรมาสกอนหนาตามการชะลอตัวและการลดลงของอุตสาหกรรม 
การผลิตสําคัญบางรายการ ในไตรมาสที่สามของป 2561 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 1.6 ชะลอ
ตัวจากการขยายตัวรอยละ 3.2 ในไตรมาสที่สองของป 2561 สอดคลองกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ขยายตัว
รอยละ 1.0 ชะลอตัวลงจากรอยละ 3.7 ในไตรมาสกอนหนา 

อัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 66.5 ปรับตัวลดลงจากรอยละ 67.1 ในไตรมาสเดียวกันของป
กอน โดยในอุตสาหกรรมสําคัญ 23 รายการ มีอุตสาหกรรมที่มีการใชกําลังการผลิตสูงกวารอยละ 80 จํานวน 4 
อุตสาหกรรม ไดแก การผลิตพลาสติกและยาง (รอยละ 97.4) การผลิตยานยนต (รอยละ 90.6) การผลิต
ผลิตภัณฑปโตรเลียม (รอยละ 85.9) และการแปรรูปและถนอมเนื้อสัตว (รอยละ 81.6) อุตสาหกรรมที่มีการใช
กําลังการผลิตในชวงรอยละ 70 - 80 จํานวน 3 อุตสาหกรรม ไดแก การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (รอยละ 78.7) 
การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (รอยละ 78.0) และการผลิตจักรยานยนต (รอยละ 70.7) สวน
อุตสาหกรรมที่มีการใชกําลังการผลิตในชวงรอยละ 60 - 70 จํานวน 4 อุตสาหกรรม ไดแก การผลิตเสื้อผาเครื่อง
แตงกาย (รอยละ 69.5) การผลิตยางลอและยางใน (รอยละ 64.6) การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก (รอยละ 64.0) 
และการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตและปูนซีเมนต (รอยละ 63.3) 

ความคืบหนาโครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานท่ีสําคัญของภาครัฐ 

โครงการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญมีความคืบหนามากขึ้นและคาดวาจะมีการเบิกจายเม็ดเงิน
ลงทุนมากขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง 
ระยะเรงดวน ป 2559 (Action Plan ป 2559) จํานวน 20 โครงการ และโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดาน
คมนาคมขนสง ระยะเรงดวน ป 2560 (Action Plan ป 2560) จํานวน 36 โครงการ ที่เขาสูขั้นตอนของการกอสราง
แลวจํานวน 19 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 709,043 ลานบาท แบงเปน โครงการภายใต Action Plan ป 2559 จํานวน 
14 โครงการ วงเงินรวม 705,451 ลานบาท เชน โครงการทางหลวงพิเศษสายพัทยา-มาบตาพุด โครงการกอสราง
ทางหลวงพิเศษบางปะอิน-นครราชสีมา โครงการรถไฟทางคูสายนครปฐม-ชุมพร เปนตน และโครงการภายใต 
Action Plan ป 2560 จํานวน 5 โครงการ วงเงินรวม 3,592 ลานบาท รวมทั้งโครงการโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ
ภายใตแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีความคืบหนามากขึ้น โดยลาสุด เม่ือวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2561 การรถไฟแหงประเทศไทยเปดรับซองประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
แบบไรรอยตอ (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อูตะเภา) วงเงินลงทุนรวม 224,544 ลานบาท โดย รฟท. คาดวาจะ
สามารถนําเสนอผลการคัดเลือกตอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือนําเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และคาดวาจะลงนามในสัญญาไดภายในเดือนมกราคม 2562 ในขณะที่โครงการ
ศูนยซอมบารุงทาอากาศยานอูตะเภา (MRO) กําลังอยูในกระบวนการคัดเลือกเอกชนมารวมทุน และโครงการ
ทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (LCB) ไดเปดรับฟงความเห็นจากภาคเอกชนเพ่ือศึกษารูปแบบการลงทุนในเดือน
พฤศจิกายน 2561 และคาดวาจะไดผูรับเหมาโครงการกอสรางภายในเดือนกุมภาพันธ 2562 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานภายใตแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน ป 
2561 จํานวน 9 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 489,366 ลานบาท ซึ่งโครงการสวนใหญอยูระหวางการจัดทํารายงานการ
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วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และการนําเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) พิจารณาอนุมัติโดยคาดวาโครงการดังกลาวจะผานการพิจารณาและเริ่มเขาสู
กระบวนการกอสรางไดในชวงปลายป 2561 และตอเนื่องไปยังชวงกลางป 2562 ซึ่งจะมีสวนชวยสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนใหการลงทุนรวมของประเทศสามารถขยายตัวไดในเกณฑดีอยางตอเนื่อง 
3) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ในป 2561 บริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี อยางไรก็ตามนโยบายการบัญชีที่สําคัญสําหรับ
การจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
4) รายการท่ีไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา (non-recurring items) 

4.1) การใชเงินท่ีไดรับจากการเพิ่มทุน 

บริษัทฯ ไดรับเงินจากการขายหุนเพ่ิมทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 
27 มกราคม 2560 รวมทั้งสิ้น 304,773,183.00 บาท โดยมีรายละเอียดการใชเงินที่ไดรับจากการเพ่ิมทุน ดังนี ้

วัตถุประสงคการใชเงิน 
(หนวย : ลานบาท) 

แผนการใชเงิน 
(โดยประมาณ) 

การใชเงินเพ่ิมทุน 
ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2560 

จํานวนเงินคงเหลือ 

สําหรับธุรกิจจัดจําหนายวัสด ุและอุปกรณท่ีเกี่ยวกับ
งานกอสราง 

30.00 30.00 - 

ลงทุนในธุรกิจท่ีม่ันคง และสรางผลตอบแทนอยาง
ตอเน่ือง โดยมุงเนนในธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจคัดแยก 
กําจัด และรีไซเคิลขยะ 

245.00 245.00 - 

เงินทุนหมุนเวียน 30.00 30.00 - 
รวม 305.00 305.00 - 

4.2) เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอ่ืน 
 (หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม  

2561 
31 ธันวาคม  

2560 
31 ธันวาคม  

2561 
31 ธันวาคม 

 2560 
เงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืน 295,750,000.00 153,340,209.90 295,750,000.00 73,000,000.00 
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  

(หมายเหตุขอ 5.1) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,400,000.00 
รวม  295,750,000.00 153,340,209.90 295,750,000.00 74,400,000.00 
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 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม  

2561 
31 ธันวาคม  

2560 
31 ธันวาคม  

2561 
31 ธันวาคม 

 2560 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้น 

แกกิจการอ่ืน 
ยอดยกมา 153,340,209.90 114,593,773.54 73,000,000.00 - 

ใหกูยืมเพิ่มเติมในระหวางป 372,681,957.40 96,708,552.76 308,250,000.00 88,000,000.00 
เปลี่ยนจากเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินเปนเงินให

กูยืม 
 

180,000,000.00 
 

- 
 

180,000,000.00 
 

- 
ลดลงในระหวางป (403,092,002.07) (50,628,482.50) (265,500,000.00) (15,000,000.00) 
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน  (7,180,165.23) (7,333,633.90) - - 

ยอดคงเหลือ 295,750,000.00 153,340,209.90 295,750,000.00 73,000,000.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น ตามงบการเงินรวมและตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวนเงิน 295.75 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(1) บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นในรูปแบบของต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 93.75 ลานบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรา
รอยละ 6.25 และ 8.75 ตอป ทั้งนี้เงินใหกูยืมดังกลาวจะครบกําหนดชําระภายใน 3 เดือน คํ้าประกันโดย
กรรมการของบริษัทผูกูจํานวน 88.75 ลานบาท และคํ้าประกันดวยเช็คจายลวงหนาจํานวน 5 ลานบาท 

(2) บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นตามสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงิน จํานวน 202 ลานบาท โดยคิดอัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 8.50 ตอป โดยบริษัทผูกูไดตกลงคํ้าประกันโดยการทําสัญญาจํานําหุนของบริษัทยอย 
จํานวน 20,000,030 หุน และบริษัทอื่นอีกแหงหนึ่ง โดยเงินใหกูยืมดังกลาวจะครบกําหนดชําระภายใน 3 
เดือน ซึ่งบริษัทในฐานะผูใหกูเปนผูไดรับสิทธิการแปลงสภาพเปนหุนสามัญตามสัดสวนที่บริษัทผูกูไดกูยืม
และโดยกรรมการของบริษัทผูกู มีเงื่อนไขของสัญญาดังนี้ 

- บริษัทมีสิทธิแปลงเงินกูแปลงสภาพเปนหุนของบริษัทผูกูในจํานวนไมเกิน 16.666 ลานหุน ในราคา
มูลคาหุนละ 3 บาท (เม่ือราคาหุนที่ตราไวคือ 1 บาท) โดยจะตองใชสิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลา
กอนที่ผูกูจะแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน 

- บริษัทมีสิทธิแปลงเงินกูแปลงสภาพเปนหุนของบริษัทแหงหนึ่งในตางประเทศที่ผูกูจะเขาไปซื้อกิจการได
ในจํานวนและราคาตามที่ไดตกลงกัน โดยจะตองใชสิทธิแปลงเงินกูภายในระยะเวลากําหนดการชําระ
คืนเงินกู  

ในระหวางป 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินที่ครบกําหนดในระหวางงวดจํานวน 180 ลานบาท โดย
บริษัทไดเปลี่ยนต๋ัวแลกเงินที่ครบกําหนดดังกลาวเปนเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นโดยจัดทําในรูปของสัญญา 
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บริษัทพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินใหกูยืมโดยดูจากฐานะการเงินตามงบการเงินของผูกู 
และมูลคาตามบัญชีของหุนที่นํามาเปนหลักประกัน บริษัทเชื่อวาสามารถเรียกชําระเงินใหกูยืมดังกลาวคืนไดครบ
ทัง้จํานวน 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และผลประโยชน
สูงสุดของบริษัท โดยเห็นวาเปนกิจกรรมที่ไดมาซึ่งผลตอบแทนใหแกบริษัทฯ ซึ่งอยูอัตราที่สูงกวาตนทุนทางการเงิน
ของกิจการ และมิไดเปนรายการที่เก่ียวโยงกัน อีกทั้งบริษัทผูกูก็เปนบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่ดีและมีการชําระ
ดอกเบ้ียเงินกูยืมใหแกบริษัทฯ ตลอดมา 

14.2 ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร 
ในป 2561 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“บริษัท”) มีผลการ

ดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน (110.36) ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน มีผลขาดทุนเพ่ิมขึ้นจํานวน 
(443.99) ลานบาท คิดเปนรอยละ (133.08) ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงมากกวารอยละ 20 โดยมีสาเหตุสําคัญ
ดังตอไปนี ้
รายได 

หนวย : บาท 2561 
เปลี่ยนแปลง  

% 
2560 

เปลี่ยนแปลง  
% 

2559 

รายไดจากการขายและบริการ 66,167,153.94 (43.21) 116,512,729.37 (5.19) 122,887,481.89 
รายไดอ่ืน 33,287,699.61 13.78 29,255,620.24 184.98 10,265,685.55 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 276,830,150.30 - - 
กําไรจากการซื้อในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม - - 101,051,290.97 - - 

รวมรายได 99,454,853.55 (81.01) 523,649,790.88 293.27 133,153,167.44 

1) รายไดจากการขายและบริการ 

รายไดจากการขายและบริการป 2561 ลดลงจากปกอนจํานวน (50.35) ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
(43.21) โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 รายไดจากการจําหนายและบริการวิศวกรรม ลดลงจํานวน (34.97) ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
(98.05) เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน เนื่องจากการสิ้นสุดของสัญญากอสรางและไมมีการทําสัญญา
กอสรางเพ่ิมเติมในป 2561 

 รายไดจากการผลิตและจําหนายสุขภัณฑลดลงจํานวน (57.59) ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
(100.00) เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน เนื่องจากกิจการไดมีการขายธุรกิจนี้ไปในป 2560 ซึ่งสังเกตได
จากกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยเม่ือปกอน 
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 รายไดจากการบริหารจัดการขยะเพ่ิมขึ้นจํานวน 44.31 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 291.99 เม่ือ
เปรียบเทียบกับปกอน เนื่องจากโรงงานของบริษัทยอย มีการดําเนินธุรกิจในชวงไตรมาสที่ 4 ป 
2560 ถึง ไตรมาสที ่1 ป 2561 

2) รายไดอ่ืน 

รายไดอื่นสําหรับป 2561 เพ่ิมขึ้นจํานวน 4.03 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.78 โดยสวนใหญเพ่ิมขึ้นจาก 
ดอกเบ้ียรับที่เพ่ิมมากขึ้น จากการมีเงินใหกูยืมระยะสั้นสูงขึ้นในป 2561 
3) กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย ลดลงจํานวน (276.83) ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 
(100.00) เม่ือเปรียบเทียบปกอน เนื่องจากในป 2561 ไมมีรายการดังกลาว 
4) กําไรจากการซ้ือในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม 

กําไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย ลดลงจํานวน (101.51) ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ (100.00) 
เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน เนื่องจากในป 2561 ไมมีรายการดังกลาว 
คาใชจาย 

หนวย : บาท 2561 เปลี่ยนแปลง % 2560 เปลี่ยนแปลง % 2559 
ตนทุนขายและบริการ 61,149,751.94 (46.93) 115,214,182.79 57.26 73,261,917.17 
ตนทุนในการจัดจําหนาย 644,700.00 (96.10) 16,522,738.21 (56.22) 37,739,279.60 
คาใชจายในการบริหาร 203,518,528.16 196.34 68,677,812.42 (51.78) 142,415,757.80 

รวมคาใชจาย 265,312,980.10 32.38 200,414,733.42 (20.92) 253,416,954.57 

5) ตนทุนขายและบริการ 

ตนทุนขายและบริการ ลดลงจํานวน (54.06) ลานบาท หรือลดลงรอยละ (46.93) เม่ือเทียบกับปกอน โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก 

 ตนทุนจากการจําหนายและบริการวิศวกรรม ลดลงจํานวน (35.82) ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
(97.45) เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน  

 ตนทุนจากการผลิตและจําหนายสุขภัณฑลดลงจํานวน (37.12) ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
(100.00) เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน เนื่องจากกิจการไดมีการขายธุรกิจนี้ไปในป 2560 

 ตนทุนจากการบริหารจัดการขยะเพ่ิมขึ้นจํานวน 18.78 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 50.49 เม่ือ
เปรียบเทียบกับปกอน เนื่องจากโรงงานของบริษัทยอย มีการดําเนินธุรกิจในชวงไตรมาสที่ 4 ป 
2560 ถึง ไตรมาสที่ 1 ป 2561 

6) ตนทุนในการจัดจําหนาย 

ตนทุนในการจัดจําหนาย ลดลงจํานวน (15.88) ลานบาท หรือลดลงรอยละ (96.10) เม่ือเปรียบเทียบกับป
กอน เนื่องจากกิจการไมไดดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายสุขภัณฑแลว 
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7) คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหาร เพ่ิมขึ้นจํานวน 134.84 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 196.34 เม่ือเปรียบเทียบกับป
กอน รายการเพ่ิมขึ้นที่มีสาระสําคัญไดแก การต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ของบริษัทยอยในประเทศ
ออสเตรเลีย จํานวน 75.34 ลานบาท 
ตนทุนทางการเงินและรายไดภาษีเงินได 

หนวย : บาท 2561 เปลี่ยนแปลง % 2560 เปลี่ยนแปลง % 2559 
ตนทุนทางการเงิน (10,358,872.60) 87.55 (5,523,315.46) (58.70) (13,373,344.22) 
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 3,797,596.87 294.31 963,097.10 

 
- 

8) ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงิน เพ่ิมขึ้นจํานวน 4.84 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 87.55 เม่ือเปรียบเทียบปกอน 
เนื่องจากในป 2561 มีธุรกรรมทางการเงินเพ่ิมมากขึ้น 
9) รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 

รายไดภาษีเงินได เพ่ิมขึ้นจํานวน 2.83 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 294.31 เม่ือเปรียบเทียบปกอน จาก
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช 
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  
(PROFITABILITY RATIO) 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

อัตรากําไรขั้นตน (%)  7.58   1.11   67.74  
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)  (300.97)  (72.01)  (178.17) 
อัตรากําไรอื่น (%)  33.47   77.75   12.29  
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) N/A  N/A  N/A  
อัตรากําไรสุทธ ิ (%)  (173.36)  60.86   (159.99) 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)  (26.68)  91.80   N/A  

อัตรากําไรขั้นตนเทากับ 7.58% เพ่ิมขึ้นจากป 2560 ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตน 1.11% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ในป 2561 รายไดจากการบริหารจัดการขยะเพ่ิมขึ้นจํานวน 44.31 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 291.99 เม่ือ
เปรียบเทียบกับปกอน ในขณะที่มีตนทุนจากการบริหารจัดการขยะเพ่ิมขึ้นเพียง 18.78 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอย
ละ 50.49 เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน จึงเปนสาเหตุหลักที่ทําใหอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้นกวาปที่ผานมา 

อัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับ (300.97)% ลดลงคอนขางมากจากป 2560 ซึ่งมีอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงาน (72.01)% โดยมีสาเหตุหลักจากในป 2561 บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร เพ่ิมขึ้นจํานวน 134.84 
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 196.34 เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน โดยสวนใหญมาจากการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้ของบริษัทยอยในประเทศออสเตรเลีย จํานวน 75.34 ลานบาท  
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อัตรากําไรอื่นเทากับ 33.47% ลดลงจากป 2560 ซึ่งมีอัตรากําไรอื่น 77.75% โดยมีสาเหตุหลักจาก
เนื่องจากในป 2561 บริษัทไมมีรายการกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและกําไรจากการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรม 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไรไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากในป 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใชไป
ในกิจกรรมดําเนินงาน (141.47) ลานบาท  

อัตรากําไรสุทธิเทากับ (173.36)% ลดลงจากป 2560 ซึ่งมีอัตรากําไรสุทธิ 60.86% และอัตราผลตอบแทนผู
ถือหุนเทากับ (26.68)% ลดลงจากป 2560 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุน 91.80% โดยเปนผลมาจากในป 2561 
บริษัทมีผลดําเนินงานขาดทุนอันเปนผลมากจากคาใชจายในการบริหารทีเ่พ่ิมขึ้นจากการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
ในขณะที่ป 2560 บริษัทมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและกําไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัท
ยอยในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรม 

14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน 
1)  การบริหารลูกหน้ี 

ในป 2561 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธ ิ106.10 ลานบาท ลดลง (7.38) ลานบาท คิด
เปน (6.50)% สวนใหญลดลงจากลูกหนี้การคา ซึ่งเปนผลมาจากการขายธุรกิจผลิตและจําหนายสุขภัณฑในป 
2560 โดยลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิแบงออกเปนลูกหนี้การคาจํานวน 3.61 ลานบาท และลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น 102.48 ลานบาท และมีลูกหนี้คางชําระมากกวา 9 เดือนขึ้นไปจํานวน 23.90 ลานบาท และมีการต้ัง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลวจํานวน 85.45 ลานบาท  

ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึง
ผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญ
สงสัยจะสูญ/หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร 

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ  
ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่คง
คางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
ลูกหน้ีการคา 3,614,625.85 46,987,421.53 3,124,565.85 29,637,107.79 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน 60,816,273.20 29,921,772.58 72,144,829.18 25,825,636.10 
เงินจายลวงหนาคาสินคาและบริการ -   3,304,765.89 - 3,304,765.89 
เงินทดรองจาย -   100,331.20 34,486,153.15 9,987,000.00 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 9,876,722.57 20,323,629.77 3,836,868.62 4,808,937.26 
คาใชจายจายลวงหนา 19,527,654.52 12,005,995.32 1,409,238.99 700,724.86 
ลูกหน้ีเงินประกัน 1,633,403.99 212,552.99 1,633,403.99 212,552.99 
อ่ืนๆ 10,628,823.30 619,291.15 8,527,442.10 42,789.30 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 102,482,877.58 66,488,338.90 122,037,936.03 44,882,406.40 
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  106,097,503.43 113,475,760.43 125,162,501.88 74,519,514.19 

บริษัทมีลูกหนี้การคาที่แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี ้
 (หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม  

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
ลูกหน้ีการคา     
ลูกหน้ีการคาท่ีอยูในกําหนดชําระ 96,300.00 16,551,738.50 - - 
ลูกหน้ีการคาแยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระดังน้ี     
 ไมเกิน 3 เดือน 393,760.00 21,635,682.89 - 20,837,107.65 
 มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,124,565.85 - 3,124,565.85 - 
 มากกวา 6 เดือน ถึง 9 เดือน 52,756,979.47 - - - 
 มากกวา 9 เดือนข้ึนไป 23,895,590.22 - - - 
  รวม 80,267,195.54 38,187,421.39 3,124,565.85 20,837,107.65 

ลูกหน้ีเช็คคืน 8,800,000.14 8,800,000.14 8,800,000.14 8,800,000.14 
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (85,452,569.83) - (8,800,000.14) - 
  สุทธิ 3,614,625.85 46,987,421.53 3,124,565.85 29,637,107.79 
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคามีการเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังนี้ 
 (หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
     
ยอดยกมาตนป - - - - 
เพิ่มข้ึน 89,839,493.20 - 8,800,000.14 - 
ลดลง - - - - 
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน  (4,386,923.37) - - - 
ยอดคงเหลือสิ้นป 85,452,569.83 - 8,800,000.14 - 

ตามงบการเงินรวม ลูกหนี้การคาของบริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศออสเตรเลียจํานวน 76.65 ลานบาท 
(3.36 ลานเหรียญออสเตรเลีย) ซึ่งเกินกําหนดชําระ และลูกหนี้ดังกลาวมีขอพิพาทเก่ียวกับการตีความตามสัญญา
ในประเด็นของเงื่อนไขบังคับกอนการเริ่มดําเนินงานเชิงพาณิชย เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศาลพิพากษาให
ลูกหนี้ชนะคดี คณะกรรมการของบริษัทยอยดําเนินการย่ืนอุทธรณเรียบรอยแลว ปจจุบันยังไมมีผลสรุปของขอ
พิพาทดังกลาว แตอยางไรก็ตามเนื่องจาก มีความไมแนนอนเก่ียวกับการเรียกชําระเงินดังกลาว บริษัทยอยจึงได
บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาแลวทั้งจํานวนและหยุดรับรูรายไดต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2561 
แลว 

