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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระซึ่งเปน

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู พลเอกธนสร ปองอาณา และนายชัชวาล 

เตรียมวิจารณกุล ซึ่งเปนกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ

สอดคลองกับขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย”) 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ไดอนุมัติการลาออกของนายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล 

ซึ่งเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมีมติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู เขาเปนกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบตามวาระท่ีเหลืออยู ตอมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทธนันท 

เพชรเชิดชู เขาเปนประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเอกธนสร ปองอาณา   

 โดยในระหวางป 2563 คณะกรรมการไดมีการประชุมท้ังสิ้น 8 ครั้ง โดยไดรวมประชุมกับฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายในและ

ผูสอบบัญชีของบริษัท ในหัวขอตาง ๆ ภายใตหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ เชน ความถูกตองครบถวนของรายงานทางการเงิน 

ความมีประสิทธิภาพ ของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนความสอดคลองกับกฎหมาย และกฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวของ  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไวในกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)  ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.และ

ตลาดหลักทรัพย อยางครบถวน ประกอบดวย การสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหวางกัน ระบบการควบคุมภายใน การ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ การพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี รวมถึงแตงตั้งผู

ตรวจสอบภายในอีกดวย คณะกรรมการตรวจสอบไดสรุปผลการดําเนินงานในป 2563 โดยมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

 

1. รายงานการสอบทานทางการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2563 ของบริษัท โดยมีฝายจัดการท่ี

เก่ียวของและผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพ่ือช้ีแจงและตอบขอซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบใน

เรื่องความถูกตองครบถวน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีสําคัญซึ่งสงผลกระทบตองบการเงิน ความเพียงพอของขอมลูท่ีเปดเผยไวในงบ

การเงินและขอสังเกตของผูสอบบัญชีซึ่งไดพิจารณาและสอบทานแลว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินไดแสดง

รายการโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและเปนประโยชนตอผูถือหุน นักลงทุน รวมท้ัง

ผูใชงบการเงิน 

 

2. การสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและใหความเห็นตอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน รวมถึงการเปดเผยขอมูลของรายการดังกลาว ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต.

และตลาดหลักทรัพย ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวา รายการคากับบริษัทท่ีเก่ียวของกันท่ีมีสาระสําคัญไดเปดเผยและแสดงรายการในงบ

การเงิน รวมท้ังหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชี   
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3. การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานการสอบทานการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายใน คือ บริษัท สํานักงาน

สามสิบสี่ออดิต จํากัด ท้ังน้ีผูตรวจสอบภายในไดประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีกําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต.และตลาด

หลักทรัพย  เพ่ือประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสําหรับรอบปการเงิน 2563 ซึ่งผลการ

สอบทานระบุวาไมพบประเด็นความเสี่ยงท่ีดานการควบคุมภายใน ท่ีอาจสงผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ โดยระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจภายในสภาพแวดลอมปจจุบัน และไมพบประเด็นท่ี

เปนสาระสําคัญอันอาจจะกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของบริษัท 

 

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานเพ่ือใหบริษัทดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางถูกตองตามระบบงานท่ีกําหนดไว 

ท้ังน้ีการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีการดําเนินการ

ตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติอยางถูกตองเหมาะสม 

 

5. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหผูตรวจภายใน โดยบริษัทสํานักงานสามสิบสี่ออดิต จํากัด  มีความเปนอิสระในการ

ตรวจสอบ โดยใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกํากับดูแลการตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล กํากับดูแล

และเสนอขอแนะนําในการดําเนินการของผูตรวจสอบภายใน ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานท่ีไดรับอนุมัติ และสอดคลองกับกล

ยุทธและทิศทางขององคกรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกรและมีการควบคุมภายในท่ีดี รวมท้ังพิจารณาสอบทานกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน และมาตรฐานสากล  

 

6. การพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี ประจําป 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกรวมกับฝายจัดการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ 

คุณสมบัติ ทักษะ ความรูความสามารถ และประสบการณในการตรวจสอบธุรกิจบริการ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพ่ือเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนประจําป 2563 แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท กรินทร ออดิท 

จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2563 จํานวน 2,175,000.00 บาท (สองลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นหา

พันบาทถวน)  

 โดยสรุป การปฎิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2563 ไดติดตามการดําเนินงานของบริษัท โดยใชความรู

ความสามารถ มีความเปนอิสระอยางเพียงพอ ตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

ความเห็นวา บริษัทไดจัดทํางบการเงินแสดงขอมูลอันเปนสาระสําคัญและเช่ือถือได สอดคลองกับมาตรฐานทางบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มี

การเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน หรือรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเพียงพอ มีระบบการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีในระดับท่ียอมรับได มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท   

       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

           -พัทธนันท เพชรเชิดชู- 

              ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู 

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

               วันท่ี 1 มีนาคม 2564 
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รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

เรียน   คณะกรรมการบริษัท และทานผูถือหุน 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 14/2560 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560    มี

มติแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดคาตอบแทน (“คณะกรรมการ”) เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี

สงเสริม สนับสนุนและกํากับดูแลในเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร การสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบริหารสูงสุด คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทานจาก 3 ทานซึ่งเกินกวาก่ึง

หน่ึงและประธานคณะกรรมการฯ เปนกรรมการอิสระตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและตามกฎบัตรของคณะกรรมการฯ โดยมี

นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล เปนประธานคณะกรรมการ นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล และ นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ เปนกรรมการ 

ในป 2563 คณะกรรมการฯ ท้ัง 3 ทานมีการประชุมรวมกัน 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวในแตละดานดังน้ี 

 

1. ดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการไดประเมินการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย สรุปไดวาในป 2563 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางตอเน่ืองท้ัง 5 ดาน ประกอบดวย ดาน

สิทธิของผูถือหุน ดานการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดานบทบาทของผูมีสวนไดเสีย ดานการเปดเผยขอมูลและ

ความโปรงใส และดานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ท้ังน้ีไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ

บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 
 

2. ดานการจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัท 

ในป 2563 บริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงหลักท่ีเกิดข้ึนใหม เชนความเสี่ยงทางดานกลยุทธ ความเสี่ยงทางดานการเงิน และความ

เสี่ยงดานการบริหารจัดการ รวมถึงความเสี่ยงทางดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับ คณะกรรมการไดทบทวนและติดตาม

การบริหารความเสี่ยงเดิมท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ เพ่ือใหมีความเสี่ยงลดลง  
 

3. ดานการสรรหากรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง 

ในป 2563 มีการทบทวนความเพียงพอของจํานวนกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ี และพิจารณาคณะกรรมการท่ีครบวาระ 

และเสนอเปนกรรมการใหมในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 
 

4. ดานการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง 

ในป 2563 มีการทบทวนเรื่องคาตอบแทนของกรรมการ รวมถึงกรรมการชุดยอย และเสนอเปนคาตอบแทนกรรมการในการ

ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 

 

               -ชัชวาล เตรียมวิจารณกุล- 

         ( นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล ) 

        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                    5 มีนาคม 2564 
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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

เรียน  ทานผูถือหุน 

 

 เริ่มตนป 2563 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา

สายพันธุใหม หรือโควิด-19 ซึ่งพบการระบาดคอนขางมีความรุนแรง สงผลใหภาครัฐ

และภาคเอกชนตองปรับวิธีการทํางานใหม (Work From Home) เพ่ือควบคุมการแพร

ระบาดของโรค ทําใหภาคธุรกิจตองปรับตัวเพ่ือรองรับการใชชีวิตวิถีใหม (New 

Normal) เน่ืองจากผูบริโภคไมสามารถออกไปใชชีวิตไดตามปกติ อยางไรก็ตาม ในชวง

ไตรมาสท่ีสี่ของป 2563 ตัวเลขเศรษฐกิจขยายตัวจากไตรมาสท่ีสามของป 2563 ท่ีรอย

ละ 1.3 หากพิจารณาจากแนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2564 คาดวาจะขยายตวัรอย 2.5-

3.5 โดยมีปจจัยสนับสนับสนุนสําคัญ คือ การฟนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก 

และแรงขับเคลื่อนการใชจายจากภาครัฐi  

 ในปท่ีผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาปรับทิศทางในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุงเนนหาธุรกิจท่ีบริษัทสามารถตอยอด สรางรายไดและ

ผลตอบแทนท่ียั่งยืนแกนักลงทุน ท้ังน้ี ในเดือนธันวาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครั้งท่ี 11/2563 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติใหทํารายการไดซึ่ง

สินทรัพยโดยการเขาซื้อหุนในบริษัท สิทธิ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดยบริษัทจะชําระคาหุนโดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท

ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) แทนการชําระดวยเงินสด (Payment in 

Kind)  ซึ่งจะมีการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 มกราคม 2564 เพ่ือขอมติอนุมัติทํารายการดังกลาว

จากผูถือหุนตอไป อยางไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นท่ีจะนําพาบริษัทไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน มั่นคง โปรงใส ตรวจสอบได และเปนไป

ตามกฎ ระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคาทุกกลุม พันธมิตรทางธุรกิจทุกทาน 

ท่ีใหความเช่ือถือและมีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจท่ีจะนําพา

บริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนาภายใตหลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางยั่งยืน เพ่ือประโยชนสูงสุดของทานผู

ถือหุน 

 

พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ 

ประธานกรรมการ 

 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

1

i
ขอมูลจาก: ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทัง้ป 2563 และแนวโนมป 2564 : กองยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกจิมหาภาค สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  
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สารจากรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 

เรียน  ทานผูถือหุน 

 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือ 

โควิด-19 สงผลใหภาคธุรกิจไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมโดยเฉพาะภาคการ

ทองเท่ียวและสงออก หลายภาคสวนท้ังรัฐและเอกชนปรับวีธีการทํางานใหมไปสูการ 

Work From Home และคนสวนใหญเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบ New Normal เพ่ือชวยลดการ

แพรระบาดของโรค อยางไรก็ตามชวงปลายป 2563 ยังคงพบการแพรระบาดระลอกใหม

ซึ่งคาดวาจะตอเน่ืองไปจนถึงป 2564 ซึ่งไดกระทบแผนการดําเนินการของบริษัทฯ ให

ลาชาลง 

ในปท่ีผานมาบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจ การลงทุน โดยมุงสรางรายได และ

ผลตอบแทน ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดมีการติดตามธุรกิจเดิมท่ีบริษัทฯ ไดอนุมัติการลงทุนท่ี  

ออสเตรเลีย โดยอยูในระหวางการเจรจาแกปญหากับคูคาและ ไดมีการลงทุนใหมใน 

ธุรกิจตูกดกาแฟหยอดเหรียญ หรือ Coffee Vending Machine ซึ่งไดมีการรวมทุนกับ

บริษัทคูคาในประเทศและอยูในข้ันตอนการทดสอบระบบ และการลงทุนในธุรกิจใหมท่ี

บริษัทฯ ไดพิจารณาลงทุนกับบริษัทเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิต content รวมถึงการไดรับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ฯ ใหเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยกับบริษัท สิทธิ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ท่ีดําเนินธุรกิจดานการTrading และขนสง โดยบริษัทจะ

ชําระคาหุนโดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) แทนการชําระดวยเงินสด (Payment in Kind)  การเขาทํารายการฯ ในครั้งน้ีจะตองผานมติอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู

ถือหุนครั้งท่ี 1/2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 มกราคม 2564 อยางไรก็ดี บริษัทฯ อยูระหวางศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

ในการตอยอดทางธุรกิจจากการอนุมัติทํารายการในครั้งน้ีดวยความระมัดระวัง เพ่ือขยายใหองคกรมีธุรกิจท่ีรายไดและกําไรท่ียั่งยืน 

โดยจะมีการช้ีแจงรายละเอียดโครงการดังกลาวใหแกผูถือหุนและประชาชนท่ัวไป เมื่อโครงการมีความพรอมสมบูรณในเวลาท่ีเหมาะสม

ตอไปภายใน ป 2564 

 ในฐานะ ตัวแทนของผูบริหาร และพนักงาน บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด ขอขอบคุณ ผูถือหุน และพันธมิตร

ทางธุรกิจ ทุกทานท่ีไดใหความไววางใจและสนับสนุนดวยดีมาโดยตลอดและหวังวาในป 2564 แผนงานโครงการตางๆท่ีทางบริษัทได

ดําเนินการเตรียมไวในป 2563 ท่ีผานมาจะสามารถบรรลุเปาหมาย เพ่ือความสําเร็จของบริษัทและผูถือหุนรวมกัน 

 

นาย ณัฐพงศ ตังเดชะหริัญ 

รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
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    พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ  

ตําแหนง   ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

อายุ     66 ป 

ปท่ีเขาดํารงตําแหนง  2560  

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปริญญาเอก Human Resource Development,  

     Oklahoma State University 

 ปริญญาโท Technical Education, Oklahoma State University. 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

คุณสมบัติทางวิชาชีพ 

-ไมม-ี 

ประสบการณการทํางาน ในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 2560 - ปจจุบัน  ประธานคณะกรรมการ /   บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

   ประธานคณะกรรมการบริหาร 

   รองผูบัญชาการ          สํานักงานงบประมาณและการเงิน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     ผูบังคับการ          กองงบประมาณ สานักงานงบประมาณและการเงิน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

        ผูบังคับการ          ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

         รองผูบังคับการ          กองงบประมาณ สํานักงานงบประมาณและการเงิน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

           ผูกํากับการ          กองงบประมาณ สํานักงานงบประมาณและการเงิน สํานักงานตํารวจแหงชาติ

  

 การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     -ไมม-ี  

การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน      -ไมม-ี   

 การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  -ไมม-ี 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท  ของตนเอง     -ไมม-ี   

    ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  -ไมม-ี 

ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหาร    -ไมม-ี  

 

คณะกรรมการ และ ประวัตคิณะกรรมการ 
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นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ 

 ตําแหนง   กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
                กรรมการสรรหาและพิ จารณาคาตอบแ ทน กํากับดูแล

กิจการ    และบรหิารความเสี่ยง / รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

อายุ     48 ป 

ปท่ีเขาดํารงตําแหนง  2560  

คุณวุฒิการศึกษา  

 Ph.D.IT Shinawat University (Candidate) 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, Thailand. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

คุณสมบัติทางวิชาชีพ 

-ไมม-ี 

ประสบการณการทํางาน ในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 2560 - ปจจุบัน  กรรมการ / กรรมการบริหาร   บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กํากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง / 

   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (รักษาการ) 

 2557 – ปจจุบัน  Co-Founder and Director   OTV Co., Ltd. 

 2555 – ปจจุบัน  Co-Founder / Board of Director Buzzebee Co., Ltd. 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     -ไมม-ี  

การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน      -ไมม-ี   

 การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  -ไมม-ี 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท  ของตนเอง     -ไมม-ี   

    ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  -ไมม-ี 

ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหาร    -ไมม-ี  

 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)       9          Star Universal Network Public Company Limited 

 



                                                                                                                   รายงานประจาํปี  2563 

    ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู 

ตําแหนง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรม การตรวจสอบ 

อายุ     50 ป 

ปท่ีเขาดํารงตําแหนง  2563  

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปริญญาเอก สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร  

 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (ติดตามระบบสารสนเทศ)  

  มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ 

 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

คุณสมบัติทางวิชาชีพ 

-ไมม-ี 

ประสบการณการทํางาน ในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 2563 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ /       บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2560 – ปจจุบัน รองอธิการบด ี            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

     ประธานเจาหนาท่ีบริหาร        วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  

 2559 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ /     บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน) 

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

   กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 2556 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ     สถาบันคุมครองเงินฝาก 

   คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีดานการตรวจสอบ /   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ  

   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี / 

   คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีดานการตรวจสอบ CPA / 

   คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีดานการพัฒนากรณีศึกษาเพ่ือการแขงขัน 

     การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน      

 2559 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ /     บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน) 

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน      -ไมม-ี   

 การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  -ไมม-ี 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท  ของตนเอง     -ไมม-ี   

    ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  -ไมม-ี 

ความสัมพันธทางครอบครัวกบักรรมการและผูบริหาร    -ไมม-ี  
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พลเอก ธนสร ปองอาณา 

ตําแหนง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

อายุ     65 ป 

ปท่ีเขาดํารงตําแหนง  2560  

คุณวุฒิการศึกษา  

 ประกาศนียบัตรช้ันสูง วปม., วปอ.2556, วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 เสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ปริญญาตรี วทบ.(ทบ.) วิศวะเครื่องกล, โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

คุณสมบัติทางวิชาชีพ 

-ไมม-ี 

ประสบการณการทํางาน ในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 2560 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ /   บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2560 – ปจจุบัน  ท่ีปรึกษาพิเศษ   กองบัญชาการ กองทัพไทย 

 2559 – 2560  รองผูบัญชาการ   หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ กองทัพไทย 

 2556 – 2558  ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ   กองบัญชาการ กองทัพไทย  

 การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     -ไมม-ี  

การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน      -ไมม-ี   

 การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  -ไมม-ี 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท  ของตนเอง     -ไมม-ี   

    ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  -ไมม-ี 

ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหาร    -ไมม-ี  
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นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล 

ตําแหนง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

   กํากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 

อายุ     57 ป 

ปท่ีเขาดํารงตําแหนง  2560  

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

คุณสมบัติทางวิชาชีพ 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย 

 ผูตรวจสอบภายใน (CPIAT) ประเทศไทย 

ประสบการณการทํางาน ในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 2560 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

   ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ 

 2556 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) 

   ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 2558 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บริษัท เอเพ็กซ ดิเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 2558 – ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ     บริษัท สมารท คอนซัลติ้ง แอนด เซอรวิสเซส จํากัด 
 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน      

 2556 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) 

   ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 2558 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บริษัท เอเพ็กซ ดิเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน      -ไมม-ี   

 การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  -ไมม-ี 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท  ของตนเอง     -ไมม-ี   

    ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  -ไมม-ี 

ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหาร    -ไมม-ี  
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

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

ฯ”) กอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2533 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสุขภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคา “STAR” 

จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมุงเนนเคร่ืองสุขภัณฑที่อยูในตลาดระดับกลางถึงระดับบน มีโรงงานผลิตตั้งอยูที่

จังหวัดสระบุรี ตอมาไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 และจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพย เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548 บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจในหลายดาน อันไดแก ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง 

ธุรกิจผลิตและจําหนายเคร่ืองสุขภัณฑ และธุรกิจดานสื่อและการประชาสัมพันธ   

ในป 2560 รายไดจากธุรกิจจําหนายสุขภัณฑยังคงเปนรายไดหลักของบริษัทฯ จนถึงสิ้นไตรมาสที่ 2/2560 บริษัทฯ ได

ทําการจําหนายธุรกิจสวนนี้ทั้งหมดใหบุคคลภายนอก ทําใหชวงคร่ึงปหลังของป 2560 บริษัทฯ มีเพียงรายไดจากธุรกิจ

จําหนายวัสดุกอสรางและผูใหบริการดานงานวิศวกรรมซึ่งเกิดจากการดําเนินการของบริษัทฯ และธุรกิจดานสื่อและการ

ประชาสัมพันธซึ่งดําเนินการโดยบริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด (บริษัทถือหุน 100%) สวนรายไดจากสัญญาการบริหาร

จัดการคัดแยกและรีไซเคิลขยะจากชุมชนและอุตสาหกรรม ที่เมืองเพิรธ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งดําเนินการโดย Star 

Shenton Energy Pty., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2560 (บริษัทฯ ถือหุน 60%) มีการเร่ิมรับรูรายไดในไตร

มาสที่ 4/2560  

 ทั้งนี้ภาพรวม ป 2563 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ไดมีการดําเนินธุรกิจและลงทุนตาม

แนวทางที่ไดวางไว คือ Existing : “ปจจุบัน” ธุรกิจปจจุบันที่บริษัทดําเนินอยู เชน ธุรกิจTrading และ ธุรกิจWaste 

Management Efficient: “ประสิทธิภาพ” โดยเพิ่มประสิทธิภาพ ในฝายปฏิบัติการณ และ การลงทุนในธุรกิจใหม Expand: 

“ขยาย” โดยขยายธุรกิจ ที่ตอยอดธุรกิจปจจุบัน และ ขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบานใน CLMV ตามแนวทางดังกลาว 

บริษัท ไดพยายามดําเนินการแกไขปญหาตางๆของธุรกิจ “ปจจุบัน” ที่ดําเนินอยู ใหไดรายไดจากเงินที่บริษัทไดลงทุนไป

กลับมาอยางตอเนื่อง รวมถึงไดพยายามดําเนินการแผนที่จะ”ขยาย” และ ปรับเปลี่ยนธุรกิจที่ดําเนินการอยูไปยังธุรกิจใหมที่มี

โอกาสเติบโตมากกวาในอนาคต จากการใชเวลาศึกษาความเปนไปได ( Feasibility Study) ของธุรกิจบริการอ่ืนและธุรกิจ

ขนสง อยางรอบครอบ  

วิสัยทัศน 

  “เปนผูนําในธุรกิจดานการบริการ และ ขนสง ดวยการบริหาร และ การลงทุน อยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้ง

ในไทยและตางประเทศ” 

พันธกิจ 

(1) สรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุน โดยเนนการสรางผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยางตอเนื่อง  

(2) ไมหยุดยั้งที่จะแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหมในธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อสรางการเติบโตและขยายฐานธุรกิจใหกับผูถือ

หุน  

(3) ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

1) การเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุนและการออกหลักทรัพย 

ป 2559 

 ในระหวางป 2559 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเงินที่ไดรับชําระแลวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ STAR – 

W2 เปนหุนสามัญทํา ใหทุนจดทะเบียน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 

119,000,044.10 บาท (แบงออกเปน 170,000,063 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท) และมีทุนจดทะเบียนชําระ

แลวจํานวน 118,522,905.20 บาท (จํานวนหุนสามัญ 169,318,436 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท) เพิ่มข้ึนจาก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง 95,210,535.70 บาท (จํานวนหุนสามัญ 136,015,051 

หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท) 

ป 2560 

 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2560 มีมติที่สําคัญ ดังนี้  

 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 119,000,044.10 บาท (แบงออกเปน 169,318,436 หุน 

มูลคาหุนละ 0.70 บาท)  เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 118,522,905.20 บาท (จํานวนหุนสามัญ 

169,318,436 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท) โดยการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 477,138.90 บาท 

(จํานวน 681,627 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท) โดยการตัดหุนสามัญที่จดทะเบียนไวแลวแตยัง

ไมไดจําหนาย   

 มีมติอนุมัติ การ เพิ่ มทุนจดทะเบียนของบ ริษัทจากเดิมจํ านวน 118,522,905.20 บาท เปน 

189,636,647.90 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 101,591,061 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 

บาท โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) 

  

 มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 101,591,061 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

0.70 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวนการจัดสรร 5 หุน

เดิมตอ 3 หุนใหม ราคาขายหุนละ 3 บาททั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูถือ

หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) จํานวน 101,591,061หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 

บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 3 บาท และบริษัทไดดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวแกผูถือ

หุนที่จองซื้อเปนจํานวนทั้งสิ้น 101,591,061 หุน โดยบริษัทไดรับชําระเงินคาหุนดังกลาวหลังจากหัก

คาใชจายที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 302,447,993.00 บาท บริษัทไดดําเนินการจด

ทะเบียนเพิ่มทุนที่เรียกและชําระแลวในหุนที่เพิ่มข้ึนจํานวน 71,113,742.70 บาท กับกระทรวงพาณิชย

เปนที่เรียบรอยแลวในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 

 วันที่ 30 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไดรายงานการใชทุนจากการออกหุนกูแปลงสภาพ STAR-W2 แกผูถือหุนเดิม

ของบริษัท โดยกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จํานวน 67,098,569.97 บาท โดยมี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 29,481,246.53 บาท 
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 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ไดรายงานการใชทุนจากการออกหุนกูแปลงสภาพ STAR-W2 แกผูถือหุน

เดิมของบริษัท โดยกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จํานวน 29,481,246.53บาท 

โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 0.00 บาท 

 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายหุนของบริษัทยอยในประเทศออสเตรเลีย จากผูขาย

จํานวน 30,000,060 หุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ในมูลคา 8 ลานเหรียญออสเตรเลีย (คิดเปนเงินบาท เทากับ 

214.38 ลานบาท) โดยใชเงินตามวัตถุประสงคจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัท และรับโอนหุนจํานวน

ดังกลาวขางตน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560  

 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติออกหุนกูวงเงิน 500 ลานบาท (ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน

คร้ังที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 มีมติเปนเอกฉันทใหบริษัทดําเนินการออก หุนกูดังกลาว) 

ป 2561 

 วันที่ 24 มกราคม 2561 บริษัทฯ ไดรายงานการใชทุนจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามมติที่

ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 จํานวน 101,591,061 หุน ซึ่งไดรับเงิน

จากการเพิ่มทุนดังกลาว จํานวน 304,773,183.0 บาท โดยมีวัตถุประสงคและจํานวนเงินที่ใชไปดังนี้ 

  1. สําหรับธุรกิจจัดจําหนายวัสดุและอุปกรณเก่ียวกับงานกอสราง จํานวน 30.0 ลาน 

 2. ลงทุนในธุรกิจที่มั่นคงและสรางผลตอบแทนอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนในธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ธุรกิจพลังงานและธุรกิจคัดแยก กําจัดและรีไซเคิลขยะ จํานวน 245.0 ลานบาท 

 3. เงินทุนหมุนเวียน จํานวน 30.0 ลานบาท  

โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 0.00 บาท 

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 มีมติที่สําคัญดังนี้  

 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทคร้ังที่ 3 (STAR-W3) เพื่อ

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวนไมเกิน 135,454,748 หนวย โดยไมคิดมูลคาและมีอัตราการจัดสรร

เทากับ 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิเทากับ 4 บาทตอหุน และใบสําคัญ

แสดงสิทธิมีอายุ 2 ป นับตั้งแตวันที่ออกและเสนอขาย  

 มีมติการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม จํานวน 189,636,647.90 บาท เปน 

284,454,971.50 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 135,454,748 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 

0.70 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทคร้ังที่ 3 (STAR-

W3) 

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2561 มีมติที่สําคัญดังนี้ 

 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 322,954,971.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 284,454,971.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 55,000,000 หุน มูลคาที่

ตราไวหุนละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยบริษัทจดทะเบียนการเพิ่มทุน ซึ่งได

จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
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2) การพัฒนาที่สําคัญ 

ป 2558 

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ไดจัดตั้งและเขาถือหุน บริษัทยอย บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด ซึ่ง

เปนธุรกิจดานสื่อและการประชาสัมพันธเพื่อเสริมความแข็งแกรงใหกับผลิตภัณฑ STAR และขยายโอกาสและ

กระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจดานสื่อโฆษณานอกบาน เพื่อเสริมกลยุทธดานสื่อและการประชาสัมพันธและ

กระจายความเสี่ยงการลงทุนไปสูธุรกิจใหม (ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 จํานวน 10,000,000.00 

บาท โดยมีบริษัทฯ เปนผูถือหุน100%) โดยในป 2559 ไดมีการทําสัญญาลงทุนปายโฆษณาในหาดปาตอง 

จังหวัดภูเก็ตและรับรูรายไดแลวในไตรมาสที่ 4/2558 และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 บริษัทฯไดลดทุนจด

ทะเบียนเปน 5,000,000.00 ลานบาท 

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ไดจัดตั้งและเขาถือหุน บริษัทยอย บริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศ

ไทย) จํากัด เพื่อรับโอนธุรกิจดานการผลิตและจําหนายสุขภัณฑ (ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

จํานวน 134,029,800.00 บาท โดยมีบริษัทฯ เปนผูถือหุน 100 % ตอมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ไดจด

ทะเบียนลดทุนจากเดิมเปนจํานวน 129,529,800.00 บาท) 

ป 2559 

 ป 2559 บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางองคกรใหม บริษัทฯ ไดขยายจากธุรกิจเดิมในการเปนผูจําหนาย

เคร่ืองสุขภัณฑในประเทศและตางประเทศ ขยายสายผลิตภัณฑเขาสูการเปนผูจําหนายวัสดุกอสรางและผูให

บริการดานงานวิศวกรรม โดยโอนยายธุรกิจการผลิตและจําหนายเคร่ืองสุขภัณฑที่เปนธุรกิจเดิมจัดตั้งเปน

บริษัทยอย บริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) จํากัด ใหเปนสวนหนึ่งของสายผลิตภัณฑวัสดุกอสราง

พรอมกับตั้งบริษัทยอย บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด เพื่อเสริมกลยุทธดานสื่อและการประชาสัมพันธและ

กระจายความเสี่ยงการลงทนุไปสูธุรกิจใหม 

ป 2560 

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนบริษัทยอยเพิ่มเติมคือบริษัท สตาร เอ็นเนอรจีคอรป จํากัด 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท บริษัทถือหุน 100% เพื่อดําเนินธุรกิจดานพลังงาน  

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนบริษัทยอยเพิ่มเติมคือบริษัท สตาร พร็อพเพอรตี้ คอรป 

จํากัด ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท บริษัทถือหุน 100% เพื่อดําเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย เม่ือ

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท สตารเกมส จํากัด 

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ไดยายที่ตั้งของบริษัทฯ ดังนี้ 

เดิม เลขที่ 410/7-9 ถนนรัชดาภิเษก 22 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

ใหม เลขที่ 128/200 ชั้น 18 เจ อาคารพญาไทพลาซา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ดังนี้ 

เดิม บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จํากัด (มหาชน)  

ใหม บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
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                                                                                                                   รายงานประจาํปี  2563 

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) 

จํากัด ทั้งจํานวนใหกับบุคคลภายนอก 

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2560 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ลงทุนในหุนสามัญ

ของ Star Shenton Energy Pty., Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจทางดานการคัดแยกและรีไซเคิลขยะชุมชนและขยะ

อุตสาหกรรม ตั้งอยูที่เมืองเพิรท ประเทศออสเตรเลียจํานวน 30,000,060 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของ

ทุนจดทะเบียนของ Star Shenton Energy Pty., Ltd. รวมเปนเงินทั้งสิ้น 214.38 ลานบาทโดยเมื่อวันที่ 3 

ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ไดรับโอนหุนสามัญของ Star Shenton Energy Pty., Ltd. จํานวนดังกลาวเรียบรอย

แลว 

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ไดยายที่ตั้งของบริษัทฯ ดังนี้ 

เดิม เลขที่ 128/200 ชั้น 18 เจ อาคารพญาไทพลาซา แขวงทุงพญาไท 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 จํากัด

และไดจดทะเบียนเลิกกิจการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไดอนุมัติทํารายการเงินใหความชวยเหลือทางการเงินแกกิจการในประเทศ

รายหนึ่ง ซึ่งไมไดมีความสัมพันธใดกับบริษัท ในรูปแบบตั๋วแลกเงิน จํานวน 25.0 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

6.25%  

 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไดอนุมัติทํารายการเงินใหความชวยเหลือทางการเงินแกกิจการในประเทศ

รายหนึ่ง ในรูปแบบตั๋วแลกเงิน จํานวน 20.0 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 6.25% 

 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ บริษัทฯ ไดอนุมัติทํารายการเงินใหความชวยเหลือทางการเงินแกกิจการใน

ประเทศรายหนึ่ง ในรูปแบบสัญญากูยืม จํานวน 5.0 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 7.0% 

ป 2561 

 วันที่ 9 มกราคม 2561 บริษัทฯ ไดอนุมัติทํารายการเงินใหความชวยเหลือทางการเงินแกกิจการในประเทศราย

หนึ่ง ในรูปแบบสัญญากูยืม จํานวน 3.0 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 7.0% 

 วันที่ 23 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ บริษัทฯ ไดอนุมัติทํารายการเงินใหความชวยเหลือทางการเงินแกกิจการใน

ประเทศรายหนึ่ง ในรูปแบบตัว๋สัญญาใชเงิน จํานวน 50.0 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 8.50% 

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ไดอนุมัติทํารายการเงินใหความชวยเหลือทางการเงินแกกิจการในประเทศ

รายหนึ่งในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 7.50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 8.50% 

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ไดอนุมัติทํารายการเงินใหความชวยเหลือทางการเงินแกกิจการในประเทศ

รายหนึ่ง ในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 48.0 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 8.5% 

 วันที่ 27 กันยายน 2561 บริษัทฯ ไดรับชําระคืนเงินกูยืมจากกิจการอ่ืนในประเทศจํานวน 7.50 ลานบาทพรอม

ดอกเบี้ย ซึ่งไดอนุมัติทํารายการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
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 วันที่ 30 กันยายน 2561 ไดรับชําระคืนเงินกูยืมจากกิจการอ่ืนในประเทศจํานวน 50.0 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย 

ซึ่งไดอนุมัติทํารายการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 

 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนตั๋วแลกเงินซึ่งไดอนุมัติทํารายการเม่ือวันที่ 12 และ 15 ธันวาคม 

2560 เปนตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 45.0 ลานบาท 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดรับชําระคืนเงินกูยืมจากกิจการอ่ืนในประเทศจํานวน 5.0, 3.0 และ 48.0 ลานบาท

ตามลําดับ พรอมดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทไดอนุมัติทํารายการเม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2560 วันที่ 9 มกราคม 2561 

และวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตามลําดับ 

 ป 2562 

 วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดปรับรวมเงินกูตามตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 48.0, 95.0 และ 62.0 ลานบาท เปน

บันทึกขอตกลงเงินกู จํานวน 202.0 ลานบาท โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 8.50 โดยในวันท่ี 19 ธันวาคม 2563 ผูกูตก

ลงชําระคืนเงินกูบางสวนพรอมดอกเบ้ีย ทําใหมียอดเงินกูคงเหลือจํานวน 200.0 ลานบาท พรอมแผนการชําระคืนเงิน

ตน โดยจายเปนเช็คลวงหนาแยกเงินตนและดอกเบ้ีย ดังน้ี 

 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินตนจํานวน 15.0 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 8.50 

 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินตนจํานวน 25.0 พรอมดอกเบ้ียรอยละ 8.50 

 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 30 กันยายน 2563 เงินตนจํานวน 30.0 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 8.50 

 ครั้งท่ี 4 วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 เงินตนจํานวน 130.0 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 8.50 

โดยกิจการอ่ืนในประเทศรายดังกลาว ไดมีหลักทรัพยค้ําประกัน ดังตอไปน้ี 

1. หุนของบริษัทเอกชนในประเทศออสเตรเลีย จํานวน 23,900,000 หุน คิดเปนรอยละ 10.25% ของหุนท้ังหมด ณ 

วันท่ีทําสัญญามีมูลคาหุนละ 0.20 ดอลลารออสเตรเลีย อัตราแลกเปลี่ยน 20.3442 บาทตอ 1 ออสเตรเลีย คิดเปน 

97,245,276 บาท (เกาสิบเจ็ดลานสองแสนสี่หมื่นหาพันสองรอยเจ็ดสิบหกบาทถวน) ซึ่งเปนราคาปดลาสุด ณ วันท่ีทํา

สัญญาน้ี โดยผูกูไดสงมอบหลักฐานการโอนหุนดังกลาวใหแกผูใหกู แลวเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2562 เพ่ือยึดถือไวเปน

หลักประกัน และในวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 หุนดังกลาวไดเขาจดทะเบียนใน Australian Stock Exchange (ASX) เปน

ท่ีเรียบรอย 

2. หุนของบริษัทเอกชนในประเทศออสเตรเลีย จํานวนท้ังสิ้น 20,000,030 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 40 ของหุนท้ังหมด ณ 

วันทําสัญญามีมูลคา 130,355,400.64 (หน่ึงรอยสามสิบลานสามแสนหาหมื่นหาพันสี่รอยบาทหกสิบสี่สตางค) ซึ่ง

พิจารณาจากรายงานประเมินมูลคาสินทรัพยของบริษัทดังกลาวลาสุดในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยผูกูไดดําเนินการ

โอนหุนใหแกผูใหกู เพ่ือยึดถือไวเปนหลักประกัน ท้ังน้ี ผูกูไดสงมอบหลักฐานการโอนหุนดังกลาวใหแกผูใหกู เมื่อวันท่ี 

10 สิงหาคม 2561 

 วันท่ี 19 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดรับชําระคืนเงินตนตามบันทึกขอตกลงเงินกู ฉบับลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 

จํานวน 2.0 ลานบาทพรอมดอกเบ้ีย  

ป 2563  

 วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีในประเทศแหงหน่ึงตามบันทึกขอตกลงเงินกู ฉบับลงวันท่ี 

11 ธันวาคม 2562 จํานวน 15.0 ลานบาท พรอมดอกเบ้ีย  
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 วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีในประเทศแหงหน่ึงตามบันทึกขอตกลงเงินกู ฉบับลง

วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 จํานวน 25.0 ลานบาท พรอมดอกเบ้ีย  

 เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 ไดยายท่ีตั้งของบริษัทฯ ดังน้ี 

เดิม เลขท่ี 57 อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ หองเลขท่ี 1607A ช้ันท่ี 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต   

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ใหม เลขท่ี 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ช้ันท่ี 3 หองเลขท่ี 302 ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวน

หลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ไดรับคืนเงินตนจํานวน 29.20 ลานบาทพรอมดอกเบ้ีย จากลูกหน้ีเงินกูยืมระยะ

สั้นในประเทศแหงหน่ึง คงเหลือ 59.05 ลานบาท 
 

 วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีในประเทศแหงหน่ึงตามบันทึกขอตกลงเงินกู ฉบับลง

วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 จํานวน 30.0 ลานบาท พรอมดอกเบ้ีย  
 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติใหเปลี่ยนแปลง

ขอตกลงทางการเงินแกลูกหน้ีในประเทศแหงหน่ึงจากตั๋วแลกเงิน เปนบันทึกขอตกลงหลัก (Master Agreement) 

จํานวน 64.05 ลานบาท 
 

 จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติปรับแผนการชําระ

หน้ีแกลูกหน้ีในประเทศรายหน่ึงตามบันทึกขอตกลงเงินกู ฉบับลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 โดยขยายเวลาการชําระ

หน้ีงวดสุดทาย จํานวน 130.0 ลานบาท (อางถึงหนังสือท่ี EC 030/2563 เรื่อง ปรับแผนการชําระหน้ี ฉบับลงวันท่ี 

16 ธันวาคม 2563 ตามท่ีไดแจงผานระบบนําสงขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)  
 

 วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีในประเทศแหงหน่ึงตามบันทึกขอตกลงเงินกู ฉบับลงวันท่ี 

11 ธันวาคม 2562 จํานวน 30.0 ลานบาท พรอมดอกเบ้ีย  
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการประกอบธุรกิจใน 3 กลุมธุรกิจ คือ  

(1) กลุมธุรกิจจําหนายและใหบริการงานดานวิศวกรรม 

(2) กลุมธุรกิจบริการสื่อและประชาสัมพันธ 

(3) กลุมธุรกิจบริหารจัดการขยะ รีไซเคิล 

โดยมีการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม ดังนี้ 

 

หมายเหตุ ไมมีบุคคลท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมเกินรอยละ 10 

 

 

 

 

 

 

 

40%

60%100%100%

บริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จาํกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 322.95 ล้านบาท

ทุนชาํระแล้ว 189.64 ล้านบาท

บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จาํกัด

ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท

ทุนชาํระแล้ว 5.00 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจบริการสื�อ

และประชาสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ เกมส์ จาํกัด

ทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท

ทุนชาํระแล้ว 10.00 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจจาํหน่ายและ

ให้บริการงานด้านวศิวกรรม

กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการขยะ รีไซเคิล

Star Shenton Energy Pty., Ltd.

ทุนจดทะเบียน 8.00 ล้าน AUD

ทุนชาํระแล้ว 8.00 ล้าน AUD

 บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ย ีจาํกัด 39.99%

 Aurigen Group 0.01%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสรางรายได  

โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตั้งแตป 2561 - ป 2563 สามารถจําแนกตามกลุม

ธุรกิจไดดังนี้ 

สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจ ดําเนินการโดย 

%  

การถือหุน 

ของบริษัท 

รายได (ลานบาท) 

ป 2563 % ป 2562 % ป 2561 % 

รายไดจากการจําหนาย

และใหบริการงานดาน

วิศวกรรม 

บริ ษัท สตาร  ยู นิ เวอรแซล 

เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

- - - - - 0.75 1.13 

รายไดจากการบริการส่ือ

และประชาสัมพันธ 

บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด 100.00 - - 3.89 100 5.93 8.96 

ราย ได จากการบริหาร

จัดการขยะรีไซเคิล 

Star Shenton Energy Pty., 

Ltd. 

60.00 - - - - 59.49 89.91 

รวมท้ังส้ิน    - - 3.89 100 66.17 100 

กลุมธุรกิจจําหนายและใหบริการงานดานวิศวกรรม 

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

ข้ึนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท โดยธุรกิจเดิมของบริษัท คือ การผลิตและจําหนายเคร่ือง

สุขภัณฑ ภายใตเคร่ืองหมายการคา STAR ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น 

189,636,647.90 บาท ตอมาในไตรมาสที่ 3/2560 บริษัทไดทําการปรับโครงสรางทางธุรกิจคร้ังสําคัญโดยการจําหนายธุรกิจ

สุขภัณฑออกไป เพื่อมุงในธุรกิจเทรดดิ้งดานการจัดหาวัสดุกอสรางและใหบริการดานวิศวกรรมและเร่ิมรับรูรายไดนับแตนั้นมา 

 ตอมาในป 2561 บริษัทฯ ไดรับงานจางงานระบบไฟฟาและสื่อสารกับโครงการแหงหนึ่ง ดวยมูลคาตามสัญญา 

100.85 ลานบาท และบริษัทฯ ไดทําการจางเหมาชวงใหกับบริษัทผูรับเหมารายหนึ่งในการกอสรางงานระบบดังกลาว ใหแลว

เสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 แตผูรับเหมารายดังกลาวไมไดดําเนินการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดและได

เบิกเงินตามงวดงานไปหลายครา ตอมาในปเดียวกันบริษัทฯ ไดแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินคดีกับบริษัทผูรับเหมาเพื่อเรียก

คาเสียหายจากการทํางานไมแลวเสร็จ ในป 2563 ศาลไดมีคําสั่งใหจําเลยจายชําระเงินจํานวน 41.52 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย

ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  

กลุมธุรกิจบริการสื่อและประชาสัมพันธ 

บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด กอตั้งข้ึนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 โดยในระหวางป 2561 ไดดําเนินธุรกิจปายโฆษณา

ทั้งหมด 30 ปายบริเวณหาดปาตองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเปนงานตอเนื่องจากป 2560 แตเนื่องจากที่ตั้งเปนพื้นที่ที่มีการแขงขันสูงให

ราคาคาเชาปายโฆษณาไมสูงนัก และการลงทุนในการเชาพื้นที่เพื่อติดตั้งปายก็มีราคาที่สูงเชนกัน ทําใหเมื่อสัญญาปายโฆษณา

ที่บริษัทไดรับสิทธิครบกําหนดอายุสัญญาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผานมาและบริษัทฯ จึงมิไดทําการตอสัญญาใด ๆ 
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กลุมธุรกิจบริหารจัดการขยะ รีไซเคิล 

1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ในชวงปลายป 2560 บริษัทได เขา ถือหุน 60% ใน Star Shenton Energy Pty., Ltd. (“Shenton”) เพื่อเขา

ดําเนินการธุรกิจรีไซเคิลครบวงจรในเมืองเพิรธ ประเทศออสเตรเลีย โดย Shenton ถือหุน 100% ในกิจการ Brock waste 

Entities ซ่ึงเปนกิจการที่ไดรับสัญญาสัมปทานกําจัดขยะชุมชนจากหนวยงานของรัฐบาลคือ Western Metropolitan 

Regional Council (WMRC) และ City of Sterling (CoS) โดยเปนสัญญาระยะยาวอายุ 20 ป Shenton มีความสามารถใน

การกําจัดขยะรวม 55,000 ตันตอป 

  

  

Shenton อยูในข้ันตอนการเตรียมความพรอมเพื่อนําไปสูการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยอีกคร้ังภายหลังจากการยุติการเดิน

เคร่ืองจักรเนื่องจากมีขอพิพาทในการตีความเงื่อนไขในสัญญาบริหารจัดการขยะกับคูสัญญา โดยปจจุบันอยูระหวางการเจรจา

ไกลเกลี่ย นอกจากนี้ Shenton ยังพิจารณาการใหบริการที่ครบวงจรมากข้ึน เพื่อสนองตอบความตองการใชบริการรีไซเคิลที่

เมืองเพิรธ ที่มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง 

ในป 2561 ภายจากบริษัทฯ ไดรับโอนหุนของบริษัทยอยเรียบรอยแลว คูคาทั้ง 2 รายในประเทศออสเตรเลีย ไดยื่น

เร่ืองขอใหศาลในประเทศออสเตรเลีย ตีความขอสัญญาบริการคัดแยกขยะ (Waste Supply Agreement) ในเร่ืองการปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขบังคับกอนการเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย (condition precedent to the Final Completion) และขอใหศาลมี

คําสั่งคุมครองการเรียกชําระเงินคาบริการคัดแยกขยะแกบริษัท ตอมาในเดือนสิงหาคม 2562 ผลคําพิพากษาของศาลอุทธรณ

ตัดสินวาบริษัทแพคดี บริษัทยอยตองจายชดเชยคาดําเนินการทางคดีใหแกหนวยงานของรัฐบาลในประเทศออสเตรเลียเปน

จํานวนเงิน 372,000 ดอลลารออสเตรเลีย ซึ่งบริษัทไดรับรูเปนคาใชจายและจายคาชดเชยดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลวในปนี้ 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)       22          Star Universal Network Public Company Limited 

 



                                                                                                                   รายงานประจาํปี  2563 

อยางไรก็ตามสัญญาคัดแยก กําจัด และรีไซเคิลขยะ (Waste Supply Agreement) ไมไดถูกยกเลิกจากผลคําตัดสินดังกลาว 

ปจจุบัน อยูในข้ันตอนการเจรจากับคูสัญญาเพื่อนําไปสูการบริหารงานใหเกิดรายไดในอนาคต 
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ปจจัยความเสี่ยง  

1. ความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

1.1 กลุมธุรกิจจําหนายและใหบริการงานดานวิศวกรรม 

การแกวงของราคาสินคาซึ่งสวนใหญเปนสินคาโภคภัณฑที่มีความเคลื่อนไหวของราคาตามตลาดโลกและเนื่องจาก

สินคาเหลานี้หลายรายการไดถูกนําเขามาจากตางประเทศ จึงทําใหธุรกิจนี้มีความเสี่ยงเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยน 

1.2  กลุมธุรกิจสื่อ  

  ภายหลังจากการหมดสัมปทานธุรกิจปายโฆษณาในปกอนหนา บริษัทในกลุมสื่อไดศึกษาหาโอกาสทางธุรกิจ

ดานสื่อโดยมีการริเร่ิมการลงทุนในการผลิตสื่อในปลายป 2563 เนื่องจากธุรกิจการผลิต Content เปนธุรกิจใหม จึงได

ลดผลกระทบจากความเสี่ยงโดยการพิจารณาลงทุนกับผูผลิตที่มีประสบการณเพื่อเปนการสรางโอกาสในการเขาสู

ธุรกิจนี้ บริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงและพิจารณาถึงแผนงาน กลยุทธและเงินลงทุนในโครงการ และเพื่อเปนการ

ลดผลกระทบและพิจารณาถึงแนวทางในการบริหารความเสี่ยงบริษัทจึงไดพิจารณาถึงความเหมาะสมของจํานวนเงิน

ลงทุนเทียบกับโอกาสทางธุรกิจตามอัตราสวนการลงทุนเปรียบเทียบกับทั้งโครงการ 

1.3 กลุมธุรกิจ Trading และ ขนสง 

   ธุรกิจ Trading และ ขนสง เปนธุรกิจที่พึ่งพิงคูคาในการสรางรายไดและผลกําไร เมื่อบริษัทไดเขาสูธุรกิจ

ดังกลาว บริษัทจึงมีการดําเนินการในการวางแผนการลดผลกระทบของความเสี่ยงรวมกับคูคาในการใหมีหลักประกัน

รายไดลวงหนา และยังมีแผนการขยายตอยอดใหมีแหลงรายไดหลากหลายชองทางมากข้ึนในอนาคต 

1.4 กลุมธุรกิจบริหารจัดการขยะ รีไซเคิล 

  ในการดําเนินธุรกิจทุกประเภทจะตองประสบปญหาทางดานความเสี่ยงอยูตลอดเวลา ข้ึนอยูกับลักษณะ

ของประเภทของธุรกิจ และธุรกรรมที่เกิดข้ึน ธุรกิจการจัดการบริหารขยะของบริษัทฯ ก็เชนเดียวกัน ทั้งนี้ความเสี่ยงที่

เกิดข้ึนสามารถจัดหมวดหมูและแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังตอไปนี้ 

1) ความเสี่ยงทางดานอุตสาหกรรม 

ปจจัยความเสี่ยง 

เนื่องจากนโยบายของเทศบาลในพื้นที่ที่บริษัทดําเนินธุรกิจที่ประเทศออสเตรเลียมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการสงเสริม

ใหตนทางทําการคัดแยกขยะออกเปน 3 ประเภท (3 Bin System) ซึ่งอาจกระทบกับธุรกิจขยะรีไซเคิลได 

ผลกระทบ 

เมื่อมีการดําเนินการนโยบายแยกถังขยะเปนไปอยางทั่วถึงลักษณะของขยะ(Waste Characteristic) จะแตกตางไป 

วัตถุดิบที่จะเขามาในโรงงานก็จะแตกตางไป  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ตามนโนบายของเทศบาลที่ประเทศออสเตรเลีย ที่สนับสนุนใหมีการแยกขยะจากตนทางโดยมีการเพิ่มถังขยะ 3 

ประเภท ประกอบดวย 1. ถังสีเขียวประเภทอาหารและออแกนิค- Food and Organic (FOCO)  2. ถังสีเหลืองประเภทรี

ไซเคิล และ 3. ถังสีแดงประเภทขยะทั่วไป ซึ่งจะทําใหวัตถุดิบของขยะที่จะไดรับเขาและวิธีการจัดการขยะแตกตางไป ทาง
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บริษัทฯ ไดตระหนักทราบถึงทิศทางดังกลาวและไดเตรียมการ รูปแบบและขบวนการของโรงงานเพื่อเตรียมความพรอม

ดังกลาว นอกจากนี้โรงงานของบริษัทฯ มีความสามารถแยกขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลแลว โรงงานเองมีศักยภาพที่เหมาะสม

ในดานขบวนการกําจัดและลดขยะในรูปแบบ FOCO ไดเปนอยางดี ดวยเคร่ืองจักรและกระบวนการทางเคมีที่แปลงวัตถุออแก

นิคใหเปนแก็สชีวภาพและนํามาผลิตไฟฟาได ทั้งนี้บริษัทจึงมีการเตรียมการทั้งระบบภายใน และติดตอลูกคาเพื่อรองรับบริการ

ในการกําจัดขยะประเภท FOCO ได 

2) ความเสี่ยงทางดานความเสียหายของเคร่ืองจักรหรืออุบัติเหต ุ

ปจจัยความเสี่ยง 

โรงงานของบริษัทมีอุปกรณและเคร่ืองจักรเปนเคร่ืองมือหลักที่มีความซับซอนในการดําเนินการคัดแยก และแปรสภาพ

ขยะ ดังนั้นมีความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุตออุปกรณและเคร่ืองจักร ไมวาจะเกิดข้ึนดวยการสภาพการ

ใชงาน หรือจากผูปฏิบัติงาน 

ผลกระทบ 

หากเกิดการหยุดปฏิบัติงานจะทําใหเกิดความเสียหายคือ บริษัทไมสามารถใหบริการตอคูสัญญาได และจะสูญเสีย

รายได 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีซอฟตแวรการติดตามการทํางานของแตละระบบ ซึ่งสามารถตรวจพบความผิดปกติไดแตเนิ่นๆ ซึ่งจะปองกัน

ไมใหเกิดปญหาหรือความเสียหายของระบบได ทําใหการแกไขปญหาเปนไปไดทันทวงที และลดคาใชจายจากการซอมบํารุงได 

นอกจากนี้บริษัทไดสํารองอุปกรณ และอะไหลสําหรับระบบหลัก เชน ระบบ Trommel หรือ ระบบการแปรสภาพ (Bio 

Conversion) นอกเหนือไปจากการติดตามการทํางานของระบบตางๆ อยางตอเนื่องแลว บริษัทยังมีตารางการบํารุงรักษา 

(Maintenance Schedule) เปนระยะเพื่อปองกันความเสียหายของเคร่ืองจักร และอุปกรณ และทายสุดหากเกิดสุดวิสัย 

บริษัทยังไดทําประกันภัยครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

3. ความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ปจจัยความเสี่ยง 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินบาทและเงินเหรียญออสเตรเลีย 

ผลกระทบ 

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนไมกอใหเกิดกระทบโดยตรงตอผลประกอบการของบริษัทเนื่องจากบริษัทมีรายรับและรายจาย

เปนสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียทั้งหมด อยางไรก็ตามอาจสงผลตอการรับรูผลประกอบการ (Consolidation) ของบริษัทแมซึ่ง

เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ในระยะสั้นทางบริษัทแมคือ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ยังไมมีความจําเปนที่จะตองจัดทํา

การปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะไมไดสงผลตอกระแสเงินสด อยางไรก็ตามบริษัทแมอาจตองพิจารณาการ

ปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาว 
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4.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาบริหารจัดการขยะ 

 ปจจัยความเสี่ยง 

 เนื่องจากสัญญาบริหารจัดการขยะเปนสัญญาระหวางบริษัทยอยกับหนวยงานเทศบาลในประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง

บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนการดําเนินการเชิงพาณิชย (Condition precedent to the final Completion) ใหเปน

ที่ยอมรับและอนุมัติจากทั้งสองหนวยงาน จึงจะสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยได ทั้งนี้ หาก Shenton ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามขอตกลงในสัญญา อาจทําใหตองรับความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาดังกลาว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทยอยไดใหบริการคัดแยก และรีไซเคิลขยะแกหนวยงานของรัฐบาล จํานวน 2 แหงในประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง

บริษัทยอยตองดําเนินการตามสัญญาบริการคัดแยกขยะเพื่อใหสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยได หากไมเปนไปตามขอตกลงใน

สัญญาบริษัทยอยอาจถูกระงับหรือยกเลิกสัญญาได อยางไรก็ดีสัญญาดังกลาวยังคงมีผลถึงปจจุบัน  
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 

1 ขอมูลทั่วไป 

1) ขอมูลทั่วไปของบริษทั 

ชื่อบริษัท  : บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

ชื่อยอหลักทรัพย : STAR 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 หองเลขที ่302 ชัน้ที่ 3 ถนนออน

นุช แขวงออนนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : รีไซเคิล จําหนายวัสดุกอสราง งานบริการดานวิศวกรรม  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000242 

หมายเลขติดตอ : โทรศัพท 0-2121-7819 

โทรสาร 0-2121-7819 

เว็บไซต  : www.staruniversalnetwork.com 

ทุนจดทะเบียน : 322,954,971.50บาท 

ทุนเรียกชําระแลว : 189,636,980.40บาท 

จํานวนหุนสามัญชาํระแลว : 270,909,972 หุน 

มูลคาที่ตราไว : 0.70 บาท 

รอบระยะเวลาบัญช ี  : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 

หมายเหต ุ : เดิมชื่อ “บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จํากัด (มหาชน)” 

2) ขอมูลทั่วไปของบริษทัยอย 

(1) ชื่อบริษัท : บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 หองเลขที ่302 ชัน้ที่ 3  ถนน

ออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 ประเภทธุรกิจ : สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ 

หมายเลขติดตอ : โทรศัพท 0-2121-7819 

โทรสาร 0-2121-7819 

 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท 

 ทุนที่เรียกชําระแลว : 5,000,000 บาท 

 สัดสวนการถือหุน : 100% 

 สถานะที่เก่ียวของกัน : บริษัทยอย 

(2) ชื่อบริษัท : บริษัท สตาร เกมส จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 หองเลขที ่302 ชัน้ที่ 3  ถนน

ออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
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หมายเลขติดตอ : โทรศัพท 0-2121-7819 

โทรสาร 0-2121-7819 

 ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 

 ทุนที่เรียกชําระแลว : 10,000,000 บาท 

 สัดสวนการถือหุน : 100% 

 สถานะที่เก่ียวของกัน : บริษัทยอย 

(3) ชื่อบริษัท : Star Shenton Energy Pty., Ltd. 