ซึ่งนอกเหนือจากกระบวนการย่ืนอุทธรณ บริษัทและคูกรณีไดใชกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยทั้งตามอํานาจ
ศาลและนอกศาล เพ่ือหาขอยุติคดีความดังกลาว 

บริษัทไดทําสัญญากอสรางงานระบบโครงการกับลูกคารายหนึ่ง โดยมีคาจางเหมามูลคา 100.86 ลานบาท 
และบริษัทมีสิทธิทําการจางชวงใหบุคคลอื่น ดังนั้นบริษัทจึงไดวาจางผูรับเหมาอีกรายหนึ่ง โดยมีมูลคางาน 98.88 
ลานบาท โดยทําสัญญาระบบระบบไฟฟาและสื่อสารงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงของโครงการกับ
ผูรับเหมาชวงดังกลาว และจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาบริษัทไดจายใหแกผูรับเหมาชวงไปแลวเปนจํานวนเงินรวม 
60.64 ลานบาท และเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัทไดย่ืนฟองตอผูรับเหมาชวง ในฐานความความผิด
สัญญาจางทําของ เรียกเงินคืนและเรียกคาเสียหาย และจําเลยไดทําคําใหการจําเลย ระบุวาจําเลยไดดําเนินการ
วางงานระบบสุขาภิบาลและงานระบบไฟฟา มีมูลคางานของโครงการทั้งหมด 46.39 ลานบาท ทั้งนี้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของ บริษัทตองรับรูตนทุนตามที่เกิดขึ้นจริงและรับรูรายไดตามอัตราสวน
ของงานที่ทําเสร็จ 

การบริหารความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ (Credit Risk) 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่คูสัญญาฝายหนึ่งจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ที่ระบุไวกับเครื่องมือทางการเงินจนทําใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกิดความเสียหายทางการเงิน 
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บริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เก่ียวกับลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และเงินจายลวงหนาคาสินคา ฝาย
บริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่จะใหกับลูกคาหรือคูสัญญา และวิเคราะหทางการเงิน
ของลูกคาหรือคูสัญญาอยางสมํ่าเสมอบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการให
สินเชื่อ 
2) สวนประกอบสําคัญของทรัพยสินอ่ืน 

ในป 2561 บริษัทมีสวนประกอบสําคัญของทรัพยสินอื่น (ไมรวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น) ตาม
งบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังตอไปนี้ 

หนวย : บาท 2561 เปล่ียนแปลง % 2560 เปล่ียนแปลง % 2559 
สินทรัพยหมุนเวียน 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,384,333.68 (67.20) 10,318,006.20 (4.03) 10,751,195.28 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 295,750,000.00 92.87 153,340,209.90 - - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,913,922.07 672.57 377,170.48 (85.98) 2,689,771.30 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

   
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใช 16,000,000.00 - - - 3,606,100.00 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ 388,264,211.80 (13.58) 449,278,535.61 365.33 96,550,359.39 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 124,423,310.36 (13.31) 143,523,337.35 20,496.34 696,839.01 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 797,974.50 37.63 579,800.00 (90.79) 6,293,546.45 

สินทรัพยหมุนเวียน 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 3.38 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน (6.93) ลานบาท คิดเปน
ลดลง (67.20)% จากการหมุนเวียนใชในกิจการ 

 เงินใหกูยืมระยะสั้น 

เงินใหกูยืมระยะสั้นจํานวน 295.75 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 142.41 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้น 
92.87% ซึ่งเปนเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นทั้งจํานวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นในรูปแบบของต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 93.75 ลานบาท โดยคิดดอกเบ้ียใน
อัตรารอยละ 6.25 และ 8.75 ตอป ทั้งนี้เงินใหกูยืมดังกลาวจะครบกําหนดชําระภายใน 3 เดือน คํ้าประกัน
โดยกรรมการของบริษัทผูกูจํานวน 88.75 ลานบาท และคํ้าประกันดวยเช็คจายลวงหนาจํานวน 5 ลานบาท 

(2) บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นตามสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงิน จํานวน 202 ลานบาท โดยคิดอัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 8.50 ตอป โดยบริษัทผูกูไดตกลงคํ้าประกันโดยการทําสัญญาจํานําหุนของบริษัทยอย 
จํานวน 20,000,030 หุน และบริษัทอื่นอีกแหงหนึ่ง โดยเงินใหกูยืมดังกลาวจะครบกําหนดชําระภายใน 3 
เดือน ซึ่งบริษัทในฐานะผูใหกูเปนผูไดรับสิทธิการแปลงสภาพเปนหุนสามัญตามสัดสวนที่บริษัทผูกูไดกูยืม
และโดยกรรมการของบริษัทผูกู มีเงื่อนไขของสัญญาดังนี้ 
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- บริษัทมีสิทธิแปลงเงินกูแปลงสภาพเปนหุนของบริษัทผูกูในจํานวนไมเกิน 16.666 ลานหุน ใน
ราคามูลคาหุนละ 3 บาท (เม่ือราคาหุนที่ตราไวคือ 1 บาท) โดยจะตองใชสิทธิแปลงสภาพภายใน
ระยะเวลากอนที่ผูกูจะแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน 

- บริษัทมีสิทธิแปลงเงินกูแปลงสภาพเปนหุนของบริษัทแหงหนึ่งในตางประเทศที่ผูกูจะเขาไปซื้อ
กิจการไดในจํานวนและราคาตามที่ไดตกลงกัน โดยจะตองใชสิทธิแปลงเงินกูภายในระยะเวลา
กําหนดการชําระคืนเงินกู  

ในระหวางป 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินที่ครบกําหนดในระหวางงวดจํานวน 180 ลานบาท โดย
บริษัทไดเปลี่ยนต๋ัวแลกเงินที่ครบกําหนดดังกลาวเปนเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นโดยจัดทําในรูปของสัญญา 

บริษัทพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินใหกูยืมโดยดูจากฐานะการเงินตามงบการเงินของผูกู และ
มูลคาตามบัญชีของหุนที่นํามาเปนหลักประกัน บริษัทเชื่อวาสามารถเรียกชําระเงินใหกูยืมดังกลาวคืนไดครบทั้ง
จํานวน 

 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นจํานวน 2.91 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  2.54 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้น 
672.57% โดยสวนใหญประกอบดวย ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายจํานวน 2.03 ลานบาท 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใช 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใชจํานวน 16 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนทั้งจํานวน โดยเปนเงิน
ฝากประจําของธนาคารพาณิชย เพ่ือคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อเพ่ือการคาระหวางประเทศกับธนาคารพาณิชยแหง
หนึ่งทั้งจํานวน 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิจํานวน 388.26 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน (61.01) ลานบาท คิด
เปนลดลง (13.58)% โดยสวนใหญลดลงจากคาเสื่อมราคาและผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 

สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิจํานวน 124.42 ลานบาท ประกอบดวยสัญญาบริหารจัดการขยะจํานวน 
124.40 ลานบาท และโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวน 0.02 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน (19.10) ลานบาท คิด
เปนลดลง (13.31)% โดยสวนใหญลดลงจากคาตัดจําหนายระหวางปและผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นจํานวน 0.80 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 0.22 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้น 
37.63% โดยสวนใหญมาจาก เงินคํ้าประกันที่เพ่ิมขึ้นในปจํานวน 0.22 ลานบาท 
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อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
(EFFICIENCY RATIO) 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)  (17.35)  46.15   (40.42) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)  (34.23)  119.87   (122.26) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.10   0.76   0.25  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเทากับ (17.35)% ลดลงจากป 2560 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 
46.15 % โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทมีผลการดําเนินงานลดลงจากปที่ผานมาเนื่องจากในป 2561 บริษัทมี
คาใชจายในการบริหาร เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปกอน โดยสวนใหญมาจากการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้ของบริษัทยอยในประเทศออสเตรเลีย ประกอบกับในป 2560 บริษัทมีรายการกําไรจากการจําหนายเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและกําไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรม จึงทําใหอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยลดลงจากปที่ผานมาคอนขางมาก 

นอกจากนี้บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมลดลงจํานวน (112.75) ลานบาท คิดเปนลดลง (10.73)% จากปกอน โดย
สวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง (6.93) ลานบาท, เงินลงทุนชั่วคราว
ลดลง (178.18) ลานบาท, ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิลดลง (7.38) ลานบาท, ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ – สุทธิลดลง (61.01) ลานบาท และสินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิลดลง (19.10) ลานบาท และเพ่ิมขึ้นจาก
เงินใหกูยืมระยะสั้น 142.41 ลานบาท และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใชเพ่ิมขึ้น 16 ลานบาท 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรเทากับ (34.23)% ลดลงจากป 2560 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถาวร 119.87% อัตราการหมุนของสินทรัพยเทากับ 0.10 เทา ลดลงจากปกอน โดยสาเหตุหลักเนื่องจาก
เหตุผลที่กลาวมาขางตน 

14.4 สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 
1) แหลงท่ีมาและใชไปของเงินทุน 

ในป 2561 โครงสรางเงินทุนของบริษัทไดมาจาก (1) เงินสดที่ไดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นและ
ดอกเบ้ียรับ และ (2) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจ
และเปนแหลงเงินลงทุนในธุรกิจของกลุมบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดของแหลงที่มา และใชไปของเงินทุนในป 2561 
ดังตอไปนี ้

หนวย : บาท 2561 
เปล่ียนแปลง  

% 
2560 

เปล่ียนแปลง  
% 

2559 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (141,466,506.55) 50.94 (93,724,099.59) 33.37 (70,272,995.11) 
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 38,514,714.81 (114.16) (271,981,168.62) 664.26 (35,587,376.73) 
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 92,436,841.66 (73.46) 348,264,840.69 202.38 115,172,767.82 
ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน 3,581,277.56 (79.00) 17,050,845.51 - - 
ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียน - - (43,607.07) 3,086.02 (1,368.70) 
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หนวย : บาท 2561 
เปล่ียนแปลง  

% 
2560 

เปล่ียนแปลง  
% 

2559 

ในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (6,933,672.52) 1,500.61 (433,189.08) (104.65) 9,311,027.28 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 10,318,006.20 (4.03) 10,751,195.28 646.52 1,440,168.00 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 3,384,333.68 (67.20) 10,318,006.20 (4.03) 10,751,195.28 

 กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน (141.47) ลานบาท เปลี่ยนแปลงคอนขางมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับป 2560 ที่มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน (93.72) ลานบาท โดย
สวนใหญเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 38.51 ลานบาท เปลี่ยนแปลง (114.16)% เม่ือ
เปรียบเทียบกับป 2560 ที่มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน (271.98) ลานบาท โดยสวน
ใหญไดมาจากเงินสดที่ไดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้น 37.59 ลานบาท และดอกเบ้ียรับ 17.06 
ลานบาท ซึ่งมีการ (ใชไป) ในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช (16) ลานบาท 

 กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 92.44 ลานบาท ลดลง (73.46)% เม่ือเปรียบเทียบ
กับป 2560 ที่มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 348.26 ลานบาท โดยการจัดหาเงิน
ของบริษัทในป 2561 ไดมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพยจํานวน 95 
ลานบาท และเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยจํานวน 8.55 ลานบาท ซึ่งมีการ (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหา
เงิน ไดแก จายในหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (0.06) ลานบาท และจายดอกเบ้ีย (11.05) ลานบาท 

2) รายจายลงทุน 

ในป 2561 บริษัทมีรายจายเพ่ือการลงทุนรวมจํานวน (16.13) ลานบาท ประกอบดวยเงินฝากสถาบัน
การเงินที่มีขอจํากัดในการใชจํานวน (16) ลานบาท โดยเปนเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย เพ่ือคํ้าประกัน
วงเงินสินเชื่อเพ่ือการคาระหวางประเทศกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งทั้งจํานวน และซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
จํานวน (0.13) ลานบาท 
3) ความเพียงพอของสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง  
(LIQUIDITY RATIO) 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)  1.39   2.46   0.65  
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.02  1.27  0.18  
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)  (0.59)  (0.23)  (0.20) 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)  2.62   2.93   3.79  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  139.31   124.57   96.31  
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)  N/A   N/A   0.56  
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อัตราสวนสภาพคลอง  
(LIQUIDITY RATIO) 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)  N/A   N/A   651.79  
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้ (เทา)  5.87   9.42   6.92  
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)  62.18   38.75   127.18  
วงจรเงินสด (วัน)  77.13   85.83   620.91  

อัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.39 เทา ลดลงจากปกอน แสดงใหเห็นวาบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนที่
ประกอบไปดวย เงินสด ลูกหนี้ และเงินใหกูยืมระยะสั้นมากกวาหนี้สินระยะสั้น แตอยางไรก็ตามในป 2561 บริษัท
มีความคลองตัวในการชําระหนี้ระยะสั้นลดลงจากเม่ือป 2560 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 0.02 เทา ลดลงจากปกอน และอัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (0.59) 
เทา ลดลงจากปกอนเชนเดียวกัน สะทอนใหเห็นสภาพคลองที่แทจริงวาบริษัทมีสินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงิน
สดนอยกวาหนี้สินระยะสั้น รวมทั้งกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไมเพียงพอตอการชําระหนี้สินระยะสั้นของ
บริษัท 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา 2.62 เทา โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 139.31 วัน แสดงใหเห็นวาบริษัท
ใชระยะเวลาในการเก็บเงินจากการใหเครดิตทางการคามากกวาป 2560 เนื่องจากในป 2561 ลูกหนี้การคาของ
บริษัทลดลง (43.37) ลานบาท หรือคิดเปน (92.31)% ลดลงคอนขางมากเม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งเปนผลมาจากการ
ขายกิจการผลิตและจําหนายสุขภัณฑในป 2560 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากปจจุบันบริษัทไมมีสินคาคงเหลือ อัน
เนื่องมาจากการขายกิจการผลิตและจําหนายสุขภัณฑตามที่กลาวขางตน 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ 5.87 เทา และมีระยะเวลาชําระหนี้ 62.18 วัน ยาวขึ้นจากป 2560 ที่มีระยะเวลา
ชําระหนี้ 38.75 วัน เนื่องจากตนทุนขายและบริการลดลง (46.93)% เม่ือเทียบกับปกอน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ตนทุนในธุรกิจจําหนายและบริการวิศวกรรม และธุรกิจผลิตและจําหนายสุขภัณฑลดลง 

ในป 2561 วงจรเงินสดของบริษัท (วงจรเงินสดของบริษัทคํานวณจากจํานวนวันโดยนับต้ังแตวันที่ชําระเงิน
เจาหนี้การคาถึงวันที่บริษัทไดรับชําระเงินจากลูกคา) มีระยะเวลาสั้นลงเม่ือเทียบกับปกอน สาเหตุหลักมาจาก
ตนทุนขายและบริการลดลง 
4) ความสามารถในการชําระหน้ี 

บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินรวมในป 2561 เทากับ 392.55 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 89.42 ลานบาท คิดเปน 
29.50% จากปกอน ซึ่งมีขนาดหนี้สินเทากับ 303.13 ลานบาท โดยสวนใหญเปนหนี้สินที่เกิดขึ้นจากเงินกูยืมระยะ
สั้นจากบริษัทหลักทรัพย 145 ลานบาท, เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 137.25 ลานบาท, เงินกูยืมระยะ
สั้นจากบริษัทยอย 8.55 ลานบาท และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 97.92 ลานบาท 
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บริษัทมีแหลงเงินทุนจาก (1) เงินสดที่ไดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียรับ และ (2) เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจและ
เปนแหลงเงินลงทุนในธุรกิจของกลุมบริษัท ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผานมาบริษัทสามารถชําระหนี้ไดตามเงื่อนไข 
และมีความสามารถในการชําระหนี้เพียงพอ 
4.1) เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย 
  (หนวย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

อัตราดอกเบี้ย 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
ต๋ัวแลกเงิน 6.25% - 7.25% 145,000,000.00 50,000,000.00 145,000,000.00 50,000,000.00 

4.2) เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยเปนเงินกูยืมใน
รูปแบบต๋ัวสัญญาใชเงินและในรูปสัญญากูยืม ซึ่งครบกําหนดชําระภายในวันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2562 โดยไม
คิดดอกเบ้ียระหวางกัน 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เงินกูยืมระยะสั้น     
บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด - - 1,000,000.00 - 
บริษัท สตาร เกมส จํากัด  - - 9,000,000.00 5,000,000.00 
รวม - - 10,000,000.00 5,000,000.00 

     
เงินทดรองรับ     
บริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด  - - - 8,416,064.69 

     
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้น     
ยอดยกมา - - 5,000,000.00 - 

เพิ่มข้ึนในระหวางงวด - - 5,000,000.00 10,000,000.00 
ลดลงในระหวางงวด - - - (5,000,000.00) 

ยอดคงเหลือ - - 10,000,000.00 5,000,000.00 

4.3) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 (หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

เจาหน้ีการคา 6,944,545.24 13,887,071.81 - 821,730.77 
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 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     

เงินรับลวงหนา 29,878,140.70 908,682.87 29,878,140.70 908,682.87 
คาใชจายคางจาย 30,349,626.75 10,894,166.63 734,993.19 542,421.66 
เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 3,297,530.97 1,891,662.40 3,297,530.97 1,891,662.40 
เจาหน้ีอ่ืน 55,713,423.86 99,620,284.54 84,361.97 8,445,493.46 
อ่ืน ๆ  11,068,555.74 6,260,945.84 809,520.90 263,426.18 

รวมเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 130,307,278.02 119,575,742.28 34,804,547.73 12,051,686.57 
รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 137,251,823.26 133,462,814.09 34,804,547.73 12,873,417.34 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เจาหนี้อื่นจํานวน 50 ลานบาท เปนเจาหนี้ที่บริษัทยอยจะตองจายใหกับ 
Western Metropolitan Regional Council (“WMRC”) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 เจาหนี้อื่นจํานวน 99 ลานบาท เปนเจาหนี้ที่บริษัทยอยจะตองจายใหกับ Palisade 
Trust และ Western Metropolitan Regional Council (“WMRC”) ทั้งนี้เปนมูลหนี้ภายใตเงื่อนไขที่ตกลงกันตาม
สัญญา 

ตามงบการเงินรวม เจาหนี้อื่นจํานวน 5.21 ลานบาท คือบริษัทแหงหนึ่ง ซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่งของบริษัท
ยอยแหงหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย และมีกรรมการรวมกันกับบริษัทยอยดังกลาว 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  
(FINANCIAL POLICY RATIO) 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)  0.72   0.41   (7.24) 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา)  (6.05)  (7.78)  (5.18) 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) (เทา)  (2.90)  (0.08)  (0.92) 
อัตราการจายเงินปนผล (%)  N/A   N/A   N/A  

บริษัทฯและบริษัทยอยจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและ
เสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน
เทากับ 0.72 เทา เพ่ิมขึ้นจากปกอนที่มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.41 เทา อันเปนผลมาจากหนี้สินที่
เพ่ิมขึ้น 29.50% ในป 2561 ในขณะทีส่วนของผูถือหุนลดลง (27.06)% จากผลการดําเนินงานขาดทุนในป 2561 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (6.05) เทา ดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปกอน (7.78) เทา แสดงใหเห็น
วา บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานนอยกวาดอกเบ้ียจาย (6.05) เทา อยางไรก็ตามบริษัทมีความสามารถ
ในการจายชําระดอกเบ้ียไมเพียงพอเนื่องจากในป 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
จํานวน (141.47) ลานบาท 
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อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) เทากับ (2.90) เทา แสดงใหเห็นวาบริษัทมีกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานนอยกวาภาระผูกพัน เชน การจายชําระหนี้สิน, รายจายลงทุนซื้อสินทรัพย รวมทั้งเงินปน
ผลจาย เนื่องจากในป 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน (141.47) ลานบาท 
ในขณะที่มีเงินสดจายในหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (0.06) ลานบาท และจายดอกเบ้ีย (11.05) ลานบาท 

14.5 ภาระผูกพันดานหน้ีสินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25 ของงบ

การเงินประจําป 2561 ดังนี ้
1) สัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาอาคาร ปายโฆษณาและสัญญาบริการอ่ืน 

ตามสัญญาเชาดําเนินงานที่เก่ียวของกับการเชาอาคาร ปายโฆษณาและสัญญาบริการอื่น โดยมีจํานวน
เงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม  

2560 
ภายใน 1 ป  3,928,800.00 5,648,211.13 3,928,800.00 2,540,800.00 
เกิน 1 ป  1,531,200.00 3,828,000.00 1,531,200.00 3,828,000.00 
รวม 5,460,000.00 9,476,211.13 5,460,000.00 6,368,800.00 

2) สัญญาบริหารจัดการขยะ    

บริษัทยอยของ  Star Shenton Energy Pty., Ltd. ไดทําสัญญากับ Western Metropolitan Regional 
Council ("WMRC") และ City of Striling (CoS) โดย WMRC และ CoS จะตองสงมอบขยะใหกับโรงงานของ
บริษัทยอยของ Star Shenton Energy Pty., Ltd.ในปริมาณปละประมาณ 47,000 – 55,000 ตัน เปนระยะเวลา 
20 ป นับจากวันที่สิ้นสุดชวงทดสอบตามที่ระบุในสัญญา (Bank Test Period) โดยบริษัทจะไดรับรายไดจากการ
บริหารจัดการขยะ ตามอัตราที่ตกลงกับ WMRC และ CoS 

14.6 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต 
แนวโนมสภาพเศรษฐกิจป 2562 