 ที่ตั้งสํานักงานใหญ : Unit 1, 48 Kelvin Road, MADDINGTON WA 6109 

 ประเภทธุรกิจ : การคัดแยก กําจัดและรีไซเคิลขยะ 

 หมายเลขติดตอ : +61 406 380 530 

 ทุนจดทะเบียน : 8,000,100.00 AUD 

 ทุนที่เรียกชําระแลว : 8,000,100.00 AUD 

 สัดสวนการถือหุน : 60% 

 สถานะที่เก่ียวของกัน : บริษัทยอย 

3) บุคคลอางอิงอ่ืนๆ 

นายทะเบยีนหลักทรัพย : 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 

บริษัทกรินทรออดิทจํากัด 

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้นที่ 24 ถนนเจริญกรุง  

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท 0-2105-4661  
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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 

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไวใน 

www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัท www.staruniversalnetwork.com 
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           ขอมูลหลักทรัพยและผูถอืหุน  

1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ดังนี้  

 ทุนจดทะเบียน  322,954,971.50 บาท แบงออกเปน  

หุนสามัญจํานวน 461,364,245 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท 

 ทุนชําระแลว  189,636,980.40 บาท แบงออกเปน 

หุนสามัญจํานวน  270,909,972 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท 

2. ผูถือหุน 

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน สัญชาติ 
จํานวนหุนท่ีถือ 

หุน % 

1. บริษัท อีเอสทีโฮลดิ้ง จํากัด ไทย 49,864,600 18.41 

2. บริษัท พีพี ไพรม จํากัด (มหาชน) ไทย 18,900,200 6.98 

3. นางยุวดี วชิรปภา ไทย 15,707,455 5.80 

4. นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต ไทย 15,111,700 5.58 

5. นายอนุโรจน เสนียประกรณไกร ไทย 11,000,000 4.06 

6. นางปยมา ชรินธร ไทย 10,821,300 3.99 

7. นางสาวสุรัชนี ลิม่อติบูลย ไทย 9,866,900 3.64 

8. นายประดิษ เวชสุวรรณ ไทย 9,415,540 3.48 

9. Mr.Chatrchai Songsaengcharoen ไทย 8,500,000 3.14 

10. นายนนทฉัตร กุลประภา ไทย 8,300,000 3.06 

11. ผูถือหุนรายยอย  113,422,277 41.87 

รวม 270,909,972 100.00 

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ 

ขอบังคับบริษัทขอที่ 12 ระบุวา หุนของบริษัทยอมโอนกันไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํากัด เวนแต การโอนหุนเชนนั้นเปน

ผลทําใหมีคนตางดาวถือหุนในบริษัทเกินกวารอยละสี่สิบเกา (49) ของจํานวนหุนที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท โดย 

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการกระจายการถือหุนดังนี้ 
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การกระจายการถือหุนตามสัญชาติ 

ผูถือหุน จํานวนราย จํานวนหุนรวม รอยละ 

ผูถือหุนสัญชาติไทย 709 267,656,971 98.80 

ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 2 3,253,001 1.20 

 รวม  711 270,909,972 100.00 

 

การกระจายการถือหุนตามอัตราสวนของผูถือหุนที่ถือ 

ผูถือหุน จํานวนราย จํานวนหุนรวม รอยละ 

ผูถือหุนที่ถือหุนเกินกวา 0.5% 34 236,596,855 87.33 

ผูถือหุนที่ถือหุนไมเกิน 0.5% แตไมต่ํากวาหนึ่งหนวยการซื้อขาย 505 34,310,780 12.67 

ผูถือหุนที่ถือหุนต่ํากวาหนึ่งหนวยการซื้อขาย 172 2,337 0.00 

รวม 711 270,909,972 100.00 
       หมายเหตุ หนึ่งหนวยการซื้อขายเทากับ 100 หุน 
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นโยบายการจายเงินปนผล 
  

 บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดนิติบุคคลและหลังหัก

สํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) โดยขอบังคับบริษัท

ระบุไวดังนี้  

 ขอ 42  หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิให 

  จายเงินปนผล เงินปนผลนั้นใหแบงตามจานวนหุน หุนละเทาๆกัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติ

  จากที่ประชุมผูถือหุน  

  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร 

  สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปนผลดังกลาว

  ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป  

  การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือที่ประชุมคณะกรรมการ

  ลงมติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหลงโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผล

  นั้นในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย  

 ขอ 43  บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจาปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ 

  ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ 

  (10) ของทุนจดทะเบียน  

โดยมีขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลังในปทีผ่านมา ดังนี ้หนวย : บาท  

หนวย : บาท ป 2562 ป 2561 ป 2560 

อัตรากําไรสุทธิตอหุน  (0.42) (0.41) 1.30 

อัตราเงินปนผลตอหุน  งดจาย งดจาย งดจาย 

อัตราการจายเงินปนผลตอกาไรสุทธ ิ(%)  N/A N/A N/A 
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นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย  
1)  บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จากัด  

 ตามขอบังคับของบริษัท สตาร มีเดีย กรุป จากัด (บริษัทยอย) หมวด 6 เงินปนผลและทุนสํารอง ระบุไวดังนี้  

 ขอ 25  การจายเงินปนผลนั้นจะประกาศอนุญาตไดก็ตอเมื่อไดรับมติของที่ประชุมใหญ การบอกกลาววาจะปนผล

  ใดๆ อันไดอนุญาตใหจายนั้น ใหบริษัทมีจดหมายบอกกลาวไปยังตัวผูถือหุนที่ปรากฏชื่ออยูในทะเบียนผูถือ

  หุนทุกคน แตในกรณีที่บริษัทมีหุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่ง

  คราว  

  กรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว แตทั้งนี้ตองปรากฏแกกรรมการวา

  บริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะทําเชนนั้นได ถาหากบริษัทขาดทุนหามมิใหจายเงินปนผลจนกวาจะไดแกไขให

  หายขาดทุนแลว  

 ขอ 26  ทุกคราวที่บริษัทจายเงินปนผลใหคณะกรรมการจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบของกําไร

  จนกวาทุนสารองนั้นจะมีจานวนหนึ่งในสิบของจานวนทุนของบริษัท นอกจากทุนสารองดังกลาว 

  คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมใหญลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารองอ่ืนตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนใน

  การดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได  

 

2) บริษัท สตาร เกมส จากัด  

   ตามขอบังคับของบริษัท สตาร เกมส จากัด (บริษัทยอย) หมวด 6 เงินปนผลและเงินสํารอง ขอ 18 ระบุวา 

การจายเงินปนผลทุกคราว บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบของเงินกําไรสุทธิ ซึ่งบริษัททํา

มาหาไดจากกิจการของบริษัท จนกวาทุนสารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบของจํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวานั้น 
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โครงสรางการจัดการ 

1. คณะกรรมการ 

 1) คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทานดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ ประธานกรรมการ 

2. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการ 

3. ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู2 กรรมการ  

4. พลเอกธนสร ปองอาณา กรรมการ  

5. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล กรรมการ  

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2563 

1. นายอมรศักดิ์ สาลพีัฒนผล1 

โดยมีนางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมใหถูกตองครบถวน 

หมายเหตุ : 1นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล กรรมการไดย่ืนลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  

               2มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แตงต้ังผศ.ดร.พทัธนันท เพชรเชิดชู เขาเปนกรรมการแทนนายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผลดวยวาระทีเ่หลืออยู  

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธธุรกิจ และงบประมาณประจําป 

3. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใช

จายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน และคาใชจายเพื่อการดําเนินงาน

ตางๆ ตามตารางอํานาจอนุมัต ิ

4. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 

และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของกับ

ตําแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ 

5. พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 รวมถึงประกาศขอบังคับ 

และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทตอไป 

6. พิจารณาแตงตั้งกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ ตามหนาที่ที่จําเปนและสมควร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ

พรอมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการชุดยอย 
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7. พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารโดยเลือกจากฝายบริหารหรือกรรมการของบริษัท พรอมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

8. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจผูกพันบริษัทได 

9. แตงตั้งบุคคลอ่ืนใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคล

ดังกลาวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ได 

10. พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เวนแตขนาดรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของกับ

ตลาดหลกัทรัพยฯ 

11. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวมีขนาดใหญจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ

หุน ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของกับตลาด

หลักทรัพยฯ 

12. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อเห็นไดวาบริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะทําเชนนั้น และ

รายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

13. รายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรส และของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัท ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกคร้ัง และตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยมิชักชา เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ 

 มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทําข้ึน ระหวางรอบปบัญชี 

 ถือหุนในบริษัทฯ 

14. กรรมการแตละคนจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงบริษัทยอย

ไดไมเกิน 5 บริษัท 

ทั้งนี้กําหนดใหขณะที่ดําเนินการลงคะแนนในวาระการประชุมของกรรมการตองมีกรรมการอยูในที่ประชุมจํานวนไม

นอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่มีอยูรวมถึงกรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแยงในสวนไดเสีย หรือ

ความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากนี้ในกรณีตอไปนี้จะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

 การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาที่เก่ียวของกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ  

 การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธรุกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะ

แบงกําไรขาดทุนกัน 

 การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 
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 การอ่ืนใดที่ไดกําหนดไวภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ/หรือ ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน

อาทิ รายการไดมาหรือจําหนายทรัพยสิน รายการที่เก่ียวโยงกัน เปนตน 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ 

กรรมการบริษทัมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดย 1 ป ในที่นี้หมายถึง ชวงเวลาระหวางวันประชุมสามัญผูถือหุน

ของปที่ไดรับการแตงตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนในปถัดไป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการเสนอชื่อ

และแตงตั้ง เขาดํารงตําแหนงใหมได 

ทั้งนี้การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นจะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือ

มอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) สําหรับทั้งบริษัทฯ 

และบริษัทยอย 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทานดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู2,4 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. พลเอกธนสร ปองอาณา3 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2563 

1 นายอมรศักดิ์ สาลพีัฒนผล1 

โดยมีผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชูและนายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล เปนกรรมการตรวจสอบผูมีความรูและประสบการณดานบัญชีเพียงพอที่จะ

สามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 2551 จํานวน 2 ทาน และนางสาวศุภนิช เลิศวร

ญาณ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให

ถูกตองครบถวน 
หมายเหตุ :  1นายอมรศักด์ิ สาลพีัฒนผล ไดย่ืนลาออกจากตําแหนงกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  

 2มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แตงต้ังผศ.ดร.พทัธนันท เพชรเชิดชู เขาเปนกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบแทนนายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล ดวยวาระที่เหลืออยู                         
3พลเอกธนสร ปองอาณา ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดย่ืนลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ แตยังคงเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตอไป 

 4มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 แตงต้ังผศ.ดร.พทัธนันท เพชรเชิดชู เปนประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเอกธนสร ปองอาณาที่ลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เชื่อถือไดและทันเวลา 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
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3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายที่

เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอถอดถอนผูสอบบัญชีของบริษัท กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี รวมถึงการดํารงความอิสระใหผูสอบบัญชีในการปฏิบัติงาน 

5. สอบทานเพื่อมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

6. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

7. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบ แผนงาน อัตรากําลัง และ

งบประมาณประจําป 

8. พิจารณาและใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลิกจางและพิจารณาความดีความชอบ มอบหมายงาน

และรวมถึงการดํารงไวซึ่งความอิสระใหแกฝายตรวจสอบภายใน 

9. เสนอใหบริษัทฯ พิจารณาวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อใชผลงาน ขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ สนับสนุนการปฏิบัติ

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามสมควรตามความจําเปน 

10. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดและ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ดวย เชน 

 ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและขอกําหนดของบริษัทตลอดจนดูแลใหบริษัทปฏิบัติ

ตามขอกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวของรวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว 

 ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

 ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร 

 ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด เชน 

บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป โดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

12. พิจารณาขอมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอฉลหรือการทุจริตตามที่ไดรับแจงจากบุคคลภายในองคกรและภายนอกตาม

กระบวนการ การรับแจงเบาะแส (Whistle – blower hotline) รวมถึงกระบวนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

อนึ่งในการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอผูถือหุนและบุคคลภายนอก 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และดํารงตําแหนงไมเกิน 3 วาระติดตอกันนับจากวันที่ไดรับ

แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดย 1 ป ในที่นี้หมายถึง ชวงเวลาระหวางวันประชุมสามัญผู
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ถือหุนของปที่ไดรับการแตงตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนในป ถัดไป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการ

เสนอชื่อและแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงใหมได 

 3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยกรรมการกํากับดูแลกิจการ จํานวน 2 ทาน

ดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล ประธานคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ 

2. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการลาออกระหวางป 2563 

1. นายอมรศักดิ์ สาลพีัฒนผล1 

             โดยมีนางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ เปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทําหนาที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงาน

การประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมใหถูกตองครบถวน 
หมายเหตุ : 1นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล ไดย่ืนลาออกจากตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการ เมือ่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 อยูระหวางสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

1. ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธรุกิจ 

1.1 นําเสนอแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code 

of Business Ethics) ของกลุมบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1.2 ติดตาม และกํากับดูแล เพื่อใหมั่นใจวา กลุมบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

จริยธรรมธุรกิจที่กลุมบริษัทฯ กําหนด 

1.3 พิจารณาทบทวนเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุมบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ 

เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือ ขอเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือ หนวยงานทางการที่

เก่ียวของ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

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

ชุดยอยตางๆ ของกลุมบริษัทฯ 

1.5 สงเสริมการเผยแพรวัฒนธรรมในการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเปนที่เขาใจโดยทั่วถึงในทุกระดับ และสงเสริมใหมี

การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

1.6 พิจารณาแตงตั้งและกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะทํางานชุดยอย เพื่อทําหนาที่สนับสนุนงาน

การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจไดตามความเหมาะสม 

1.7 ปฏิบัติงานอ่ืนใดเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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2. ดานการบริหารความเสี่ยง 

2.1 พิจารณาสอบทานและนําเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

อนุมัติ 

2.2 พิจารณาสอบทานและใหความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อรับทราบและอนุมัติ 

2.3 กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพื่อใหกลุม

บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร และมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง 

2.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญและดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวา กลุม

บริษัทฯมีการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

2.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบ

ทานเพื่อใหมั่นใจวากลุมบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนํา

ระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร 

2.6 รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ ให

คําแนะนําและคําปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) 

และ/หรือ หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานที่เก่ียวของของกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่

เหมาะสมในการแกไขขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 

2.7 พิจารณาแตงตั้งบุคลากรเพิ่มเติม หรือทดแทนในหนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานที่เก่ียวของกับการบริหาร

ความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตาม

วัตถุประสงค 

2.8 ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

3. ดานการสรรหา 

3.1 กําหนดหลักเกณฑ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจํานวนโครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อ

เสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

3.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ 

และ/หรือ เมื่อมีตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง และ/หรือ เมื่อมีการแตงตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมเพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

3.3 ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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4. ดานการกําหนดคาตอบแทน 

4.1 จัดทําหลักเกณฑและนโยบายการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยเพื่อ

เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4.2 กําหนดคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล 

ในแตละป โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบกับ

บริษัทในธุรกิจที่คลายคลึงกัน รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ของประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อนําไปกําหนดคาตอบแทน โดยเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้กรรมการที่เปนกรรมการบริหารจะไมมีสวนรวมในการ

พิจารณาเร่ืองคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร 

4.4 รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่ใหคําชี้แจง ตอบขอซักถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ

บริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารในที่ประชุมผูถือหุน 

4.5 รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูง ตามขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปดเผยไวในแบบแสดงขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําป

ของบริษัทฯ 

4.6 ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการสามารถเสนอใหบริษัทฯ พิจารณาวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทั้ง 4 ดานเพื่อใชผลงาน 

ขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการตามสมควรตามความจําเปน 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และดํารงตําแหนงไมเกิน 3 วาระติดตอกันนับจากวันที่

ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการกํากับดูแลกิจการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการเสนอชื่อและ

แตงตั้งเขาดํารงตําแหนงใหมได 
  

 

 4) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริหารจํานวน 2 ทานดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. พล.ต.ต.หญิง ดร. จิรารักษ สิทธิพันธุ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2563 

1. นายภูมิสนัติ หวายฤทธิ ์
             โดยมีนางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

หมายเหตุ : นายภูมิสันติ หวายฤทธ์ิ ไดย่ืนลาออกจากการเปนผูบริหารของบริษัทฯ มผีลวันที่ 1 มีนาคม 2563  
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ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปของ

บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. กรรมการใหมตองเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธธุรกิจ และ

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเอ้ือตอสภาพธุรกิจ 

5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใชจายเงินเพื่อ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน และคาใชจายเพื่อการดําเนินงานตางๆ ตาม

ตารางอํานาจอนุมัต ิ

6. กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองการคัดเลือก การฝกอบรม การ

วาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท ที่เปนคณะผูบริหาร หรือผูบริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให

ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูมีอํานาจลงนามในสัญญาจางแรงงาน 

7. กํากับดูแลและอนุมัติเร่ืองที่เก่ียวกับกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแตงตั้ง หรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคล

หนึ่งหรือหลายคนกระทําการ อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได และคณะกรรมการ

บริหารสามารถยกเลิก เปลีย่นแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได 

8. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

9. รายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรส และของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัท ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกคร้ัง และตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยมิชักชา เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ 

 มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทําข้ึนระหวางรอบปบัญชี 

 ถือหุนในบริษัทฯ 

ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น กําหนดใหรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหาร

ซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

ดังกลาวอาจตองดําเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่

เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 

คาตอบแทน 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 

2563 ในรูปแบบคาเบี้ยประชุมตอคร้ัง และบําเหน็จพิเศษสําหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในอัตรารอยละ 1 ของ

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามปกต ิดังนี้ 
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(1)  เบี้ยประชุม 

 ประธานกรรมการบริษัท  25,000.00 บาท/คร้ัง 

 กรรมการบริษัท  15,000.00 บาท/คร้ัง 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000.00 บาท/คร้ัง 

 กรรมการตรวจสอบ  15,000.00 บาท/คร้ัง 

 ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ  15,000.00 บาท/คร้ัง 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการ  10,000.00 บาท/คร้ัง (เฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

(2)  บําเหน็จกรรมการทั้งคณะ โดยรวมในอัตรารอยละ 1 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจําป 2563 หลังจาก

การหักเงินสํารองตามที่กฎหมายกําหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) 

 1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

   ก.คาตอบแทนกรรมการ  

 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินสําหรับคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมซึ่งจายตาม

จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม และบําเหน็จกรรมการ ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

คาตอบแทน (บาท) 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรม 

การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การกํากับ

ดูแลกิจการ 

บําเหน็จ รวม 

พล.ต.ต.หญิง จิรารักษ สิทธพิันธุ ประธานกรรมการ / 300,000 - - - 300,000 

นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการ / 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

180,000 - - - 

 

180,000 

พลเอกธนสร ปองอาณา3 กรรมการ / 

ประธานการตรวจสอบ 

180,000 160,000 - - 340,000 

นายชัชวาล เตรียมวจิารณกุล กรรมการ/กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการกํากับดูแล

กิจการ 

165,000 

 

120,000 30,000 - 315,000 

 

นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล1 กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

150,000 120,000 20,000 - 290,000 

 

กรรมการเขาใหมระหวางป 2563 

ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู2,4 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ 

30,000  - - 30,000 

 

รวม  1,005,000 400,000 50,000 - 1,455,000 

หมายเหตุ :  1นายอมรศักด์ิ สาลพีัฒนผล ไดย่ืนลาออกจากตําแหนงกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  

 2มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แตงต้ังผศ.ดร.พทัธนันท เพชรเชิดชู เขาเปนกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบแทนนายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล ดวยวาระที่เหลืออยู                         
3พลเอกธนสร ปองอาณา ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดย่ืนลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ แตยังคงเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตอไป 

 4มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 แตงต้ังผศ.ดร.พทัธนันท เพชรเชิดชู เปนประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเอกธนสร ปองอาณาที่ลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ 

 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)       42          Star Universal Network Public Company Limited 

 



                                                                                                                   รายงานประจาํปี  2563 

ข. คาตอบแทนผูบริหารและคณะกรรมการบริหาร 

 บริษัทมีการกําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และผูบริหาร (รวมถึงพนักงาน

ทุกระดับชั้น) โดยมีการจัดทํางบประมาณประจําปและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประมาณการผล

การดําเนินงาน งบประมาณตางๆ และกําหนดคาตอบแทนบุคลากรทุกตําแหนงไวลวงหนาในแตละป เพื่อจูงใจใหทุกคนมีสวน

รวมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยแบงประเภทคาตอบแทนเปนดังนี้  

คาตอบแทนผูบริหาร รูปแบบ วัตถุประสงค 

คาตอบแทนแบบคงท่ี เงินเดือนและผลประโยชนอื่น เชน กองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ สวัสดิการตางๆ 

เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถให

คงอยูกับบริษัท 

คาตอบแทนจูงใจระยะส้ัน โบนัสตามผลประกอบการ เพ่ือเปนรางวัลของผลงานความสําเร็จในแต

ละป 

การเขารวมประชุม 

ในป 2563 บริษัทฯไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 12 คร้ัง, การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จํานวน 8 คร้ัง และการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ จํานวน 2 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของ

กรรมการดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ท่ีประชุม 

การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนครั้ง 

การประชุม 

จํานวนครั้ง 

ท่ีเขารวมประชุม 

1. พล.ต.ต.จิรารักษ สิทธิพันธุ คณะกรรมการบริษัท 12 12 

2. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ คณะกรรมการบริษัท 12 12 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ 2 2 

3. พลเอกธนสร ปองอาณา คณะกรรมการบริษัท 12 11 

คณะกรรมการตรวจสอบ 8 8 

4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล คณะกรรมการบริษัท 12 12 

คณะกรรมการตรวจสอบ 8 8 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ 2 2 

กรรมการลาออกระหวางป 2563 

5. นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล1 คณะกรรมการบริษัท 12 10 

คณะกรรมการตรวจสอบ 8 8 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ 2 2 

กรรมการเขาใหมระหวางป 2563 

1.ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดช2ู คณะกรรมการบริษัท 12 2 
หมายเหตุ : 1นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล ไดย่ืนลาออกจากตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการ เมือ่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

 2.มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แตงต้ังผศ.ดร.พทัธนันท เพชรเชิดชู เขาเปนกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระแทนนายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล                                  

 

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดบัสูงสดุ 

 การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท บริษัทฯ จะมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทนฯ เปนผูทําหนาที่โดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของ
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บริษัทจะไมมีการกีดกันทางเพศและเชื้อชาติ ทั้งนี้ในการดําเนินกิจการนั้น กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหาร

ระดับสูงของบริษัท ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู

ถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 

แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหาม

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) วาดวยขอกําหนดเก่ียวกับผูบริหารของบริษัทที่

ออกหลักทรัพย ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารทุกคน ตองไมมีประวัติกระทําผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลังกอนวันยื่น

คําขออนุญาต รวมทั้งไมมีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย ไมเปนบุคคลที่ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

คําสั่ง มติคณะกรรมการ หรือขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาด

หลักทรัพยฯ รวมทั้งขอพิพาทหรือการถูกฟองรองที่อยูระหวางการตัดสิน โดยมีองคประกอบและหลักเกณฑการสรรหา ดังนี ้

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. ใหบริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน โดย

กรรมการไมนอยกวา ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท

จะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด 

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

2.1 ถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง 

2.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็

ได กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

2.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับ

สวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได และกรรมการ

ที่จะตองออกจากตําแหนงในป แรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน สวนป หลังๆ ตอไปให

กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง

บริษัทฯ 

5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการผูนั้น จะเหลือนอย

กวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู
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ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแตงตั้ง บุคคลเขาเปนกรรมการแทนตองประกอบดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในสี่(3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

7. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

8. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก

กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตาม

ขอบังคับในกิจการซึ่งมอบหมายโดยประธานกรรมการ 

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เปนกรรมการบริษัทที่เปนอิสระ จํานวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูคัดเลือกสมาชิก 1 คน ใหดํารง

ตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. กรรมการตรวจสอบแตละคนตองเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญที่เหมาะสมตอภารกิจที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรูและความสามารถในเร่ืองที่เก่ียวของตอการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนบุคคลที่มีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน 

4. คณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่ปฏิบัติงานในเร่ือง

เก่ียวกับการจัดเตรียมขอมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทํารายงานกิจกรรม และอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบมอบหมาย 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่ง (1) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู

ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้นับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ

สํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ไดรับแตงตั้งทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน

ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส 

พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผู

ถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน

วันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
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บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ไดรับแตงตั้ง 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน

ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่

ไดรับแตงตั้ง 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่

เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปน

หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา

หรือถือหุนเกินรอยละ 1.0 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขางตน อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุม โดยมี

การตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทตองเปนกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถวนและไมเปนบุคคลตองหามตาม

กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับธุรกิจ

ของบริษัทที่กําหนดไวดังนี้ 

1. เปนกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน และไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

จากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

2. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานใน

บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

3. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

4. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขันเพื่อเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

5. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือ

โดยผูที่เก่ียวของดวย (หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมาย เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร เปนตน) 

6. สามารถปฏิบัติหนาที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เก่ียวของ (หมายความ

รวมถึงผูที่มีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบริษัท จนทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระหรือคลองตัว เชน ลูกคา 

เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือผูที่มีความเก่ียวของทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ เปนตน) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกลาว 
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7. มีความเปนอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยไมตองคํานึงถึง

ผลประโยชนใดๆ ที่เก่ียวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมใดๆ รวมถึงไม

มีสถานการณใดๆ ที่จะทําใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน 

8. สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มพูนความรู

เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทํางาน 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไดไมเกิน 9 ป 

10. คณะกรรมการ ฯ แตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการ ฯ อยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่ปฏิบัติงานในเร่ืองเก่ียวกับกับการ

จัดเตรียมขอมูลวาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทํารายงานกิจกรรม และอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

1. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท อยางนอย 

3 คน โดยกรรมการมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้ง หมดจะตองเปนกรรมการอิสระ และกรรมการสวนนอย

ตองไมมีตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการตองเปนกรรมการอิสระซึ่งไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมของคณะกรรมการฯ 

3. สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มพูน

ความรูเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทํางาน 

4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไดไมเกิน 9 ป 

5. คณะกรรมการฯ แตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ อยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่ปฏิบัติงานในเร่ืองเก่ียวกับกับการ

จัดเตรียมขอมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทํารายงานกิจกรรม และอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการฯ 

มอบหมาย 

การรายงานการมีสวนไดเสียและการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการและผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสีย โดยจัดทําแบบรายงานการมีสวนไดเสียของ

กรรมการและผูบริหารเปนประจําทุกป และทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถามี) และใหเลขานุการบริษัทนําเสนอรายงาน

ดังกลาวตอประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ สวนการรายงานการถือครองหลักทรัพยใหเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับในการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ 
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ในป 2563 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีรายการไดมาและจําหนายหุนของบริษัทฯ ดังนี้  

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร ผูถือหลักทรัพย หลักทรัพย  
หลักทรัพย 

ที่ถือ ณ ตนป  

หลักทรัพย 

ที่ไดมา (จําหนาย) 

หลักทรัพย 

ที่ถือ ณ สิ้นป 

จํานวน รอยละ 

(1) พล.ต.ต.หญิง ดร. จิรารักษ สิทธพิันธุ 

ประธานกรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร 

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

(2) นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

(3) พลเอกธนสร ปองอาณา3 

กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

(4) นายชัชวาล เตรียมวจิารณกุล 

กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

กรรมการลาออกระหวางป 2563 

(5) นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล1 

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

กรรมการเขาใหมระหวางป 2563 

(6) ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู2,4 

กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 

- - - - - 

(7)  นางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ 

เลขานุการบริษัท 

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

รวม - - - - - 

หมายเหตุ :  1นายอมรศักด์ิ สาลพีัฒนผล ไดย่ืนลาออกจากตําแหนงกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  

 2มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แตงต้ังผศ.ดร.พทัธนันท เพชรเชิดชู เขาเปนกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบแทนนายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล ดวยวาระที่เหลืออยู                         
3พลเอกธนสร ปองอาณา ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดย่ืนลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ แตยังคงเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตอไป 

 4มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 แตงต้ังผศ.ดร.พทัธนันท เพชรเชิดชู เปนประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเอกธนสร ปองอาณาที่ลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ 

 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ มีการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการในบริษัทยอย โดยบริษัทฯ ไดกําหนดระเบียบปฏิบัติใหการเสนอชื่อและ

ใชสิทธิออกเสียงดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดวย โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัท

ยอย มีหนาที่ดําเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอย นอกจากนี้การทํารายการเก่ียวโยง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอ่ืนๆ ใหใชหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลและการทํารายการในลักษณะ

เดียวกับหลักเกณฑของบริษัทฯ รวมถึงมีการกํากับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยในรูปแบบ

เดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯสามารถตรวจสอบและนํามาจัดทํารายงานทางการเงินรวมไดทันตามกําหนด 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการทุกทานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใชแบบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งยึดตามแบบฟอรมจากฝายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย บริษัทฯ ไดใชแบบฟอรมที่ตลาดหลักทรัพยฯ ออกในเดือนกุมภาพันธ 2558 โดยไดมีการเพิ่มเติมขอมูล