1) แนวโนมการขยายตัวของ GDP 4.0% 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณวาแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 
2562 จะขยายตัวรอยละ 3.5 - 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนที่สําคัญ ประกอบดวย (1) การใชจายภาคครัวเรือนยังมี
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แนวโนมขยายตัวในเกณฑดีและสนับสนุน การขยายตัวทางเศรษฐกิจไดอยางตอเนื่อง (2) การปรับตัวดีขึ้นของการ
ลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐมีแนวโนมเรงตัวขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดีตอเนื่อง (3) การ
ปรับตัว ดีขึ้นของภาคการทองเที่ยว (4) การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลกที่สามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวของการสงออกไดอยางตอเนื่อง และ (5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการคา การผลิต และการลงทุนระหวาง
ประเทศ ทั้งนี้ คาดวามูลคาการสงออกสินคาจะขยายตัวรอยละ 4.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม
ขยายตัวรอยละ 4.2 และรอยละ 5.1 ตามลําดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.7 – 1.7 และบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลรอยละ 5.8 ของ GDP 

2) การลงทุนภาครัฐ 

การลงทุนรวม คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.1 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 3.6 ในป 2561 โดย การลงทุน
ภาครัฐ คาดวาจะขยายตัวรอยละ 6.2 เรงขึ้นจากรอยละ 5.0 ในป 2561 โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการเพ่ิมขึ้น
ของกรอบวงเงินงบลงทุนภายใตงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 รอยละ 20.1 เทียบกับใน
ปงบประมาณ 2561 รวมทั้งความคืบหนาของโครงการลงทุนที่สําคัญ ๆ ของภาครัฐ ที่มีโครงการลงทุนเขาสู
กระบวนการกอสรางเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจนซึ่งจะทําใหการกอสรางและการเบิกจายของรัฐวิสาหกิจเรงตัวขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สวนการลงทุนภาคเอกชน คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.7 ตอเนื่องขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 3.7 ในป 
2561 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก (1) การเพ่ิมขึ้นของอัตราการใชกําลังการผลิตซึ่งจะทาใหความตองการลงทุนเพ่ือ
ขยายกาลังการผลิตเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกาลังการผลิตในปจจุบันสูงกวารอยละ 
75.08 และกลุมอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางการคาระหวางประเทศที่เกิด
จากมาตรการกีดกันทางการคา (2) ความคืบหนาของโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐที่เริ่มสนับสนุนการ
ขยายตัวของการลงทุนในภาคกอสรางของภาคเอกชนไดอยางชัดเจนมากขึ้น และ (3) แนวโนมการยายฐานการ
ผลิตและการลงทุนของบริษัทตางชาติที่มีปจจัยสนับสนุนมาจากการเพ่ิมขึ้นของมาตรการกีดกันทางการคา
ระหวางประเทศเศรษฐกิจหลักที่คาดวาจะมีความชัดเจนมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะในชวงครึ่งหลังของป 

3) ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

เศรษฐกิจไทย ยังมีแนวโนมที่จะขยายตัวในเกณฑดี โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของอุป
สงคในประเทศ ที่คาดวาจะมีความตอเนื่องในป 2562 ทั้งในดานการใชจายภาคครัวเรือนที่ยังมีแนวโนมขยายตัว
ในเกณฑดีตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายไดและการจางงาน การลงทุนภาครัฐที่มีแนวโนมเรงตัวขึ้นตามความ
คืบหนาของโครงการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นตามการ
เพ่ิมขึ้นของการใชกําลังการผลิตและการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการคาและการผลิตระหวางประเทศ ในขณะที่
การฟนตัวของภาคการทองเที่ยวยังมี ความเสี่ยงที่จะลาชากวาการคาดการณ และการสงออกมีแนวโนมชะลอตัว
ลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกและมีความเสี่ยง ที่จะไดรับผลกระทบเพ่ิมเติมจากการเพ่ิมขึ้นของมาตรการกีดกันทาง
การคา แมกระนั้นก็ตาม การปรับตัวของทิศทางทางการคาและการผลิตระหวางประเทศคาดวาจะเริ่มมีความ
ชัดเจนมากขึ้นและเปนโอกาสสําคัญในการขับเคลื่อน การสงออก การผลิต และการลงทุนในสาขาที่ไดรับ
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ประโยชนจากมาตรการกีดกันทางการคา เพ่ือชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและยกระดับ
ศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  

ภายใตแนวโนมดังกลาว การบริหารเศรษฐกิจมหภาคในป 2562 จึงควรใหความสําคัญกับการขับเคลื่อน
การลงทุนภาครัฐใหสามารถขยายตัวไดตามเปาหมายอยางตอเนื่อง ประกอบดวย (1) การเบิกจายงบประมาณ
รายจายลงทุนประจําปงบประมาณ 2562 ไมตํ่ากวารอยละ 75.0 โดยในไตรมาสแรกของปงบประมาณไมตํ่ากวา
รอยละ 17.0 และการเบิกจายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในป 2562 ไมตํ่ากวารอยละ 80.0 (2) การเบิกจายจากงบอื่น ๆ 
เชน งบเหลื่อมป ไมตํ่ากวารอยละ 75.0 และเงิน นอกงบประมาณที่เหลืออยูอีก 8,031.6 ลานบาท (3) การ
ขับเคลื่อนโครงการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ ภายใตแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง และภายใต
แผนพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใหสามารถเขาสูขั้นตอนของการกอสราง (4) การ
สงเสริมใหนักลงทุนเขาไปลงทุน ในพ้ืนที่ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยางตอเนื่อง และ (5) การจัดทํา
แผนและการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และการพัฒนาเมืองและ
พ้ืนที่ระดับภาคและจังหวัดสําคัญ ๆ เพ่ือเปนแรงขับเคลื่อนการขยายตัวและการกระจายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

4) ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก 

ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเสี่ยงตอความผันผวนและขยายตัวตํ่ากวาการคาดการณ โดยมี
ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ ๆ ประกอบดวย (1) ความไมแนนอนของมาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ ที่อาจมี
การดําเนินการเพ่ิมเติมกับจีน และประเทศตาง ๆ เชน กลุมประเทศยูโรโซน ญ่ีปุน รวมทั้งการเจรจาขอตกลงการคา
ภายใตกรอบ USMCA และการขยายขอบเขตมาตรการตอบโตของจีน ซึ่งอาจสงผลใหเศรษฐกิจประเทศคูคา 
ปริมาณการคาโลก เศรษฐกิจโลกในภาพรวม และการสงออกของไทยขยายตัวตํ่ากวาการคาดการณ (2) การชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีนและความเสี่ยงตอปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความไมสมดุลของระบบ
เศรษฐกิจ และถูกซ้ําเติมโดยผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการคา รวมทั้งการเคลื่อนยายเงินทุนและฐานการ
ผลิต (3) ปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศกาลังพัฒนาที่สําคัญ ๆ (ตุรกี อารเจนตินา บราซิล และ
แอฟริกาใต) ที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นในชวงที่อัตราดอกเบ้ียสหรัฐฯ มีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง
ทามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก (4) ความขัดแยงในทิศทางการดําเนินนโยบายระหวางพรรคเดโมแครต
และริพับลิกันที่อาจเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาเพดานหนี้สาธารณะและอาจนําไปสูการปดทําการชั่วคราว
ของหนวยงานรัฐบาลสหรัฐฯ (5) ความเสี่ยงที่สหราชอาณาจักรจะไมสามารถบรรลุขอตกลงเก่ียวกับการเจรจาเพ่ือ
ออกจากสหภาพยุโรป (No Deal Brexit) (6) แผนการเพ่ิมการใชจายภาครัฐและ การขาดดุลงบประมาณของ
อิตาลีซึ่งอาจนามาสูการปรับลดความนาเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีทามกลางระดับหนี้สาธารณะที่อยูใน
ระดับสูงซึ่งอาจสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันและความเปนเอกภาพของกลุมยูโรโซน และ (7) ความผันผวนของ
ราคาน้ํามันที่ยังขึ้นอยูกับการตัดสินใจดานกาลังการผลิตของกลุม OPEC และการผอนปรนมาตรการหามนาเขา
นามันจากอิหรานใหแก 8 ประเทศ ประกอบดวย จีน อินเดีย กรีซ อิตาลี ไตหวัน ญ่ีปุน ตุรกี และเกาหลีใต รวมทั้ง
ความเปนเอกภาพของกลุม OPEC 
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5) อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก 

การเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบ้ียในตลาดโลกที่เร็วกวาปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอการฟน
ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสําคัญ ๆ โดยเฉพาะภายใตเงื่อนไขการดําเนินมาตรการกีดกันทางการคาที่อาจทําให
ตนทุนการผลิตและอัตราเงินเฟอในสหรัฐฯ สูงกวาการคาดการณ รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของปริมาณพันธบัตรใน
ตลาดโลกที่เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายขาดดุลทางการคลังของสหรัฐฯ การปรับลดขนาดงบดุลของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ และการยุติการเขาซื้อสินทรัพยของธนาคารกลางยุโรป ซึ่งอาจสงผลใหอัตราดอกเบ้ียนโยบายของ
สหรัฐฯ และอัตราผลผอบแทนพันธบัตรในสหรัฐฯ และตลาดโลกเพ่ิมขึ้นเร็วกวาการคาดการณ 

6) คาเงินบาท 

คาเงินบาทเฉลี่ยทั้งป 2562 อยูในชวง 32.5 – 33.5 บาทตอดอลลาร สรอ. ออนคาลงจากเฉลี่ย 32.3 บาท
ตอดอลลาร สรอ. ในป 2561 ตาม (1) แนวโนมการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบ้ียในสหรัฐฯ ทั้งการเพ่ิมขึ้นของ
อัตราดอกเบ้ียนโยบายที่เกิดจากการปรับนโยบายการเงินเขาสูภาวะปกติอยางตอเนื่อง โดยในกรณีฐานคาดวา
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียนโยบายในเดือนธันวาคม 2561 และอีก 3 ครั้งในป 2562 รวมทั้ง
การเพ่ิมขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ ที่เกิดจากการปรับลดขนาดงบดุลของธนาคาร
กลางและการขาดดุลทางการคลังมูลคา 779 พันลานดอลลาร สรอ. ในปงบประมาณ 2561 ซึ่งเปนการขาดดุล
สูงสุดในรอบ 6 ป (2) การออนคาของเงินหยวนและสกุลเงินในภูมิภาคที่เกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 
และความวิตกกังวลของนักลงทุนเก่ียวกับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการคา ซึ่งจะเปนปจจัยดานการออน
คาของเงินบาท และ (3) แนวโนมการปรับตัวลดลงอยางชา ๆ ของการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด อยางไรก็ตาม การ
คาดการณของนักลงทุนเก่ียวกับทิศทางดอกเบ้ียนโยบายของประเทศไทย และความแข็งแกรงของเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของไทย ทั้งในดานความเขมแข็งของภาคการเงิน บัญชีเดินสะพัดที่อยูในฐานะเกินดุลอยางตอเนื่อง ทุน
สารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง และหนี้สาธารณะที่ยังอยูในเกณฑตํ่า สงผลใหไทยยังคงเปนสินทรัพย
ปลอดภัยของภูมิภาค (Regional Safe Haven) ในสายตาของนักลงทุน ซึ่งจะเปนปจจัยที่จะทําใหการออนคาของ
เงินบาทอยูในขอบเขตจํากัด 
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15. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ

อิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความเปนอิสระ มีความรูความสามารถและประสบการณในดาน
เศรษฐกิจ รวมถึงความรูดานการกําหนดกลยุทธและการบริหาร จัดการองคกร ดานการเงินการบัญชีและภาษี
อากร ดานกฎหมาย ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ กิจการ ซึ่งความรู
ดังกลาวขางตนสนับสนุนใหคณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีพลเอกธนสร 
ปองอาณา เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล และ นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล 
เปนกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และกฎบัตรของคณะกรรมการ ตรวจสอบที่กําหนดไว โดยในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 
8 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดเชิญฝาย บริหาร ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน เขารวมประชุมดวย
ตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดจํานวนครั้งที่เขาประชุมดังนี ้
 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ จํานวนครั้งท่ีเขารวม / จํานวนครั้งท้ังหมด 
1. พลเอกธนสร ปองอาณา 7 / 8 
2. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล 8 / 8 
3. นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล 8 / 8 

คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการพิจารณาเรื่องตาง ๆ โดยมีประเด็นและสาระสําคัญดังนี้ 

1.  พิจารณาและสอบทานการจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาส รายงานทางการเงินประจําป 2561 
ของบริษัทฯและบริษัทยอย ใหมีการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตามมาตรฐานการ
บัญชีตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงการใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญ รวม ทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่
สําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจของผูใชรายงานทางการเงินอยางถูกตองครบถวน เพียงพอ และทัน
ตอเวลา 

2. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ประกาศและมีผลบังคับใช
แลวทุกฉบับ และปฏิบัติตาม กฎหมาย ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมถึง กฎหมายอื่นที่เก่ียวของและมีผล
บังคับใชกับธุรกิจของบริษัทอยางถูกตองครบถวน 

3. สอบทานรายการระหวางกันระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุนของบริษัทฯ กับบริษัทยอย กับบริษัทที่
เก่ียวของกัน เพ่ือใหม่ันใจวารายการ ระหวางกันดังกลาวเปนรายการที่ดําเนินการตามเงื่อนไขทางการ
คาปกติ ไมมีการถายเทผลประโยชนใด ๆ และเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของ บริษัทฯ 
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4. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม โปรงใส และมี
ประสิทธิภาพ โดยติดตามผลการ ปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพดวยความเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ และใหคําแนะนําเพ่ือใหมีการ ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว รวมถึงการใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลใน
การประเมินไดวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีอยูอยางเพียงพอ และเหมาะสม 

5. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ 

6. คณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจุบันไมไดพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2561 
และเสนอคาตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบใหกับบริษัท กรินทร ออดิท 
จํากัด อยางไรก็ตามในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมกันอยางเปนอิสระ ระหวาง
ผูสอบบัญชีกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไมมีผูบริหารหรือเจาหนาที่ของบริษัทฯรวมประชุมดวย
เปนประจําทุกไตรมาสเพ่ือหารือเก่ียวกับปญหาจากการสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงิน และหา
แนวทางแกไขในประเด็นสําคัญไดทนัทวงที รวมถึงมีการยืนยันความเปนอิสระ ในการปฏิบัติหนาที่
ของผูสอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญชีประจําป 
2561 เพ่ือกําหนด แนวทางในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีรวมถึงคาตอบแทน
ประจําป 2562 

7. การพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหสอดคลองกับหลัก เกณฑและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดีของบริษัท เพ่ือให
ความม่ันใจตอผูถือหุน เจาหนี้ คูคา และลูกคา รวมถึงผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ของบริษัทฯ วาการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไป ตามขอกําหนด และการปฏิบัติงานเปนไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ 
คงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงไดมีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองเพ่ือใหสามารถรับทราบผลงานรวมถึงปญหาตางๆ เพ่ือการปรับปรุง แกไขการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการ ตรวจสอบและทุกฝายที่เก่ียวของใหดีย่ิงขึ้น โดยเกณฑการประเมินจะพิจารณาวาไดมี
การปฏิบัติในแตละเรื่องหรือไมและมีระดับประสิทธิผลเพียงใด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
รอบป 2561 มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ดีตามมาตรฐาน นอกจากนั้นกรรมการตรวจสอบไดเขา
รับ การอบรมสัมมนาตามสมควร เพ่ือพัฒนาและสงเสริมความรูความสามารถของกรรมการ
ตรวจสอบในเรื่องเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี การ กํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2561 ตามขอบเขต 
อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีความเห็นวาบริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดทํางบการเงิน
อยางถูกตองในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปมี การเปดเผยขอมูลรายการระหวางกันหรือ
รายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการ บริหาร
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ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมายขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวของอยางถูกตอง 
ครบถวน รวมถึงไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
ธนสร ปองอาณา 

(พลเอกธนสร ปองอาณา) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ 29 มีนาคม 2562 
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16. รายงานคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 4 ทาน (ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน 

และผูบริหารของบริษัทฯ อีก 2 ทาน) ซึ่งเปนบุคคลผูมีความรูและประสบการณทางดานการเงินและการบริหารทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน 

โดยในป 2561 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

1) ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสรางและใหบริการดานงานวิศวกรรมซึ่งเกิดจากการดําเนินการของบริษัทฯ  

2) ธุรกิจดานสื่อและการประชาสัมพันธ ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด (บริษัทถือหุน 
100%) โดยมีปายโฆษณาภายใตการบริหารงานทั้งสิ้นจํานวน 30 ปาย ในจังหวัดภูเก็ต และ 

3) ธุรกิจบริหารจัดการคัดแยกและรีไซเคิลขยะจากชุมชน จากการดําเนินงานของบริษัทยอยที่ต้ังอยูที่เมือง
เพิรธ ประเทศออสเตรเลีย โดยในป 2561 ธุรกิจดังกลาวไดมีการชลอการดําเนินการและหยุดรับรูรายได
เนื่องจากเกิดขอพิพาททางกฎหมายในการตีความสัญญากับคูสัญญา โดย ปจจุบันบริษัทฯ กําลังอยู
ระหวางการเจรจาไกลเกลี่ยเพ่ือใหบริษัทยอยดังกลาวกลับมาดําเนินงานตอไปได 

การแกไขปญหาตางๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารมุงเนนการดําเนินการดวยความระมัดระวัง และ
รอบคอบ เพ่ือระวังผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริหารยังคงมีเปาหมายที่จะนําพาบริษัทฯ กาวไปสูความม่ันคงและย่ังยืน ภายใตกรอบ 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่บริษัทฯ มหาชนจํากัดพึงปฏิบัติ โดยไดมีการมองหาธุรกิจใหมๆ ที่จะนําพามาซึ่งผล
กําไรที่ย่ังยืนใหแกบริษัทฯ และผูถือหุน โดยมีการ “สรรหา” โครงการที่เปนธุรกิจใหม และ โครงการที่ “เติบโต” ที่
เปนธุรกิจเก่ียวเนื่องกับธุรกิจปจจุบัน โดยไดเขาไปทําการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ในหลาย
โครงการทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือโอกาสทางธุรกิจใหองคกรมีรายไดและกําไรที่ย่ังยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
ดําเนินการเรื่องดังกลาวดวยความระมัดระวัง โดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการตางๆ ใหแกผูถือหุนและ
ประชาชนทั่วไปในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีการตัดสินใจเขาลงทุนในโครงการดังกลาว 

 
ขอแสดงความนับถือ 
จิรารักษ สิทธิพันธุ 

(พล ต.ต. จิรารักษ สิทธิพันธุ) 
ประธานกรรมการบริหาร 
วันที่ 29 มีนาคม 2562 
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17. รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
เรียน คณะกรรมการบริษัทฯ และทานผูถือหุน 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 15/2560 เม่ือวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2560 มีมติแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ( “ คณะกรรมการฯ ” ) เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการ สงเสริม
และสนับสนุน รวมถึงกํากับดูแลในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกร 
การสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทานจาก 3 ทานซ่ึงมีจํานวนเกินกวาก่ึงหนึ่ง โดยมีกรรมการ
อิสระเปนประธานคณะกรรมการฯ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎบัตรของคณะกรรมการฯ โดยมี นาย
ชัชวาล เตรียมวิจารณกุล เปนประธานคณะกรรมการฯ นายณัฐพงษ ตังเดชะหิรัญ และนายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล เปน
กรรมการ ในป 2561 คณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไดมีการประชุมรวมกัน 2 คร้ัง เพื่อพิจารณาการ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดกําหนดไว 

ในกฎบัตรของคณะกรรมการฯ สรุปผลการดําเนินการในแตละดานดังนี ้

1.  ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการฯ ไดประเมินการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สรุปไดวาในป 2561 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่องทั้ง 5 ดาน 
ประกอบดวย ดานสิทธิของผูถือหุน ดานการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดานบทบาทของผูมีสวนไดเสีย ดานการ
เปดเผยขอมูลและความโปรงใส และดานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเร่ือง การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน การดูแลการใชขอมูลภายใน การกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชี และการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูลงทุน ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาทบทวนปรับปรุง
นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความย่ังยืนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยไดกําหนดและประกาศใชในป 2560 ซ่ึงบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติแลวอยางเพียงพอและมีประสิทธิผลในทุก
ขอกําหนด นอกจากนี้ยังไดกําหนดแผนใหบริษัทฯมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องในป 2561 

2.  ดานการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ 

คณะกรรมการฯ ไดประเมินการบริหารจัดการความเส่ียงหลักของบริษัทฯ ประกอบดวยความเส่ียงดานกลยุทธ 
ความเส่ียงดานการเงิน ความเส่ียงดานการบริหารจัดการและปฏิบัติการ ความเส่ียงดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 
รวมถึงความเส่ียงจากขอบังคับที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอม ภาพลักษณและการมีสวนรวมกับชุมชนและส่ิงแวดลอม สรุปได
วาในป 2561 บริษัทฯไดดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯไดบรรลุผลตามเปาหมายของการจัดการความ
เส่ียงแตละดาน 

3.  ดานการสรรหากรรมการบริษัทฯ 

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท ฯ ประจําป 2561 ไดพิจารณาใหบริษัทดําเนินการสรรหากรรมการบริษัทฯ ตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯไดใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
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คํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุน ตามนโยบายของบริษัทฯที่ใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกต้ังเปน
กรรมการ ตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ จากบุคคลภายนอกตามที่บริษัทฯไดประกาศแจงเร่ืองหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุน
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ผานทางเว็บไซต
ของบริษัทฯ www.staruniversalnetwork.com ต้ังแต วันที่ 5 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 ผลการ
พิจารณาปรากฏวาไมมีผูถือหุนของบริษัทฯรายใด เสนอรายช่ือกรรมการบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก คณะกรรมการได
พิจารณาความเหมาะสมของจํานวนกรรมการบริษัทโดยปจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 5 ทานประกอบดวย
กรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ทาน โดยมีขอมูลประวัติและประสบการณของกรรมการแตละทาน
ปรากฏในหัวขอคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.  ดานการกําหนดคาตอบแทน 

4.1 คณะกรรมการฯไดพิจารณาการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 
ประจําป 2562 และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2562 เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 
พิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ตลอดป 2561 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมติของกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2561 ในเร่ืองการจายคาตอบแทนกรรมการอยางตอเนื่อง 