ประกอบการพิจารณาในบางหัวขอ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาใหกับคณะกรรมการในการประเมิน แบงหัวขอการ

ประเมินออกเปน 6 หัวขอใหญ ๆ คือ 

1.  โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2.  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.  การประชุมคณะกรรมการ 

4.  การทําหนาที่ของกรรมการ 

5.  ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 

ทั้งนี้ ในป 2563 บริษัทฯ ไดสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยนําเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ซึ่งผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท สรุปได

คะแนน 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และคณะกรรมการชุดยอย สรุปไดคะแนน 4.29 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เพื่อให

กรรมการทุกทานไดรับทราบ และนําผลประเมินไปใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงตอไป   

 

โครงสรางการบริหารจัดการ 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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2. ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบริหารบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) มีจํานวน 2 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง 

1. พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ ประธานบริหาร 

2. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจาหนาทีบ่ริหาร  

ผูบริหารที่ลาออกระหวางป 2563 

1. นายภูมิสันติ หวายฤทธิ ์
หมายเหตุ : นายภูมิสันติ หวายฤทธ์ิ ไดย่ืนลาออกจากตําแหนงประธานเจาหนาทีส่ายงานการเงิน มผีลวันที่ 1 มีนาคม 2563  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ตําแหนง รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจหนาที่

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. กําหนดและเสนอกลยุทธและแผนงานทางธุรกิจตอคณะกรรมการบริษัท 

2. ดําเนินการตามกลยุทธและแผนทางธุรกิจที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

3. แสวงโอกาสทางธุรกิจที่เก่ียวของกับทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจใหมที่มีความเปนไปได เพื่อเพิ่มรายไดใหแก

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

4. ดําเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

5. สั่งการ ออกระเบียบ / ประกาศ / บันทึก เพื่อใหการปฏิบตัิงานเปนไปตามนโยบาย 

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการชําระหรือการใชจายเงินเพื่อธุรกรรม

ตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน และคาใชจายเพื่อการดําเนินงานตางๆ ตามตารางอํานาจ

อนุมัติ 

7. ประสานงาน ผูบริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ดูแลการทํางานของพนักงานใหเปนไปตามนโยบาย และกฎระเบียบตางๆ รวมถึงการปฏิบัติงานดวยหลักบรรษัทภิบาลที่

ดีในการดําเนินธุรกิจ 

9. สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกร 

10. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนําเสนอการจายเงินปนผลระหวางกาลและเงินปนผลประจําป เพื่อนําเสนอ

ใหแกคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

ทั้งนี้การมอบอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจที่ทําใหประธานเจาหนาที่

บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด 

(ตามขอบังคับบริษัทฯ และตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด) ที่ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

 ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ พลตํารวจตรีหญิงจิรารักษ สิทธิพันธุ และนายณัฐ

พงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
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วงเงินอนุมัติของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีวงเงินอํานาจการอนุมัติเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ตําแหนง การอนุมัติโครงการ 

(บาท / รายการ) 

การอนุมัติเงินลงทุน 

(บาท / รายการ) 

การอนุมัติคาใชจายทั่วไป 

(บาท / รายการ) 

คณะกรรมการบริษัท เกินกวา 50 ลานบาท เกินกวา 50 ลานบาท เกินกวา 50 ลานบาท 

คณะกรรมการบริหาร ไมเกิน 50 ลานบาท ไมเกิน 50 ลานบาท ไมเกิน 50 ลานบาท 

หมายเหตุ 1.บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการกําหนดงบประมาณรายปสําหรับแตละป โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารดังนั้นในกรณีที่ฝายงานใดฝายงานหนึ่งมีคาใชจายเกิน

จากงบประมาณที่กําหนดไว จะตองมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ นั้นในทุกกรณี 

 2. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2563 อนุมัติปรับปรุงตารางอํานาจอนุมัติ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

พิจารณาคาตอบแทนประจําปของประธานเจาหนาที่บริหาร และใหนําเสนอผลการประเมินตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพื่ออนุมัติคาตอบแทนในแตละป 

ประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด  

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตาม

มาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระเปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มตีอรายงานทางการเงิน และระบบ

การควบคุมภายในจะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เปดเผยในรายงานประจําป ทั้งนี้รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินจะถูกนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยไวในรายงาน

ประจําป เชนกัน 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายใหกรรมการทุกคนตองจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียเปนประจําทุกป และทุก

คร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณมีสวนไดเสีย รวมทั้งจัดทําหนังสือรับรองความเปนอิสระทุกป และมอบหมายใหเลขานุการ

บริษัทนําเสนอสําเนารายงานดังกลาวตอประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

การใหขอมูลขาวสารและการใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนหรือตอสาธารณชน 

1) การเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ เก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัท

จดทะเบียน รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
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2) บริษัทฯ กําหนดใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูมีอํานาจในการสัมภาษณ หรือตอบคําถามผูถือหุน นักลงทุน 

สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผูบริหารระดับสูงทานอ่ืนอาจใหขอมูลได โดยไดรับมอบหมายจากประธาน

เจาหนาที่บริหาร 

3) บริษัทฯ กําหนดใหฝายนักลงทุนสัมพันธเปนตัวแทนของบริษัทฯ ในการใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกผูถือ

หุน นักวิเคราะหหลักทรัพย ผูจัดการกองทุน นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

ชองทางในการสื่อสารขอมูลกับสาธารณชน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และทั่วถึง โดยมอบ 

หมายใหประธานเจาหนาทีบ่ริหาร และเลขานุการบริษัททําหนาที่นักลงทุนสัมพันธติดตอสื่อสารกับผูลงทนุ ผูถือหุน 

นักวิเคราะห ผูสื่อขาว และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ โดยนักลงทนุสามารถติดตอสอบถามขอมูลเก่ียวกับบริษัทฯ โดยการติดตอ

สํานักเลขานุการบริษทัฯ เบอรโทรศัพท 02-121-7819  

Email Address: suphanich.l@staruniversalnetwork.com 

งบการเงินและผูสอบบัญชี  

บริษัทฯ และบริษัทยอย วาจางบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนบริษัทผูสอบบัญชีตัง้แตป 2561 รวมทั้งสิ้น 3 ป ทัง้นี้

บริษัทฯ มีนโยบายแตงตัง้ผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ และมีคุณสมบตัิที่เปนที่ยอมรับ และไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยงบการเงินป 2563 ของบริษัทฯ ไดรับการรับรองโดยมีบทสรุป

ประเภทรายงานของผูสอบบัญชแีบบมีเงือ่นไขและมีขอสังเกต 

เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 มีมติแตงตั้งนางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ

เปนเลขานุการบริษัท โดยมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งเลขานุการ

บริษัทรับผิดชอบการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน เก็บรักษารายงาน

การมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร รวมทั้งดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทปรากฏตามขอ 9 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ขอบังคับบริษัท หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ขอ 23 ระบุวา กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัท

ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมโดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะและจะกําหนดไว

เปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืนก็ได นอกจากนี้กรรมการบริษัทมี

สิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆตามระเบียบของบริษัท 

ขอความในวรรคหนึ่งจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติงบประมาณและเปาหมายผลการดําเนินงานประจําป 2563 รวมทั้งคาตอบแทนของ

กรรมการบริหารและผูบริหารระดับสูง โดยบริษัทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนที่เปนตัว

เงินอ่ืนใหกับผูบริหารและคณะกรรมการบริหารจํานวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 9,139,960.00 บาท ดังนี้  

คาตอบแทนผูบริหาร 

และคณะกรรมการบริหาร 

รอบบัญชีป 2563 รอบบัญชีป 2562 

จํานวน (คน) จํานวนเงนิ (บาท) จํานวน (คน) จํานวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือน 10 8,812,000.00 8 9,335,279.58 

โบนัส - - - - 

เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7 309,300.00 8 865,763.98 

กองทุนประกันสังคม 4 18,660.00 5 39,150 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน - - - - 

รวม  9,139,960.00  10,240,193.56 

บุคลากร 

1) จํานวนพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) รวมทั้งสิ้น 5 คน โดยบริษัทไดจาย

ผลตอบแทนใหแกพนักงาน ซึ่งประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และประกัน

ชีวิตแบบกลุม รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,585,460.00 บาท 

2) นโยบายพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบายดานการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัท เพราะตระหนักวาบุคลากรเปนสิ่งที่สําคัญใน

การใหบริษัท บรรลุเปาหมายและความสําเร็จได บริษัทจึงไดมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยการจัดฝกอบรม/สัมมนา 

ทั้งภายในและภายนอก โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางจิตสํานึกและการฝกอบรมในเร่ืองการทํางาน

เปนทีม การใหบริการที่ดี การรักองคกร และการพัฒนาระบบงาน 

บริษัทใหความสําคัญกับการสรางขวัญและกําลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน ดวยการกําหนด

ผลตอบแทนและความกาวหนาในองคกร บนพื้นฐานความรูความสามารถ และความเปนธรรม รวมทั้งการจัดใหมีระบบ

สวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเปนอยูของพนักงานใหดีข้ึน 

นโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(1) บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่พิจารณาจาก Job Description เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทฯ ตองใช

พนักงานที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทาง (Specialist) ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นความสําคัญของการทํางานอยางมีความสุข 

จึงมุงเนนการคัดเลือกพนักงานใหถูกตองกับงาน (Put the right man to the right job) โดยเมื่อพนักงานมาเร่ิมงาน

กับบริษัทฯ ทางหัวหนางานจะมีการชี้แจงงานตาม Job Description ใหพนักงานไดรับทราบอยางละเอียดเพื่อความ

ชัดเจนและโปรงใสในการทาํงานตอไป 

(2) บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลดานผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทุกระดับ โดยนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตาม

กฎหมายแลว บริษัทฯ ไดจัดทําสวัสดิการอ่ืนใหกับพนักงานเพิ่มเติม ไดแก 
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 การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานไดสะสมเงินเพื่อไวใชในยามเกษียณอายุงาน โดย

บริษัทฯ ไดมีการจายเงินสมทบใหกับพนักงานตามจํานวนปที่กฎหมายกําหนด  

(3) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการบริหารพิจารณากรอบและงบประมาณการข้ึนเงินเดือนและโบนัสใน

ภาพรวมของบริษัทฯ เปนประจําทุกป ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเร่ืองดังกลาวโดยพิจารณาจากปจจัยภายนอก 

(เชน การคาดการณอัตราเงินเฟอ สภาวะเศรษฐกิจ) และปจจัยภายใน (เชน ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป 

แผนการลงทุนระยะยาว ประวัติการข้ึนเงินเดือนและโบนัสในอดีต) เพื่อกําหนดกรอบคาตอบแทนภาพรวมในแตละป ที่

เหมาะสมสอดคลองกับผลการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

(4) บริษัทฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานไดพัฒนาความรูและทักษะ ทั้ง

ความรูเฉพาะทางและและความรูทั่วไป ดังนี้ 

 พนักงานใหม 

บริษัทฯ ไดมีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดใหมีการอบรมพื้นฐานความรูดานตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานอัน

ประกอบดวย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัท ความรูพื้นฐานดานกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทัศน    พันธกิจและ

เปาหมายขององคกร ความรูเบื้องตนดานระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงความรูเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 พนักงานประจําทุกระดับ 

บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหพนักงานเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถทั้งในดานการบริหารจัดการ

ทั่วไปและความรูเฉพาะทางในสายงานสาขาตาง ๆ โดยจัดอบรมทั้งภายใน-ภายนอก และสวนใหญจะเชิญวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนผูใหความรู  

ป 2563 บริษัทมีการจัดฝกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน ดังนี้  

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ผูเขาอบรม 
สถานที่ คาใชจาย 

1 วิเคราะหปจจุบัน รูทันอนาคตผานงบการเงิน  

 

1 รร.แบ็งคอท แมริออท มาร คีส  

ควีนสปารค 

5,900 

 รวม 1  5,900 

(5) การจัดทํากิจกรรมพนักงานสัมพันธ (Employee Relation) บริษัทฯ มีการจัดทํากิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

ผูบริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน ทั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนกับพนักงานทุกระดับ

ในองคกร เชนการรับประทานอาหารและกิจกรรมสันทนาการรวมกันเปนตน 

(6) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการสื่อสารขอมูลภายในองคกรระหวางบริษัทฯ กับพนักงาน โดยมีฝายทรัพยากร

บุคคลเปนศูนยกลางในการรวบรวมและเปดเผยขอมูลภายในองคกรผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจใน

เร่ืองนโยบาย กฎระเบียบ ขาวสาร และกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  

(7)  บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน และไมเลือกปฏิบัติระหวางเพศ รวมถึง

การจางงานผูพิการ และการจางงานโดยไมกําหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง 
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(8) บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือขอรองเรียนผานเลขานุการบริษัทหรือกลองรับความ

คิดเห็น โดยเลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมขอเสนอแนะหรือขอรองเรียน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อพิจารณาและดําเนินการตอไป ขอมูลรายละเอียดของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาเปนความลับอยางเครงครัด 

3) ขอพิพาททางดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา 

-ไมมี- 
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีป 2560 

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ

บริษัทฯ ภายใตกลยุทธ นโยบายดําเนินงาน การประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรมและเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ มีการ

ติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได  รวมถึงเคารพสิทธิ

และความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงประโยชน สังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อใหบริษัทฯ สามารถดําเนิน

ธุรกิจไดอยางยั่งยืน  

ตลอดการดําเนินงานที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ ไดคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี

การกํากับดูแลกิจการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุน บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลใหกับ

สาธารณะและผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน สวน

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และคํานึงถึงเร่ืองจริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกๆ กลุม ซึ่งมีหลักปฏิบัติ 8 ขอ ดังนี้ 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูนําองคกรท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการ

อยางย่ังยืน Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board 

 

 บริษัทฯ ไดกําหนดบทบาท หนาที่และการตระหนักถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกร 

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการทุกคน 

โดยกําหนดใหมีการทบทวนกฎบัตร 0

1 อยางนอยปละ 1 คร้ัง และ/หรือ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ รวมถึง

ทบทวนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและฝายจัดการอีกดวย ซึ่งบทบาทและหนาที่ดังกลาวครอบคลุมถึงการกําหนด

วัตถุประสงค เปาหมายหลักในการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให

บรรลุเปาหมาย รวมถึงติดตามผล ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานโดยมุงสรางคุณคาใหแกบริษัทฯ อยางยั่งยืน 

สามารถแขงขันเพื่อผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมี

ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย สังคมและพัฒนาเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหบริษัทฯ สามารถปรับตัว

ไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนกลยุทธ เปาหมาย แผนงาน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

รวมถึงอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝายจัดการ การจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณตาง 

ๆ การตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รวมถึงดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือได โดยคํานึงถึงหลัก

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งกําหนดแนวทางในการดําเนินงานสําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานไว

อยางชัดเจนและสื่อสารใหทุกคนเขาใจและนําไปปฏิบัติเปนประจํา นอกจากนี้ คณะกรรมการและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานที่สําคัญ เชน การลงทุน การทําธุรกรรม

1 กฎบตัรคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 
      1. กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
      2. กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
      3. กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน กาํกบัดแูลกิจการและบริหารความเส่ียง 
     4.  กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  
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ที่มีผลกระทบตอกิจการอยางมีนัยสําคัญ การทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การไดมา/จําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และการ

จายเงินปนผลเปนตน ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดดวย 

หลักปฏิบัติ 2  กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน  

  Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation 

คณะกรรมการรับผิดชอบดูแลใหเปาหมายหลักและกลยุทธของบริษัทมีความสอดคลอง และสรางคุณคาใหแกองคกร

โดยคํานึงถึงความพรอม ความสามารถในการแขงขัน ปจจัยแวดลอม ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได รวมถึงการ

สื่อสาร ถายทอด ทบทวนวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธทั่วทั้งองคกร รวมถึงการวิเคราะหสภาพแวดลอม ปจจัยความ

เสี่ยงตาง ๆ อันอาจสงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย สงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรมและนําไปใชเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันและสนองตอบตอความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสมอีกดวย  

เปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท  

  Existing:  “ปจจุบัน” ธุรกิจปจจุบันท่ีบริษัทดําเนินอยู เชน ธุรกิจTrading และ ธุรกิจWaste Management 

Efficient:  “ประสิทธิภาพ” โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ ในฝายปฏิบัติการณ และ การลงทุนในธุรกิจใหม  

  Expand:  “ขยาย” โดยขยายธุรกิจ ท่ีตอยอดธุรกิจปจจุบัน  

 

วิสัยทัศน 

“เปนผูนําในธุรกิจดานการบริการและขนสง ดวยการบรหิารและการลงทุน  

อยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร ท้ังในไทยและตางประเทศ” 

 

พันธกิจ 

• สรางมูลคาเพ่ิมแกผูถือหุน โดยเนนการสรางผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยางตอเน่ือง  

• ไมหยุดยั้งท่ีจะแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหมในธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือสรางการเติบโตและขยายฐานธุรกิจใหกับผูถือหุน 

• ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

 ผู มี ส วน ได เสี ยแต ละกลุ มมี ความสํ า คัญต อการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อเสริมสราง

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

เชน การประชุมผูถือหุนประจําป รายงานประจําป การสํารวจ

ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย ชองทางการรับเร่ืองรองเรียน

ของบริษัทฯ และการสื่อสารผานชองทางตางๆ เปนตน 
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หลักปฏิบัติ 3  เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  

  Strengthen Board Effectiveness 

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในดานทักษะ 

ประสบการณ และคุณลักษณะเฉพาะดาน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จําเปนตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ

องคกร จํานวน 5 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตรง

ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สามารถทํางานรวมกับคณะกรรมการทั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็นไดอยางอิสระ และมีกรรมการที่เปน

ผูบริหารอยางนอย 1 คนที่มีประสบการณในธุรกิจที่บริษัทดําเนินกิจการอยู รวมถึงเปดเผยขอมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ 

ประวัติการศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือครองหุน จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ การดํารงตําแหนงกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน และเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนคร้ังที่กรรมการและ

กรรมการชุดยอยแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา โดยไดเปดเผยรายละเอียดไวในรายงานประจําปและบนเว็บไซตของ

บริษัท และการประเมินกรรมการรายคณะปละ 1  คร้ัง  

องคประกอบความรูความชํานาญของกรรมการ (Skill Matrix) 

ขอมูลสวนบุคคล ตําแหนงกรรมการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

ลําดับ 
คํานํา 
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1 พล.ต.ต. ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ 2560 
ED   x  x x x x x 

2 นาย ณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ 2560 
ED   X  x X X X X 

3 พลเอก ธนสร ปองอาณา 2560 
NED X X X X  X    

4 นาย ชัชวาล เตรียมวิจารณกุล 2560 
NED X X X  X X  X  

กรรมการเขาใหมระหวางป 2563 

5 ผศ.ดร. พัทธนันท เพชรเชิดชู 2563 
NED X X X  X X  X X 

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2563 

1 นาย อมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล 2560 
 

 

หมายเหตุ:  1. นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล ไดย่ืนลาออกจากตําแหนง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกํากับดูแลกิจการ มีผลต้ังแตวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563   

               2. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 10/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติแตงต้ังนางสาวพัทธนันท เพชรเชิดชู เขาเปนกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/        

                      กรรมการตรวจสอบแทนนายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล ดวยวาระท่ีเหลืออยู  

 3. พลเอก ธนสร ปองอาณา ไดแจงลาออกจากตําแหนง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลต้ังแตวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 แตยังคงดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการ     

    ตรวจสอบตอไป 

 4. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 11/2563 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 ไดมีมติแตงต้ัง ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู เขาเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนพลเอก ธนสร 

    ปองอาณา ท่ีไดแจงขอลาออกจากตําแหนง 
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เน่ืองจากประธานกรรมการไมเปนกรรมการอิสระ จึงกําหนดใหกรรมการอิสระรวมพิจารณากําหนดวาระการประชุม

คณะกรรมการ และไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารไว เพ่ือไมใหคนใดคนหน่ึงมีอํานาจโดย

ไมจํากัด โดยแยกบุคคลท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการออกจากบุคคลท่ีดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร รวมถึงการแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดยอย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอมูล และเสนอแนวทางพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการ

เห็นชอบ ท้ังน้ี บทบาท หนาท่ีท่ีสําคัญในฐานะผูนําของประธานกรรมการจะครอบคลุมถึงการกํากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของ

คณะกรรมการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเปาหมายและกลยุทธของกิจการรวมถึงการมีสวนรวมในการสงเสริมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีและสงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการ กรรมการบริหาร และฝายจัดการอีกดวย   

บริษัทฯ ไดกําหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการท่ีมีความโปรงใส โดยกําหนดใหคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูสมัครท่ีไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ

ตามมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 โดยตองเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของ

บริษัท กอนเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา และนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการตอไป 

นอกจากน้ี ผูถือหุนยังไดรับขอมูลอยางเพียงพอเก่ียวกับบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือประกอบการตัดสินใจไวในหนังสือเชิญประชุม

ฯ อีกดวย  

 ท้ังน้ี กรรมการแตละคนสามารถดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพ่ือใหมั่นใจไดวากรรมการ

จะสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทไดอยางเพียงพอและตองเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดท่ีจัดใหมีข้ึนในรอบป สําหรับคาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของ

บริษัท ประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตงาน บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน 

โดยเปดเผยนโยบายและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ท่ีสะทอนถึงภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละคน 

รวมท้ังรูปแบบและจํานวนของคาตอบแทนดวย ในการพิจารณาคาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนบําเหน็จพิเศษของคณะกรรมการให

สอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ และความตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ โดยคาตอบแทนดังกลาวอยูในระดับท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพของบริษัทฯ ไว สวนคาตอบแทนของกรรมการบริหารท่ีดํารงตําแหนงใน

คณะกรรมการบริษัท ก็จะไดรับคาตอบแทนดังกลาวจากการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทเชนเดียวกับกรรมการท่ัวไปเชนกัน 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

Ensure Effective CEO and People Management 

 

บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงไวอยางเหมาะสม เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยาง

ตอเน่ือง คณะกรรมการกําหนดใหมีแผนสืบทอดตําแหนง (Succession plan) เพ่ือเปนการเตรียมสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาท่ี

บริหารและผูบริหารระดับสูง รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหประธานเจาหนาท่ีบริหารและผูบริหารระดับสูงไดรับการอบรมและพัฒนา

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการไดกําหนดโครงสรางคาตอบแทนท่ีเปนเครื่องจูงใจใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร ผูบริหารระดับสูง และบุคลากร

อ่ืน ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร และสอดคลองกับผลประโยชนของกิจการใน

ระยะยาว ดูแลใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลองกับทิศทางและกลยุทธขององคกร พนักงานในทุกระดับมีความรู 

ความสามารถ มีแรงจูงใจท่ีเหมาะสมและไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถขององคกรไว รวมถึงการ

จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพ่ือดูแลใหพนักงานมีการออมอยางเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ รวมท้ังสนับสนุนใหพนักงานมี

ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการเงิน 
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หลักปฏิบัติ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

  Nurture Innovation and Responsible Business 

คณะกรรมการใหความสําคัญตอการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกิจการ ติดตามดูแลให

ฝายจัดการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและการจัดสรรทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและสิ่งแวดลอม ไมละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือให

สอดคลองกับความตองการของกิจการและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายหลักได ท้ังน้ี คณะกรรมการใหความสําคัญและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ซึ่งรวมถึง 

(1) ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง การปฏิบัติตอพนักงานและลูกจางอยางเปนธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 

การกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีเปนธรรม การจัดสวัสดิการไมนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดหรือ

มากกวาตามความเหมาะสม รวมถึงดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การอบรมใหความรู พัฒนา

ศักยภาพและสงเสริมความกาวหนา รวมถึงเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในดานอ่ืน ๆ  

(2) ความรับผิดชอบตอลูกคา การคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเปนธรรม การเก็บรักษาขอมูลลูกคา การบริการ

หลังการขาย การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคาเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสนิคาและบริการ รวมถึงการโฆษณา

ประชาสัมพันธและการสงเสริมการขายตองกระทําอยางมีความรับผิดชอบ ไมทําใหเกิดการเขาใจผิด หรือใชประโยชน

จากความเขาใจผิดชอบลูกคา  

(3) ความรับผิดชอบตอคูคา การจัดใหมีกระบวนการจัดซื้อจัดจางและเง่ือนไขสัญญาหรือขอตกลงท่ีเปนธรรม การให

ความรู พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและใหบริการใหไดมาตรฐาน ช้ีแจงและดูแลใหคูคา

เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอแรงงานตนเองอยางเปนธรรม รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลคูคาเพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหวางกันอยางยั่งยืน 

(4) ความรับผิดชอบตอชุมชน นําความรูและประสบการณทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการท่ีสามารถสรางเสริมประโยชนตอ

ชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหนาและความสําเร็จในระยะยาว  

(5) ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ปองกัน ลด จัดการและดูแลใหมั่นใจวาบริษัทฯ จะไมสรางหรือกอใหเกิดผลกระทบ

ในทางลบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมการใชวัตถุดิบ การใชพลังงาน (ในการผลิต การขนสงหรือในสํานักงาน) การใช

นํ้า การใชทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปลอยและจัดการของเสียท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลอยกาซเรือน

กระจก เปนตน 

(6) การแขงขันอยางเปนธรรม ประกอบธุรกิจอยางเปดเผยโปรงใสและไมสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางไมเปน

ธรรม 

(7) การตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน บริษัทฯ ไดประกาศนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรปัชันตอสาธารณะ 

โดยเขารวมเปนภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน รวมถึงสนับสนุนใหบริษัทอ่ืน ๆ และคูคามีและ

ประกาศนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน รวมท้ังเขารวมเปนภาคีเครือขาย 
 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

  Strengthen Effective Risk Management and Internal Control 

คณะกรรมการ กํากับดูแลใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีจะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล เขาใจในความเสี่ยงท่ีสําคัญของกิจการรวมถึงอนุมัติความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยพิจารณาจากปจจัย

ภายในและภายนอกองคกร และมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง และจัดตั้งคณะบริหาร

ความเสี่ยงเพ่ือกลั่นกรอง ประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเสี่ยง และวิธีจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ รวมถึง
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กํากับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล และการจัดการขอมูลท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ท้ังน้ี ไดกําหนดนโยบายตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแล อาทิ 

 นโยบายการทํารายการระหวางกัน 

 นโยบายปองกันการใชขอมูลภายใน 

 นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน 

ท้ังน้ี คณะกรรมการไดกําหนดแนวทางการสื่อสารการทําทุจริตหรือคอรรัปช่ันใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางทุก

คนของบริษัทไดทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงกําหนดกลไกการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแสและไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและการกระทําผิดภายในองคกร โดยบริษัทฯ ไดกําหนดชองทางในการรับ

เรื่องราวรองเรียน และ/แสดงความคิดเห็น ไวดังตอไปน้ี 

ชองทางการแจงเบาะแสการทําทุจริตหรือคอรรัปชั่น 

ทางไปรษณีย 

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค  จํากัด (มหาชน) 

  เลขท่ี 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ช้ันท่ี 3 หองเลขท่ี 302 ถนนออนนุช แขวงออนนุช  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

ทางอีเมล/เว็บไซดบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท : scj2498@gmail.com 

ประธานกรรมการตรวจสอบ : pattanant.peo@dpu.ac.th  

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : thana_34@thanacorp.com; cpa6398@gmail.com 

เลขานุการบริษัท : suphanich.l@staruniversalnetwork.com 

ทางเว็บไซดบริษัท : http://www.staruniversalnetwork.com 

 รวมถึง กํากับดูแลใหมีกลไกหรือเครื่องมือท่ีจะทําใหคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและ

ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี การจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รวมถึงการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือใหมั่นใจไดวาเปนไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท และติดตามรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ังดูแล

ใหมีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือใหการทํารายการดังกลาวเปนไปตามข้ันตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลตามท่ีกฎหมายกําหนด

และเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยผูมีสวนไดเสียไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจ และกําหนดให

กรรมการรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือบันทึกไวในรายงานการประชุม

คณะกรรมการ และดูแลใหคณะกรรมการท่ีมีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญ งดเวนการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาวาระน้ัน 
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล  

  Ensure Disclosure and Financial Integrity 

คณะกรรมการ รับผิดชอบดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและเปดเผยขอมูลสําคัญอยางถูกตอง เพียงพอ 