4.2 คณะกรรมการฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2561 สําหรับคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย โดยมีการประเมินใน 8 ดานประกอบดวย 1. นโยบายโครงสรางและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ 2. บทบาทหนาที่และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมของคณะกรรมการ 4. การปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ 5. การดํารงความเปนอิสระของคณะกรรมการ 6. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 7. 
ความสัมพันธกับฝายจัดการ และ 8. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการรวมถึงการพัฒนาทีมผูบริหาร สรุปโดยรวม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย มีผลการปฏิบัติหนาที่ประจําป 2561 มีประสิทธิผลเพียงพอตามเกณฑ
มาตรฐาน 

4.3 คณะกรรมการฯไดทบทวนและเสนอหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดยอย โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึง
จํานวนของคาตอบแทนสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกลเคียงกัน เพียงพอที่จะจูงใจใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายตาม
ทิศทางที่บริษัทฯกําหนด โดยมีกระบวนการที่โปรงใสสรางความม่ันใจใหแกผูถือหุน 

 

 
ชัชวาล เตรียมวิจารณกุล 

(นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล) 
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

วันที่ 29 มีนาคม 2562 
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18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทาง
การเงิน

คณะกรรมการบริษัท เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล 
เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ตลอดจนขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่ง
รายงานทางการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  และใชดุลพินิจอยางระมัดระวังจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือประโยชนตอผู
ถือหุนและนักลงทุน เพ่ือใหมีความเชื่อม่ันตองบการเงินของบริษัท ดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ และสามารถ
ปองกันการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยนายเจษฎา หังสพฤกษ จากบริษัท กรินทร 
ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยบริษัทฯไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพ่ือใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่ง
แสดงไวในรายงานประจําปแลว 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชี และ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการ
บริหารความเสี่ยงโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ 
งบการเงินของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดรวมที่เปนจริงและสมเหตุผลตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

(พลตํารวจตรีหญิงจิรารักษ สิทธิพันธุ) 
กรรมการ 

(นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ) 
กรรมการ 

star
Typewritten Text
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19. รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผูถือหุนของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
ความเห็นอยางมีเงื่อนไข 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่ง
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา ยกเวนผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นของเรื่องที่กลาวไวในวรรคเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมี
เงื่อนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผล
การดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข 

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญเก่ียวกับยอดคงเหลือของบัญชีที่เก่ียวของกับงานรับเหมา 

ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 บริษัทไดทําสัญญากอสรางงานระบบโครงการกับลูกคาราย
หนึ่ง โดยมีคาจางเหมามูลคา 100.86 ลานบาท และบริษัทมีสิทธิทําการจางชวงใหบุคคลอื่น ดังนั้นบริษัทจึงได
วาจางผูรับเหมาอีกรายหนึ่ง โดยมีมูลคางาน 98.88 ลานบาท โดยทําสัญญาระบบระบบไฟฟาและสื่อสารงาน
ระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงของโครงการกับผูรับเหมาชวงดังกลาว และจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาบริษัทได
จายใหแกผูรับเหมาชวงไปแลวเปนจํานวนเงินรวม 60.64 ลานบาท และเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได
ย่ืนฟองตอผูรับเหมาชวง ในฐานความความผิดสัญญาจางทําของ เรียกเงินคืนและเรียกคาเสียหาย และจําเลยได
ทําคําใหการจําเลย ระบุวาจําเลยไดดําเนินการวางงานระบบสุขาภิบาลและงานระบบไฟฟา มีมูลคางานของ
โครงการทั้งหมด 46.39 ลานบาท ทั้งนี้ ตามมาตรฐานรายทางการเงินที่เก่ียวของ บริษัทตองรับรูตนทุนตามที่
เกิดขึ้นจริงและรับรูรายไดตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ อยางไรก็ดี เนื่องจากขอเท็จจริงเก่ียวกับมูลคางานที่ได
ทําไปแลวของจําเลยอยูระหวางการพิจารณาของศาล ขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบใดๆ เพ่ือใหได
หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับความถูกตองของยอดคงเหลือของ เงินจายลวงหนาแก
ผูรับเหมา จํานวน 46.24 ลานบาท และเงินรับลวงหนาจากผูวาจางจํานวน 27.99 ลานบาท ในงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได 
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เนื่องจากมีความไมแนนอนอยางมีสาระสําคัญซึ่งขึ้นอยูกับขอสรุปในคดี ซึ่งถือเปนการถูกจํากัดขอบเขตโดย
สถานการณขาพเจาจึงไมสามารถระบุไดวาอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ที่จําเปนตอบัญชีดังกลาวขางตนที่บันทึก
บัญชีไวแลวนั้นได  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระ
จากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภในสวนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขของขาพเจา 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับงวดปจจุบันขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหาก
สําหรับเรื่องเหลานี้ นอกจากเรื่องที่กลาวไวในวรรคเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ขาพเจาไดกําหนด
เรื่องที่จะกลาวตอไปนี้เปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเพ่ือสื่อสารในรายงานของขาพเจา 

เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น และการพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ความเสี่ยง 

กลุมบริษัทตองพิจารณาการแสดงมูลคาและความเหมาะสมของรายการเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น จํานวน 295.75 
ลานบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 เนื่องจากจํานวนเงินใหกูยืมแกกิจการมีนัยสําคัญตอการ
ตรวจสอบ ซึ่งกลุมบริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับชําระเงินใหกูยืมดังกลาวคืนไดครบทั้งจํานวน 

การตอบสนองความเสี่ยงของผูสอบบัญชี 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจาตอเรื่องดังกลาว ขาพเจาไดตรวจสอบความเหมาะสมของหลักฐานที่บริษัทใชในการ
พิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ และหลักประกัน อีกทั้งตรวจสอบความเหมาะสมของการอนุมัติรายการ
เงินใหกูยืมดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทไดพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินใหกูยืมโดยดูจากฐานะ
การเงินตามงบการเงินของผูกู และมูลคาของหลักประกัน โดยขาพเจาไดตรวจสอบหลักฐานที่บริษัทใชในการ
พิจารณาแลวพบวามีความเหมาะสม 

ขอมูลและเหตุการณที่เนน 

1. ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินใหกูยืมแก
กิจการอื่น ตามงบการเงินรวม และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 295.75 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นในรูปแบบของต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 93.75 ลานบาท โดยคิดดอกเบ้ียใน
อัตรารอยละ 6.25 และ 8.75 ตอป ทั้งนี้เงินใหกูยืมดังกลาวจะครบกําหนดชําระภายใน 3 เดือน คํ้า
ประกันโดยกรรมการของบริษัทผูกูจํานวน 88.75 ลานบาท และคํ้าประกันดวยเช็คจายลวงหนาจํานวน 5 
ลานบาท 

 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นตามสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงิน จํานวน 202 ลานบาท โดยคิด
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 8.50 ตอป โดยบริษัทผูกูไดตกลงคํ้าประกันโดยการทําสัญญาจํานําหุนของบริษัท
ยอย จํานวน 20,000,030 หุน และบริษัทอื่นอีกแหงหนึ่ง โดยเงินใหกูยืมดังกลาวจะครบกําหนดชําระ
ภายใน 3 เดือน ซึ่งบริษัทในฐานะผูใหกูเปนผูไดรับสิทธิการแปลงสภาพเปนหุนสามัญตามสัดสวนที่บริษัท
ผูกูไดกูยืมและโดยกรรมการของบริษัทผูกู มีเงื่อนไขของสัญญาดังนี้ 

- บริษัทมีสิทธิแปลงเงินกูแปลงสภาพเปนหุนของบริษัทผูกูในจํานวนไมเกิน 16.666 ลานหุน ในราคา
มูลคาหุนละ 3 บาท (เม่ือราคาหุนที่ตราไวคือ 1 บาท) โดยจะตองใชสิทธิแปลงสภาพภายใน
ระยะเวลากอนที่ผูกูจะแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน 

- บริษัทมีสิทธิแปลงเงินกูแปลงสภาพเปนหุนของบริษัทแหงหนึ่งในตางประเทศที่ผูกูจะเขาไปซื้อ
กิจการไดในจํานวนและราคาตามที่ไดตกลงกัน โดยจะตองใชสิทธิแปลงเงินกูภายในระยะเวลา
กําหนดการชําระคืนเงินกู  

ในระหวางป 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินที่ครบกําหนดในระหวางงวดจํานวน 180 ลานบาท โดย
บริษัทไดเปลี่ยนต๋ัวแลกเงินที่ครบกําหนดดังกลาวเปนเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นโดยจัดทําในรูปของสัญญา 

บริษัทพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินใหกูยืมโดยดูจากฐานะการเงินตามงบการเงินของผูกู และ
มูลคาตามบัญชีของหุนที่นํามาเปนหลักประกัน บริษัทเชื่อวาสามารถเรียกชําระเงินใหกูยืมดังกลาวคืนไดครบ
ทั้งจํานวน 

2. ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 และขอ 13 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพยไม
หมุนเวียนของบริษัทยอยในออสเตรเลีย ซึ่งรวมถึงที่ดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน มีจํานวน
รวมทั้งสิ้น 510.31 ลานบาท (22.34 ลานเหรียญออสเตรเลีย) มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไม
หมุนเวียนของบริษัทยอยดังกลาวจะขึ้นอยูกับปริมาณของขยะที่ตอเนื่องตามที่ไดรับมอบหมายจากขอตกลง
ในการใหบริการจัดการขยะและการดําเนินงานของโรงงานที่ประสบความสําเร็จในการสรางรายไดใหกับ
บริษัทยอยดังกลาว 

3. ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27 เรื่องการปรับปรุงรายการการรับรูรายไดและตนทุน
บริการงานกอสราง บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เพ่ือสะทอนรายการปรับปรุงดังกลาว 

ทั้งนี้ความเห็นของขาพเจาไมไดเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้ 

 



                                                                                              รายงานประจําป 2561 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)                                                                        หนาท่ี 119 
 

เรื่องอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น 
ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 1 มีนาคม 2561 
ขอมูลอ่ืน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําป
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความ
ขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรือความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่น
มีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเพ่ือใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแกไข
ขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมหีนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงินรวม 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํา
งบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินรวม ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงาน
ตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับ
การดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถ
ดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม
บริษัท 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวม 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความ
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เชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไปขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจรงิแต
ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมจากการใชงบ
การเงินเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวม 
ไมวาจะเกิดจากการทุจรติหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือ
สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการ
ดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวา มีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาว
ไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยที่เก่ียวของในงบการเงินรวม หรือถาการเปดเผย
ดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตามเหตุการณหรือ
สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงิน
รวมแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร 

 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการ
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กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัทขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแต
เพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผน
ไวประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
กับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่
ขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระจากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาได
พิจารณาเรื่องตางๆที่มีนัยสําคัญมากที่สุดใน 

การตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่อง
เหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 
หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะ
การกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอ
สวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 

ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือนายเจษฎา หังสพฤกษ 

 

 

 

 

 

 

 

นายเจษฎา  หังสพฤกษ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 
 
บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 
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20. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

        
(หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" 
สินทรัพย 

 สินทรัพยหมุนเวียน 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 3,384,333.68 10,318,006.20 2,179,422.47 5,584,267.00 

เงินลงทุนช่ัวคราว 7 - 178,184,542.33 - 178,184,542.33 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น-สุทธิ 5.1 , 8 106,097,503.43 113,475,760.43 125,162,501.88 74,519,514.19 
มูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ - 1,301,161.22 - 1,301,161.22 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 5.1 , 9 295,750,000.00 153,340,209.90 295,750,000.00 74,400,000.00 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,913,922.07 377,170.48 1,832,651.47 268,757.19 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 408,145,759.18 456,996,850.56 424,924,575.82 334,258,241.93 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใช 10 16,000,000.00 - 16,000,000.00 - 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธ ิ 11 - - 229,382,171.26 237,760,249.45 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ 12 388,264,211.80 449,278,535.61 2,315,854.28 2,803,299.04 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 13 124,423,310.36 143,523,337.35 20,992.60 23,792.50 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 797,974.50 579,800.00 797,974.50 579,800.00 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 529,485,496.66 593,381,672.96 248,516,992.64 241,167,140.99 
รวมสินทรัพย 

 
937,631,255.84 1,050,378,523.52 673,441,568.46 575,425,382.92 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              รายงานประจําป 2561 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)                                                                        หนาท่ี 123 
 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

         
(หนวย : บาท) 

   
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
31 ธันวาคม 2561 

 
31 ธันวาคม 2560 

 
31 ธันวาคม 2561 

 
31 ธันวาคม 2560 

 
หมายเหต ุ

   
"ปรับปรุงใหม" 

   
"ปรับปรุงใหม" 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
         หน้ีสินหมุนเวียน 
         เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย 14 

 
145,000,000.00 

 
50,000,000.00 

 
145,000,000.00 

 
50,000,000.00 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 5.1 , 15 
 

137,251,823.26 
 

133,462,814.09 
 

34,804,547.73 
 

12,873,417.34 
สวนของหนี้สินทางการเงินที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 

  
- 

 
58,500.00 

 
- 

 
58,500.00 

เงินกูยืมระยะสั้น 5.1 
 

8,548,277.11 
 

- 
 

10,000,000.00 
 

5,000,000.00 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 

  
1,515,781.08 

 
- 

 
- 

 
- 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
  

1,332,785.17 
 

2,521,166.84 
 

1,300,725.19 
 

2,446,196.98 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 

  
293,648,666.62 

 
186,042,480.93 

 
191,105,272.92 

 
70,378,114.32 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 
         เงินกูยืมระยะยาว 16 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 18 
 

97,921,844.66 
 

116,698,911.38 
 

- 
 

- 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 17 

 
980,118.00 

 
385,110.00 

 
980,118.00 

 
385,110.00 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 
  

98,901,962.66 
 

117,084,021.38 
 

980,118.00 
 

385,110.00 
รวมหน้ีสิน 

  
392,550,629.28 

 
303,126,502.31 

 
192,085,390.92 

 
70,763,224.32 

                    
สวนของผูถือหุน 

         ทุนเรือนหุน 19 
        ทุนจดทะเบียน 

         หุนสามัญ 461,364,245 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 
  

322,954,971.50 
 

189,636,647.90 
 

322,954,971.50 
 

189,636,647.90 
(ป 2560 หุนสามัญ 270,909,497 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท) 

         ทุนที่ออกและชําระแลว 
         หุนสามัญ 270,909,497 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 
  

189,636,647.90 
 

189,636,647.90 
 

189,636,647.90 
 

189,636,647.90 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 

  
304,634,778.90 

 
304,634,778.90 

 
304,634,778.90 

 
304,634,778.90 

กําไร (ขาดทุน) สะสม 
         จัดสรรแลว 
         ทุนสํารองตามกฎหมาย 
  

1,517,887.62 
 

1,517,887.62 
 

1,517,887.62 
 

1,517,887.62 
ยังไมไดจัดสรร 

  
(24,404,705.44) 

 
85,953,954.96 

 
(14,433,136.88) 

 
8,872,844.18 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 
  

(37,558,769.94) 
 

(17,897,181.60) 
 

- 
 

- 
รวมสวนของบริษัทใหญ 

  
433,825,839.04 

 
563,846,087.78 

 
481,356,177.54 

 
504,662,158.60 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 11 
 

111,254,787.52 
 

183,405,933.43 
 

- 
 

- 
รวมสวนของผูถือหุน 

  
545,080,626.56 

 
747,252,021.21 

 
481,356,177.54 

 
504,662,158.60 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
  

937,631,255.84 
 

1,050,378,523.52 
 

673,441,568.46 
 

575,425,382.92 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

         
(หนวย: บาท) 

   
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

 
หมายเหต ุ

   
"ปรับปรุงใหม" 

   
"ปรับปรุงใหม" 

          รายไดจากการขายและบริการ 
  

66,167,153.94 
 

116,512,729.37 
 

3,558,708.45 
 

38,525,422.21 
ตนทุนขายและบริการ 

  
(61,149,751.94) 

 
(115,214,182.79) 

 
(937,386.52) 

 
(36,754,670.62) 

กําไร(ขาดทุน)ข้ันตน 
  

5,017,402.00 
 

1,298,546.58 
 

2,621,321.93 
 

1,770,751.59 
รายไดอื่น 

  
33,287,699.61 

 
29,255,620.24 

 
23,547,215.81 

 
19,953,033.62 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 
  

- 
 

276,830,150.30 
 

- 
 

20,470,200.00 
กําไรจากการซื้อในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม 

  
- 

 
101,051,290.97 

 
- 

 
- 

ตนทุนในการจัดจําหนาย 
  

(644,700.00) 
 

(16,522,738.21) 
 

- 
 

- 
คาใชจายในการบริหาร 24 

 
(203,518,528.16) 

 
(68,677,812.42) 

 
(34,681,335.36) 

 
(38,190,093.27) 

คาใชจายอื่น 
  

- 
 

- 
 

(5,237,993.42) 
 

(216,020.63) 
ตนทุนทางการเงิน 

  
(10,358,872.60) 

 
(5,523,315.46) 

 
(9,555,190.02) 

 
(76,936.23) 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 
  

(176,216,999.15) 
 

317,711,742.00 
 

(23,305,981.06) 
 

3,710,935.08 
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได 20 

 
3,797,596.87 

 
963,097.10 

 
- 

 
- 

          กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 
  

(172,419,402.28) 
 

318,674,839.10 
 

(23,305,981.06) 
 

3,710,935.08 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 

         รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
         ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน 
  

(29,751,992.37) 
 

(29,828,636.00) 
 

- 
 

- 
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 

  
- 

 
428,639.20 

 
- 

 
428,639.20 

สวนที่โอนไปกําไร(ขาดทุน) เนื่องจาก 
         การขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 
  

- 
 

(570,512.63) 
 

- 
 

(570,512.63) 
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

  
(29,751,992.37) 

 
(29,970,509.43) 

 
- 

 
(141,873.43) 

รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
         ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของ 
         ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว 17 

 
- 

 
(1,209,316.42) 

 
- 

 
- 

รวมรายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
  

- 
 

(1,209,316.42) 
 

- 
 

- 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษ ี

  
(29,751,992.37) 

 
(31,179,825.85) 

 
- 

 
(141,873.43) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 
  

(202,171,394.65) 
 

287,495,013.25 
 

(23,305,981.06) 
 

3,569,061.65 
การแบงปนกําไร(ขาดทุน) 

         สวนที่เปนของบริษัทใหญ 
  

(110,358,660.40) 
 

333,626,426.08 
 

(23,305,981.06) 
 

3,710,935.08 
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

  
(62,060,741.88) 

 
(14,951,586.98) 

 
- 

 
- 

   
(172,419,402.28) 

 
318,674,839.10 

 
(23,305,981.06) 

 
3,710,935.08 

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 
         สวนที่เปนของบริษัทใหญ 
  

(130,020,248.74) 
 

314,378,054.63 
 

(23,305,981.06) 
 

3,569,061.65 
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

  
(72,151,145.91) 

 
(26,883,041.38) 

 
- 

 
- 

   
(202,171,394.65) 

 
287,495,013.25 

 
(23,305,981.06) 

 
3,569,061.65 

          กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน 
         กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตอเนื่อง 22 

 
(0.407) 

 
1.304 

 
(0.086) 

 
0.015 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 
         กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตอเนื่อง 22 

 
(0.350) 

 
1.304 

 
(0.074) 

 
0.015 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม 

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น รวม 
ทุนเรือนหุน สวนเกิน กําไร (ขาดทุน) สะสม ผลกําไร(ขาดทุน) ผลตางของอัตรา รวมกําไร รวมองคประกอบอื่น สวนของ สวนไดเสีย 
ท่ีออกและ มูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม จากการวัดมูลคา แลกเปล่ียนจากการ (ขาดทุน) ของสวนของ ผูถือหุน ท่ีไมมี รวม 

หมายเหตุ ชําระแลว เงินลงทุนเผ่ือขาย แปลงคางบการเงิน เบ็ดเสร็จอื่น ผูถือหุน ของบริษัทใหญ อํานาจควบคุม 
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 118,522,905.20 73,300,528.60 1,315,780.29 (246,261,047.37) (244,945,267.08) 141,873.43 - 141,873.43 141,873.43 (52,979,959.85) - (52,979,959.85) 
เพ่ิมทุนหุนสามัญ 19 71,113,742.70 231,334,250.30 - - - - - - - 302,447,993.00 - 302,447,993.00 
สํารองตามกฎหมาย - - 202,107.33 (202,107.33) - - - - - - - - 
ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหม 
ผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว 17 - - - (1,209,316.42) (1,209,316.42) - - - - (1,209,316.42) - (1,209,316.42) 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (หลังปรับปรุง) - - - 333,626,426.08 333,626,426.08 (141,873.43) (17,897,181.60) (18,039,055.03) (18,039,055.03) 315,587,371.05 183,405,933.43 498,993,304.48 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (หลังปรับปรุง) 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 85,953,954.96 87,471,842.58 - (17,897,181.60) (17,897,181.60) (17,897,181.60) 563,846,087.78 183,405,933.43 747,252,021.21 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (หลังปรับปรุง) 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 85,953,954.96 87,471,842.58 - (17,897,181.60) (17,897,181.60) (17,897,181.60) 563,846,087.78 183,405,933.43 747,252,021.21 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - (110,358,660.40) (110,358,660.40) - (19,661,588.34) (19,661,588.34) (19,661,588.34) (130,020,248.74) (72,151,145.91) (202,171,394.65) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 (24,404,705.44) (22,886,817.82) - (37,558,769.94) (37,558,769.94) (37,558,769.94) 433,825,839.04 111,254,787.52 545,080,626.56 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

                   
(หนวย : บาท) 

   
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

             
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

  
             

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 
    

   
ทุนเรือนหุน 

 
สวนเกิน  

 
กําไร (ขาดทุน) สะสม  

 
ผลกําไร(ขาดทุน)  

 
รวมกําไร 

 
รวมองคประกอบอื่น 

  
   