เหมาะสม ทันตอเวลาและเปนไปตามกฎเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ รวมถึงการเปดเผยงบการเงินไวในรายงานประจําปและแบบ

แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  รวมถึงสนับสนุนใหฝายจัดการจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือใหเขาใจการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งข้ึน 

 รวมถึงดูแลใหฝายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและรายงานตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ ใน

ภาวะท่ีกิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมท่ีจะประสบปญหา ควรมั่นใจไดวาบริษัทมีแผนในการแกไขปญหาหรือมีกลไกอ่ืน

ท่ีจะแกไขปญหาทางการเงินได ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการเปดเผยขอมูลดวย

ความระมัดระวัง โดยจัดใหมีผูรับหนาท่ีในการสื่อสารกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมและทันเวลา 

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว ยังไดเปดเผยขอมูลท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน Website ของบริษัทดวย  

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน  

  Ensure Engagement and Communication with Shareholders 

คณะกรรมการ กํากับดูแลใหมั่นใจวาผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ ท้ังประเด็นทางกฎหมายและประเด็นท่ี

อาจมีผลกระทบตอทิศทางการดําเนินงานของกิจการ ท่ีจะตองไดรับการพิจารณา และ/หรือ อนุมัติโดยผูถือหุน โดยเรื่องสําคัญดังกลาว

จะถูกกําหนดไวในวาระการประชุมผูถือหุน และกํากับดูแลใหหนังสือนัดประชุมผูถือหุนมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวนและเพียงพอตอการ

ใชสิทธิของผูถือหุน และนําสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ และเผยแพรบน website ของบริษัทอยางนอย 30 

วันกอนวันประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาและ

เผยแพรหลักเกณฑดังกลาวไวบน website ของบริษัทดวย รวมถึงจัดทําหนังสือนัดประชุมผูถือหุนและเอกสารท่ีเก่ียวของเปน

ภาษาอังกฤษท้ังฉบับและเผยแพรพรอมกับฉบับภาษาไทย โดยกําหนดวัน เวลาและสถานท่ีประชุมโดยคํานึงถึงความสะดวกในการเขา

รวมประชุมของผูถือหุน และดูแลไมใหมีการกระทําใด ๆ ท่ีเปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมหรือสรางภาระใหผูถือหุนจนเกินควร 

และสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน ท้ังการลงทะเบียนผูถือหุน การนับคะแนนและแสดงผล เพ่ือใหการ

ดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา  

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1) บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือมอบอํานาจโดยเสนอรายช่ือกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ใหผูถือหุนไดพิจารณา

คดัเลือกเปนผูรับมอบอํานาจในการประชุมผูถือหุน และลงมติในวาระตางๆ แทน ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุน

ดวยตนเองได เพ่ือสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงมติในแตละวาระไดเอง 

2) กรณีท่ีผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพ่ือขอเสนอใหเพ่ิมวาระการประชุมผูถือหุนในเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงไมนอยกวา 3 วันทําการกอนวันประชุมผูถือหุน และทางคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว และมีความเห็นวาวาระดังกลาวเปน

ประโยชนตอบริษัทฯและผูถือหุน ทางบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะอํานวยความสะดวกในการนําเสนอวาระดังกลาวเขาท่ีประชุมผูถือหุน โดย

จะดําเนินการแจงเพ่ิมวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบผานทางระบบ SETLINK ของตลาดหลักทรัพยฯ 
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3) กรณีท่ีผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพ่ือขอเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัทโดยไดแจงความประสงคผานมายังบริษัทฯ พรอมจัดสงขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ และหนังสือแสดงความ

ยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือมาอยางครบถวน ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะ

พิจารณาเสนอช่ือบุคคลดังกลาวท่ีผานการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือแตงตั้งเขา

ดาํรงตําแหนงแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในแตละป และนําเสนอเขาท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพ่ือพิจารณาลง

มติตอไป 

4) บริษัทฯ มีแนวทางในการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท โดยกําหนดในคูมือการปฏิบัติงานของพนักงานใน

หัวขอจริยธรรม ซึ่งไดมีการเผยแพรใหพนักงานทุกคนทราบ 

5) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปองกันมิใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ใชประโยชนจากขอมูลสําคัญอันมีผล

ตอการลงทุน โดยบริษัทฯ จะแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งผานระบบ SETLINK ไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ทันที กอน

ตลาดหลักทรัพยฯ เปดทําการซื้อ/ขายหลักทรัพยรอบถัดไป กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จึงไมมีโอกาสใชขอมูลภายในเพ่ือ

ประโยชนของตนเอง อีกท้ังกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยทุกครั้งท่ีมีการซื้อหรือขาย

หลักทรัพยภายใน 3 วันทําการตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

6) กําหนดหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ในการงดซื้อ/ขาย และโอนหลักทรัพยกอนการประกาศแจง

ขาวงบการเงินอยางนอย 1 เดือน และหลังประกาศอยางนอย 3 วัน รวมถึงการรายงานการถือหลักทรัพยในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเปนประจําทุกครั้ง ไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

7) กําหนดหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตองแจงตอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับกับการซื้อ ขาย

หลักทรัพยของบริษัทอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อ/ขาย 

ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน มีหนาท่ีดูแลใหการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ีเก่ียวของและ

ขอบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสําหรับแตละวาระการประชุมท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอยางเหมาะสม กรรมการในฐานะ

ผูเขารวมประชุมไมสนับสนุนการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน ท้ังยังกําหนดใหกรรมการทุกคนและ

ผูบริหารท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุมเพ่ือใหผูถือหุนสามารถซักถามในประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของได โดยกอนเริ่มการประชุม ผูถือหุน

จะไดรับทราบจํานวนและสัดสวนของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเองและผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง

และการนับคะแนนเสียง ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชุมจะจัดใหมีการลงมติแยกในแตละรายการ เชน ผูถือหุนใช

สิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในวาระการแตงตั้งกรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระ

ท่ีสําคัญ สงเสริมใหมีบุคคลท่ีเปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดวย 

ไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละวาระใหท่ีประชุมทราบพรอมท้ังบันทึกไวในรายงานการประชุม ภายหลังการประชุมบริษัทจะทํา

การเปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทําการถัดไป ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยและบน website ของบริษัท และดูแลใหมีการจัดสงสําเนารายงานการประชุมผูถือหุน ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 

14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน 
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ความรับผิดชอบตอสังคม 

 เพื่อความยั่งยืนของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายดําเนิน

ธุรกิจดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ดวยความตระหนักและใหความสําคัญในการ

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ  รวมทั้งใสใจดูแลสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องมีเจตนารมณที่จะทํางาน

รวมกับผูที่มีสวนเก่ียวของโดยมุงสรางและสืบสานความสัมพันธอันดีที่เกิดจากการยอมรับและไววางใจซึ่งกันและกัน  คํานึงถึง

ผลกระทบที่อาจจะมีตอผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูถือหุน พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู ลูกคา คูคา และ

หนวยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พรอมทั้งสรางทัศนคติและวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงานมีความ

รับผิดชอบตอสังคมที่อยูรวมกัน 

นโยบายนี้มีหลักการกําหนดไวเพื่อเปนแนวปฏิบัติรวมกัน ประกอบดวยหลัก 7 ประการ ดังนี้ 

1) การกํากับดูแลองคกร :  บริษัทฯ มุงมั่นที่จะเปนตนแบบที่ดีของผูประกอบการดวยการสรางความนาเชื่อถือใหกับผู

ลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินธุรกิจ  เพิ่มมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร  รวมถึงการบริหาร

จัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอันเปนสากลและเปนประโยชนตอสังคมไทย  ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายและดํารง

รักษาความเปนเลิศในคุณธรรม อันเปนคุณคาพื้นฐานขององคกรชั้นนํา 

2) สิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ  ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานเพื่อสงเสริมการเคารพตอสิทธิและเสรีภาพ

ดวยการไมเลือกปฏิบัติสงเสริมความเสมอภาค  ไมแบงแยกเพศและชนชั้น ไมใชแรงงานเด็กและตอตานการคอรัปชั่นทุก

รูปแบบ 

3) การปฏิบัติดานแรงงาน : บริษัทฯ  มีการกํากับดูแลใหคาจางอยูในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการจัดระเบียบองคกรนั้นจะดําเนินการอยางรับผิดชอบ โดยอยูภายใตกรอบแหงกฎหมาย 

รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเครงครัด สรางสภาพแวดลอม

การทํางานที่มีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน โดยพยายามใหทุกคนปลอดจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได 

4) สิ่งแวดลอม : บริษัทฯ มีนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน  และถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด  เชน  มีมาตรการ

ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในกิจกรรมตางๆ  ขององคกร  ทั้งนี้เพื่อรักษาและดํารงไวซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของชุมชนที่

บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู  รวมทั้งสรางวัฒนธรรมองคกร  ดวยการสรางจิตสํานึกของพนักงานและผูที่ปฏิบัติงานในการ

รักษาสิ่งแวดลอม 

5) การดําเนินงานอยางเปนธรรม : บริษัทฯ  มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและมีจริยธรรม ใสใจใน

การปฏิบัติตามกฎหมาย  เคารพกฎระเบียบของสังคม และเปนองคกรที่มีความเปนกลางทางการเมือง 

6) ความสัมพันธกับลูกคาและผูจัดหา : บริษัทฯ มุงเนนการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา มีความ

จริงใจตอการจัดการขอรองเรียนของลูกคา  รวมทั้งพยายามที่จะแกไขขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนจากสินคา และ/หรือ

การบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความคาดหวังที่จะไดรับสินคาและการบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากองคกรผูจัดหา

สินคาโดยมุงเนนที่จะคงไวซึ่งความสัมพันธที่ยั่งยืนกับลูกคาและผูจัดหา 

7) การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน : บริษัทฯ  จะพิจารณาความตองการของชุมชน  สงเสริมบุคลากรเพื่อเปน

หุนสวนกับผูมีสวนเก่ียวของในทองถ่ินรอบสถานประกอบการในดานการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรม สังคมและมีสวนในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีข้ึน  พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมทํางานอาสาสมัคร  และกิจกรรม

สาธารณประโยชนรวมกับชุมชน 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง โดยพนักงานทุกคนของ

บริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดับ

บริหารและระดับปฏิบัติการไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การ

บริหาร การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. กําหนดกลยุทธและเปาหมาย ไวอยางชัดเจน โดยมีความสอดคลองและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) รวมถึงกล

ยุทธในการดําเนินธุรกิจ (Strategy) ของบริษัทฯ 

2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

3. รายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญทั้งดานการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได

และทันเวลา 

4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เปนไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและขอกําหนดที่สอดคลองกับกฎหมายและ

ขอบังคับอ่ืนที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ 

5. บุคลากร ทรัพยสินรวมทั้งขอมูลในระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย 

6. มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานในทุกดานอยางตอเนื่อง 

1.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝายบริหาร รวมทั้งพิจารณาแบบประเมินที่ฝายบริหารจัดทําและรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตาง ๆ 5 องคประกอบคือ (1) การ

ควบคุมภายในองคกร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

และ (5) ระบบการติดตาม  

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมี

บุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตาม

ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยให สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการที่กรรมการหรือ

ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เก่ียวโยงกัน

อยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืน คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว

เชนกัน 
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2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

การประเมินระบบควบคุมภายในในเร่ืองขางตน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไมมีขอสังเกตเพิ่มเติมจาก

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 

3759 จากบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 2563 ไดใหความเห็นใน

รายงานการสอบบัญชี ดังนี ้

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่ง

ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวัน

เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 ขาพเจาเห็นวา ยกเวนผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดข้ึนของเร่ืองที่กลาวไวในวรรคเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมี

เงื่อนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงานรวม

และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดย

ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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รายการระหวางกัน  

1. รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปท่ีผานมา 

บุคคลท่ี

เกี่ยวของ 

ลักษณะ

ความสัมพันธ 
ประเภท 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

(ลานบาท) 
คําอธิบายรายการ 

ป 2563 ป 2562 

บริษัท สตาร

มีเดียกรุป 

จํากัด 

บริษัทยอยท่ีบริษัท

ถือหุนอยูรอยละ 

100 

 เงินใหกูยืมระยะสั้น 

 เงินกูยืมระยะสั้น 

 คาใชจายอ่ืน 

 ขาดทุนจากการดอยคาเงิน

ลงทุนบริษัทยอย 

 

5.61 

- 

- 

- 

0.03 

5.30 

- 

- 

 

เงินทดรองจาย 

เงินกูยืมระหวางกันไมมดีอกเบ้ีย 

 

 

 

บริษัท สตาร 

เกมส จํากัด 

บริษัทยอยท่ีบริษัท

ถือหุนอยูรอยละ 

100 

 เงินใหกูยืมระยะสั้น 

 

9.10 9.15 เงินใหกูยืมระหวางกันไมมี

ดอกเบ้ีย 

 

Star Shenton 

Energy 

Pty.Ltd. 

บริษัทยอยท่ีบริษัท

ถือหุนอยูรอยละ 

60 

 ลูกหน้ีอ่ืน 

 เงินทดรองจาย 

 เจาหน้ีอ่ืน 

 รายไดคาบรหิารจดัการ 

- 

- 

- 

- 

12.95 

65.15 

0.05 

2.53 

รายไดคาบรหิารจดัการ 

เงินสนับสนุนสําหรบัดําเนินธุรกิจ 

เงินทดรองรับ 

รายไดคาบรหิารจดัการ 
  

 ในป 2563 บริษัทมีรายการระหวางกันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยยะสําคัญ คือ การลดลงทั้งจํานวนของรายการที่

เก่ียวของกับ Star Shenton Energy Pty., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งบริษัทฯเปนผูถือหุนในอัตราสวน

รอยละ 60 โดยบริษัทฯไดอนุมัติการขอแปลงหนี้เปนทุนจํานวน 84.16 ลานบาท มาจากเงินทดรองจายและลูกหนี้อ่ืนจาก

บริษัทจํานวน 68.13 ลานบาท และ 16.03 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้มีบันทึกขอตกลงการแปลงหนี้เปนทุน (Circular 

resolution of the directors) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และ 30 ธันวาคม 2563 และรายการที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัย

ยะสําคัญอีกรายการคือ การลดลงทั้งจํานวนของเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่

บริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 100 และการเพิ่มข้ึนของเงินใหกูยืมระยะสั้นจากบริษัทเดียวกัน จํานวน 5.61 ลานบาท เนื่องจากใน

ป บริษัทฯ ไดมีการคืนเงินกูยืมระยะสั้นและไดมีการใหบริษัทยอยดังกลาวกูยืมเงินเพื่อใชในการลงทุนดําเนินธุรกิจตูกาแฟและ

รวมทุนในการผลิต Content 

2. มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัทฯ 

คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทวา รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจขัดแยงกันในอนาคต 

จะตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับรายการระหวางกัน

นั้น  ทั้งนี้ การอนุมัติการทํารายการระหวางกันจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของ

รายการและราคาที่เปนไปตามราคาตลาด  นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจขัดแยงทางผลประโยชนในรายการระหวาง

กันจะไมสามารถเขามามีสวนรวมอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได และหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขาย
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ตามขอบังคับประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

นโยบายการทํารายการระหวางกันที่จะเกิดข้ึนในอนาคต จะกําหนดตามลักษณะการคาทั่วไปโดยอางอิงกับราคาและ

เงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบจะเปนผูตรวจสอบความจําเปนและความ

สมเหตุสมผลของรายการระหวางกันดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการ

ระหวางกันที่อาจเกิดข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบสามารถใหผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปน

ผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันของ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุนตามแตกรณี 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัท เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย ตลอดจนขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งรายงานทางการเงินดังกลาว

ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใช

ดุลยพินิจอยางระมัดระวังจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุน เพื่อใหมีความเชื่อมั่นตองบการเงินของบริษัท ดูแลรักษา

ทรัพยสินของบริษัทฯ และสามารถปองกันการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ  

 งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยนายเจษฎา หังสพฤกษ จากบริษัท กรินทร ออดิท 

จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยบริษัทฯ

ไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญช ีและคุณภาพของ

รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงโดย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงาน

ประจําปแลว  

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ งบการเงิน

ของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดแสดงฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดรวมที่เปนจริงและสมเหตุผลตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

 

 

 

                    -จิรารักษ สิทธพิันธุ-      -ณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ- 

 (พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธพิันธุ)    (นายณฐัพงศ ตังเดชะหิรัญ) 

   กรรมการ      กรรมการ 
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งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือ

หุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิน

สดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชี

ท่ีสําคัญ 

 ขาพเจาเห็นวา ยกเวนผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนของเรื่องท่ีกลาวไวในวรรณเกณฑในการแสดงความเห็นอยาง

มีเง่ือนไขงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

เกณฑในการใหขอสรุปอยางมีเง่ือนไข 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ 

 ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปน

อิสระจากกลุมกิจการตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน

พระบรมราชูปถัมภในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และขาพเจาไดปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขของขาพเจา 

ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง 

 ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 ซ่ึงระบุวาตามงบการเงินรวม กลุมกิจการมีผลการ

ดําเนินงานขาดทุนติดตอกันและมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบ ตลอดจนบริษัทยอยแหงหนึ่งใน

ตางประเทศมีขอพิพาทกับเทศบาล เนื่องจากโรงงานแปรรูปขยะยังไมไดดําเนินการ ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 1.2 เหตุการณหรือสถานการณดังกลาวตลอดจนเรื่องอ่ืนท่ีกลาวถึงในหมายเหตุขอ 1.2 

แสดงใหเห็นวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญเก่ียวกับ

ความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมกิจการ ท้ังนี้ ความเห็นของขาพเจาไมไดเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากเรื่องนี้ 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับงวดปจจุบัน

ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา เรื่องเหลานี้ไดถูกระบุในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

รวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่อง

เหลานี้ นอกจากเรื่องท่ีกลาวไวในวรรคความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง 

ขาพเจาไดกําหนดเรื่องท่ีจะกลาวตอไปนี้เปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเพ่ือสื่อสารในรายงานของขาพเจา 

การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  

 ความเสี่ยง  

 เนื่องจากการพิจารณาเก่ียวกับการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยข้ึนอยูกับดุลยพินิจและขอสมมติฐานท่ี

สําคัญท่ีผูบริหารของกลุมกิจการนํามาใชในการประมาณการคาเผื่อการดอยคาดังกลาว ดังนั้นเรื่องสําคัญในการ

ตรวจสอบ คือ การแสดงมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย และคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยให

เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยกอน

หักคาเผื่อการดอยคา จํานวน 313.54 ลานบาท และคาเผื่อ      การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 

253.13 ลานบาท ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสําคัญเก่ียวกับการแสดงมูลคา     ของเงินลงทุนในบริษัทยอย และ

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การตอบสนองความเสี่ยงของผูสอบบัญชี  

 วิธีการตรวจสอบของขาพเจาตอเรื่องดังกลาว ขาพเจาไดใชวิธีดังตอไปนี้ 

 • ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบริหารเก่ียวกับขอบงชี้ของการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัท   

    ยอย 

 • ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลคาและขอสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีผูบริหารของกลุมกิจการนํามาใช 

    ในการประมาณการคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  

เงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืน และการพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุน 

 ความเสี่ยง 

 กลุมกิจการตองพิจารณาการแสดงมูลคาและความเหมาะสมของรายการเงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืน จํานวน 

169.66 ลานบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 เนื่องจากจํานวนเงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืนมีนัยสําคัญ

ตอการตรวจสอบ ซ่ึงกลุมกิจการอาจมีความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับชําระเงินใหกูยืมดังกลาวคืนไดครบท้ังจํานวน 

ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสําคัญเก่ียวกับการแสดงมูลคาของเงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืน และการพิจารณาคาเผื่อ

ผลขาดทุน 
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 การตอบสนองความเสี่ยงของผูสอบบัญชี 

 วิธีการตรวจสอบของขาพเจาตอเรื่องดังกลาว ขาพเจาไดตรวจสอบความเหมาะสมของหลักฐานท่ีบริษัทใชใน

การพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ และหลักประกัน อีกท้ังตรวจสอบความเหมาะสมของการอนุมัติ

รายการเงินใหกูยืมดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทไดพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเงินใหกูยืมโดยดูจาก

ฐานะการเงินตามงบการเงินของผูกู และมูลคาของหลักประกัน โดยขาพเจาไดตรวจสอบหลักฐานท่ีบริษัทใชใน

การพิจารณาแลวพบวามีความเหมาะสม 

 ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 

 โดยมิไดเปนการเปลี่ยนแปลงอยางมีเง่ือนไข ขาพเจาขอใหสังเกต 

 1. ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.2 เนื่องดวยผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทไดจัดทําขอมูลทางการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนํา

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมา

ถือปฏิบัติ  

 2. หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 บริษัทไดทําสัญญากอสรางงานระบบโครงการกับลูกคารายหนึ่ง โดยมี

คาจางเหมามูลคา 100.86 ลานบาท และบริษัทมีสิทธิทําการจางชวงใหบุคคลอ่ืน ดังนั้นบริษัทจึงไดวาจาง

ผูรับเหมาอีกรายหนึ่ง โดยมีมูลคางาน 98.88 ลานบาท โดยทําสัญญาระบบไฟฟาและสื่อสารงานระบบ

สุขาภิบาลและระบบดับเพลิงของโครงการกับผูรับเหมาชวงดังกลาว และจนถึงวันท่ีบอกเลิกสัญญาบริษัทไดจาย

ใหแกผูรับเหมาชวงไปแลวเปนจํานวนเงินรวม 60.64 ลานบาท และเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได

ยื่นฟองตอผูรับเหมาชวง ในฐานความความผิดสัญญา จางทําของเรียกเงินคืนและเรียกคาเสียหาย และจําเลยได

ทําคําใหการจําเลย ระบุวาจําเลยไดดําเนินการวางงานระบบสุขาภิบาลและงานระบบไฟฟา มีมูลคางานของ

โครงการท้ังหมด 46.39 ลานบาท โดยเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2563 ศาลไดวินิจฉัยวาจําเลยผิดสัญญากับโจทก 

และพิพากษาใหจําเลยชําระเงินคืนแกโจทกจํานวน 41.52 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป 

นับแตวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ท้ังนี้บริษัทไดรับรูผลขาดทุนจากผลของคดีความจํานวน 4.72 ลานบาท และ

ในระหวางป 2563 บริษัทไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 28.11 ลานบาทแลวในงบการเงิน โดย

พิจารณาจากฐานะการเงินของจําเลย ปจจุบันคดีดังกลาวไดถึงท่ีสุดแลวโดยจําเลยไมไดยื่นอุทธรณภายใน

ระยะเวลาท่ี ขอขยายไว คดีจึงเสร็จไปจากการพิจารณาของศาล 

 3. หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืนรวม 2 แหง 

ตามงบการเงินรวมและตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน164.05 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นตามสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงิน จํานวน 64.05 ลานบาท โดยคิด

ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.25 ตอป และ รอยละ 8.75 ตอป โดยมีเง่ือนไขแบงการรับชําระเงินออกเปน 8 งวด 

สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2564 ท้ังนี้ เงินใหกูดังกลาวคํ้าประกันโดยหุนของกรรมการในบริษัทผูกู จํานวน 

3,000,000 หุน และคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทผูกู 
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 ในระหวางป 2563 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการขอขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินใหกูยืม   

ระยะสั้นแกบริษัทดังกลาวเรื่อยมา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดพิจารณาบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนเงิน       

ใหกูยืมแกบริษัทดังกลาวท้ังจํานวนแลว (สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 รับรูผลขาดทุนจากมูลคาท่ี

คาดวาจะไมไดรับคืนในงบกําไรขาดทุนจํานวน 64.05 ลานบาท ) 

 3.2 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นตามสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงิน จํานวน 100 ลานบาท โดยคิดอัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 8.50 ตอป โดยบริษัทผูกูไดทําสัญญาจํานําหุน เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 ตกลงคํ้าประกัน

โดยจํานําหุนของบริษัทยอย จํานวน 20,000,030 หุน และบริษัทอ่ืนอีกแหงหนึ่งซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยประเทศออสเตรเลียเม่ือเดือนธันวาคม 2562 จํานวน 23,900,000 หุน ท้ังนี้เม่ือถึงวันครบ

กําหนดชําระ บริษัทในฐานะผูใหกูมีสิทธิบังคับตามหลักประกัน แตหากมูลคาของทรัพยคํ้าประกันไมเพียงพอตอ

การชําระหนี้ ผูกูตกลงชําระหนี้ในสวนท่ีขาดคืนแกผูใหกูจนครบเต็มจํานวน 

 ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทไดรับการโอนหุนสามัญของบริษัทอ่ืนอีกแหงหนึ่งจํานวน 23,900,000 หุน คิด

เปนสัดสวน 10.25 % ของจํานวนหุนท้ังหมด เพ่ือเปนหลักคํ้าประกันตามสัญญาจํานําหุนขางตน 

 มีการจัดทําแผนการจายชําระคืนเงินกู โดยเงินใหกูยืมดังกลาวจะครบกําหนดชําระภายใน 1 ป  โดยแบงชําระ

การจายคืนเงินตนเปนระยะเวลา 4 งวด ซ่ึงครบกําหนดงวดสุดทายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 

 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัทขยายระยะเวลาการรับชําระ

คืนเงินตนซ่ึงครบกําหนด เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 จํานวน 100 ลานบาท ออกไปอีก 1 ป โดยมีเง่ือนไขแบง

การชําระเงินออกเปน 4 งวด ซ่ึงครบกําหนดงวดสุดทายในเดือนธันวาคม 2564 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดพิจารณาบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนจากมูลคาท่ีคาดวาจะไมไดรับ

คืนในงบกําไรขาดทุนจํานวน 51.76 ลานบาท โดยพิจารณาจากฐานะการเงินของผูกู และมูลคาตามบัญชีของ

หลักประกันเงินกู 

เรื่องอ่ืน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนใน

สํานักงานเดียวกันของขาพเจา ซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 

 ขอมูลอ่ืน 

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวยขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงาน

ประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 

 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืนความ

รับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความ

ขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรือความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูล
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อ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หาก

ขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมี

หนาท่ีในการกํากับดูแลเพ่ือใหผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 

 ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงินรวม ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบใน

การจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมท่ี

ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดใน

การจัดทํางบการเงินรวม ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมกิจการในการดําเนินงาน

ตอเนื่อง เปดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับ

การดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุมกิจการหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถ

ดําเนินงานตอเนื่องตอไปไดผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํา

รายงานทางการเงินของกลุมกิจการ 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวม 

 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยาง

สมเหตุสมผล คือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญ เม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา

รายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบ

การเงินรวมจากการใชงบการเงินเหลานี้ ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใช

ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจา

รวมถึง 

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวม ไมวา

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความ

เสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล 
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การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 • ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกลุมกิจการ 

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซ่ึงจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร 

 • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจาก

หลักฐาน 

 การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปน

เหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมกิจการในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถา

ขาพเจาไดขอสรุปวา มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของ

ขาพเจา โดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไม

เพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ

จนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตามเหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปน

เหตุใหกลุมกิจการตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง 

 • ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงิน

รวมแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

 • ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมกิจการเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมกิจการขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอ

ความเห็นของขาพเจา 

 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญใน

ระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของ

กับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึง

ขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ี

ขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระจากเรื่องท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจา

ไดพิจารณาเรื่องตางๆท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่อง

สําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับ

ไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไม
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ควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 

  

 ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือนางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน 

 

 

        นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน 

         ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 

 

        บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 

        วันท่ี 1 มีนาคม 2564 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 
      (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

   "ปรับปรุงใหม"   "ปรับปรุงใหม" 

สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 14,563,717.29 1,295,253.5 3,384,333.68 14,397,776.48 353,999.78 2,179,422.47 

เงินลงทุนชัว่คราว - - - - - - 

ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้หมนุเวียนอืน่-สุทธ ิ 47,820,555.72 68,628,199.3 106,097,503.43 28,731,927.52 137,268,044.59 125,162,501.88 

มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ - - - - - - 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน 48,236,444.57 293,750,000.00 295,750,000.00 53,847,444.57 293,750,000.00 295,750,000.00 

สินคาคงเหลือ - - - - - - 

สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ 2,411,737.51 2,559,740.97 2,913,922.07 2,187,260.47 2,227,524.45 1,832,651.47 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 11,3032,455.09 366,233,193.77 408,145,759.18 99,164,409.04 433,599,568.82 424,924,575.82 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