ท่ีออกและ 
 

มูลคาหุน  
 

จัดสรรแลว 
 

  ยังไมไดจัดสรร 
 

รวม 
 

จากการวัดมูลคา 
 

(ขาดทุน) 
 

ของสวนของ 
 

รวม 

 
หมายเหต ุ

 
ชําระแลว  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
เงินลงทุนเผ่ือขาย 

 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
ผูถือหุน 

 
  

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 
  

   118,522,905.20  
 

    73,300,528.60  
 

  1,315,780.29  
 

     5,364,016.43  
 

     6,679,796.72  
 

           141,873.43  
 

       141,873.43  
 

               141,873.43  
 

   198,645,103.95  
เพิ่มทุนหุนสามัญ 19 

 
     71,113,742.70  

 
  231,334,250.30  

 
                    -    

 
                       -    

 
                       -    

 
                          -    

 
                     -    

 
                              -    

 
   302,447,993.00  

สํารองตามกฎหมาย  
  

                        -    
 

                        -    
 

     202,107.33  
 

      (202,107.33) 
 

                       -    
 

                          -    
 

                     -    
 

                              -    
 

                         -    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (หลังปรับปรุง)  

 
                        -    

 
                        -    

 
                    -    

 
     3,710,935.08  

 
     3,710,935.08  

 
         (141,873.43) 

 
     (141,873.43) 

 
             (141,873.43) 

 
       3,569,061.65  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (หลังปรับปรุง) 
 

   189,636,647.90  
 

  304,634,778.90  
 

  1,517,887.62  
 

     8,872,844.18  
 

   10,390,731.80  
 

                          -    
 

                     -    
 

                              -    
 

   504,662,158.60  

                    ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 (หลังปรับปรุง)  
 

   189,636,647.90  
 

  304,634,778.90  
 

  1,517,887.62  
 

     8,872,844.18  
 

   10,390,731.80  
 

                          -    
 

                     -    
 

                              -    
 

   504,662,158.60  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 

  
                        -    

 
                        -    

 
                    -    

 
 (23,305,981.06) 

 
  (23,305,981.06) 

 
                          -    

 
                     -    

 
                              -    

 
   (23,305,981.06) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
  

   189,636,647.90  
 

  304,634,778.90  
 

  1,517,887.62  
 

 (14,433,136.88) 
 

  (12,915,249.26) 
 

                          -    
 

                     -    
 

                              -    
 

   481,356,177.54  
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
(หนวย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2561 2560 2561 2560 

 
"ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (176,216,999.15) 317,711,742.00 (23,305,981.06) 3,710,935.08 
รายการปรับปรุงกระทบกําไร(ขาดทุน)สําหรับปเปนเงินสดรับ(จาย) 

 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน (86,540,584.33) 125,348,917.74 (56,243,425.25) (41,594,167.53) 

 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 1,301,161.22 (1,301,161.22) 1,301,161.22 (1,301,161.22) 

 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินคาคงเหลือ - 1,528,233.94 - - 

 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (869,424.82) (1,398,336.01) (33,506.78) 123,471.86 

 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (218,174.63) (424,160.00) (218,174.50) (579,800.00) 

 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 2,808,051.63 (163,522,746.33) 29,302,487.54 9,058,949.15 

 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (1,188,381.66) 2,151,754.78 (1,145,471.80) 2,385,106.17 

 
คาเสื่อมราคา และ คาตัดจําหนาย 29,064,525.43 8,480,228.46 624,301.24 307,672.82 

 
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 595,008.00 934,926.89 595,008.00 385,110.00 

 
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง - - 5,237,993.42 217,352.05 

 
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน - (570,512.63) - (570,512.63) 

 
(โอนกลับ) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 89,839,493.20 (24,411.24) 8,800,000.14 - 

 
ขาดทุนจากภาษีเงินไดไมขอคืน 16,903,827.50 - - - 

 
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร - 146,106.12 - 148,182.40 

 
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย - - (1,621,921.81) 6,097,133.53 

 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 1,647,685.31 - 

 
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - (276,830,150.30) - (20,470,200.00) 

 
(กําไร)ขาดทุนจากการซื้อในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรม - (101,051,290.97) - - 

 
ดอกเบี้ยจาย 10,358,872.60 5,446,379.23 9,555,190.02 76,936.23 

 
ดอกเบี้ยรับ (25,636,554.77) (9,991,264.24) (23,140,586.28) (8,643,539.49) 

รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับป (139,799,179.78) (93,365,743.78) (48,645,240.59) (50,648,531.58) 
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)การดําเนินงาน 

 
เงินสดจายภาษีเงินได (1,667,326.77) (358,355.81) (1,530,387.49) (249,983.44) 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (141,466,506.55) (93,724,099.59) (50,175,628.08) (50,898,515.02) 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 
"ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (16,000,000.00) - (16,000,000.00) - 
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน 37,590,209.90 (46,080,070.26) (41,350,000.00) (74,400,000.00) 
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ 17,058,561.49 12,703,050.46 14,562,593.00 11,355,214.28 
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน - 600,499,910.32 - 600,499,910.32 
เงินรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - 149,553,825.88 - 150,000,000.00 
เงินสดรับจากการลดทุนจดทะเบียนบริษัทยอย - - - 524,788.28 
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร - 1,252,517.76 - 1,238,317.76 
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - (759,793,095.00) - (759,793,095.00) 
เงินสดจายชําระคาหุนสามัญบริษัทยอย - (213,700,777.63) - (234,382,171.26) 
เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (134,056.58) (16,416,530.15) (134,056.58) (4,165,980.27) 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 38,514,714.81 (271,981,168.62) (42,921,463.58) (309,123,015.89) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 95,000,000.00 31,857,183.03 95,000,000.00 49,785,050.00 
เงินกูยืมระยะสั้น เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 8,548,277.11 26,319,614.47 5,000,000.00 4,852,161.38 
เงินสดจายในเงินกูยืมระยะยาว - (6,420,000.00) - - 
เงินสดจายในหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (58,500.00) (87,865.40) (58,500.00) (78,000.00) 
เงินสดจายดอกเบี้ย (11,052,935.45) (5,852,084.41) (10,249,252.87) (758,853.29) 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน - 302,447,993.00 - 302,447,993.00 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 92,436,841.66 348,264,840.69 89,692,247.13 356,248,351.09 
ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน 3,581,277.56 17,050,845.51 - - 
ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - (43,607.07) - - 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (6,933,672.52) (433,189.08) (3,404,844.53) (3,773,179.82) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 10,318,006.20 10,751,195.28 5,584,267.00 9,357,446.82 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 3,384,333.68 10,318,006.20 2,179,422.47 5,584,267.00 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 
บริษัทใหญ 
- ในระหวางป 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินที่ครบกําหนดในระหวางงวดจํานวน 180 ลานบาท โดยบริษัทไดเปลี่ยนต๋ัวแลกเงินที่ครบกําหนดดังกลาว 
เปนเงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืน (หมายเหตุขอ 9 ) 
-  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทโอนสินทรัพยสุทธิเพ่ือลดเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 4.50 ลานบาท 
บริษัทยอย 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยรับโอนสินทรัพยสุทธิจากบริษัทใหญเพ่ือลดทุนที่ออกและเรียกชําระเงินแลวจํานวน 4.50 ลานบาท 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
1. ขอมูลทั่วไป  

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2533 และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชน เม่ือ
วันที่ 31 มีนาคม 2548 และเม่ือวันที่ 15 กันยายน 2548 บริษัทไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน
ป 2560 กลุมกิจการจะดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายเคร่ืองสุขภัณฑ จําหนายวัสดุกอสราง การรวมลงทุน 
และการใหบริการทางวิศวกรรม 

ในระหวางป 2560 กลุมกิจการไดยายที่อยูจากเดิมไปอยูเลขที่ 57 อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ หองเลขที่ 
1607A ช้ันที่ 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัทจาก “บริษัท สตาร ซานิทารีแวร 
จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)” บริษัทจดทะเบียนการเปล่ียนช่ือกับ
กระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียก
บริษัทและบริษัทยอยวา “กลุมกิจการ” 

 
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1  เกณฑการถือปฏิบัติ 

งบการเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนด ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึง
หมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนรายการบาง
ประเภทซ่ึงใชมูลคายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายบัญชี   

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นตามกฎหมายที่เปนภาษาไทยในกรณีที่มีความหมายขัดแยงกันหรือมีความ
แตกตางกันในการตีความระหวางสองภาษา ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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2.2 เกณฑในการนําเสนองบการเงินรวม 

(1) งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยที่
บริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถือหุนเกินกวารอยละ 50 ของหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

   สัดสวนเงินลงทุน  
(รอยละ) 

 
 

  
ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง 

31 
ธันวาคม 

2561 

31 
ธันวาคม 

2560 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ (รอยละ) (รอยละ) 

บริษัทยอย      
บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด  ส่ือและประชาสัมพันธ ไทย 100 100 
บริษัท สตาร เกมส จํากัด  ยังไมดําเนินธุรกิจหลัก ไทย 100 100 
Star Shenton Energy Pty Ltd. การคัดแยก กําจัด และรีไซเคิลขยะ ออสเตรเลีย 60 60 
บริษัทยอยที่เลิกกิจการ     
บริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด  ยังไมไดดําเนินธุรกิจหลัก ไทย - 100 
 
รายการบัญชีกับบริษัทยอยที่มีสาระสําคัญไดถูกหักออกจากงบการเงินรวมแลว 

งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเชนเดียวกับที่ใชสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือ
เหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริษัท 

เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2560 บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอย 2 แหง คือ บริษัทสตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด และ 
บริษัท สตารเกมส จํากัด ซ่ึงการจัดต้ังบริษัทเปนไปตามมติคณะกรรมการบริษัท 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2560 เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติให
เปล่ียนช่ือบริษัท สตารพร็อพเพอรต้ี คอรป จํากัด เปน “บริษัท สตาร เกมส จํากัด” บริษัทจดทะเบียนการเปล่ียน
ช่ือกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2560 

เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd โดยถือหุนในอัตรารอยละ 
60 ทั้งนี้การถือหุนดังกลาวเปนไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2560 

เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัทจาก Shenton 
Energy Pty Ltd. เปน “Star Shenton Energy Pty Ltd.” บริษัทจดทะเบียนการเปล่ียนช่ือกับคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประเทศออสเตรเลีย แลวเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

(2) นโยบายการบัญชีเก่ียวกับการจัดทํางบการเงินรวมไดเปดเผยไวหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 
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2.3 สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน 

งบการเงินจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนสกุลเงินบาท  

2.4 การประมาณการและการใชดุลยพินิจ 

การจัดทํางบการเงินนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจการประมาณ และ  
ขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่
เก่ียวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และ คาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว  

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ 

ขอมูลเก่ียวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี                 
มีผลกระทบตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดังนี ้

2.4.1 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ  
ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต               
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน  

2.4.2 คาเผ่ือลดมูลคาสําหรับสินคาเกา ลาสมัย และเส่ือมคุณภาพ 

บริษัทไดประมาณการคาเผ่ือลดมูลคาสําหรับสินคาเกา ลาสมัย และเส่ือมคุณภาพเพื่อใหสะทอนถึง        
การดอยคาลงของสินคาคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการการหมุนเวียนและ
เส่ือมสภาพของสินคาคงเหลือประเภทตางๆ  

2.4.3 อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชน
และมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอย
คาของอาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวา         
จะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เก่ียวของ
กับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

2.4.4 คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 

บริษัทจะต้ังคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยเม่ือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยดังกลาวไดลดลงอยางมี
สาระสําคัญหรือเม่ือมีขอบงช้ีของการดอยคา การที่จะสรุปวาสินทรัพยดังกลาวไดลดลงอยางมี
สาระสําคัญหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 
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2.4.5 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทจะมีกําไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตอง
ประมาณการวาบริษัท ควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณา
ถึงจํานวนกําไรที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

2.4.6 ผลประโยชนพนักงานเม่ือเกษียณอายุ 

บริษัทมีขอผูกมัดในการใหประโยชนแกพนักงานหลังเกษียณอายุ โดยหนี้ที่มีตอพนักงานเปนไปตาม
กฎหมายแรงงานไทย ประมาณการหนี้สินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินเปนมูลคาปจจุบันของภาระ
ผูกพันผลประโยชนของพนักงานที่คํานวณดวยวิธีคณิตศาสตรประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐาน
ที่ใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชนของพนักงานสุทธิประจํางวดไดรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการ
เพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงานและอื่น ๆ การเปล่ียนแปลง
ในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายที่เก่ียวของกับผลประโยชนของพนักงานสุทธิ ในทุกปบริษัท
จะมีการทบทวนสมมติฐานดังกลาว เชน อัตราคิดลดที่เหมาะสม ซ่ึงควรสะทอนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควร
นํามาใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตที่คาดวาจะตองจายใหกับ
พนักงานในการประเมินอัตราคิดลดที่เหมาะสม บริษัทจะพิจารณาโดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 

2.4.7 สัญญาเชา 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหาร ไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทไดโอนหรือ
รับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับ          
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน   
ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงาน           
ทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล        
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที ่1 มกราคม 2562 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจํานวน      
หลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน  

ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกลาวสวนใหญจะ
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน        
ทางการเงินฉบับใหมซ่ึงไดมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี           
ที่เก่ียวของตอไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได - รายการแลกเปล่ียน
เก่ียวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสราง
อสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
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กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทํากับลูกคาทุกสัญญา ยกเวนสัญญาที่
อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู
รายได    ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํากับลูกคา โดยกิจการจะรับรูรายไดในจํานวนเงินที่สะทอนถึงส่ิงตอบแทนที่
กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการ
ตองใชดุลยพินิจและพิจารณาขอเท็จจริงและเหตุการณที่เก่ียวของทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละ
ขั้นตอน  

ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเช่ือวามาตรฐานฉบับดังกลาว จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ 
งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเคร่ืองมือทางการเงิน 
ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ 
ฉบับที่ 19 การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคา
เคร่ืองมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับ
วิธีการคํานวณการดอยคาของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
และหลักการเก่ียวกับการบัญชีปองกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทาง
การเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป 

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เร่ิม
นํามาตรฐานกลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ 
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4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดจากการขายและใหบริการ 

รายไดจากการขายที่ใหกับลูกคารับรูเปนจํานวนสุทธิจากภาษีขาย การรับคืนและสวนลด   

รายไดจากการขายสินคารับรู เม่ือมีการสงมอบและผูซ้ือยอมรับสินคา โดยผูซ้ือไดรับโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาไดโอนไปยังผูซ้ือแลว   

รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือใหบริการแลว 

รายไดจากการใหบริการเชาพื้นที่โฆษณา รับรูเม่ือไดใหบริการแลว โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน  

รายไดจากการใหบริการตามสัญญากอสราง 

รายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นในแตละรอบระยะเวลาบัญชีจากสัญญากอสรางจะรับรูเปนรายไดและคาใชจายก็
ตอเม่ือสามารถประมาณผลสําเร็จของสัญญากอสรางไดอยางนาเช่ือถือ รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
กอสรางรับรูตามสัญญาคงที่ดวยวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จคํานวณจากตนทุนที่
เกิดขึ้นจริงกับตนทุนทั้งหมดที่ประมาณวาจะใชในการกอสรางตามสัญญา โดยเทียบเคียงกับอัตราสวนงานที่ทํา
เสร็จ ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากสัญญากอสรางจะรับรูทั้งจํานวนทันทีในงบกําไรขาดทุนเม่ือมีความ
เปนไดคอนขางแนวาตนทุนรวมตามสัญญาจะมีมูลคาสูงกวารายไดรวมตามสัญญา 

เงินคางวดที่ถึงกําหนดชําระตามสัญญาสวนที่ยังไมไดรับชําระแสดงไวเปน “ลูกหนี้การคา” สวนของรายไดที่รับรู
ตามเกณฑอัตรารอยละของงานที่ทําเสร็จที่เกินกวาเงินคางวดที่ถึงกําหนดชําระตามสัญญาแสดงไวเปน “มูลคา
งานเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ” ภายใตสินทรัพยหมุนเวียน เงินคางวดที่ไดรับชําระตามสัญญาซ่ึงเกินกวารายไดที่
รับรูตามเกณฑอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จแสดงไวเปน “เงินรับลวงหนา” ภายใตหนี้สินหมุนเวียน  

รายไดดอกเบี้ยรับ  

รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุ  

ตนทุนขาย และคาใชจายอื่น 

รับรูตามเกณฑคงคาง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม หรือเงินลงทุนระยะส้ันอื่นที่มี           
สภาพคลองสูงในการเปล่ียนมือสูงซ่ึงมีอายุไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมนําไปเปนหลักทรัพยค้ํา
ประกันใดๆ 
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4.3 ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคารับรูเร่ิมแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตาง
ระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา  หนี้สูญสงสัยจะ
สูญ/หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร 

4.4 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่า
กวา 

มูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ หักดวยตนทุนสวนเพิ่ม          
ที่จะผลิตใหเสร็จและคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเพื่อใหสินคานั้นขายได    

ตนทุนในการซ้ือประกอบดวยราคาซ้ือ และคาใชจายทางตรงที่เก่ียวของกับการซ้ือสินคานั้น เชน คาขนสงหักดวย
สวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซ้ือสินคา (ถามี)      

ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวย คาวัตถุดิบ คาแรงงานทางตรง คาใชจายอื่นทางตรง
และคาโสหุยการผลิต ซ่ึงปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานปกติ     

บริษัทบันทึกคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาสําหรับสินคาเกา ลาสมัย หรือเส่ือมสภาพเทาที่จําเปน 

4.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงดวยราคาทุนและปรับดวยคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 
(ถามี) รายไดจากเงินลงทนุในบริษัทยอยจะรับรูเม่ือมีการประกาศจายเงินปนผล    

เงินลงทุนช่ัวคราวจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมถือเปนเงินลงทุนเผ่ือขาย แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ที่วัดมูลคา 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งป รวมทั้งที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัด
จําหนายบริษัทตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนตํ่ากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซ่ึงจํานวนที่               
ตัดจําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ   

บริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเม่ือมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะได รับคืน กลุมกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาไวใน                 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

การจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี  
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้หรือ      
ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักดวย
ราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว 
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4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน แสดงดวยราคาทุนและปรับดวยคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)       

อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)   

 แมแบบสุขภัณฑ แสดงมูลคาตามราคาที่ตีใหมหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)                
สวนสินทรัพยอื่นที่นอกเหนือจากที่กลาวขางตน แสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา  
ของสินทรัพย (ถามี)       

บริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย” ในสวนของผู ถือหุนโดยแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักภาษี เงินไดรอการตัดบัญชี อยางไรก็ตาม                 
หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทไดรับรูราคาที่ลดลงเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว 
สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนที่เคยลดลง ซ่ึงรับรูเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จปกอนแลว       

บริษัทรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตีราคาใหมเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยางไร
ก็ตามหากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”   
อยูในสวนของผูถือหุน สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย” ไมเกินจํานวนซ่ึงเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนที่เหลือจะรับรูเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย จะทยอยตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของ
สินทรัพยนั้น      

ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่งตามความ
เหมาะสมเม่ือตนทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกบริษัทและตนทุนดังกลาว
สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ และจะตัดมูลคาตามบัญชีของช้ินสวนที่ถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับคาซอมแซม
และบํารุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  

คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีใหเทากับมูลคาคงเหลือของสินทรัพยแตละชนิดตาม
อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย         

ที่ดินและสินทรัพยระหวางดําเนินงานไมมีการคิดคาเส่ือมราคา 
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อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี ้  

ประเภทสินทรัพย  จํานวนป 
อาคารและสวนปรับปรุง  5-47 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 5-20 
แมแบบสุขภัณฑ  25 
สวนปรับปรุงที่ดินและอาคารสํานักงาน 5-20 
เคร่ืองมือและอุปกรณ  5-20 
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 5-20 
ยานพาหนะ 5 
มูลคาคงเหลือ และอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยไดทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม ณ ทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน    

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวา        
จะไดรับคืนทันท ี   

ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหนายสินทรัพยคํานวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการ
จําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบญัชี และรับรูผลกําไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกําไรหรือขาดทุน   

ในการจําหนายสินทรัพยที่มีการตีราคาใหม สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจะโอนไปยังกําไรสะสม  

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)   

คาตัดจําหนาย 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการให
ประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี ้   

ประเภทสินทรัพย  จํานวนป 
ซอฟแวรคอมพิวเตอร 5-10 
เคร่ืองหมายการคา 10 
สัญญาบริหารจัดการขยะ ไดมาจากการซ้ือธุรกิจ บริษัทรับรูมูลคายุติธรรม ณ วันซ้ือธุรกิจ ซ่ึงประมาณขึ้นโดยใช    
วิธีรายได (Income approach-Multiperiod Excess Earning Method) การประมาณมูลคายุติธรรมดังกลาวใชอัตรา       
การคิดลดที่ 8.42% ตลอดอายุของสัญญาเปนระยะเวลา 20 ป 
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4.8 การดอยคาของสินทรัพย 

สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนชัด (เชน คาความนิยม) ซ่ึงไมมีการตัดจําหนายจะถูกทดสอบ             
การดอยคาเปนประจําทุกป สินทรัพยอื่นที่มีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เม่ือมีเหตุการณหรือ
สถานการณบงช้ีวาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน      

การรับรูขาดทุนจากการดอยคา เม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน   

การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคาใด
จะสูงกวาในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพยเกิดจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต        
จะคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราคิดลดกอนคํานวณภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดใน
ตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับซ่ึง    
สวนใหญเปนหนวยแยกอิสระจากสินทรัพยอื่นใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเก่ียวของดวย     

การกลับรายการดอยคา 

บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืน     

บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตาม
บัญชี 
ภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เชนเดียวกับในกรณีที่ไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามา
กอน 

4.9 สัญญาเชาระยะยาว – กรณีบริษัทเปนผูเชา 

สัญญาเชาระยะยาวที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญา
เชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคา
ปจจุบันของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา   

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาวสวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกใน          
งบกําไรขาดทุน 

สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา แตหากมีความ
ไมแนนอนในสิทธิการเปนเจาของเม่ือสัญญาส้ินสุดจะคํานวณคาเส่ือมราคาตามอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
หรืออายุของสัญญาแลวแตระยะเวลาใดจะตํ่ากวา  

สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ สวนใหญตกอยูกับผูใหเชา
จะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจที่ไดรับจาก   
ผูใหเชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชานั้น 
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คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหกับผูใหเชา
จะบนัทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

4.10 เงินกูยืม 

เงินกูยืมรับรูเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดข้ึน  

เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเม่ือกลุมกิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขใหเล่ือนชําระหนี้ออกไปอีก
เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

4.11 ตนทุนการกูยืม 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น 
ยกเวนในกรณีที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา 
กอสราง หรือ การผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคางวดตาม
สัญญาเชาการเงินบนัทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

4.12 ผลประโยชนพนักงาน 

ผลประโยชนระยะส้ัน 

เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ รับรูเปน
คาใชจายเม่ือเกิดรายการ   

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน   

กลุมกิจการและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่
บริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินที่
บริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ   

โครงการผลประโยชน 

กลุมกิจการมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุมกิจการ
ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน    

หนี้สินสําหรับโครงการผลประโยชนจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่    ส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน   

กลุมกิจการคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงหลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติที่หลากหลายรวมถึงขอสมมติ
เก่ียวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ 
และอัตราเงินเฟอ 
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ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู
คาใชจายของโครงการผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไวในกําไรขาดทุน 

4.13 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน 

รายการที่รวมในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมกิจการวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
หลักที่กิจการดําเนินงานอยู (สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงใน   
สกุลเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินของกลุมกิจการ 

รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่  
เกิดรายการและแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินเปนตัวเงิน ซ่ึงเปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินรายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปน
เงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซ่ึงเปนเงินตราตางประเทศ ไดบันทึก
ไวในกําไรหรือขาดทุน   

เม่ือมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบของ
อัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวย ในทางตรงขามการรับรู
กําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดของ
กําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนดวย   

กลุมกิจการ 

การแปลงคาผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทในกลุมกิจการ (ที่มิใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ    
เงินเฟอรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแตกตางจากสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินไดถูกแปลงคาเปน
สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ดังนี ้   

- สินทรัพย และหนี้สินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินแตละงวดแปลงคาดวยอัตราปด ณ วันที่ของแตละ
งบแสดงฐานะการเงินนั้น 

- รายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงคาดวยอัตราถัวเฉล่ีย และ 

- ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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4.14 ภาษีเงินได 

ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

กลุมกิจการบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จาก 

กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

กลุมกิจการบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เก่ียวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน หรือที่คาดไดคอนขางแนนอนวาจะมีผลบังคับใชภายในส้ินรอบระยะเวลาบัญชี  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเม่ือเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวตอไปนี้ เกิดจากการรับรูคาความนิยมเม่ือ
เร่ิมแรก การรับรูเม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยหรือหนี้สินซ่ึงเกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้นไมมี
ผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่เก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ี
ควบคุมรวมกันหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราวในอนาคตอันใกล     

กลุมกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวน
เทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตาง
ช่ัวคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น  

กลุมกิจการจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ
จะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอ
ตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน  

กลุมกิจการจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเก่ียวของกับรายการ
ที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน   

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงิน
ไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับ
หนวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
หรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 
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4.15 กําไร(ขาดุทน) ตอหุน 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดบัญชีดวยจํานวนถัวเฉล่ีย         
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญตามระยะเวลาที่ออกและเรียกชําระแลว 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดบัญชีดวยจํานวนถัวเฉล่ีย             
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญตามระยะเวลาที่ออกและเรียกชําระแลวโดยปรับปรุงดวยผลกระทบจากสิทธิที่จะเลือก     
ซ้ือหุน 

4.16 สํารองตามกฏหมาย  

บริษัทใหญ 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได   

บริษัทยอยในประเทศไทย 

บริษัทยอยจะตองจัดสรรกําไรสุทธิอยางนอยรอยละหา เปนสํารองตามกฏหมายทุกคร้ังที่ประกาศจายเงินปนผล
จนกวาสํารองตามกฎหมายจะมีเทากับรอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองนี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได  

4.17 การจายเงินปนผล 

เงินปนผลที่จายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทที่เก่ียวของไดอนุมัติ       
การจายเงินปนผล 

4.18 คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกผูบริหารและกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคาตอบแทนที่เปน
ตัวเงินไดแก เงินเดือน ผลประโยชนที่เก่ียวของและคาตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอื่น  

4.19 การนําเสนอขอมูลสวนงานดําเนินงาน  

สวนงานดําเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน       
การดําเนินงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงาน 
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4.20 ประมาณการหนี้สิน 

กลุมกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้สิน เม่ือเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผล         
สืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองใชทรัพยากรเพื่อจายชําระตามภาระ
ผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเช่ือถือ เม่ือไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลวหาก
แนใจวาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก 

4.21 มูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินให
ผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา 
บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมี
ตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่
มีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับ      
แตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลค า
ยุติธรรมนั้นใหมากที่สุด  

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบง
ออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี ้

ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือ ทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับช้ัน
ของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจํา 

4.22 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมกิจการ”)   

การรวมธุรกิจ 

กลุมกิจการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยังกลุมกิจการ  

การควบคุม หมายถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดมาซ่ึง
ประโยชนจากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุมกิจการตองนําสิทธิในการออกเสียง
ที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณาดวย วันที่ซ้ือกิจการคือวันที่อํานาจในการควบคุมนั้นไดถูกโอนไปยังผูซ้ือ การกําหนด
วันที่ซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกับการโอนอํานาจควบคุมจากผูถูกซ้ือไปยังผูซ้ือตองใชดุลยพินิจเขามาเก่ียวของ 
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กลุมกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใชวิธีการซ้ือ ส่ิงตอบแทนที่โอนใหสําหรับการซ้ือบริษัทยอย ตองวัดดวย
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ผูซ้ือโอนใหและหนี้สินที่กอขึ้นและสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนที่ออกโดยบริษัทและ
บริษัทยอยรวมถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หรือหนี้สินที่คาดวาจะตองจายชําระ และวัดมูลคาเร่ิมแรกของ
สินทรัพยที่ไดมาที่ระบุไดและหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ในการ
รวมธุรกิจแตละคร้ัง กลุมกิจการวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือดวยมูลคายุติธรรม หรือ 
มูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซ้ือตามสัดสวนของหุนที่ถือ   

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซ้ือที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึง
เกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ 

กลุมกิจการวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากผูถูกซ้ือ  

ตนทุนที่เก่ียวของกับการซ้ือของกลุมกิจการที่เกิดขึ้นซ่ึงเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย 
คาธรรมเนียมวิชาชีพและคาที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเปนคาใชจายเม่ือเกิดขึ้น   

บริษัทยอย 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมกิจการ  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุมกิจการเปดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการนั้นทําให
เกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมกิจการ  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม  นับ
แตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง    

นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปล่ียนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบายเดียวกันกับของกลุมกิจการ  

การสูญเสียการควบคุม 

เม่ือกลุมกิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมกิจการจะตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยน้ัน
ออก รวมถึงสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอื่นในสวนของเจาของที่เก่ียวของกับบริษัทยอยนั้น   
กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอย
เดิมที่ยังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม   

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซ่ึงเปนผลมา
จากรายการระหวางกิจการในกลุมจะถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม     

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่
ไมไดเปนของบริษัทและแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนใน  งบ
แสดงฐานะการเงินรวม 
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5. รายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน  

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุม
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท  
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึง บริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที ่มี
อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัท 

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ 
**บริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัทยอย 
บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด  บริษัทยอย 
****บริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด  บริษัทยอย 
บริษัท สตาร เกมส จํากัด  บริษัทยอย 
Star Shenton Energy Pty Ltd. บริษัทยอย 
DiCom AWT Operations Pty Ltd. บริษัทยอยของ Star Shenton Energy Pty Ltd. 
Brockway DiCom Facility Pty Ltd. บริษัทยอยของ Star Shenton Energy Pty Ltd. 
Brockwaste WA Operations Pty Ltd. บริษัทยอยของ Star Shenton Energy Pty Ltd. 
DiCOM AWT Investment Trust. บริษัทยอยของ Star Shenton Energy Pty Ltd. 
***นางจิราวัธน วองอรุณ  เปนญาติสนิทของกรรมการ 
*นายสมชัย  วองอรุณ กรรมการและผูถือหุน 
*เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายสมชัย วองอรุณ ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทและไมไดเปนผูถือหุนของ
บริษัทสงผลใหส้ินสุดความสัมพันธในการเปนบุคคลที่เก่ียวของกัน  
** ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทไดส้ินสุดอํานาจการควบคุมบริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) จํากัด 
ดังนั้นนับจากวันที่ดังกลาวจึงไมถือวาบริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทตาม 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 11 
*** ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นางจิราวัธน วองอรุณ ส้ินสุดความเปนบุคคลที่เก่ียวของกัน 
**** ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทไดส้ินสุดอํานาจการควบคุมบริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด ดังนั้นนับจากวันที่
ดังกลาวจึงไมถือวาบริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 
11 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละประเภทรายการมีดังนี ้

รายการบัญชี นโยบายการกําหนดราคา 
ยอดขาย ราคาทุนบวกกําไรสวนเกิน/ราคาทุน 
ซ้ือสินคา ราคาทุนบวกกําไรสวนเกิน/ราคาทุน 
ดอกเบี้ยจาย ไมคิดดอกเบี้ยระหวางกัน 
คาเชาพื้นที่ปายโฆษณาสินคา อัตราเชาเดือนละ 0.13 ลานบาท 
ดอกเบี้ยรับ ไมคิดดอกเบี้ยระหวางกัน 
รายไดอื่น อัตราตามที่ตกลงกัน 
คาใชจายอื่น อัตราตามที่ตกลงกัน  
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5.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกันมีดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
ลูกหนี้อ่ืน     
Star Shenton Energy Pty., Ltd. - - 11,328,555.98 9,602,537.95 
     
เงินใหกูยืมระยะสั้น     
บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด - - -   1,400,000.00 
     
เงินทดรองจาย     
Star Shenton Energy Pty., Ltd. - - 34,486,153.15 9,987,000.00 
     
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะ
สั้น 

    

ยอดยกมา - - 1,400,000.00 - 
เพิ่มขึ้นในระหวางงวด - - - 1,400,000.00 
ลดลงในระหวางงวด - - (1,400,000.00) - 

ยอดคงเหลือ - - - 1,400,000.00 
     
เงินกูยืมระยะสั้น     
บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด - - 1,000,000.00 - 
บริษัท สตาร เกมส จํากัด  - - 9,000,000.00 5,000,000.00 
รวม - - 10,000,000.00 5,000,000.00 

     
เงินทดรองรับ     
บริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด  - - - 8,416,064.69 

     
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้น     
ยอดยกมา - - 5,000,000.00 - 

เพิ่มขึ้นในระหวางงวด - - 5,000,000.00 10,000,000.00 
ลดลงในระหวางงวด - - - (5,000,000.00) 

ยอดคงเหลือ - - 10,000,000.00 5,000,000.00 
     

 

 

 



                                                                                                              รายงานประจําป 2561 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)                                                                        หนาท่ี 148 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทใหบริษัทยอยกูยืมเงินในรูปสัญญากูยืม โดยไมคิดดอกเบี้ยระหวางกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอยเปนเงินกูยืมในรูปแบบต๋ัว
สัญญาใชเงินและในรูปสัญญากูยืม ซ่ึงครบกําหนดชําระภายในวันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2562 โดยไมคิดดอกเบี้ย
ระหวางกัน 

5.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน มีดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

 2560 
รายไดจากการขายและบริการ      
Star Shenton Energy Pty., Ltd. -   - 2,808,084.00 - 
     คาใชจายอ่ืน      
บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด -   - - 450,000.00 
บริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด -   - - 47,615.00 
รวม -   - - 497,615.00 
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนบริษัท
ยอย 

    

บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด -   - - 4,475,211.72 
บริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด -   - - 1,621,921.81 
รวม -   - - 6,097,133.53 
     

ซ้ือยานพาหนะ      
บริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด -   - - 1,353,889.49 
     
คาเชาพ้ืนที่ปายโฆษณาสินคา     
นางจิราวัธน  วองอรุณ -   757,894.74 - - 
     
คาตอบแทนผูบริหาร     
ผลประโยชนระยะส้ัน  14,467,004.37 21,524,874.77 10,765,935.49 7,927,000.00 
ผลประโยชนระยะยาว 351,599.61 790,688.97 - 368,390.96 
รวม  14,818,603.98 22,315,563.74 10,765,935.49 8,295,390.96 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

เงินสด 33,655.42 89,636.44 10,000.00 10,000.00 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 3,210,030.37 10,103,676.00 2,049,229.51 5,525,687.00 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 99,034.93 124,693.76 78,580.00 48,580.00 
เงินฝากธนาคาร – ประจําไมเกิน 3 เดือน 41,612.96 - 41,612.96 - 
รวม  3,384,333.68 10,318,006.20 2,179,422.47 5,584,267.00 
 

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
หนวยลงทุนในกองทุนรวม - - - - 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด      
ต๋ัวแลกเงิน - 178,184,542.33 - 178,184,542.33 
รวม - 178,184,542.33 - 178,184,542.33 
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7.1 หนวยลงทุนในกองทุนรวม  

กลุมกิจการมีรายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย ดังนี้ 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ราคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายตนป - 20,136,302.69 
บวก ซ้ือเงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม - 404,793,095.00 
หัก จําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - (424,929,397.69) 
ราคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายปลายป - - 
คาเผ่ือมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายตนป - 141,873.43 
บวก ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย     - 428,639.20 
หัก ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงสวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากการขาย - (570,512.63) 
คาเผื่อมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายปลายป - - 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ - - 

7.2 ต๋ัวแลกเงิน  

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
ยอดยกมา 180,000,000.00 - 180,000,000.00 - 

เพิ่มขึ้นในระหวางงวด - 180,000,000.00 - 180,000,000.00 
ลดลงในระหวางงวด - - - - 
เปล่ียนจากเงินลงทุนในต๋ัวแลกเงิน

เปนเงินใหกูยืม 
 

(180,000,000.00) 
 

- 
 

(180,000,000.00) 
 

- 
ยอดคงเหลือ - 180,000,000.00 - 180,000,000.00 
หัก ดอกเบี้ยรับลวงหนา - (1,815,457.67) - (1,815,457.67) 
สุทธิ - 178,184,542.33 - 178,184,542.33 
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8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน     
ลูกหนี้การคา 3,614,625.85 46,987,421.53 3,124,565.85 29,637,107.79 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น     

ลูกหนี้อื่น 60,816,273.20 29,921,772.58 72,144,829.18 25,825,636.10 
เงินจายลวงหนาคาสินคาและบริการ -   3,304,765.89 - 3,304,765.89 
เงินทดรองจาย -   100,331.20 34,486,153.15 9,987,000.00 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 9,876,722.57 20,323,629.77 3,836,868.62 4,808,937.26 
คาใชจายจายลวงหนา 19,527,654.52 12,005,995.32 1,409,238.99 700,724.86 
ลูกหนี้เงินประกัน 1,633,403.99 212,552.99 1,633,403.99 212,552.99 
อื่นๆ 10,628,823.30 619,291.15 8,527,442.10 42,789.30 

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 102,482,877.58 66,488,338.90 122,037,936.03 44,882,406.40 
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  106,097,503.43 113,475,760.43 125,162,501.88 74,519,514.19 
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บริษัทมีลูกหนี้การคาที่แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม  

2561 
31 ธันวาคม  

2560 
31 ธันวาคม  

2561 
31 ธันวาคม  

2560 
ลูกหนี้การคา     
ลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ 96,300.00 16,551,738.50 - - 
ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้     
 ไมเกิน 3 เดือน 393,760.00 21,635,682.89 - 20,837,107.65 
 มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,124,565.85 - 3,124,565.85 - 
 มากกวา 6 เดือน ถึง 9 เดือน 52,756,979.47 - - - 
 มากกวา 9 เดือนขึ้นไป 23,895,590.22 - - - 
  รวม 80,267,195.54 38,187,421.39 3,124,565.85 20,837,107.65 

ลูกหนี้เช็คคืน 8,800,000.14 8,800,000.14 8,800,000.14 8,800,000.14 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (85,452,569.83) - (8,800,000.14) - 
  สุทธิ 3,614,625.85 46,987,421.53 3,124,565.85 29,637,107.79 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคามีการเปล่ียนแปลงในระหวางป ดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

     
ยอดยกมาตนป - - - - 
เพิ่มขึ้น 89,839,493.20 - 8,800,000.14 - 
ลดลง - - - - 
ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียน  (4,386,923.37) - - - 
ยอดคงเหลือส้ินป 85,452,569.83 - 8,800,000.14 - 

ตามงบการเงินรวม ลูกหนี้การคาของบริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศออสเตรเลียจํานวน 76.65 ลานบาท (3.36 ลาน
เหรียญออสเตรเลีย) ซ่ึงเกินกําหนดชําระ และลูกหนี้ดังกลาวมีขอพิพาทเก่ียวกับการตีความตามสัญญาในประเด็นของ
เง่ือนไขบังคับกอนการเร่ิมดําเนินงานเชิงพาณิชย เม่ือวันที่  8 สิงหาคม 2561 ศาลพิพากษาใหลูกหนี้ชนะคดี 
คณะกรรมการของบริษัทยอยดําเนินการย่ืนอุทธรณเรียบรอยแลว ปจจุบันยังไมมีผลสรุปของขอพิพาทดังกลาว แต
อยางไรก็ตามเนื่องจาก   มีความไมแนนอนเก่ียวกับการเรียกชําระเงินดังกลาว บริษัทยอยจึงไดบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญสําหรับลูกหนี้การคาแลวทั้งจํานวนและหยุดรับรูรายไดต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2561 แลว 

ซ่ึงนอกเหนือจากกระบวนการย่ืนอุทธรณ บริษัทและคูกรณีไดใชกระบวนการเจรจาไกลเกล่ียทั้งตามอํานาจศาลและ 
นอกศาล เพื่อหาขอยุติคดีความดังกลาว 
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บริษัทไดทําสัญญากอสรางงานระบบโครงการกับลูกคารายหนึ่ง โดยมีคาจางเหมามูลคา 100.86 ลานบาท และ
บริษัทมีสิทธิทําการจางชวงใหบุคคลอื่น ดังนั้นบริษัทจึงไดวาจางผูรับเหมาอีกรายหนึ่ง โดยมีมูลคางาน 98.88 ลาน
บาท โดยทําสัญญาระบบระบบไฟฟาและส่ือสารงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงของโครงการกับผูรับเหมา
ชวงดังกลาว และจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาบริษัทไดจายใหแกผูรับเหมาชวงไปแลวเปนจํานวนเงินรวม 60.64 ลาน
บาท และเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัทไดย่ืนฟองตอผูรับเหมาชวง ในฐานความความผิดสัญญาจางทําของ 
เรียกเงินคืนและเรียกคาเสียหาย และจําเลยไดทําคําใหการจําเลย ระบุวาจําเลยไดดําเนินการวางงานระบบ
สุขาภิบาลและงานระบบไฟฟา มีมูลคางานของโครงการทั้งหมด 46.39 ลานบาท ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เก่ียวของ บริษัทตองรับรูตนทุนตามที่เกิดขึ้นจริงและรับรูรายไดตามอัตราสวนของงานทีท่ําเสร็จ 

9. เงินใหกูยืมระยะสั้น 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม  

2561 
31 ธันวาคม  

2560 
31 ธันวาคม  

2561 
31 ธันวาคม 

 2560 
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 295,750,000.00 153,340,209.90 295,750,000.00 73,000,000.00 
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน  

(หมายเหตุขอ 5.1) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,400,000.00 
รวม  295,750,000.00 153,340,209.90 295,750,000.00 74,400,000.00 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้น 

แกกิจการอ่ืน 
    

ยอดยกมา 153,340,209.90 114,593,773.54 73,000,000.00 - 
ใหกูยืมเพิ่มเติมในระหวางป 372,681,957.40 96,708,552.76 308,250,000.00 88,000,000.00 
เปล่ียนจากเงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินเปน 
      เงินใหกูยืม 

 
180,000,000.00 

 
- 

 
180,000,000.00 

 
- 

ลดลงในระหวางป (403,092,002.07) (50,628,482.50) (265,500,000.00) (15,000,000.00) 
ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียน  (7,180,165.23) (7,333,633.90) - - 

ยอดคงเหลือ 295,750,000.00 153,340,209.90 295,750,000.00 73,000,000.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น ตามงบการเงินรวมและตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จํานวนเงิน 295.75 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

9.1 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะส้ันในรูปแบบของต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 93.75 ลานบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา 
รอยละ 6.25 และ 8.75 ตอป ทั้งนี้เงินใหกูยืมดังกลาวจะครบกําหนดชําระภายใน 3 เดือน คํ้าประกันโดย
กรรมการของบริษัทผูกูจํานวน 88.75 ลานบาท และคํ้าประกันดวยเช็คจายลวงหนาจํานวน 5 ลานบาท 
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9.2 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะส้ันตามสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงิน จํานวน 202 ลานบาท โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 8.50 ตอป โดยบริษัทผูกูไดตกลงคํ้าประกันโดยการทําสัญญาจํานําหุนของบริษัทยอย จํานวน 
20,000,030 หุน และบริษัทอื่นอีกแหงหนึ่ง โดยเงินใหกูยืมดังกลาวจะครบกําหนดชําระภายใน 3 เดือน ซ่ึงบริษัท
ในฐานะผูใหกูเปนผูไดรับสิทธิการแปลงสภาพเปนหุนสามัญตามสัดสวนที่บริษัทผูกูไดกูยืมและโดยกรรมการของ 
บริษัทผูกู มีเง่ือนไขของสัญญาดังนี ้