สินทรัพยทางการเงินไมหมนุเวียนอื่น 5,000,000.00 - - - - - 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มขีอจํากัดในการใช  - 16,000,000.00 - - 16,000,000.00 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธ ิ  - - 60,409,618.66 69,600,302.5 229,382,171.26 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ  334,219,045.65 388,264,211.80 2,130,340.6 1,689,390.28 2,315,854.28 

สินทรัพยสิทธกิารใช - สุทธ ิ 2,174,700.00 - - 2,174,700.00 - - 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธ ิ 15,392.8 18,192.7 124,423,310.36 15,392.8 18,192.7 20,992.60 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ 613,294.48 797,974.50 797,974.50 613,294.49 797,974.50 797,974.50 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 214,762,729.74 335,035,212.85 529,485,496.66 65,343,346.55 72,105,859.98 248,516,992.64 

รวมสินทรัพย 327,795,184.83 701,268,406.62 937,631,255.84 164,507,755.59 505,705,428.8 673,441,568.46 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 
      (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

   "ปรับปรุงใหม"   "ปรับปรุงใหม" 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน       

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย 79,000,000.00 142,000,000.00 145,000,000.00 79,000,000.00 142,000,000.00 145,000,000.00 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 118,865,784.98 147,453,789.52 137,251,823.26 5,238,254.37 33,803,786.9 34,804,547.73 

สวนของหนี้สินทางการเงินที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป - - - - - - 

เงินกูยืมระยะสั้น 6,423,783.48 7,532,108.91 8,548,277.11 9,100,000 14,450,000.00 10,000,000.00 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 1,520,937.41 1,396,867.02 1,515,781.08 - - - 

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 540,000 540,000.00 - 540,000 540,000.00 - 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 541,660.34 - - 541,660.34 - - 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 5,265,666.72 3,878,044.57 1,332,785.17 1,194,331.39 1,256,291.58 1,300,725.19 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 212,157,832.93 302,800,810.02 293,648,666.62 95,614,246.1 192,050,078.48 191,105,272.92 

หนี้สินไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาว  - -  - - 

หนี้สินสัญญาเชา 1,045,185.76 - - 1,045,185.76 - - 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16,631,930.8 52,888,769.42 97,921,844.66 - - - 

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 743,642.55 528,590.12 980,118.00 743,642.55 528,590.12 980,118.00 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 675,013.21 - - 675,013.21 - - 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 19,095,772.32 53,417,359.54 98,901,962.66 2,463,841.53 528,590.12 980,118.00 

รวมหนี้สิน 231,253,605.25 356,218,169.56 392,550,629.28 98,078,087.63 192,578,668.6 192,085,390.92 

       

สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน       

ทุนจดทะเบียน       

หุนสามัญ 461,364,245 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 322,954,971.50 322,954,971.50 322,954,971.50 322,954,971.50 322,954,971.50 322,954,971.50 

(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 189,636,980.40 189,636,647.90 189,636,647.90 189,636,980.40 189,636,647.90 189,636,647.90 

(ป 2559 หุนสามัญ 169,318,436 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท)       

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 304,636,346.40 304,634,778.90 304,634,778.90 304,636,346.40 304,634,778.90 304,634,778.90 

กําไร (ขาดทุน) สะสม       

จัดสรรแลว       

ทุนสํารองตามกฎหมาย 1,517,887.62 1,517,887.62 1,517,887.62 1,517,887.62 1,517,887.62 1,517,887.62 

ยังไมไดจัดสรร (385,793,267.67) (136,915,877.99) (24,404,705.44) (429,361,546.46) (182,846,963.10) (14,433,136.88) 

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (43,875,256.69) (47,908,636.23) (37,558,769.94) - - - 

รวมสวนของบริษัทใหญ 66,122,690.06 310,964,800.20 433,825,839.04 66,429,667.96 313,126,760.20 481,356,177.54 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 30,418,889.52 34,085,436.86 111,254,787.52 - - - 

รวมสวนของผูถือหุน 96,541,579.58 345,050,237.06 545,080,626.56 66,429,667.96 313,126,760.2 481,356,177.54 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 327,795,184.83 701,268,406.62 937,631,255.84 164,507,755.59 505,705,428.8 673,441,568.46 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 
      (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

   "ปรับปรุงใหม"   "ปรับปรุงใหม" 

รายไดจากการขายและบริการ - 3,886,000.00 66,167,153.94 1,876,119.00 2,528,784.00 3,558,708.45 

ตนทุนขายและบริการ - (2,450,169.76) (61,149,751.94) - - (937,386.52) 

กําไร(ขาดทุน)ข้ันตน - 1,435,830.24 5,017,402.00 1,876,119.00 2,528,784.00 2,621,321.93 

รายไดอ่ืน 28,724,742.35 43,464,810.22 33,287,699.61 26,530,074.13 32,145,394.50 23,547,215.81 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - 

กําไรจากการซ้ือในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม - - - - - - 

ตนทุนในการจัดจําหนาย - (354,000) (644,700.00) - - - 

คาใชจายในการบริหาร (363,757,866.47) (253,842,968.44) (203,518,528.16) (260,779,036.12) (187,383,879.27) (34,681,335.36) 

คาใชจายอ่ืน - - - - (5,354,050.61) (5,237,993.42) 

ตนทุนทางการเงิน (15,162,710.06) (11,642,957.38) (10,358,872.60) (14,326,149.25) (10,350,074.84) (9,555,190.02) 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษเีงินได (350,195,834.18) (220,939,285.36) (176,216,999.15) (246,698,992.24) (168,413,826.22) (23,305,981.06) 

(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได 38,547,844.80 38,281,612.27 3,797,596.87 - - - 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (311,647,989.38) (182,657,673.09) (172,419,402.28) (246,698,992.24) (168,413,826.22) (23,305,981.06) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น       

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง       

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน 7,029,647.37 (17,557,125.29) (29,751,992.37) - - - 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย - - - - - - 

สวนที่โอนไปกําไร(ขาดทุน) เนื่องจาก       

การขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - - - - - - 

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 7,029,647.37 (17,557,125.29) (29,751,992.37)  - - 

รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง       

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของ       

      ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว - 184,408.88 - - 184,408.88 - 

ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีมูลคาสินทรัพย - - - - - - 

โอนกลับสวนเกินทุนจากการตีมูลคาสินทรัพย - - - - - - 

ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของ       

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - - 

รวมรายการท่ีจะไมถกูจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง - 184,408.88 - - 184,408.88 - 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษ ี 7,029,647.37 (17,372,716.41) (29,751,992.37) - 184,408.88 - 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (304,618,342.01) (200,030,389.50) (202,171,394.65) (246,698,992.24) (168,229,417.34) (23,305,981.06) 

       

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)       

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (249,061,798.56) (112,511,172.55) (110,358,660.40) (246,698,992.24) (168,413,826.22) (23,305,981.06) 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (62,586,190.82) (70,146,500.54) (62,060,741.88) - - - 

 (311,647,989.38) (182,657,673.09) (172,419,402.28) (246,698,992.24) (168,413,826.22) (23,305,981.06) 

       

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม       

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (244,844,010.14) (122,861,038.84) (130,020,248.74) (246,698,992.24) (168,229,417.34) (23,305,981.06) 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (59,774,331.87) (77,169,350.66) (72,151,145.91)  - - 

 (304,618,342.01) (200,030,389.50) (202,171,394.65) (246,698,992.24) (168,229,417.34) (23,305,981.06) 

       

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตอเนื่อง (0.919) (0.415) (0.407) (0.911) (0.622) (0.086) 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด       

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตอเนื่อง - (0.415) (0.350) - (0.622) (0.074) 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 
       (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2561 2563 2562 2561 

    "ปรับปรุงใหม"   "ปรับปรุงใหม" 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (350,195,834.18) (220,939,285.36) (176,216,999.15) (246,698,992.24) (168,413,826.22) (23,305,981.06) 

รายการปรับปรุงกระทบกําไร(ขาดทุน)สําหรับปเปนเงินสดรับ(จาย)       

 (เพ่ิมขึ้น) ลดลงในลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (6,585,564.58) 32,768,107.86 (22,716,182.78) (3,016,796.08) (22,164,161.09) (36,645,451.73) 

 (เพ่ิมขึ้น) ลดลงในมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ - -  -    - - - 

 (เพ่ิมขึ้น) ลดลงในสินคาคงเหลือ    (11,635,020.09)   18,309,978.82 

 (เพ่ิมขึ้น) ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (599.68) 876,153.79  (308,233.11) (249.67) 40,480.77 55,291.73 

 (เพ่ิมขึ้น) ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (394,520.00) -  69,360.00  (394,520.00) - 75,000.00 

 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 28,522,942.53 17,238,858.96  (11,652,798.78) (27,562,370.00) (382,235.22) 45,669,721.55 

 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,387,620.14 2,545,259.39  (423,478.84) (61,960.19) (44,433.62) (454,370.35) 

 คาเส่ือมราคา และ คาตัดจําหนาย 20,065,789.61 22,409,997.13 15,598,264.54 867,562.57 629,263.9 12,449,465.79 

 ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 215,052.43 272,881.00 1,322,876.02 215,052.43 272,881.00 - 

 (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 1,108.02 - 7,829.54 1,108.02 - - 

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

 หน้ีสงสัยจะสูญ - 65,817,312.21  225,157.72  - -  100,746.01  

 (โอนกลับ) คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 28,105,520.51 (73,449,043.56)  (483,982.48) 28,105,520.51 (1,050,000.00)  -    

 คาเผ่ือผลขาดทุน - เงินใหกูยืมระยะส้ัน 115,813,555.43 - - 115,813,555.43 - - 

 ขาดทุนจากภาษีเงินไดไมขอคืน 359,024.34 - - 250,933.43 - - 

 ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 333,824.30 - - 333,824.30 - - 

 (โอนกลับ) ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - 

 ขาดทุนจากการตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - 

 (กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - 

 (กําไร)ขาดทุนจากการซ้ือในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม - - - - - - 

 กําไรจากการโอนสินทรัพยสุทธิ - - - - - (122,073,502.59) 

 ขาดทุนจากการดอยคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 129,131,909.64 10,970,793.45 - - - - 

 ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน - 114,536,949.07 - - - - 

 ขาดทุนจากคดีความ - 4,693,185.09s - - 4,693,185.09 - 

 ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (โอนกลับ) - -  2,846,528.76  - -  2,075,213.47  

 ขาดทุนจากการตีราคาแมแบบสุขภัณฑ - -  79,414,144.64  - -  79,414,144.64  

 ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร - -  200,503.44  - -  -    

 ดอกเบี้ยจาย 15,162,710.06 11,642,957.38 13,373,344.22 14,326,149.25 10,350,074.84 7,030,854.30 

 ดอกเบี้ยรับ (23,163,844.17) (30,592,847.20) (138,572.70) (23,163,611.41) (30,588,950.88) (91,981.38) 

รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับป (41,241,305.59) (41,208,720.79) (139,799,179.78) (47,634,404.82) (41,521,802.06) (48,645,240.59) 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)การดําเนินงาน       

 เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ    143,938.22     104,474.81  

 เงินสดจายภาษีเงินได (210,421.20) (521,972.69)  (2,343,239.39) (210,419.78) (435,353.74)  (2,342,838.75) 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (41,451,726.79) (41,730,693.48) (141,466,506.55) (47,844,824.6) (41,957,155.80) (50,175,628.08) 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 
       (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2561 2563 2562 2561 

    "ปรับปรุงใหม"   "ปรับปรุงใหม" 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

 เงินสดจายซื้อสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น (5,000,000.00) - - - - - 

 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใช (เพิ่มข้ึน) ลดลง - 16,000,000.00 (16,000,000.00) - 16,000,000.00 (16,000,000.00) 

 (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น 129,700,000.00 2,000,000.00 37,590,209.90 124,089,000.00 2,000,000.00 (41,350,000.00) 

 เงินสดรับในดอกเบ้ียรับ 21,042,212.12 31,889,735.59 17,058,561.49 21,041,979.36 31,885,839.26 14,562,593.00 

 เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน - - - - - - 

 เงินรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - 

 เงินสดรับจากการลดทุนจดทะเบียนบริษัทยอย - - - - - - 

 เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร - - - - - - 

 เงินสดจายซื้อเงินลงทุนช่ัวคราว - - - - - - 

 เงินสดจายชําระคาหุนสามัญบริษัทยอย - - - - - - 

 เงินสดจายซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (1,715,471.28) (5,922,007.61) (134,056.58) (1,368,535.65) - (134,056.58) 

 การไดมาซึ่งสินทรัพยสิทธิการใชภายใตสัญญาเชา (57420.00) - - (57420.00) - - 

 เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน - - - - - - 

กระแสเงนิสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทนุ 143,969,320.84 43,967,727.98 43,967,727.98 143,705,023.71 49,885,839.26 38,514,714.81 

        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น เพิ่มข้ึน(ลดลง) (63,000,000.00) (3,000,000.00) 95,000,000.00 (63,000,000.00) (3,000,000.00) 95,000,000.00 

 เงินกูยืมระยะสั้น เพิ่มข้ึน (ลดลง) (1,108,325.43) (1,016,168.20) 8,548,277.11 (5,350,000.00) 4,450,000.00 5,000,000.00 

 เงินสดจายในเงินกูยืมระยะยาว - - - - - - 

 เงินสดจายในหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (172,260.01) - (58,500.00) (172,260.01) - (58,500.00) 

 เงินสดจายดอกเบ้ีย (14,132,623.22) (12,496,988.69) (11,052,935.45) (13,296,062.41) (11,204,106.15) (10,249,252.87) 

 เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 1900.00 - - 1900.00 - - 

กระแสเงนิสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (78,411,308.66) (16,513,156.89) (16,513,156.89) (81,816,422.41) (9,754,106.15) 92,436,841.66 

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงนิ (10,837,821.6) 12,187,042.21 3,581,277.56 - - - 

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด  - - - - - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 13,268,463.79 (2,089,080.18) (6,933,672.52) 14,043,776.7 (1,825,422.69) (3,404,844.53) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,295,253.50 3,384,333.68 10,318,006.20 353,999.78 2,179,422.47 5,584,267.00 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 14,563,717.29 1,295,253.50 3,384,333.68 14,397,776.48 353,999.78 2,179,422.47 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2562 
             (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

  สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ   

      องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน    

      กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น  รวม   

 ทุนเรอืนหุน สวนเกิน กําไร (ขาดทุน) สะสม ผลกําไร(ขาดทุน) ผลกําไร(ขาดทุน) ผลตางของอัตรา รวมกําไร รวมองคประกอบอื่น สวนของ สวนไดเสีย  

 ที่ออกและ มูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม จากการวัดมลูคาใหม จากการวัดมลูคา แลกเปลี่ยนจากการ (ขาดทุน) ของสวนของ ผูถือหุน ที่ไมม ี รวม 

 ชําระแลว     ของผลประโยชนพนักงาน เงินลงทุนเผื่อขาย แปลงคางบการเงิน เบ็ดเสรจ็อื่น ผูถือหุน ของบริษัทใหญ อํานาจควบคุม  

              

              

   ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 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 

   เพิ่มทุนหุนสามัญ - - - - - - - - - - - - - 

   สํารองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - - 

   ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมลูคาใหม - - - - - - - - - - - - - 

   ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว - - - - - - - - - - - - - 

   กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรบัป (หลงัปรับปรงุ) - - - (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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (หลังปรับปรุง) 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 

              

   ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 (หลังปรับปรุง) 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 

   กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรบัป - - - (112,511,172.55) (112,511,172.55) 184,408.88 - (10,534,275.17) (10,349,866.29) (10,349,866.29) (122,861,038.84) (77,169,350.66) (200,030,389.50) 

   โอนไปกําไร(ขาดทุน) สะสม - - - 184,408.88 184,408.88 (184,408.88) - - (184,408.88) (184,408.88) - - - 

   ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 (136,731,469.11) (135,213,581.49) - - (48,093,045.11) (48,093,045.11) (48,093,045.11) 310,964,800.2 34,085,36.86 345,050,237.06 

 

   ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 (136,731,469.11) (135,213,581.49) - - (48,093,045.11) (48,093,045.11) (48,093,045.11) 310,964,800.2 34,085,36.86 345,050,237.06 

   เพิ่มทุนหุนสามัญ 332.50 1,567.50 - - - - - - - - - - - 

   สํารองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - - 

   ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีมูลคาสินทรพัย - - - - - - - - - - - - - 

   ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ - - - - - - - - - - - - - 

   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - - - - - - - - - - - - - 

   สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน - - - - - - - - - - - - - 

   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - - - - - - - - - - - 

      โดยอํานาจการควบคุมไมเปลี่ยนแปลง - - - - - - - - - - - 56,107,784.53 56,107,784.53 

   กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็รวมสําหรบัป - - - (249,061,798.56) (249,061,798.56) - - 4,217,788.42 4,217,788.42 4,217,788.42 (244,844,010.14) (59,774,331.87) (304,618,342.01) 

   ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 189,636,980.4 304,636,346.4 1,517,887.62 (385,793,267.67) (384,275,380.05) - - (43,875,256.69) (43,875,256.69) (43,875,256.69) 66,122,690.06 30,418,889.52 96,541,579.58 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 
          (หนวย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน  

      กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน   

 ทุนเรือนหุน สวนเกิน กําไร (ขาดทุน) สะสม ผลกําไร(ขาดทุน) ผลกําไร(ขาดทุน) รวมกําไร รวมองคประกอบอ่ืน  

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

 ชําระแลว     ของผลประโยชนพนักงาน เงินลงทุนเผื่อขาย เบ็ดเสร็จอ่ืน ผูถือหุน  

           

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 8,872,844.18 10,390,731.80 - - - - 504,662,158.60 

เพ่ิมทุนหุนสามัญ - - - - - - - - - - 

สํารองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (หลังปรับปรุง) - - - (23,305,981.06) (23,305,981.06) - - - - (23,305,981.06) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (หลังปรับปรุง) 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 (14,433,136.88) (12,915,249.26) - - - - 481,356,177.54 

           

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 (หลังปรับปรุง) 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 (14,433,136.88) (12,915,249.26) - - - - 481,356,177.54 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - (168,413,826.22) (168,413,826.22) 184,408.88 - 184,408.88 184,408.88 (168,229,417.34) 

โอนไปกําไร(ขาดทุน) สะสม - - - 184,408.88 184,408.88 (184,408.88) - (184,408.88) (184,408.88) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 (182,662,554.22) (181,144,666.60) - - - - 313,126,760.20 
 

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 (182,662,554.22) (181,144,666.60) - - - - 313,126,760.20 

เพ่ิมทุนหุนสามัญ 332.50 1,567.50    - - - - 1,900.00 

สํารองตามกฎหมาย - - - - - - - - -  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - (246,698,992.24) (246,698,992.24) - - - - (246,698,992.24) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 (หลังปรับปรุง) 189,636,980.40 304,636,346.40 1,517,887.62 (429,361,546.46) (427,843,658.84) - - - - 66,429,667.96 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน   

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัท 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทย  

ตามประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2533 และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันท่ี  

31 มีนาคม 2548 และเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2548 บริษัทไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในเดือนตุลาคม 2563 กลุมกิจการไดจดทะเบียนยายท่ีตั้งสํานักงานจากเดิมตั้งอยู เลขท่ี 57 อาคารปารคเวนเชอร  

อี โคเพล็กซ  หองเลขท่ี 1607A ช้ัน 16 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปท่ี เลขท่ี 486  

โครงการพีเพิล พารค หองเลขท่ี E2-302 ช้ัน 3 ตึก E2 ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

กลุมกิจการดําเนินธุรกิจดังน้ี 

1) การรวมลงทุน 

2) จําหนายและใหบริการดานงานวิศวกรรม 

3) บริหารจัดการขยะ 

4) อ่ืนๆ 

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียก

บริษัทและบริษัทยอยวา “กลุมกิจการ” 

1.2 การดําเนินงานตอเนื่อง 

ตามงบการเงินรวม กลุมกิจการมีผลการดําเนินงานขาดทุนติดตอกันและมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบ 

ตลอดจนบริษัทยอยแหงหน่ึงในตางประเทศมีขอพิพาทกับเทศบาล เน่ืองจากโรงงานแปรรูปขยะยังไมไดดําเนินการ 

ผูบริหารเช่ือวากลุมกิจการจะสามารถดําเนินงานตอเน่ืองโดยจะสามารถดําเนินการตามแผนและการปรับปรุง 

การดําเนินงานในอนาคตไดสําเร็จ ท้ังน้ีมูลคาท่ีจะไดรับจากสินทรัพยอาจจะนอยกวามูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ 

หากกลุมกิจการไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได งบการเงินรวมน้ีไมไดรวมการจัดประเภทรายการใหมหรือ

รายการปรับปรุงสินทรัพยและหน้ีสินท่ีจําเปน หากกลุมกิจการไมสามารถจัดหากระแสเงินสดและเงินทุนเพ่ิมจากแหลง

อ่ืนอยางเพียงพอ 
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1. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 เกณฑการถือปฏิบัติ 

งบการเงินจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนด ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนด

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

งบการเงินไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนรายการบาง

ประเภทซึ่งใชมูลคายุติธรรมตามท่ีอธิบายในนโยบายบัญชี 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนตามกฎหมายท่ีเปนภาษาไทยในกรณีท่ีมีความหมายขัดแยงกันหรือมีความ

แตกตางกันในการตีความระหวางสองภาษา ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

2.2 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปจจุบันไดขยายวงกวางข้ึนอยางตอเน่ืองทําใหเกิดการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ สถานการณดังกลาวอาจนํามาซึ่งความไม

แนนอนและผลกระทบตอสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจ ฝายบริหารของกลุมกิจการติดตามความคืบหนาของ

สถานการณดังกลาวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีฝายบริหารไดใชประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นตาง ๆเมื่อสถานการณมีการ

เปลี่ยนแปลง 
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2.3 เกณฑในการนําเสนองบการเงินรวม 

(1) งบการเงินรวมน้ีไดรวมงบการเงินของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยท่ีบริษัทมี

อํานาจควบคุมหรือถือหุนเกินกวารอยละ 50 ของหุนท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียง ดังน้ี 

   สัดสวนเงินลงทุน  
(รอยละ) 

 
 

  
ประเทศท่ี
กิจการ
จัดต้ัง 

31 
ธันวาคม 
2563 

31 
ธันวาคม 
2562 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกจิ (รอยละ) (รอยละ) 

บริษัทยอย      
บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จํากัด  สื่อและประชาสมัพันธ ไทย 100 100 
บริษัท สตาร เกมส จํากัด  ยังไมดําเนินธุรกิจหลัก ไทย 100 100 
Star Shenton Energy Pty Ltd. การคัดแยก กําจดั และรีไซเคลิขยะ ออสเตรเลีย 60 60 

บริษัทยอยทางออม 
    

DiCom AWT Operations Pty Ltd. การคัดแยกกําจัดและรไีซเคลิขยะ ออสเตรเลีย 60 60 
Brockway DiCom Facility Pty Ltd. การคัดแยกกําจัดและรไีซเคลิขยะ ออสเตรเลีย 60 60 
Brockwaste WA Operations Pty 
Ltd. 

การคัดแยกกําจัดและรไีซเคลิขยะ ออสเตรเลีย 60 60 

DiCOM AWT Investment Trust. การคัดแยกกําจัดและรไีซเคลิขยะ ออสเตรเลีย 60 60 

รายการบัญชีกับบริษัทยอยท่ีมสีาระสําคัญไดถูกหักออกจากงบการเงินรวมแลว 

งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีเชนเดยีวกับท่ีใชสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือเหตุการณทาง

บัญชีท่ีคลายคลึงกันสําหรับการจดัทํางบการเงินเฉพาะของบริษัท 

(2) นโยบายการบัญชีเก่ียวกับการจัดทํางบการเงินรวมไดเปดเผยไวหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

2.4 สกุลเงินท่ีนําเสนองบการเงิน 

งบการเงินจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนสกุลเงินบาท 

2.5 การประมาณการและการใชดุลยพินิจ 

การจัดทํางบการเงินน้ีเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจการประมาณ และ 

ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ 

สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว  

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรับผลกระทบ 

ขอมูล เ ก่ียวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี 

มีผลกระทบตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดังน้ี 
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2.5.1 คาเผื่อผลขาดทุนของลูกหน้ี 

คาเผื่อผลขาดทุนบริษัทไดปฏิบัติตามวิธีอยางงาย (Simplified approach) ในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุสําหรับลูกหน้ีการคาท้ังหมด  

2.5.2 อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให

ประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและ

มูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน นอกจากน้ีฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของ

อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํา

กว ามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย น้ันในการ น้ีฝ ายบริหารจํ า เปนตองใชดุลยพิ นิจ ท่ี เ ก่ียวของ กับ 

การคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 

2.5.3 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

บริษัทจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมูลคายุติธรรมของสินทรัพยดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ

หรือเมื่อมีขอบงช้ีของการดอยคา การท่ีจะสรุปวาสินทรัพยดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือไมน้ัน

จําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

2.5.4 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทจะมีกําไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองประมาณ

การวาบริษัทควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไร

ท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

2.5.5 ผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 

บริษัทมีขอผูกมัดในการใหประโยชนแกพนักงานหลังเกษียณอายุ โดยหน้ีท่ีมีตอพนักงานเปนไปตามกฎหมาย

แรงงานไทย ประมาณการห น้ีสิน ท่ีแสดงอยู ในงบแสดงฐานะการ เ งิน เป นมู ลค าป จจุ บันของ 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานท่ีคํานวณดวยวิธีคณิตศาสตรประกันภัยจากหลายสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ีใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชนของพนักงานสุทธิประจํางวดไดรวมถึงอัตราคิดลด อัตรา

การ เ พ่ิม ข้ึนของ เ งิน เดือนพนักงาน และอัตราการ เปลี่ ยนแปลงในจํ านวนพนักงานและ อ่ืน  ๆ  

การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหลาน้ีมีผลตอประมาณการคาใชจายท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนของพนักงานสุทธิ  

ในทุกปบริษัทจะมีการทบทวนสมมติฐานดังกลาว เชน อัตราคิดลดท่ีเหมาะสม ซึ่งควรสะทอนถึงอัตราดอกเบ้ีย

ท่ีควรนํามาใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตท่ีคาดวาจะตองจายใหกับ

พนักงานในการประเมินอัตราคิดลดท่ีเหมาะสม บริษัทจะพิจารณาโดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบ้ียของ

พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 
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2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมผีลบังคญัใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป กลุมกิจการไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี

เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือ

จัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบาย

ใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปไดดังน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 

5 ฉบับ ไดแก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  ฉบับท่ี 7   การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 

  ฉบับท่ี 9   เครื่องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการบัญชี 

  ฉบับท่ี 32    การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  ฉบับท่ี 16   การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ 

  ฉบับท่ี 19   การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตนกําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและ 

การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงินลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลักการเก่ียวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตท่ี

คาดวาจะเกิดข้ึนและหลักการเก่ียวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผย

ขอมูลเครื่องมือทางการเงิน  

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเชา 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาเชา และ 

การตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวของ มาตรฐานฉบับน้ีไดกําหนดหลักการของการรับรูรายการ การวัดมูลคา การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลของสัญญาเชาและกําหนดใหผูเชารับรูสินทรัพยและหน้ีสินสําหรับสัญญาเชาทุกรายการ

ท่ีมีระยะเวลาในการเชามากกวา 12 เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิงน้ันมีมูลคาต่ํา 

การบัญชีสาํหรับผูใหเชาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผูใหเชายังคงตอง

จัดประเภทสญัญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาเงินทุนโดยใชหลักการเชนเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 17 

บริษัทรับรูผลกระทบสะสมยอนหลังของการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยปรับปรุงกับกําไร

สะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 และไมปรับยอนหลัง งบการเงินงวดกอนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยเลือกใชแนวทาง

ปฏิบัติท่ีผอนปรน ดังน้ัน การจัดประเภทรายการใหมและรายการปรับปรุงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

จะรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 

มาตรฐานฉบับน้ีไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุง ซึ่งจะมผีลบังคับใชสําหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏบัิติทางการบัญชีและการให

แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

ปจจุบันฝายบริหารของกลุมกิจการอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเริม่นํามาตรฐานกลุม

ดังกลาวมาถือปฏิบัต ิ
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปน้ีถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับ 

รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุ  

ตนทุนขาย และคาใชจายอ่ืน 

รับรูตามเกณฑคงคาง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม หรือเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคลองสูงใน

การเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ีไดมาและไมนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันใดๆ 

4.3 ลูกหน้ีการคา 

ลูกหน้ีการคาแสดงในราคาตามใบแจงหน้ี หักคาเผื่อผลขาดทุน 

คาเผื่อผลขาดทุน บริษัทไดปฏิบัติตามวิธีอยางงาย (Simplified approach) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 

ในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งกําหนดใหพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีเกิดข้ึนตลอด

อายุหน้ีและรับรูผลขาดทุนตั้งแตการรับรูรายการลูกหน้ีการคา ในการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

ลู กห น้ี ก า รค า จ ะ ถู ก จั ด กลุ ม  ต าม วั น ท่ี ค รบ กํ า หน ด ชํ า ร ะ  อั ต ร า คว า ม เ สี ยห าย ท่ี ค า ด ว า จ ะ เ กิ ด ข้ึ น 

จะข้ึนอยูกับประวัติการชําระเงิน และขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับเพ่ือสะทอนขอมูลปจจุบันและ

การคาดการณลวงหนาเก่ียวกับปจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคท่ีมีผลตอความสามารถของลูกหน้ีการคาในการชําระหน้ี 

4.4 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงดวยราคาทุนและปรับดวยคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)   

รายไดจากเงินลงทุนในบริษัทยอยจะรับรูเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล 

4.5 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการข้ึนอยูกับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเงินและ

ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน 

กลุมกิจการจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลคาดังน้ี 

- รายการท่ีวัดมูลคาภายหลังดวยมูลคายุติธรรม (ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผานกําไรหรือขาดทุน) และ 

- รายการท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย 

กลุมกิจการตองจัดประเภทรายการใหมสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเมื่อกลุมกิจการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจใน

การบริหารสินทรัพยเหลาน้ัน 
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ตราสารทุนสามารถจําแนกและไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามประเภทของการวัดมูลคาไดสองประเภท ไดแก การวัด

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซึ่งไม

สามารถจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ในการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก กลุมกิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนดวยมูลคายุติธรรม บวกหรือหักดวยตนทุนการทํารายการซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับ

การไดมาหรือการออกสินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินน้ัน ตนทุนการทํารายการของสินทรัพยทางการเงินท่ี

วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนน้ันรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยทางการเงินซึ่งประกอบดวยอนุพันธแฝงจะพิจารณาในภาพรวมวากระแสเงินสดท่ีเกิดจากสินทรัพยทางการเงิน

น้ันเปนการจายเพียงเงินตนและดอกเบ้ียหรือไม (Solely Payments of Principal and Interest) 

การวัดมูลคาในภายหลังของตราสารหน้ีข้ึนอยูกับโมเดลทางธุรกิจของกลุมกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเงินและ

ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน การวัดมูลคาตราสารหน้ีสามารถทําได 3 วิธี 

โดยข้ึนอยูกับการจัดประเภทตราสารหน้ีของกลุมกิจการ 

- ราคาทุนตัดจําหนาย - สินทรัพยทางการเงินตองวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายเมื่อกลุมกิจการถือครอง

สินทรัพยทางการเงินน้ันตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยทางการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสด

ตามสัญญา และขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินซึ่งทําใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งเปนการจายเพียงเงิน

ตนและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีกําหนดไว รายไดดอกเบ้ียจากสินทรัพยทางการเงินดังกลาว

ตองคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการจะรับรูโดยตรงในกําไร

หรือขาดทุนและแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อ่ืน พรอมกับกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุน

จากการดอยคาแสดงเปนกําไรหรือขาดทุน 

 

- มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) – สินทรัพยทางการเงินตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเมื่อกลุมกิจการถือครองสินทรัพยทางการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือรับกระแส

เงินสดตามสัญญาและเพ่ือขายสินทรัพยทางการเงิน และขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินซึ่งทําใหเกิด

กระแสเงินสด ซึ่ งเปนการจายเพียงเงินตนและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีกําหนดไว   

การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของสินทรัพยทางการเงินรับรูผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน รายการขาดทุนจาก

การดอยคา รายไดดอกเบ้ีย และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเก่ียวของจะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการ

ตัดรายการสินทรัพยทางการเงิน กําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตองจัด

ประเภทรายการใหมเขากําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อ่ืน รายไดดอกเบ้ียจากสินทรัพยทาง

การเงินดังกลาวตองคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง รายการขาดทุนจากการดอยคาแสดงเปนรายการแยก

ตางหากในงบกําไรขาดทุน 

- มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVPL) – สินทรัพยทางการเงินท่ีไมเขาเง่ือนไขการวัดมูลคาดวยราคาทุน 

ตัดจําหนายหรือ FVOCI ตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสาร

หน้ีท่ีวัดมูลคา FVPL จะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกําไร/(ขาดทุน)อ่ืนในรอบระยะเวลาท่ีเกิด

รายการ 
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เงินปนผลท่ีไดรับจากเงินลงทุนจะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเปนรายไดอ่ืนเมื่อกลุมกิจการมีสิทธิ 

ท่ีจะไดรับเงินปนผล 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวย FVPL จะรับรูเปนกําไร/(ขาดทุน)อ่ืนใน 

งบกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอยคา (และการกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา) ของตราสารทุนท่ีวัดมูลคาดวย 

FVOCI จะไมแยกแสดงรายการตางหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลคายตุิธรรม 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหน้ีสินทางการเงินและสวนของเจาของ 

เครื่องมือทางการเงินท่ีกลุมกิจการเปนผูออกตองจัดประเภทเปนหน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพัน

ตามสัญญา 

- หากกลุมกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาท่ีจะตองสงมอบเงินสดหรือสินทรัพยทางการเงินอ่ืนใหกับกิจการอ่ืน  

โดยไมสามารถปฏิเสธการชําระหรือเลื่อนการชําระออกไปอยางไมมีกําหนดไดน้ัน เครื่องมือทางการเงินน้ัน 

จะจัดประเภทเปนหน้ีสินทางการเงิน เวนแตวาการชําระน้ันสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุมกิจการเอง

ดวยจํานวนตราสารทุนท่ีคงท่ี และเปลี่ยนกับจํานวนเงินท่ีคงท่ี 

- หากกลุมกิจการไมมีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพันตามสัญญาไปได เครื่องมือทาง

การเงินดังกลาวจะจัดประเภทเปนตราสารทุน 

ในการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก กลุมกิจการตองวัดมูลคาของหน้ีสินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม กลุมกิจการจัดประเภท

รายการหน้ีสินทางการเงินท้ังหมดท่ีวัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย ยกเวนหน้ีสินทางการเงินบางรายการ 

การรับรูรายการและการตัดรายการ 

กลุมกิจการตองรับรูสินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื่อกลุมกิจการเปนคูสัญญา

ตามขอกําหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินน้ัน การซื้อหรอืขายสินทรัพยทางการเงินตามวิธีปกติตองรับรูรายการใน

วันซื้อขาย ซึ่งเปนวันท่ีกลุมกิจการตกลงท่ีจะซื้อหรือขายสินทรัพย สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิทธิตาม

สัญญาท่ีจะได รับกระแสเงินสดจากสินทรัพยทางการเ งินหมดอายุ  หรือเมื่อกลุ มกิจการโอนสินทรัพยทาง 

การเงิน และเปนการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบท้ังหมดของสินทรัพยทางการเงิน 

การดอยคา 

กลุมกิจการประเมินขอมูลคาดการณอนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวของกับตรา

สารหน้ีท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายและ FVOCI วิธีการประเมินการดอยคาท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับความเปนสาระสําคัญ

ของความเสี่ยงดานเครดิต กลุมกิจการใชวิธีท่ัวไป (General approach) ในการพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ท่ีดิน แสดงดวยราคาทุนและปรับดวยคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

สวนสินทรัพยอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน แสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา 

ของสินทรัพย (ถามี) 
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บริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” 

ในสวนของผูถือหุนโดยแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยน้ันเคยมีการ 

ตรีาคาลดลงและบริษัทไดรับรูราคาท่ีลดลงเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว สวนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหมน้ีจะ

ถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนท่ีเคยลดลง ซึ่งรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปกอนแลว 

บริษัทรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยางไรก็ตาม

หากสินทรัพยน้ันเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวน

ของผูถือหุน สวนท่ีลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ไมเกินจํานวนซึ่ง

เคยตีราคาเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนท่ีเหลือจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย จะทยอยตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพยน้ัน 

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหน่ึงตามความเหมาะสมเมื่อ

ตนทุนน้ันเกิดข้ึนและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกบริษัทและตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยาง

นาเช่ือถือ และจะตัดมูลคาตามบัญชีของช้ินสวนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับคาซอมแซมและบํารุงรักษาอ่ืน ๆ บริษัทจะ

รับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพ่ือลดราคาตามบัญชีใหเทากับมูลคาคงเหลือของสินทรัพยแตละชนิดตามอายุการใช

งานโดยประมาณของสินทรัพย   

ท่ีดินและสินทรัพยระหวางดําเนินงานไมมีการคิดคาเสื่อมราคา 

อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังน้ี 
ประเภทสินทรัพย  จํานวนป 

อาคารและสวนปรับปรุง  5-20 

เครื่องจักรและอุปกรณ 5-20 

สวนปรับปรุงท่ีดินและอาคารสํานักงาน 5-20 

เครื่องมือและอุปกรณ  5-20 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 5-20 

ยานพาหนะ 5 

มูลคาคงเหลือ และอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยไดทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม ณ ทุกสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน    

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

ทันที   

ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจําหนายสินทรัพยคํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนาย

สินทรัพยกับมูลคาตามบัญชี และรับรูผลกําไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกําไรหรือขาดทุน   

ในการจําหนายสินทรัพยท่ีมีการตีราคาใหม สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจะโอนไปยังกําไรสะสม 
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4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)   

คาตัดจําหนาย 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสินทรัพย ดังน้ี 

ประเภทสินทรัพย  จํานวนป 

ซอฟแวรคอมพิวเตอร 5-10 

เครื่องหมายการคา 10 

สัญญาบริหารจัดการขยะ ไดมาจากการซื้อธุรกิจ บริษัทรับรูมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ ซึ่งประมาณข้ึนโดยใชวิธีรายได 

(Income approach-Multiperiod Excess Earning Method) การประมาณมูลคายุติธรรมดังกลาวใชอัตราการคิดลดท่ี 

8.42% ตลอดอายุของสัญญาเปนระยะเวลา 20 ป 

 

4.8 การดอยคาของสินทรัพย 

สินทรัพยท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนชัด (เชน คาความนิยม) ซึ่งไมมีการตัดจําหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปน

ประจําทุกป สินทรัพยอ่ืนท่ีมีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงช้ีวาราคา

ตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  

การรับรูขาดทุนจากการดอยคา เมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน

สดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคาใด 

จะสูงกวาในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพยเกิดจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคต 

จะคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราคิดลดกอนคํานวณภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดใน 

ตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ 

ซึ่ ง สวนใหญเปนหนวยแยกอิสระจากสินทรัพย อ่ืนให พิจารณามูลคา ท่ีคาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับ 

หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน้ันมีความเก่ียวของดวย 

การกลับรายการดอยคา 

บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคา 

ท่ีคาดวาจะไดรับคืน  

บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี

ภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เชนเดียวกับในกรณีท่ีไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
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4.9 สัญญาเชา 

สัญญาเชา - กรณีกลุมกิจการเปนผูเชา 

ณ วันเริ่มตนของสัญญา กลุมกิจการประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม โดยสัญญา 

จะเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ถาสัญญาเชาน้ันเปนการใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพยท่ีระบุสําหรับ

ชวงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

กลุมกิจการรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชา ณ วันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผล สินทรัพยสิทธิการใชวัดมูลคาโดย

ใชราคาทุน ซึ่งประกอบดวยจํานวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเชาจากการวัดมูลคาเริ่มแรก ปรับปรุงดวยการจายชําระใด ๆ 

ตามสัญญาเชา ณ วันท่ีสัญญาเริ่มมีผลหรือกอนวันท่ีสัญญาเริ่มมีผล ตนทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน และประมาณการ

ตนทุนท่ีจะเกิดข้ึนสําหรับผูเชาในการรื้อและการขนยายสินทรัพยอางอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอางอิง หรือการ

บูรณะสินทรัพยอางอิงใหอยูในสภาพตามท่ีกําหนดไว หักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชาท่ีไดรับใด ๆ หน้ีสินตามสัญญาเชาวัด

มูลคาดวยมูลคาปจจุบันของการจายชําระตามสัญญาเชาท่ียังไมไดจายชําระ ณ วันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผล ซึ่งคิดลดดวยอัตรา

ดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเชาหากอัตราน้ันสามารถกําหนดไดทุกเมื่อ แตหากอัตราน้ัน ไมสามารถกําหนดไดทุกเมื่อ กลุม

กิจการตองใชอัตราดอกเบ้ียการกูยืมสวนเพ่ิมของกลุมกิจการ 

การจายชําระตามสัญญาเชาท่ีรวมอยูในการวัดมูลคาของหน้ีสินตามสัญญาเชา ประกอบดวย 

- การจายชําระคงท่ี รวมถึงการจายชําระคงท่ีโดยเน้ือหา 

- การจายชําระคาเชาผันแปรท่ีข้ึนอยู กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลคาเริ่มแรกใชดัชนีหรืออัตรา ณ วันท่ี 

สัญญาเชาเริ่มมีผล 

- จํานวนเงินท่ีคาดวาจะตองจายชําระภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ 

- ราคาใชสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีกลุมกิจการจะใชสิทธิเลือกซื้อน้ัน โดยราคาดังกลาว

เปนคาเชาท่ีคาดวาจะตองจายชําระในระยะการตอสัญญาตามสิทธิเลือกซื้อ และ 

- การจายชําระคาปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเชา หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลวากลุมกิจการจะยกเลิกสัญญา

เชา 

ในการใชวิธีราคาทุน กลุมกิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยสิทธิการใชดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจาก

การดอยคาสะสม และปรับปรุงดวยการวัดมูลคาของหน้ีสินตามสัญญาเชาใหม กลุมกิจการจะคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพย

สิทธิการใชโดยใชวิธีเสนตรงนับจากวันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใชประโยชนของสินทรัพยสิทธิการใช

หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเชาแลวแตวันใดจะเกิดข้ึนกอน อยางไรก็ตาม หากสัญญาเชาโอนความเปนเจาของในสินทรัพย

อางอิงใหแกกลุมกิจการเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชา หรือหากราคาทุนของสินทรัพยสิทธิการใชสะทอนวากลุมกิจการจะใช

สิ ท ธิ เ ลื อ ก ซื้ อ  ก ลุ ม กิ จ ก า ร ต อ ง คิ ด ค า เ สื่ อ ม ร า ค า สิ น ท รั พ ย สิ ท ธิ ก า ร ใ ช จ า ก วั น ท่ี สั ญ ญ า เ ช า 

เริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใชประโยชนของสินทรัพยอางอิง อายุการใชประโยชนของสินทรัพยสิทธิการใชพิจารณา

โดยใชหลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใชประโยชนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

หน้ีสินตามสัญญาเชาตองมีการวัดมูลคาใหมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินท่ีคาดวาจะตองจายชําระในอนาคต ซึ่งอาจ

เกิดจากการเปลีย่นแปลงดังตอไปน้ี 

- การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตราท่ีใชในการกําหนดการจายชําระเหลาน้ัน 

- การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินท่ีคาดวาจะตองจายชําระภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ 

- กลุมกิจการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใชสิทธิเลือกซื้อ สิทธิการตอสัญญา และสิทธิเลือกในการยกเลิก 

สัญญาเชา 
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เมื่อหน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีถูกวัดมูลคาใหมเพ่ือสะทอนการเปลี่ยนแปลงของการจายชําระตามสัญญาเชา กลุมกิจการ 

ตองรับรูจํานวนเงินของการวัดมูลคาของหน้ีสินตามสัญญาเชาใหม โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิทธิการใช อยางไรก็ตามถา

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสิทธิการใชมีมูลคาลดลงจนเปนศูนยแลว และมีการลดลงเพ่ิมเติมจากการวัดมูลคาของหน้ีสิน

ตามสัญญาเชา กลุมกิจการตองรับรูจํานวนคงเหลือของการวัดมูลคาใหมในกําไรหรือขาดทุน 

สัญญาเชาระยะสั้น และสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยมีมูลคาต่ํา 

กลุมกิจการเลือกท่ีจะไมรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชาสําหรับสัญญาเชาระยะสั้น ซึ่งเปนสัญญาเชาท่ีมี

อายุสัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวา หรือสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา กลุมกิจการรับรูการจายชําระ 

ตามสัญญาเชาท่ีเก่ียวของกับสัญญาเชาดังกลาวเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

 

4.10 เงินกูยืม 

เงินกูยืมรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมหักดวยตนทุนการจัดทํารายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูยืมวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยวิธีราคา

ทุนตัดจําหนาย  

เงินกูยืมจัดประเภทเปนหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุมกิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขใหเลื่อนชําระหน้ีออกไปอีกเปนเวลาไม

นอยกวา 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กลุมกิจการจะตัดรายการเงินกูยืมออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาน้ันไดมีการปฏิบัติตามแลว หรือ

ไดถูกยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลง ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินท่ีสิ้นสุดลงหรือท่ีไดโอนใหกับกิจการอ่ืน

และสิ่งตอบแทนท่ีจายซึ่งรวมถึงสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดท่ีโอนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหน่ึง

ของตนทุนทางการเงิน 

 

4.11 ผลประโยชนพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้น 

เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รับรูเปนคาใชจายเมื่อ

เกิดรายการ 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน   

กลุมกิจการและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทจาย

สมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินท่ีบริษัทจายสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ   

โครงการผลประโยชน 

กลุมกิจการมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุมกิจการถือวาเงิน

ชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน    

หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชนจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันท่ี สิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน   

กลุมกิจการคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการ

ไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตร
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ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติท่ีหลากหลายรวมถึงขอสมมติเก่ียวกับอัตราคิดลด อัตราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟอ 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรูคาใชจายของ

โครงการผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไวในกําไรขาดทุน 

 

4.12 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมกิจการวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลักท่ี

กิจการดําเนินงานอยู (สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงใน สกุลเงินบาท 

ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงินของกลุมกิจการ 

รายการและยอดคงเหลือ 

รายการท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 

เกิดรายการและแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินเปนตัวเงิน ซึ่ งเปนเงินตราตางประเทศให เปนเงินบาทโดยใช 

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินรายการกําไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจายชําระท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศ ไดบันทึก 

ไวในกําไรหรือขาดทุน 

เมื่อมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไมเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคประกอบของ 

อัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดของกําไรหรือขาดทุนน้ันจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดวย ในทางตรงขามการรับรูกําไรหรือ

ขาดทุนของรายการท่ีไมเปนตัวเงินไวในกําไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดของกําไรหรือขาดทุนน้ัน

จะรับรูไวในกําไรขาดทุนดวย 

กลุมกิจการ 

การแปลงคาผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทในกลุมกิจการ (ท่ีมิใชสกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอ

รุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานแตกตางจากสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงินไดถูกแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใช

นําเสนองบการเงิน ดังน้ี 

- สินทรัพย และหน้ีสินท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินแตละงวดแปลงคาดวยอัตราปด ณ วันท่ีของแตละ 

งบแสดงฐานะการเงินน้ัน 

- รายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงคาดวยอัตราถัวเฉลี่ย และ 

- ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

 

 

 

 

บริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จาํกดั (มหาชน)            97           Star Universal Network Public Company Limted 

 



                                                                                                                        รายงานประจาํปี  2563 

 
4.13 ภาษีเงินได 

ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

กลุมกิจการบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทาง

ภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

กลุมกิจการบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเก่ียวของน้ัน โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือท่ีคาดไดคอนขางแนนอนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวตอไปน้ี เกิดจากการรับรูคาความนิยมเมื่อเริ่มแรก การ

รับรู เมื่อเริ่มแรกซึ่งสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งเกิดจากรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการน้ันไมมีผลกระทบ 

ตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันหาก

เปนไปไดวาจะไมมีการกลบัรายการผลแตกตางช่ัวคราวในอนาคตอันใกล     

กลุมกิจการรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงิน

ไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความ

เปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและ

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชน้ัน  

กลุมกิจการจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ

ปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน  

กลุมกิจการจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของกับรายการท่ีได

บันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน   

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี

จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดน้ีประเมินโดย

หนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันน้ัน

กิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย

และจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
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4.14 กําไร(ขาดุทน) ตอหุน 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดบัญชีดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ

หุนสามัญตามระยะเวลาท่ีออกและเรียกชําระแลว 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดบัญชีดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุน

สามัญตามระยะเวลาท่ีออกและเรียกชําระแลวโดยปรับปรุงดวยผลกระทบจากสิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน
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สํารองตามกฏหมาย  

บริษัทใหญ 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ 

ประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา 

(ถามี ) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาว 

ไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได   

บริษัทยอยในประเทศไทย 

บริษัทยอยจะตองจัดสรรกําไรสุทธิอยางนอยรอยละหา เปนสํารองตามกฏหมายทุกครั้งท่ีประกาศจายเงินปนผลจนกวา

สํารองตามกฎหมายจะมีเทากับรอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองน้ีจะนําไปจายเงินปนผลไมได  

4.15 การจายเงินปนผล 

เงินปนผลท่ีจายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งท่ีประชุมผู ถือหุนของบริษัทท่ีเก่ียวของไดอนุมัติการ 

จายเงินปนผล 

4.16 คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารน้ีเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกผูบริหารและกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคาตอบแทนท่ี 

เปนตัวเงินไดแก เงินเดือน ผลประโยชนท่ีเก่ียวของและคาตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอ่ืน 

4.17 การนําเสนอขอมูลสวนงานดําเนินงาน  

สวนงานดําเนินงานได ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอใหผูมี อํานาจตัดสินใจสูงสุด 

ดานการดําเนินงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงาน 

4.18 ประมาณการหน้ีสิน 

กลุมกิจการจะบันทึกประมาณการหน้ีสิน เมื่อเกิดภาระผูกพันในปจจุ บันตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจาก 

ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองใชทรัพยากรเพ่ือจายชําระตามภาระผูกพัน

และสามารถประมาณการจํานวนท่ีตองจายไดอยางนาเช่ือถือ เมื่อไดจายชําระประมาณการหน้ีสินไปแลวหากแนใจวา 

จะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายท่ีจะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก 
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4.19 มูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน 

โดยรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา บริษัทฯและ

บริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับ

สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัท

ยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ี

สามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด  

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงินแบงออกเปนสาม

ระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหน้ีสิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือ ทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของ

มูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึน

ประจํา 

4.20 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมกิจการ”)   

การรวมธุรกิจ 

กลุมกิจการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุมกิจการ  

การควบคุม หมายถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนจาก

กิจกรรมของกิจการน้ัน  ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุมกิจการตองนําสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการ

พิจารณาดวย วันท่ีซื้อกิจการคือวันท่ีอํานาจในการควบคุมน้ันไดถูกโอนไปยังผูซื้อ การกําหนดวันท่ีซื้อกิจการและการระบุ

เก่ียวกับการโอนอํานาจควบคุมจากผูถูกซื้อไปยังผูซื้อตองใชดุลยพินิจเขามาเก่ียวของ 

กลุมกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใชวิธีการซื้อ สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหสําหรับการซื้อบริษัทยอย ตองวัดดวย 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีผูซื้อโอนใหและหน้ีสินท่ีกอข้ึนและสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนท่ีออกโดยบริษัทและบริษัท

ยอยรวมถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หรือหน้ีสินท่ีคาดวาจะตองจายชําระ และวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพย 

ท่ีไดมาท่ีระบุไดและหน้ีสนิและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อ ในการรวมธุรกิจแตละ

ครั้ง กลุมกิจการวัดมูลคาของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรม หรือ มูลคาของสินทรัพยสุทธิท่ี

ระบุไดของผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนท่ีถือ   

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษัทท่ีถูกซื้อท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหน้ีสินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดข้ึนจาก

เหตุการณในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ 

กลุมกิจการวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาจากผูถูกซื้อ  
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ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซื้อของกลุมกิจการท่ีเกิดข้ึนซึ่งเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ เชน คาท่ีปรึกษากฎหมาย คาธรรมเนียม

วิชาชีพและคาท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดข้ึน   

บริษัทยอย 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมกิจการ การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุมกิจการเปดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการน้ันทําใหเกิดผลกระทบ

ตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมกิจการ  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม  นับแตวันท่ีมีการควบคุม

จนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง    

นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจําเปนเพ่ือใหเปนนโยบายเดียวกันกับของกลุมกิจการ  

การสูญเสียการควบคุม 

เมื่อกลุมกิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมกิจการจะตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทยอยน้ันออก 

รวมถึงสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอ่ืนในสวนของเจาของท่ีเก่ียวของกับบริษัทยอยน้ัน กําไรหรือขาดทุน

ท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิมท่ียังคงเหลืออยูใหวัด

มูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีสูญเสียการควบคุม  

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซึ่งเปนผลมาจากรายการ

ระหวางกิจการในกลุมจะถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม 

สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนท่ีไมไดเปน

ของบริษัทและแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนใน  งบแสดงฐานะการเงิน

รวม 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบ 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติม 

ทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในชวงเวลาท่ียังมีความไมแนนอนเก่ียวกับสถานการณดังกลาว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกลาวไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใชสําหรับการ

จัดทํางบการเงินของกลุมกิจการท่ีมีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในชวงเวลาระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2563  

ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

กลุมกิจการเลือกใชมาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีดังตอไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไมตองนําขอมูลท่ีมีการคาดการณไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชวัดมูลคาของ 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุมกิจการใชวิธีการอยางงายในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไมนําสถานการณ COVID-19 มาถือเปนขอบงช้ีของการดอยคา ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 

เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
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4. ผลกระทบของการนํามาตรฐานบัญชีใหมมาใชเปนคร้ังแรก 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีเปดเผยน้ีเปนการอธิบายผลกระทบท่ีเกิดจากการท่ีบริ ษัทไดนํามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และกลุมมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงิน 

มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก และนโยบายการบัญชีใหม ท่ีนํามาถือปฏิบัติตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ไดอธิบายไวใน 

หมายเหตุฯ ขอ 3 

กลุมกิจการนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 โดยใชวิธีรับรูผลกระทบสะสมจากการปรับใช

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวเปนรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวด (Modified retrospective) และไม 

ปรับยอนหลังงบการเงินปกอนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ดังน้ัน การจัดประเภทรายการใหมและรายการปรับปรุงท่ีเกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบตองบการเงิน 

เครื่องมือทางการเงิน 

การจัดประเภทและการวัดมูลคา 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (วันท่ีถือปฏิบัติครั้งแรก) ผูบริหารของบริษัทฯไดประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจัดการสินทรัพยและหน้ีสิน

ทางการเงินของบริษัทฯ และจัดประเภทรายการสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังน้ี 

   (หนวย:พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 

 

สินทรัพยทางการเงิน 

มูลคายุติธรรม

ผานกําไร

ขาดทุน  

มูลคา

ยุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ราคาทุนตัด

จําหนาย  รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -  -  1,295  1,295 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ -  -  68,628  68,628 

เงินใหกูยืมระยะสั้น -  -  293,750  293,750 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน -  -  2,560  2,560 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน -  -  798  798 

 -  -  367,031  367,031 
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   (หนวย:พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

สินทรัพยทางการเงิน 

มูลคายุติธรรม

ผานกําไร

ขาดทุน  

มูลคา

ยุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ราคาทุนตัด

จําหนาย  รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -  -  354  354 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ -  -  137,268  137,268 

เงินใหกูยืมระยะสั้น -  -  293,750  293,750 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน -  -  2,228  2,228 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน -  -  798  798 

 -  -  434,398  434,398 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทฯไมไดกําหนดใหหน้ีสินทางการเงินใดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายมีมูลคาใกลเคียงมูลคายุติธรรม 
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5. รายการกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไมวาจะ

เปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท  

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึง บริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่ง

ทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทท่ีมีอํานาจในการวางแผนและ

ควบคุมการดําเนินงานของบริษัท 

บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท สตาร มีเดีย กรุป 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. 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละประเภทรายการมีดังน้ี 

รายการบัญชี นโยบายการกําหนดราคา 

ดอกเบ้ียจาย ไมคิดดอกเบ้ียระหวางกัน 

ดอกเบ้ียรับ ไมคิดดอกเบ้ียระหวางกัน 

รายไดจากการขายและบริการ อัตราตามท่ีตกลงกัน 

คาใชจายอ่ืน อัตราตามท่ีตกลงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จาํกดั (มหาชน)            106           Star Universal Network Public Company Limted 

 



                                                                                                                        รายงานประจาํปี  2563 

 
6.1 สินทรัพยและหน้ีสินระหวางกันมดีังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