- บริษัทมีสิทธิแปลงเงินกูแปลงสภาพเปนหุนของบริษัทผูกูในจํานวนไมเกิน 16.666 ลานหุน ในราคามูลคา 
หุนละ 3 บาท (เม่ือราคาหุนที่ตราไวคือ 1 บาท) โดยจะตองใชสิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลากอนที่ผูกูจะ
แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน 

- บริษัทมีสิทธิแปลงเงินกูแปลงสภาพเปนหุนของบริษัทแหงหนึ่งในตางประเทศที่ผูกูจะเขาไปซ้ือกิจการไดใน
จํานวนและราคาตามที่ไดตกลงกัน โดยจะตองใชสิทธิแปลงเงินกูภายในระยะเวลากําหนดการชําระคืนเงินกู  

ในระหวางป 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินที่ครบกําหนดในระหวางงวดจํานวน 180 ลานบาท โดยบริษัทได
เปล่ียนต๋ัวแลกเงินที่ครบกําหนดดังกลาวเปนเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นโดยจัดทําในรูปของสัญญา 

บริษัทพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินใหกูยืมโดยดูจากฐานะการเงินตามงบการเงินของผูกู และมูลคา 
ตามบัญชีของหุนที่นํามาเปนหลักประกัน บริษัทเช่ือวาสามารถเรียกชําระเงินใหกูยืมดังกลาวคืนไดครบทั้งจํานวน 

 

10. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทนําเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย คํ้าประกันวงเงินสินเช่ือเพื่อการคาระหวาง
ประเทศกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง จํานวน 16 ลานบาท  
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 

กระทบยอดเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันตนป  239,382,171.26 144,029,800.00 
บวก จายชําระคาหุนจากการเพิ่มทุน  - 234,382,171.26 
หัก  รับชําระคาหุนจากการลดทุน - (9,500,000.00) 
        จําหนายเงินลงทุนบริษัทยอย  - (129,529,800.00) 
        ตัดจําหนายเงินลงทุนบริษัทยอย (ชําระบัญชีเสร็จส้ิน) (10,000,000.00) - 
รวม  229,382,171.26 239,382,171.26 
หัก คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย - (1,621,921.81) 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ  229,382,171.26 237,760,249.45 

11.1 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทยอย  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
 ทุนที่จดทะเบียนและเรียกชําระแลว  มูลคาเงินลงทุน 
  

สกุลเงิน 
 

จํานวนเงิน 
อัตราสวนการ 

ลงทุนรอยละ (%)  
ตามวิธีราคาทุน

(บาท) 
บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด  บาท 5,000,000.00 100 5,000,000.00 
บริษัท สตาร เกมส จํากัด  บาท 10,000,000.00 100 10,000,000.00 
Star Shenton Energy Pty., Ltd. ดอรลารออสเตรเลีย 8,000,000.00 60 214,382,171.26 
รวม    229,382,171.26 
หัก คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนบริษัทยอย   - 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ     229,382,171.26 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ทุนที่จดทะเบียนและเรียกชําระแลว  มูลคาเงินลงทุน 
  

สกุลเงิน 
 

จํานวนเงิน 
อัตราสวนการ 

ลงทุนรอยละ (%)  
ตามวิธีราคาทุน 

(บาท) 
บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด  บาท 5,000,000.00 100 5,000,000.00 
บริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด  บาท 10,000,000.00 100 10,000,000.00 
บริษัท สตาร เกมส จํากัด  บาท 10,000,000.00 100 10,000,000.00 
Star Shenton Energy Pty., Ltd. ดอรลารออสเตรเลีย 8,000,000.00 60 214,382,171.26 
รวม    239,382,171.26 
หัก คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนบริษัทยอย   (1,621,921.81) 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ     237,760,249.45 

 
ในระหวางป 2560 บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม จํานวน 2 แหง ซ่ึงการจัดต้ังบริษัทขางตนเปนไปตาม 
มติคณะกรรมการบริษัท โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้

บริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จํากัด 
 ตามมติที่ประชุมจัดต้ังบริษัทเม่ือวันที่ 12 มกราคม 2560 มีมติใหผูถือหุนชําระคาหุน หุนละ 25 บาท รวมเปนเงิน
ที่จะไดรับชําระคาหุนในคร้ังแรกจํานวน 2.50 ลานบาท ซ่ึงปจจุบันบริษัทไดรับชําระคาหุนจากบริษัทใหญเต็มจํานวน
แลว และบริษัทไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2560  
 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 4/2560 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให 
เลิกกิจการบริษัทไดจดทะเบียนการเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และชําระบัญชีเสร็จส้ิน
เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนบริษัทยอยใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 1.62 ลานบาท 

 บริษัท สตาร เกมส จํากัด    
 ตามมติที่ประชุมจัดต้ังบริษัทเม่ือวันที่ 12 มกราคม 2560 มีมติใหผูถือหุนชําระคาหุน หุนละ 25 บาท รวมเปนเงิน
ที่จะไดรับชําระคาหุนในคร้ังแรกจํานวน 2.50 ลานบาท ซ่ึงปจจุบันบริษัทไดรับชําระคาหุนจากบริษัทใหญเต็มจํานวน
แลว และบริษัทไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2560 
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บริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) จํากัด     
การจําหนายเงินลงทุน    
 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 8/2560 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ
จําหนายเงินลงทุนในบริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) จํากัด ใหกับบุคคลธรรมดาซ่ึงเปนอดีตผูถือหุนของบริษัท
ในราคารวมทั้งส้ิน 150 ลานบาท ทั้งนี้การพิจารณามูลคาการซ้ือขายดังกลาวไดนําการประเมินมูลคาของกิจการซ่ึง
ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินมาเปนขอมูลประกอบการพิจารณา เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2560 บริษัทไดเขาทํา
สัญญาซ้ือขายหุนบริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) จํากัด จํานวนหุน 1,295,298 หุน คิดเปนรอยละ 100 ใหกับ
บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนอดีตผูถือหุนของบริษัท โดยมีการตกลงราคาซ้ือขายเปนจํานวนเงิน 150 ลานบาท โดยแบงการ
ชําระเปน   2 งวดดังนี ้    
 1) จํานวน 15 ลานบาท ณ วันทําสัญญาซ้ือขาย   
 2) จํานวน 135 ลานบาท วันที่บริษัทดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์หุนที่ซ้ือขายใหแกผูซ้ือ   
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทไดโอนกรรมสิทธิ์ในหุนของบริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) จํากัด
จํานวน 1,295,298 หุน คิดเปนรอยละ 100 ใหกับผูซ้ือเรียบรอยแลว และบริษัทไดรับชําระเงินจากผูซ้ือแลวทั้งจํานวน 
ดังนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงถือเปนวันที่ส้ินสุดอํานาจควบคุมบริษัทยอย    

บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด  
 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 5 ลานบาท โดยลดจํานวนหุนสามัญจํานวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท จาก
เดิม 10 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียนคงเหลือ 5 ลานบาท โดยนําไปหักกับผลขาดทุนสะสมจํานวน 4.47 ลานบาท และ
คืนใหกับผูถือหุน 0.53 ลานบาทบริษัทไดจดทะเบียนการลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2560 
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Star Shenton Energy Pty Ltd. 
 เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2560 บริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายหุนของบริษัท Shenton Energy Pty., Ltd. กับบริษัท ศแบง  
ซัสเทนเอเบิลเอ็นเนอรยี จํากัด (ผูขาย) จํานวน 30,000,060 หุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ในมูลคา 8 ลานเหรียญ
ออสเตรเลีย โดยมีเง่ือนไขในการชําระคาหุนที่เปนสาระสําคัญ คือ ผูขายจะตองสงมอบตราสาร เอกสารแสดงการโอน
กรรมสิทธิ์รวมไปถึงเอกสารอื่นใดที่ผูซ้ือรองขอและบริษัทเพื่อเปนการประกันหรือยืนยันกรรมสิทธิ์และผลประโยชนของผูซ้ือ
หุนรวมถึงการสงมอบตราสารการโอนหุนที่ไดลงนามแลว      
 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติใหบริษัทเขา
ลงทุนในธุรกิจการคัดแยก กําจัด และรีไซเคิลขยะที่ประเทศออสเตรเลีย โดยการเขาซ้ือหุนในบริษัท Shenton Energy 
Pty., Ltd. ในสัดสวนรอยละ 60 จากผูถือหุนของบริษัท Shenton Energy Pty. Ltd โดยปราศจากภาระผูกพันในราคาไม
เกิน 8 ลานเหรียญออสเตรเลีย และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารในการดําเนินการที่เก่ียวของกับธุรกรรมการซ้ือ
หุนของบริษัท Shenton Energy Pty., Ltd.         

ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัทไดรับโอนหุนของบริษัท Shenton Energy Pty., Ltd. จากบริษัท ศแบง ซัสเทนเอ
เบิล      เอ็นเนอรยีจํากัด (ผูขาย) จํานวน 30,000,060 หุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Shenton Energy Pty. Ltd รวมเปนเงินทั้งส้ินจํานวน 214.38 ลานบาท  

  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดใหบริษัทตองพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สิน 
ที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของบริษัท Star Shenton Energy Pty,. Ltd โดยบริษัทตองเปรียบเทียบตนทุนการลงทุนกับสวนไดเสียของ
บริษัทในมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของบริษัท Star Shenton Energy Pty,. Ltd. 
 ซ่ึงการลงทุนของบริษัทในหุนสามัญของบริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd มีขึ้น ณ วันที่  3 ตุลาคม 2560  
ในระหวางป 2560 บริษัทไดวาจางบริษัทประเมินราคาทรัพยสินเพื่อทําการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพย ไดแก  
อาคาร เคร่ืองจักร ทรัพยสินอื่น และสัญญาบริหารจัดการขยะของบริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd โดยบริษัทไดรับ
รายงานการประเมินมูลคายุติธรรมดังกลาวแลว ดังนั้น บริษัทจึงรับรูสวนตางของมูลคาเงินลงทุนที่คํานวณจากมูลคา
สินทรัพยสุทธิตามมูลคายุติธรรมของ บริษัท Star Shenton Energy Pty,. Ltd กับตนทุนการจายซ้ือทั้งส้ินของบริษัทเปน 
"กําไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรม" 
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ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 มูลคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรมตามประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันดังกลาวของ
สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดของบริษัท Star Shenton Energy Pty,. Ltd   มีดังนี ้     
 (หนวย : บาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  681,393.63 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  225,290,363.83 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 114,593,773.55 
อาคาร 31,310,891.28 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 449,032,729.73 
สินทรัพยไมมีตัวตน  154,537,441.75 
รวมสินทรัพย 975,446,593.77 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  (327,848,333.18) 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (121,875,823.54) 
รวมหนี้สิน  (449,724,156.72) 
สินทรัพยสุทธิที่ไดมา 525,722,437.05 
หัก สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (210,288,974.82) 
สินทรัพยสุทธิไดมาของบริษัทใหญ 315,433,462.23 
หัก กําไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรม  (101,051,290.97) 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 214,382,171.26 
หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย  (681,393.63) 
จํานวนเงินที่จายซ้ือบริษัทยอย ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560  213,700,777.63 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับระยะเวลาต้ังแตวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560  

ของ Star Shenton Energy Pty., Ltd ดังนี ้  
 (หนวย : บาท) 
รายได 24,100,782.74 
ขาดทุน (37,378,967.45) 
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11.2 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  

สรุปขอมูลเก่ียวกับบริษัท Star Shenton Energy Pty,. Ltd. ของบริษัทที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจการควบคุมที่มี
สาระสําคัญ ดังนี้  

งบแสดงฐานะการเงินรวม      
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจการควบคุม  40% 40% 
สินทรัพยหมุนเวียน  24,618,703.39 133,481,201.38 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  510,314,691.32 589,922,648.60 
หนี้สินหมุนเวียน  (158,874,581.24) (148,190,105.03) 
หนี้สินไมหมุนเวียน  (97,921,844.66) (116,698,911.38) 
สินทรัพยสุทธิ  278,136,968.81 458,514,833.57 
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจการควบคุม   111,254,787.52 183,405,933.43 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
  

 
สําหรับป 

ส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2561 

สําหรับระยะเวลา
ต้ังแต วันที่ 3 

ตุลาคม 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 
รายได 126,393,549.21 24,100,782.74 
กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ (155,151,854.69) (37,378,967.46) 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น  (25,226,010.07) (29,828,636.00) 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม  (180,377,864.76) (67,207,603.46) 
กําไร(ขาดทุน)ที่แบงใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  (62,060,741.88) (14,951,586.98) 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นที่แบงใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  (10,090,404.03) (11,931,454.40) 
งบกระแสเงินสด    
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน (41,270,314.57) (16,366,955.08) 
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน 33,129,631.54 13,520,453.56 
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,097,837.81 - 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (5,042,845.22) (2,846,501.52) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  4,997,673.29 2,635,160.14 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 61,216.07 272,557.45 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป  16,044.14 61,216.07 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

      (หนวย:บาท)  
 งบการเงินรวม 
   สวนปรับปรุง เคร่ืองตกแตง   
 อาคารและ เคร่ืองจักรและ ที่ดินและอาคาร และเคร่ืองใช   
 สวนปรับปรุง อุปกรณโรงงาน สํานักงาน สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม :       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 29,307,094.68 420,296,075.46 785,033.00 1,392,632.18 1,353,889.49 453,134,724.81 
ซ้ือเพิ่ม - - - 134,056.58 - 134,056.58 
โอนเขา (โอนออก) - - - - - - 
ขายและตัดจําหนายระหวางป - - - - - - 
ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียน (2,619,233.66) (37,562,700.84) - (40,434.55) - (40,222,369.05) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 26,687,861.02 382,733,374.62 785,033.00 1,486,254.21 1,353,889.49 413,046,412.34 
คาเสื่อมราคาสะสม :        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 244,225.71 3,377,053.38 45,823.80 178,700.32 10,385.99 3,856,189.20 
คาเส่ือมราคาสําหรับป  1,410,762.05 20,231,884.45 157,006.23 359,932.77 270,777.70 22,430,363.20 
ขายและตัดจําหนายระหวางป - - - - - - 
ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียน (98,195.87) (1,397,029.81) - (9,126.18) - (1,504,351.86) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,556,791.89 22,211,908.02 202,830.03 529,506.91 281,163.69 24,782,200.54 
มูลคาสุทธิทางบัญชี :       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 25,131,069.13 360,521,466.60 582,202.97 956,747.30 1,072,725.80 388,264,211.80 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 29,062,868.97 416,919,022.08 739,209.20 1,213,931.86 1,343,503.50 449,278,535.61 
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป    
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 22,430,363.20      
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 7,273,361.92      
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    (หนวย : บาท ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สวนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแตงและ   
 สํานักงาน เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ รวม 
ราคาทุน :      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 785,033.00 859,430.22 1,353,889.49 2,998,352.71 
ซ้ือเพิ่ม -   134,056.58 -   134,056.58 
ขายและตัดจําหนายระหวางป -   -   -   -   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 785,033.00 993,486.80 1,353,889.49 3,132,409.29 
คาเสื่อมราคาสะสม :      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 45,823.80 138,843.88 10,385.99 195,053.67 
คาเส่ือมราคาสําหรับป  157,006.23 193,717.41 270,777.70 621,501.34 
ขายและตัดจําหนายระหวางป -   -   -   -   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 202,830.03 332,561.29 281,163.69 816,555.01 
มูลคาสุทธิทางบัญชี :     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 582,202.97 660,925.51 1,072,725.80 2,315,854.28 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 739,209.20 720,586.34 1,343,503.50 2,803,299.04 
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 621,501.34    
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 304,872.92    

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยในออสเตรเลียพิจารณาวามูลคาคงเหลือตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ รวมมูลคา 385.91 ลานบาท (16.90 ลานเหรียญออสเตรเลีย) มีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคาหรือไม   

บริษัทยอยในออสเตรเลียประเมินมูลคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับใน
อนาคตจากการคัดแยก กําจัด และรีไซเคิลขยะ ณ ระดับกําลังการผลิตสูงสุด 55,000 ตันตอป มูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของสินทรัพยขึ้นอยูกับความตอเนื่องของปริมาณขยะจากลูกคารายหลัก (The Councils) ตามที่ระบุไวในสัญญา
คัดแยก กําจัด และรีไซเคิลขยะ และความสําเร็จของการดําเนินงานดังกลาวของบริษัทยอย ตามที่กลาวในหมายเหตุ
ขอ 8 The Councils ย่ืนคํารองตอศาลเพื่อใหตีความสัญญา และหยุดชําระคาบริการแกบริษัทยอย ตอมาบริษัทยอย
หยุดใหบริการเนื่องจากไมไดรับชําระคาบริการ อยางไรก็ตามฝายบริหารเช่ือวาสภาพในปจจุบันของโรงงานยัง
สามารถดําเนินงาน คัดแยก กําจัด และรีไซเคิลขยะไดเม่ือเปดดําเนินงานอีกคร้ัง เม่ือสามารถตกลงกับ The Councils 
หรือลูกคารายใหม และจะกอใหเกิดกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตสูงกวามูลคาคงเหลือตามบัญชี จากที่กลาวมา
ฝายบริหารเช่ือวาไมตองพิจารณาการดอยคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

การประเมินการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นอยูกับขอตกลงตามสัญญาระหวางบริษัทยอยกับลูกคารายหลัก คือ 
The City of Stirling และ The Western Metropolitan Regional Councils (WMRC) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการของบริษัทยอยดังกลาวพิจารณาวาสัญญาดังกลาวยังมีผลบังคับใช  

 

 

 

 

 

   (หนวย : บาท ) 
 งบการเงินรวม 
 สัญญาบริหาร โปรแกรม  
 จัดการขยะ คอมพิวเตอร รวม 
ราคาทุน :     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 144,647,541.21 28,000.00 144,675,541.21 
เพิ่มระหวางป -   -   -   
ขายและตัดจําหนายระหวางป -   -   -   
ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียน (12,927,440.05) -   (12,927,440.05) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 131,720,101.16 28,000.00 131,748,101.16 
คาตัดจําหนายสะสม :     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,147,996.36 4,207.50 1,152,203.86 
คาตัดจําหนายระหวางป  6,631,362.33 2,799.90 6,634,162.23 
ขายและตัดจําหนายระหวางป -   -   -   
ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียน  (461,575.29) -   (461,575.29) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 7,317,783.40 7,007.40 7,324,790.80 
มูลคาสุทธิทางบัญชี :    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 124,402,317.76 20,992.60 124,423,310.36 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 143,499,544.85 23,792.50 143,523,337.35 
คาตัดจําหนายที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 6,634,162.23   
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,206,866.54   
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 (หนวย : บาท ) 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร 
ราคาทุน :   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 28,000.00 
ซ้ือเพิ่ม -   
ขายและตัดจําหนายระหวางป -   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 28,000.00 
คาตัดจําหนายสะสม :   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,207.50 
คาตัดจําหนายระหวางป  2,799.90 
ขายและตัดจําหนายระหวางป -   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 7,007.40 
มูลคาสุทธิทางบัญชี :  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 20,992.60 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 23,792.50 
คาตัดจําหนายที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป  
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,799.90 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,799.90 
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14. เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย  

  (หนวย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

อัตราดอกเบี้ย 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
ต๋ัวแลกเงิน 6.25% - 7.25% 145,000,000.00 50,000,000.00 145,000,000.00 50,000,000.00 
 

15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เจาหนี้การคา 6,944,545.24 13,887,071.81 - 821,730.77 
เจาหนี้หมุนเวียนอื่น     

เงินรับลวงหนา 29,878,140.70 908,682.87 29,878,140.70 908,682.87 
คาใชจายคางจาย 30,349,626.75 10,894,166.63 734,993.19 542,421.66 
เจาหนี้เงินประกันผลงาน 3,297,530.97 1,891,662.40 3,297,530.97 1,891,662.40 
เจาหนี้อื่น 55,713,423.86 99,620,284.54 84,361.97 8,445,493.46 
อื่น ๆ  11,068,555.74 6,260,945.84 809,520.90 263,426.18 

รวมเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 130,307,278.02 119,575,742.28 34,804,547.73 12,051,686.57 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 137,251,823.26 133,462,814.09 34,804,547.73 12,873,417.34 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เจาหนี้อื่นจํานวน 50 ลานบาท เปนเจาหนี้ที่บริษัทยอยจะตองจายใหกับ Western 
Metropolitan Regional Council (“WMRC”) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 เจาหนี้อื่นจํานวน 99 ลานบาท เปนเจาหนี้ที่บริษัทยอยจะตองจายใหกับ Palisade Trust และ 
Western Metropolitan Regional Council (“WMRC”) ทั้งนี้เปนมูลหนี้ภายใตเง่ือนไขที่ตกลงกันตามสัญญา 

ตามงบการเงินรวม เจาหนี้อื่นจํานวน 5.21 ลานบาท คือบริษัทแหงหนึ่ง ซ่ึงเปนผูถือหุนรายหนึ่งของบริษัทยอยแหงหนึ่งใน
ประเทศออสเตรเลีย และมีกรรมการรวมกันกับบริษัทยอยดังกลาว 
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16. เงินกูยืมระยะยาว 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม  

2560 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
ยอดยกมาตนป - 41,390,000.00 - - 
หัก จายคืนระหวางป - (6,420,000.00) - - 

จําหนายเงินลงทุนบริษัทยอย - (34,970,000.00) - - 
ยอดคงเหลือส้ินป - - - - 
หัก สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ     

ภายในหนึ่งป - - - - 
สุทธิ - - - - 
 

17. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

 (หนวย: บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ยกมาตนป 385,110.00 8,901,021.22 385,110.00 - 
บวก  ตนทุนบริการปจจุบัน 568,219.00 745,171.11 568,219.00 385,110.00 

ตนทุนดอกเบี้ย 26,789.00 189,755.78 26,789.00 - 
หัก   จําหนายเงินลงทุนบริษัทยอย  - (10,660,154.53) - - 
บวก ผลขาดทุนจากประมาณการตามหลัก     

คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ     
ผลประโยชนพนักงาน - 1,209,316.42 - - 

ยอดคงเหลือส้ินป  980,118.00 385,110.00 980,118.00 385,110.00 
หัก สวนของประมาณการหนี้สินผลประโยชน

พนักงานที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 980,118.00 385,110.00 980,118.00 385,110.00 
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก  

 งบการเงินรวม 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2560 
สมมติฐานทางการเงิน 660,550.00 
การปรับปรุงจากประสบการณ 548,766.42 
รวม 1,209,316.42 

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย : รอยละ) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

อัตราคิดลด 2.81 2.81 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  5 5 
อัตราการลาออก 5 5 
อัตราการทุพพลภาพ 10 ของอัตรามรณะ 10 ของอัตรามรณะ 
จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนพนักงานสําหรับปปจจุบันและปยอนหลังแสดงไดดังนี้  

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนพนักงาน 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ป 2561 980,118.00 980,118.00 
ป 2560 385,110.00 385,110.00 
ป 2559 8,901,021.22 8,901,021.22 
ป 2558 12,026,544.11 12,026,544.11 
ป 2557 10,626,072.24 10,626,072.24 
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การวิเคราะหความออนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานที่เก่ียวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจเปนไป
ไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชน        
ที่กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้  

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
 เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 
การเปล่ียนแปลงรอยละ 0.5     

อัตราคิดลด  397,551.00 439,031.00 375,702.00 395,116.00 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 439,097.00 397,354.00 394,145.00 376,531.00 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน  393,595.00 443,239.00 376,027.00 394,791.00 

เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหม ซ่ึง
กฎหมายดังกลาวอยูในระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมนี้กําหนด
อัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจางเลิกจาง สําหรับลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไปใหมีสิทธิไดรับ
คาชดเชยไมนอยกวาอัตราคาจางลาสุด 400 วันสุดทาย การเปล่ียนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวโดย
รับรูตนทุนบริการในอดีตเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการของงวดที่กฎหมายดังกลาวมีผล
บังคับใช ปจจุบันอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงิน 
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18. หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 97,921,844.66 116,698,911.38 

รายการเคล่ือนไหวของหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกิดขึ้นสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

 (หนวย : บาท)  
 งบการเงินรวม 
 อาคาร และ อุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน รวม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  75,995,687.26 40,703,224.12 116,698,911.38 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) กําไรขาดทุน (3,576,503.37) (1,823,624.64) (5,400,128.01) 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียน (8,707,976.48) (4,668,962.23) (13,376,938.71) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 63,711,207.41 34,210,637.25 97,921,844.66 

 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดรับรู 76,890,450.38 28,421,624.44 28,148,784.97 12,590,590.24 

กลุมกิจการยังไมรับรูผลขาดทุนทางภาษีเงินไดดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากผูบริหารของ
กลุมกิจการประเมินวาผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทมีปจจัยเส่ียงจากผลกระทบดานเศรษฐกิจ จึงทําใหอาจ
ไมสามารถประมาณผลการดําเนินงานที่แนนอนได ดังนั้นกลุมกิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิด
จากผลขาดทุนทางภาษีที่สามารถใชสิทธิประโยชนไดเม่ือมีภาระภาษีที่เกิดจริง 
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19. ทุนเรือนหุน 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วันที่ 31ธันวาคม 

2561 
ณ วันที่ 31ธันวาคม 

2560 
ณ วันที่ 31ธันวาคม 

2561 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560 

ทุนจดทะเบียน     
ทุนเรือนหุนยกมา  189,636,647.90 119,000,044.10 189,636,647.90 119,000,044.10 
เพิ่มทุนเรือนหุน 133,318,323.60 71,113,742.70 133,318,323.60 71,113,742.70 
(ลด) ทุนเรือนหุน  - (477,138.90) - (477,138.90) 
ทุนเรือนหุนปลายป 322,954,971.50 189,636,647.90 322,954,971.50 189,636,647.90 
ทุนที่ออกและเรียกรับชําระแลว     
ทุนเรือนหุนยกมา  189,636,647.90 118,522,905.20 189,636,647.90 118,522,905.20 
เพิ่มทุนเรือนหุน - 71,113,742.70 - 71,113,742.70 
ทุนเรือนหุนปลายป 189,636,647.90 189,636,647.90 189,636,647.90 189,636,647.90 

 
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2561 มีสาระสําคัญดังนี ้
- มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 322,954,971.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

284,454,971.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 55,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท 
เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  

-  บริษัทจดทะเบียนการเพิ่มทุน ซ่ึงไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 มีสาระสําคัญดังนี้  
- มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทคร้ังที่ 3 (STAR-W3) เพื่อจัดสรรใหแก    

ผูถือหุนเดิม จํานวนไมเกิน 135,454,748 หนวย โดยไมคิดมูลคาและมีอัตราการจัดสรรเทากับ 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 
หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิเทากับ 4 บาทตอหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ป นับต้ังแตวันที่ออกและ
เสนอขาย  
- มีมติการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม จํานวน 189,636,647.90 บาท เปน 284,454,971.50 บาท 

โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 135,454,748 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทคร้ังที่ 3 (STAR-W3) 
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ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2560 มีสาระสําคัญ ดังนี ้  
 - มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 477,138.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 119,000,044.10 
บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 118,522,905.20 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัทจํานวน 681,627 
หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท   
 - มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 118,522,905.20 บาท เปน 189,636,647.90 บาท โดย
การออกหุนสามัญใหมจํานวน 101,591,061 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนจํานวนหุนซ่ึงผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering)   
 - มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 101,591,061 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท ใหแก    
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวนการจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 3 หุนใหม ราคาขายหุนละ 3 
บาททั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) จํานวน 
101,591,061 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 3 บาท และบริษัทไดดําเนินการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนดังกลาวแกผูถือหุนที่จองซ้ือเปนจํานวนทั้งส้ิน 101,591,061 หุน โดยบริษัทไดรับชําระเงินคาหุนดังกลาว
หลังจากหักคาใชจายที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 302,447,993.00 บาทบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียน
เพิ่มทุนที่เรียกและชําระแลวในหุนที่เพิ่มขึ้นจํานวน 71,113,742.70 บาท กับกระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลวในวันที่ 
23 กุมภาพันธ 2560 โดย ณ ปจจุบันบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเปล่ียนแปลงจากทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
เดิมจํานวน 118,522,905.20 บาท เปนจํานวน 189,636,647.90 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 270,909,497 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนเปนจํานวนทั้งส้ิน 189,636,647.90 บาท 
 
20. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดดังนี ้

 (หนวย : บาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (176,216,999.15) 317,711,742.00 (23,305,981.06) 3,710,935.08 
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20-27.50% 20-27.50% 20% 20% 
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

คูณอัตราภาษ ี
 

(47,164,608.70) 
 

60,666,693.56 
 

(4,661,196.21) 
 

742,187.02 
ขาดทุนสะสม (254,561.09) (2,182,679.83) -   (2,182,679.83) 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :      

คาใชจายหรือรายไดท่ีไมสามารถหักภาษีได 35,154,361.19 (65,056,004.35) 1,549,557.26 1,440,492.81 
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมรับรูเปนสินทรัพยภาษี 

  เงินไดรอตัดบัญช ี
 

16,062,405.47 
 

5,608,893.52 
 

3,111,638.95 
 

- 
รายไดภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 
 

3,797,596.87 
 

(963,097.10) 
 

- 
 

- 
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21. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530       
ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบให ในปจจุบันกองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดย
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ลาออกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัท ในระหวางป 2561 กลุมกิจการไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 2.00 
ลานบาท (ป 2560 : กลุมกิจการและเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 0.40 ลานบาท)  

22. ใบสําคัญแสดงสิทธิและกําไรตอหุน 

22.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ คร้ังที่ 3 (STAR-W3) ของบริษัทฯไดรับอนุญาตใหเร่ิมซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดต้ังแตวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล 

เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) คร้ังที่  3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ 
“STAR-W3”) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถือ และโอนเปล่ียนมือได 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไมเกิน 135,454,748 หนวย 
ราคาเสนอขายตอหนวย : 0.00 บาท (ศูนยบาท) 

 ราคาการใชสิทธ ิ : 4.00 บาทตอหุนเวนแตกรณีมีการปรับราคาใชสิทธิตามเง่ือนไข 
การปรับสิทธ ิ

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 2 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : จัดสรรใหแกผู ถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Right 

Offering) โดยไมคิดมูลคาในอัตราสวน 2 หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย รวมจํานวนไมเกิน 135,454,748 หนวย กรณีมี
เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณตามอัตราสวน 
การ จัดสรรใบ สํา คัญแสดงสิทธิ ดั งกล าว  ให ตัด เศษ ดังกล าว 
ทิ้งทั้งจํานวน 

บริษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธ ิ(STAR-W3) จํานวน 135,454,748 หนวย แลวเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 
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22.2 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวน 
หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักซ่ึงออกและเรียกชําระในระหวางป 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน     
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน     

บริษัทใหญ  (110,358,660.40) 333,626,426.08 (23,305,981.06) 3,710,935.08 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน)  270,909,497 255,879,587 270,909,497 255,879,587 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน) (0.407) 1.304 (0.086) 0.015 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุน
สามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก ซ่ึงออกจําหนายและเรียกชําระในระหวางงวดปรับปรุงดวยผลกระทบจากสิทธิที่จะ
เลือกซ้ือหุน 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด     
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน     

บริษัทใหญ  (110,358,660.40) 333,626,426.08 (23,305,981.06) 3,710,935.08 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

ระหวางป (หุน)  
 

314,969,396 
 

255,879,587 
 

314,969,396 
 

255,879,587 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด (บาท/หุน) (0.350) 1.304 (0.074) 0.015 
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23. การนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานสอดคลองกับรายงานภายในสําหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวน
งานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานของผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัท คือ 
กรรมการบริษัท 
กลุมกิจการดําเนินกิจการใน 4 สวนงานหลัก คือ 
 สวนงานที่รายงาน ประเภทของผลิตภัณฑและบริการ 
ก) สวนงานธุรกิจผลิตและจําหนายสุขภัณฑ เคร่ืองสุขภัณฑ  
ข) สวนงานธุรกิจจําหนายและใหบริการงานดาน

วิศวกรรม 
วัสดุและอุปกรณกอสราง และใหบริการดานงาน
วิศวกรรม  

ค) สวนงานธุรกิจส่ือและประชาสัมพันธ  ใหเชาปายโฆษณา 
ง) สวนงานธุรกิจบริหารจัดการขยะ  ใหบริการคัดแยก กําจัด และรีไซเคิลขยะ  
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    ขอมูลทางการเงินจําแนกตามกลุมธุรกิจสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังน้ี  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตและจําหนายสุขภัณฑ จําหนายและใหบริการดานวิศวกรรม สื่อและประชาสัมพันธ บริหารจัดการขยะ รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจากการขายและ 

บริการ 
 

-   
 

57,588,974.11 
 

750,624.45 
 

38,525,422.21 
 

5,926,666.00 
 

5,221,992.00 
 

59,489,863.49 
 

15,176,341.05 
 

66,167,153.94 
 

116,512,729.37 
ตนทุนขายและบริการ  -   (37,117,526.00) (937,386.52) (36,754,670.62) (4,235,432.67) (4,145,263.38) (55,976,932.75) (37,196,722.79) (61,149,751.94) (115,214,182.79) 
กําไร(ขาดทุน)ข้ันตน -   20,471,448.11 (186,762.07) 1,770,751.59 1,691,233.33 1,076,728.62 3,512,930.74 (22,020,381.74) 5,017,402.00 1,298,546.58 
รายไดอ่ืน          33,287,699.61 29,255,620.24 
กําไรจากการจําหนายเงิน  

ลงทุนในบริษัทยอย 
         

-   
 

276,830,150.30 
กําไรจากการซื้อเงินลงทุนใน 

บริษัทยอย 
         

-   
 

101,051,290.97 
ตนทุนในการจัดจําหนาย          (644,700.00) (16,522,738.21) 
คาใชจายในการบริหาร         (203,518,528.16) (68,677,812.42) 
ตนทุนทางการเงิน         (10,358,872.60) (5,523,315.46) 
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได         (176,216,999.15) 317,711,742.00 
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได         3,797,596.87 963,097.10 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป          (172,419,402.28) 318,674,839.10 
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สินทรัพยสวนงาน  
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 จําหนายและใหบริการดานวิศวกรรม ส่ือและประชาสัมพันธ บริหารจัดการขยะ รวม 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
สินทรัพยตามสวนงาน 398,244,688.07 316,675,595.52 4,146,405.33 5,911,335.38 534,933,394.71 723,403,849.99 937,324,488.11 1,045,990,780.89 

การกระทบยอดผลรวมของสินทรัพยของสวนงานที่รายงานกับสินทรัพยรวมของกิจการ 

  (หนวย : บาท) 
 ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2561 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2560 
สินทรัพย   
ผลรวมของสินทรัพยของทุกสวนงานที่รายงาน 937,324,488.11 1,045,990,780.89 
รายการที่ไมไดปนสวนอื่น  306,767.73 4,387,742.63 
สินทรัพยรวมของกิจการ  937,631,255.84 1,050,378,523.52 
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24. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายตามลักษณะงานสวนที่เปนสาระสําคัญ 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่  สําหรับปส้ินสุดวันที่  

 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม  
2561 

31 ธันวาคม 
 2560 

การเปล่ียนแปลงของสินคาสําเร็จรูปและ 
งานระหวางทํา 

 
-   

 
2,000,151.86 

 
-   

 
- 

ซ้ือสินคา -   16,829,624.85 -   14,062,791.41 
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป -   9,810,321.33 -   - 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 34,681,110.34 47,983,029.02 12,407,338.91 8,580,426.88 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 28,918,576.20 8,480,228.46 624,301.24 307,672.82 
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 

ในบริษัทยอย 
 

-   
 

- 
 

(1,621,921.81) 
 

6,097,133.53 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายเงินลงทุนใน 
     บริษัทยอย - - 1,647,685.31 - 
ขาดทุนจากภาษีเงินไดไมขอคืน 16,903,827.50 -   -   -   
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 89,839,493.20 -   8,800,000.14 -   
คาจางทําของ 937,386.52 23,584,068.78 937,386.52 23,584,068.78 

 

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้ 

25.1 ตามสัญญาเชาดําเนินงานที่เก่ียวของกับการเชาอาคาร ปายโฆษณาและสัญญาบริการอื่น โดยมีจํานวนเงินขั้น
ตํ่าที่ตองจายในอนาคตดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม  

2560 

ภายใน 1 ป  3,928,800.00 5,648,211.13 3,928,800.00 2,540,800.00 
เกิน 1 ป  1,531,200.00 3,828,000.00 1,531,200.00 3,828,000.00 
รวม 5,460,000.00 9,476,211.13 5,460,000.00 6,368,800.00 
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25.2 สัญญาบริหารจัดการขยะ    

บริษัทยอยของ  Star Shenton Energy Pty., Ltd. ไดทําสัญญากับ Western Metropolitan Regional Council 
("WMRC") และ City of Striling (CoS) โดย WMRC และ CoS จะตองสงมอบขยะใหกับโรงงานของบริษัทยอย
ของ Star Shenton Energy Pty., Ltd.ในปริมาณปละประมาณ 47,000 – 55,000 ตัน เปนระยะเวลา 20 ป นับ
จากวันที่ส้ินสุดชวงทดสอบตามที่ระบุในสัญญา (Bank Test Period) โดยบริษัทจะไดรับรายไดจากการบริหาร 
จัดการขยะ ตามอัตราที่ตกลงกับ WMRC และ CoS  
 

26. เครื่องมือทางการเงิน 

26.1 นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน  
กลุมกิจการมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมกิจการไมมีการถือหรือ
ออกเคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือการคา   

การจัดการความเส่ียงเปนสวนสําคัญของธุรกิจของกลุมกิจการ กลุมกิจการมีระบบในการควบคุมใหมีความ
สมดุลของระดับความเส่ียงที่ยอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเส่ียงและตนทุนของ 
การจัดการความเส่ียง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุมกิจการอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหม่ันใจวาเกิดความสมดุลระหวางความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง  

26.2 การบริหารจัดการทุน 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหม่ันคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหนี้และความ
เช่ือม่ันของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทน
จากการลงทุน ซ่ึงกลุมกิจการพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของ
รวม ซ่ึงไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 

26.3 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ (Credit Risk) 
ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ หมายถึง ความเส่ียงที่คูสัญญาฝายหนึ่งจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่
ระบุไวกับเคร่ืองมือทางการเงินจนทําใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกิดความเสียหายทางการเงิน 

บริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เก่ียวกับลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และเงินจายลวงหนาคาสินคา ฝาย
บริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการพิจารณาวงเงินสินเช่ือที่จะใหกับลูกคาหรือคูสัญญา และวิเคราะหทาง
การเงินของลูกคาหรือคูสัญญาอยางสมํ่าเสมอบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจาก
การใหสินเช่ือ 
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26.4 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเส่ียงที่การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความ
เส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทจึงมีความเส่ียงเก่ียวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยใน
อนาคต 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยในสวนที่เปนสาระสําคัญ ดังนี้ 

                                                                                                                                                              (หนวย :  ลานบาท)       (หนวย : % ) 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตาม

อัตราตลาด 
 

มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 
 

ไมมีอัตราดอกเบ้ีย 
 

รวม 
 

อัตราดอกเบ้ีย
รอยละตอป  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  3.16 10.10 0.04   - 0.18 0.22 3.38 10.32 0.370-0.80 
เงินลงทุนชั่วคราว -   - -   178.18 -   - -   178.18 6.25-7.00 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -   - -   - 106.10 113.48 106.10 133.48 - 
เงินใหกูยืมระยะสั้น  -   - 295.75   153.34 - - 295.75 153.34 6.25 – 8.75  
เงินฝากท่ีติดภาระค้ําประกัน -   - 16.00 - -   - 16.00 - 0.80 
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย -   - 145.00 50.00 -   - 145.00 50.00 6.25 – 6.75 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -   - -   - 137.25 133.46 137.25 133.46 - 
เงินกูยืมระยะสั้น -   - -   - 8.55 - 8.55 - - 
เงินกูยืมระยะยาว  -   - -   - -   - -   - - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน -   - 0.98 0.39 - - 0.98 0.39 2.81 – 5.00 
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                                                                                                                                                               (หนวย :  ลานบาท)       (หนวย : % ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตาม

อัตราตลาด 
 

มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 
 

ไมมีอัตราดอกเบ้ีย 
 

รวม 
 

อัตราดอกเบ้ีย
รอยละตอป  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  2.00 5.53 0.04 - 0.14 0.05 2.18 5.58 0.370 – 0.80 
เงินลงทุนชั่วคราว -   - -   178.18 -   - -   178.18 6.25 - 7.00 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -   - -   - 125.16 74.52 125.16 74.52 - 
เงินใหกูยืมระยะสั้น  -   - 295.75 73.00 -   1.40 295.75 74.40 6.25 – 8.75 
เงินฝากท่ีติดภาระค้ําประกัน -   - 16.00 - -   - 16.00 - 0.80 
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย -   - 145.00 50.00 -   - 145.00 50.00 6.25 – 7.25 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -   - -   - 34.80 12.87 34.80 12.87 - 
เงินกูยืมระยะสั้น -   - -   - 10.00 5.00 10.00 5.00 - 
เงินกูยืมระยะยาว  -   - -   - -   - -   - - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน -   - 0.98 0.39 -   - 0.98   0.39 2.81 - 5.00 
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26.1 ความเส่ียงจากสภาพคลอง   
กลุมกิจการมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมกิจการ และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของ
กระแสเงินสดลดลง 

26.2 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน  
บริษัทไมไดใชสัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงการนําเขาสินคาจากตางประเทศ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุมกิจการมีสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุล
เงินตราตางประเทศดังนี ้

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

รายการ 
สกุลเงิน 
(ลาน) 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

สินทรัพยทางการเงิน      
ลูกหนี้อื่น  ดอลลารออสเตรเลีย - - 0.50 0.78 
เงินทดรองจาย ดอลลารออสเตรเลีย - - 1.54 - 

 
26.3 การกําหนดมูลคายุติธรรม 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของกลุมบริษัทกําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินและไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรมหมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย หรือจะจายเพื่อ
โอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่วัดมูลคา วัตถุประสงคของการวัดมูลคา
และ/หรือการเปดเผยมูลคายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีตอไปนี้   

มูลคายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินใหกูยืมระยะส้ัน 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เงินกูยืมระยะส้ัน เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเปนมูล
คาที่ใกลเคียงกับราคาที่บันทึกไวในบัญชี 

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวเปนมูลคาที่ใกลเคียงกับราคาที่บันทึกไวในบัญชีเนื่องจากสวนใหญของ
เคร่ืองมือทางการเงินเหลานี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด 
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27. รายการปรับปรุงรายการรายไดและตนทุนบริการงานกอสราง 

ในป 2561 บริษัทไดมีการทบทวนตนทุนบริการงานกอสรางที่เกิดขึ้นจริงใหม ดังนั้นบริษัทฯจึงไดปรับปรุงรายการบัญชี
ยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยผลสะสมของการปรับปรุงรายไดและตนทุนบริการงานกอสราง
ดังกลาวแสดงเปนรายการปรับปรุงงบการเงินยอนหลังในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน  

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังน้ี 

 (หนวย : พันบาท) 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2560 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
สินทรัพยหมุนเวียน  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง (8,736.17) 
  
หนี้สินหมุนเวียน  
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง (8,404.96) 
  
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง (331.21) 
  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
รายได  
รายไดจากการขายและบริการลดลง (16,531.04) 
  
คาใชจาย  
ตนทุนขายและบริการลดลง (16,199.83) 
กําไรสําหรับปลดลง (331.21) 
  
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาท/หุน) (0.001) 
 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแลว เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 



บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

เลขที 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

ชั้นท่ี 16 ห้องเลขท่ี 1607A ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

โทร 0-2041-8162,0-2254-9877 