ลูกหนี้อ่ืน     
บริษัท สตาร มเีดีย กรุป จํากัด - - 32,983.64 32,300.00 

Star Shenton Energy Pty., Ltd. - - - 12,916,759.02 

รวม - - 32,983.64 12,949,059.02 

     
เงินทดรองจาย     

Star Shenton Energy Pty., Ltd. - - - 65,147,790.00 

     
เจาหนี้อ่ืน      

Star Shenton Energy Pty., Ltd. - - - 50,822.98 

     
เงินกูยืมระยะสัน้     

บริษัท สตาร มเีดีย กรุป จํากัด - - - 5,300,000.00 

บริษัท สตาร เกมส จาํกัด - - 9,100,000.00 9,150,000.00 

รวม - - 9,100,000.00 14,450,000.00 

     
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้น     

ยอดยกมา - - 14,450,000.00 10,000,000.00 

เพ่ิมข้ึนในระหวางงวด - - 50,000.00 4,450,000.00 

ลดลงในระหวางงวด - - (5,400,000.00) - 

ยอดคงเหลือ - - 9,100,000.00 14,450,000.00 

     

เงินใหกูยืมระยะสั้น     

บริษัท สตาร มเีดีย กรุป จํากัด - - 5,611,000.00 - 

     

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสัน้     

ยอดยกมา - - - - 

เพ่ิมข้ึนในระหวางงวด - - 5,611,000.00 - 

ลดลงในระหวางงวด - - - - 

ยอดคงเหลือ - - 5,611,000.00 - 
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6.1.1 ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยเปนเงินกูยืมในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงิน  

จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งครบกําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2564 โดยไมคิดดอกเบ้ียระหวางกัน 

6.1.2 ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเปนเงินกูยืมในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงิน 

จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งครบกําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2564โดยไมคิดดอกเบ้ียระหวางกัน 

6.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน มดีังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

รายไดจากการขายและบริการ      

Star Shenton Energy Pty., Ltd. - - 1,876,119.00 2,528,784.00 

คาตอบแทนผูบริหาร     

ผลประโยชนระยะสั้น 11,682,377.50 12,914,672.38 8,770,000.00 10,520,000.00 

ผลประโยชนระยะยาว 276,675.86 220,309.86 - - 

รวม 11,959,053.36 13,134,982.24 8,770,000.00 10,520,000.00 
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6. สินทรัพยและหนีส้ินทางการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (วันท่ีถือปฏิบัติครั้งแรก) ผูบริหารของกลุมกิจการไดประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจัดการสินทรัพยและ

หน้ีสินทางการเงินของกลุมกิจการ และจัดประเภทรายการสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังน้ี ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  

1 มกราคม 2563 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุฯขอ 5 

   (หนวย:บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 

 

สินทรัพยทางการเงิน 

มูลคายุติธรรม

ผานกําไร

ขาดทุน  

มูลคา

ยุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ราคาทุนตัด

จําหนาย  รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -  -  14,563,717.29  14,563,717.29 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ -  -  47,820,555.72  47,820,555.72 

เงินใหกูยืมระยะสั้น -  -  48,236,444.57  48,236,444.57 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน -  -  2,411,737.51  2,411,737.51 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน -  -  5,000,000.00  5,000,000.00 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน -  -  613,294.48  613,294.48 

 -  -  118,645,749.57  118,645,749.57 
 

   (หนวย:บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

สินทรัพยทางการเงิน 

มูลคายุติธรรม

ผานกําไร

ขาดทุน  

มูลคา

ยุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ราคาทุนตัด

จําหนาย  รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -  -  14,397,776.48  14,397,776.48 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ -  -  28,731,927.52  28,731,927.52 

เงินใหกูยืมระยะสั้น -  -  53,847,444.57  53,847,444.57 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน -  -  2,187,260.47  2,187,260.47 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน -  -  613,294.49  613,294.49 

 -  -  99,777,703.53  99,777,703.53 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมกิจการไมไดกําหนดใหหน้ีสินทางการเงินใดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายมีมูลคาใกลเคียงมูลคายุติธรรม 
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

เงินสด 33,729.07 31,956.54 9,999.99 10,000.00 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 14,406,253.91 422,079.65 14,321,769.60 259,433.85 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 117,727.42 835,230.88 60,000.00 78,579.50 

เงินฝากธนาคาร - ประจําไมเกิน 3 เดือน 6,006.89 5,986.43 6,006.89 5,986.43 

รวม 14,563,717.29 1,295,253.50 14,397,776.48 353,999.78 

8. ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน – สุทธ ิ

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน     

ลูกหน้ีการคา     

ลูกหน้ีเช็คคืน 7,700,000.14 7,750,000.14 7,700,000.14 7,750,000.14 

หัก คาเผื่อผลขาดทุน (7,700,000.14) (7,750,000.14) (7,700,000.14) (7,750,000.14) 

สุทธิ - - - - 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน 41,593,088.11 45,124,937.30 41,626,071.75 58,072,147.13 

เงินจายลวงหนาคาสินคาและบริการ 5,408,500.00 - 58,500.00 - 

เงินทดรองจาย - - - 65,147,790.00 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 17,602,388.13 13,301,639.80 4,534,721.96 4,070,503.13 

คาใชจายจายลวงหนา 2,036,228.60 2,486,552.01 1,332,282.92 2,262,534.21 

ลูกหน้ีเงินประกัน 1,704,254.98 1,704,254.98 1,704,254.98 1,704,254.98 

อ่ืนๆ 7,581,616.41 6,010,815.21 7,581,616.42 6,010,815.14 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 75,926,076.23 68,628,199.30 56,837,448.03 137,268,044.59 

หัก คาเผื่อหน้ีผลขาดทุน (28,105,520.51) - (28,105,520.51) - 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 47,820,555.72 68,628,199.30 28,731,927.52 137,268,044.59 
  

บริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จาํกดั (มหาชน)            110           Star Universal Network Public Company Limted 

 



                                                                                                                        รายงานประจาํปี  2563 

 
คาเผื่อผลขาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังน้ี 

    (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

ยอดยกมาตนป 7,750,000.14 85,452,569.83 7,750,000.14 8,800,000.14 

เพ่ิมข้ึน 28,105,520.51 - 28,105,520.51 - 

ลดลง (50,000.00) (73,449,043.56) (50,000.00) (1,050,000.00) 

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน - (4,253,526.13) - - 

ยอดคงเหลือสิ้นป 35,805,520.65 7,750,000.14 35,805,520.65 7,750,000.14 

ตามงบการเงินรวมป  2562 ลูกหน้ีการคาของบริ ษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศออสเตรเลียจํานวน 70.64 ลานบาท  

(3.36  ลานเหรียญออสเตรเลีย) ซึ่งลูกหน้ีดังกลาวมีขอพิพาทเก่ียวกับการตีความตามสัญญาในประเด็นของเง่ือนไขบังคับกอนการ

เริ่มดําเนินงานเชิงพาณิชย เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 ศาลพิพากษาใหลูกหน้ีชนะคดี คณะกรรมการของบริษัทยอยดําเนินการยื่น

อุทธรณ คั ดค านคํ า พิพากษาของศาล ช้ันต นซึ่ ง ไม ประสบผลสํ า เ ร็ จ  ดั ง น้ั นคณะกรรมการบริ ษัทจึ งมี มติ ให 

ตัดจําหนายลูกหน้ีดังกลาวเต็มจํานวน 

บริษัทไดทําสัญญากอสรางงานระบบโครงการกับลูกคารายหน่ึง โดยมีคาจางเหมามูลคา 100.86 ลานบาท และบริษัทมีสิทธิ 

ทําการจางชวงใหบุคคลอ่ืน ดังน้ันบริษัทจึงไดวาจางผูรับเหมาอีกรายหน่ึง โดยมีมูลคางาน 98.88 ลานบาท โดยทําสัญญาระบบ

ไฟฟาและสื่อสารงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงของโครงการกับผูรับเหมาชวงดังกลาว และจนถึงวันท่ีบอกเลิกสัญญา

บริษัทไดจายใหแกผูรับเหมาชวงไปแลวเปนจํานวนเงินรวม 60.64 ลานบาท และเมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัทไดยื่นฟอง

ตอผูรับเหมาชวง ในฐานความความผิดสัญญาจางทําของเรียกเงินคืนและเรียกคาเสียหาย และจําเลยไดทําคําใหการจําเลย ระบุวา

จําเลยไดดําเนินการวางงานระบบสุขาภิบาลและงานระบบไฟฟา มีมูลคางานของโครงการท้ังหมด 46.39 ลานบาท  

โดยเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2563 ศาลไดวินิจฉัยวาจําเลยผิดสัญญากับโจทก และพิพากษาใหจําเลยชําระเงินคืนแกโจทก 

จํานวน 41.52 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ท้ังน้ีบริษัทไดรับรูผลขาดทุน 

จากผลของคดีความจํานวน 4.72 ลานบาท และในระหวางป  2563 บริ ษัทได บันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน  

28.11 ลานบาทแลวในงบการเงินโดยพิจารณาจากฐานะการเงินของจําเลย ปจจุบันคดีดังกลาวไดถึงท่ีสุดแลวโดยจําเลยไมได 

ยื่นอุทธรณภายในระยะเวลาท่ีขอขยายไว คดีจึงเสร็จไปจากการพิจารณาของศาล 
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9. เงินใหกูยืมระยะสั้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ2562 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้น ดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

เงินใหกูยืมระยะสั้น     

กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 5,611,000.00 - 

กิจการอ่ืน 164,050,000.00 293,750,000.00 164,050,000.00 293,750,000.00 
หัก คาเผื่อผลขาดทุน (115,813,555.43) - (115,813,555.43) - 

สุทธิ 48,236,444.57 293,750,000.00 53,847,444.57 293,750,000.00 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะ

สั้น 

แกกิจการอ่ืน     

ยอดยกมา 293,750,000.00 295,750,000.00 293,750,000.00 295,750,000.00 

ใหกูยืมเพ่ิมเติมในระหวางป - - - - 

ลดลงในระหวางป (129,700,000.00) (2,000,000.00) (129,700,000.00) (2,000,000.00) 
ยอดคงเหลือ 164,050,000.00 293,750,000.00 164,050,000.00 293,750,000.00 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืนรวม 2 แหง ตามงบการเงินรวมและตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนเงิน164.05 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

10.1 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นตามสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงิน จํานวน 64.05 ลานบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรา

รอยละ 6.25 ตอป และ รอยละ 8.75 ตอป โดยมีเง่ือนไขแบงการรับชําระเงินออกเปน 8 งวด สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 

2564 ท้ังน้ี เงินใหกูดังกลาวค้ําประกันโดยหุนของกรรมการในบริษัทผูกู จํานวน 3,000,000 หุน และค้ําประกันโดย

กรรมการของบริษัทผูกู 

ในระหวางป 2563 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการขอขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินใหกูยืม   

ระยะสั้นแกบริษัทดังกลาวเรื่อยมา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดพิจารณาบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนเงินใหกูยืมแก

บริษัทดังกลาวท้ังจํานวนแลว (สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 รับรูผลขาดทุนจากมูลคาท่ีคาดวาจะไมไดรับ

คืนในงบกําไรขาดทุนจํานวน 64.05 ลานบาท )  
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10.2 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นตามสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงิน จํานวน 100 ลานบาท โดยคิดอัตราดอกเบ้ีย 

รอยละ 8.50 ตอป โดยบริษัทผูกูไดทําสัญญาจํานําหุน เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 ตกลงค้ําประกันโดยจํานําหุนของ

บริษัทยอย จํานวน 20,000,030 หุน และบริษัทอ่ืนอีกแหงหน่ึงซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศ

ออสเตรเลียเมื่อเดือนธันวาคม 2562 จํานวน 23,900,000 หุน ท้ังน้ีเมื่อถึงวันครบกําหนดชําระ บริษัทในฐานะผูใหกู 

มีสิทธิบังคับตามหลักประกัน แตหากมูลคาของทรัพยค้ําประกันไมเพียงพอตอการชําระหน้ี ผูกูตกลงชําระหน้ี 

ในสวนท่ีขาดคืนแกผูใหกูจนครบเต็มจํานวน 

ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทไดรับการโอนหุนสามัญของบริษัทอ่ืนอีกแหงหน่ึงจํานวน 23,900,000 หุน คิดเปน

สัดสวน 10.25 % ของจํานวนหุนท้ังหมด เพ่ือเปนหลักค้ําประกันตามสัญญาจํานําหุนขางตน 

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทและผูกูไดทําบันทึกขอตกลงยกเลิกการใชสิทธิแปลงสภาพเงินกูเปนหุนสามัญ และ 

ไดมีการจัดทําแผนการจายชําระคืนเงินกู โดยเงินใหกูยืมดังกลาวจะครบกําหนดชําระภายใน 1 ป  โดยแบงชําระการ

จายคืนเงินตนเปนระยะเวลา 4 งวด ซึ่งครบกําหนดงวดสุดทายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 

เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัทขยายระยะเวลาการรับชําระคืนเงิน

ตนซึ่งครบกําหนด เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 จํานวน 100 ลานบาท ออกไปอีก 1 ป โดยมีเง่ือนไขแบงการชําระเงิน

ออกเปน 4 งวด ซึ่งครบกําหนดงวดสุดทายในเดือนธันวาคม 2564 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดพิจารณาบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนจากมูลคาท่ีคาดวาจะไมไดรับคืนใน

งบกําไรขาดทุนจํานวน 51.76 ลานบาท โดยพิจารณาจากฐานะการเงินของผูกู และมูลคาตามบัญชีของหลักประกัน

เงินกู  
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10. เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 

กระทบยอดเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 229,382,171.26 229,382,171.26 

เพ่ิมข้ึน 84,159,704.99 - 

รวม 313,541,876.25 229,382,171.26 

หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย (253,132,257.59) (159,781,868.76) 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 60,409,618.66 69,600,302.50 

   

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบรษัิทยอย มีการเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังน้ี 

(หนวย : บาท ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ยอดยกมาตนป 159,781,868.76 - 

เพ่ิมข้ึน  93,350,388.83 159,781,868.76 

ลดลง  - - 

ยอดคงเหลือสิ้นป  253,132,257.59 159,781,868.76 

11.1 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทยอย 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ทุนท่ีจดทะเบียนและเรียกชําระแลว  มูลคาเงินลงทุน 

   อัตราสวนการ ตามวิธีราคาทุน 

 สกุลเงิน จํานวนเงิน ลงทุนรอยละ (%)  (บาท) 

บริษัท สตาร มีเดยี กรุป จํากัด  บาท 5,000,000.00 100 5,000,000.00 
บริษัท สตาร เกมส จาํกัด  บาท 10,000,000.00 100 10,000,000.00 
Star Shenton Energy Pty., Ltd. ดอลลารออสเตรเลีย 10,400,000.00 60 298,541,876.25 
รวม    313,541,876.25 
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนบริษัทยอย   (253,132,257.59) 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ     60,409,618.66 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2562 

 ทุนท่ีจดทะเบียนและเรียกชําระแลว  มูลคาเงินลงทุน 

   อัตราสวนการ ตามวิธีราคาทุน 

 สกุลเงิน จํานวนเงิน ลงทุนรอยละ (%)  (บาท) 

บริษัท สตาร มีเดยี กรุป จํากัด  บาท 5,000,000.00 100 5,000,000.00 
บริษัท สตาร เกมส จาํกัด  บาท 10,000,000.00 100 10,000,000.00 
Star Shenton Energy Pty., Ltd. ดอลลารออสเตรเลีย 8,000,000.00 60 214,382,171.26 
รวม    229,382,171.26 
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนบริษัทยอย   (159,781,868.76) 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ     69,600,302.50 

ในระหวางปบริษัทยอยในตางประเทศมีรายการเพ่ิมทุน โดยแปลงหน้ีเปนทุนจํานวน 140.27 ลานบาท และการแปลงหน้ีเปน

ทุนดังกลาวบางสวน คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 84.16 ลานบาท มาจากเงินทดรองจายและลูกหน้ีอ่ืนจากบริษัทจํานวน 68.13 

ลานบาท และ 16.03 ลานบาท ตามลําดับ ท้ังน้ีมีบันทึกขอตกลงการแปลงหน้ีเปนทุน (Circular resolution of the 

directors) ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 และ 30 ธันวาคม 2563 

บริษัทยอยในออสเตรเลียประเมินมูลคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับ 

ในอนาคตจากการคัดแยก กําจัด และรีไซเคิลขยะ ณ ระดับกําลังการผลิตสูงสุด 55,000 ตันตอป มูลคาท่ีคาดวา 

จะไดรับคืนของสินทรัพยข้ึนอยู กับความตอเน่ืองของปริมาณขยะจากลูกคารายหลัก (The Councils) ตามท่ีระบุไว 

ในสัญญาคัดแยก กําจัด และรีไซเคิลขยะ (WSA) และความสําเร็จของการดําเนินงานดังกลาวของบริษัทยอย ตามท่ีกลาวใน

หมายเหตุขอ 9 The Councils ยื่นคํารองตอศาลเพ่ือใหตีความสัญญา และหยุดชําระคาบริการแกบริษัทยอย ตอมาบริษัทยอย

หยุดใหบริการ เน่ืองจากไมไดรับชําระคาบริการ จากสภาพปจจุบันฝายบริหารเช่ือวาโรงงานยังสามารถดําเนินงานคัดแยก 

กําจัด และรีไซเคิลขยะไดเมื่อเปดดําเนินการอีกครั้ง เมื่อสามารถตกลงกับ The Councils หรือลูกคารายใหม อยางไรก็ดี จนถึง

ปจจุบันยังไมไดเปดดําเนินการได ดังน้ันบริษัทจึงไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว โดย

พิจารณาจากสวนของผู ถือหุนของบริ ษัทยอยปรับปรุ งดวยมูลคายุติธรรมของทรัพยสินโดย วิ ธีมูลคายุติธรรม 

หักตนทุนในการจําหนาย 
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11.2 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

สรุปขอมูลเก่ียวกับบริษัท Star Shenton Energy Pty,. Ltd. ของบริษัทท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจการควบคุมท่ีมี

สาระสําคัญ ดังน้ี  

งบแสดงฐานะการเงินรวม   

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

รอยละของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจการควบคุม 40% 40% 
สินทรัพยหมุนเวียน 13,420,089.82 10,192,672.87 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 204,827,287.36 332,509,820.25 
หน้ีสินหมุนเวียน (125,568,222.58) (204,600,131.53) 

หน้ีสินไมหมุนเวียน (16,631,930.80) (52,888,769.42) 

สินทรัพยสุทธิ 76,047,223.80 85,213,592.17 

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจการควบคุม 30,418,889.52 34,085,436.87 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรบัป สิ้นสุดวันท่ี 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

รายได 2,194,435.46 47,350,810.22 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (156,465,477.05) (175,366,251.35) 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน  7,029,647.37 (17,557,125.29) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม  (149,435,829.68) (192,923,376.64) 

กําไร(ขาดทุน)ท่ีแบงใหกับสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  (62,586,190.82) (70,146,500.54) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีแบงใหกับสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  2,811,858.95 (7,022,850.12) 

งบกระแสเงินสด    
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 4,967,061.46 (1,303,430.44) 
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน (138,774.26) (2,368,802.97) 
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (777,954.50) (923,620.29) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4,050,332.70 (4,595,853.70) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  (4,335,129.44) 4,874,816.89 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 295,007.33 16,044.14 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป  10,210.59 295,007.33 
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

       (หนวย:บาท)  
  งบการเงินรวม 

   สวนปรับปรุง เครื่องตกแตง    
 อาคารและ เครื่องจักรและ ท่ีดินและอาคาร และเครื่องใช  สินทรัพย  
 สวนปรับปรุง อุปกรณโรงงาน สํานักงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม :        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 24,594,179.97 357,570,731.10 785,033.00 2,512,887.63 1,353,889.49 - 386,816,721.19 

ซื้อเพ่ิม - 346,935.63 215,420.85 139,560.72 - 1,013,554.08 1,715,471.28 
โอนเขา (โอนออก) - - 1,013,554.08 - - (1,013,554.08) - 
ขายและตัดจําหนายระหวางป - - (785,033.00) - - - (785,033.00) 
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,184,466.81 31,759,603.16 - 127,779.68 - - 34,071,849.65 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 26,778,646.78 389,677,269.89 1,228,974.93 2,780,228.03 1,353,889.49 - 421,819,009.12 

คาเสื่อมราคาสะสม :         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 2,664,369.43 37,569,385.71 359,836.23 748,029.93 551,941.39 - 41,893,562.69 
คาเสื่อมราคาสําหรบัป  1,260,320.50 17,848,035.00 112,863.44 299,991.43 270,777.70 - 19,791,988.07 
ขายและตัดจําหนายระหวางป - - (451,208.70) - - - (451,208.70) 
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน 315,263.40 4,450,207.81 - 18,441.36 - - 4,783,912.57 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 4,239,953.33 59,867,628.52 21,490.97 1,066,462.72 822,719.09 - 66,018,254.63 

คาเผ่ือการดอยคา :        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 10,704,112.85 - - - - 10,704,112.85 
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เพ่ิมข้ึน/ลดลง 8,940,246.45 120,191,663.19 - - - - 129,131,909.64 
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน 557,650.80 8,447,738.74 - - - - 9,005,389.54 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 9,497,897.25 139,343,514.78 - - - - 148,841,412.03 

        
มูลคาสุทธิทางบัญชี :        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 13,040,796.20 190,466,126.59 1,207,483.96 1,713,765.31 531,170.40 - 206,959,342.46 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 21,929,810.54 309,297,232.54 425,196.77 1,764,857.70 801,948.10 - 334,219,045.65 

คาเสื่อมราคาท่ีอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป     

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 19,791,988.07       

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 19,445,034.96       
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     (หนวย : บาท ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เครื่องตกแตงและ  สินทรัพย  
 สวนปรับปรุง และเครื่องใช  ระหวาง  
 อาคารสํานักงาน สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 
ราคาทุน :       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 785,033.00 993,486.80 1,353,889.49 - 3,132,409.29 
ซื้อเพ่ิม 215,420.85 139,560.72 - 1,013,554.08 1,368,535.65 
โอนเขา (โอนออก) 1,013,554.08 - - (1,013,554.08) - 
ขายและตัดจําหนายระหวางป (785,033.00) - - - (785,033.00) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 1,228,974.93 1,133,047.52 1,353,889.49 - 3,715,911.94 
คาเสื่อมราคาสะสม :       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 359,836.23 531,241.39 551,941.39 - 1,443,019.01 
คาเสื่อมราคาสําหรบัป  112,862.72 210,120.61 270,777.70 - 593,761.03 
ขายและตัดจําหนายระหวางป (451,208.70) - - - (451,208.70) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 21,490.25 741,362.00 822,719.09 - 1,585,571.34 
มูลคาสุทธิทางบัญชี :      

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 1,207,484.68 391,685.52 531,170.40 - 2,130,340.60 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 425,196.77 462,245.41 801,948.10 - 1,689,390.28 

คาเสื่อมราคาท่ีอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 593,761.03     

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 626,464.00     

บริษัทยอยในออสเตรเลียประเมินมูลคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจาก

การคัดแยก กําจัด และรีไซเคิลขยะ ณ ระดับกําลังการผลิตสูงสุด 55,000 ตันตอป มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยข้ึนอยู

กับความตอเน่ืองของปริมาณขยะจากลูกคารายหลัก (The Councils) ตามท่ีระบุไวในสัญญาคัดแยก กําจัด และรีไซเคิลขยะ 

(WSA) และความสําเร็จของการดําเนินงานดังกลาวของบริษัทยอย ตามท่ีกลาวในหมายเหตุขอ 9 The Councils ยื่นคํารองตอ

ศาลเพ่ือใหตีความสัญญา และหยุดชําระคาบริการแกบริษัทยอย ตอมาบริษัทยอยหยุดใหบริการเน่ืองจากไมไดรับชําระคาบริการ 

จากสภาพปจจุบันฝายบริหารเช่ือวาโรงงานยังสามารถดําเนินงาน คัดแยก กําจัด และรีไซเคิลขยะไดเมื่อเปดดําเนินงานอีกครั้ง 

เมื่อสามารถตกลงกับ The Councils หรือลูกคารายใหม และจะกอใหเกิดกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตสูงกวามูลคาคงเหลือ

ตามบัญชี อยางไรก็ตาม สินทรัพยถาวรของบริษัทยอยในตางประเทศแหงหน่ึงไดรับรูคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย คิดเปน

จํานวนเงิน 148.84 ลานบาท ( 6.50 ลานเหรียญออสเตรเลีย) โดยพิจารณาจากราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ( บริษัท 

15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด ) ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 ตามวิธีมูลคาตลาด (Market value) ซึ่งคํานวณจากตนทุนทดแทนหักคา

เสื่อมราคาสะสม และปจจัยอ่ืนท่ีอาจเก่ียวของกับมูลคาตลาด ไดแก แนวทางการเปลี่ยนแปลงเปาหมายการกําจัดขยะจากเดิมมา

เปนขยะอินทรีย ( FOGO ) ตลอดจนสถานการณโควิด 19 ในปจจุบัน  
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12. สินทรัพยสิทธิการใช – สุทธิ และหนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิ 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพยสิทธิการใช   

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 2,174,700.00   2,174,700.00 

   

หนี้สินตามสัญญาเชา   

สวนท่ีหมุนเวียน   541,660.34   541,660.34 

สวนท่ีไมหมุนเวียน 1,045,185.76 1,045,185.76 

รวมหนี้สินตามสัญญาเชา   1,586,846.10   1,586,846.10 

   

รายการเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยสิทธิการใช - สุทธิ 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(ตรวจสอบแลว) - - 

รายการปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางเงิน  

ฉบับท่ี 16 มาใช ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - - 

สินทรัพยสิทธิการใช - เพ่ิมข้ึน   2,445,701.64   2,445,701.64 

หัก : คาเสื่อมราคา   (271,001.64)   (271,001.64) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

(ตรวจสอบแลว)   2,174,700.00   2,174,700.00 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 

บริษัทยอยในออสเตรเลียตระหนักวาสัญญาคัดแยก กําจัด และรีไซเคิลขยะ (WSA) ไมไดถูกยกเลิกแตปจจุบันอยูระหวางการ

พิพาท อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยอยดังกลาวไดบันทึกคาเผื่อดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตนแลวท้ังจํานวน 

คิดเปน 111.75 ลานบาท (5.31 ลานเหรียญออสเตรเลีย) 

 

 

   (หนวย : บาท ) 

 งบการเงินรวม 

 สัญญาบริหาร โปรแกรม  

 จัดการขยะ คอมพิวเตอร รวม 

ราคาทุน :     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 121,386,568.66 28,000.00 121,414,568.66 

เพ่ิมระหวางป - - - 

ขายและตัดจําหนายระหวางป - - - 

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 121,386,568.66 28,000.00 121,414,568.66 

คาตัดจําหนายสะสม :     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 9,633,854.48 9,807.30 9,643,661.78 

คาตัดจําหนายระหวางป  - 2,799.90 2,799.90 

ขายและตัดจําหนายระหวางป - - - 

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน  - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 9,633,854.48 12,607.20 9,646,461.68 

คาเผ่ือการดอยคา :    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 111,752,714.18 - 111,752,714.18 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง - - - 

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 111,752,714.18 - 111,752,714.18 

มูลคาสุทธิทางบัญชี :    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 15,392.80 15,392.80 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 18,192.70 18,192.70 

คาตัดจําหนายท่ีอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 2,799.90   

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 2,964,962.17   
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14. เงินกูยืมระยะสัน้จากบริษัทหลักทรัพย 

  (หนวย: บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

อัตราดอกเบ้ีย 

31 ธันวาคม
2563 

31 ธันวาคม
2562 

31 ธันวาคม
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

ตั๋วแลกเงิน 7.50% 79,000,000.00 142,000,000.00 79,000,000.00 142,000,000.00 

 

 

 

 

 

 (หนวย : บาท ) 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม 

 คอมพิวเตอร 

ราคาทุน :   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 28,000.00 

ซื้อเพ่ิม - 

ขายและตัดจําหนายระหวางป - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 28,000.00 

คาตัดจําหนายสะสม :   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 9,807.30 

คาตัดจําหนายระหวางป  2,799.90 

ขายและตัดจําหนายระหวางป - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 12,607.20 

มูลคาสุทธิทางบัญชี :  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 15,392.80 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 18,192.70 

คาตัดจําหนายท่ีอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป  

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 2,799.90 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 2,799.90 

บริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จาํกดั (มหาชน)            122           Star Universal Network Public Company Limted 

 



                                                                                                                        รายงานประจาํปี  2563 

 
15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมนุเวียนอ่ืน 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

เจาหน้ีการคา 8,110,051.47 7,079,958.46 420,002.45 50,822.98 

เจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     

เงินรับลวงหนา 270,215.74 29,262,986.59 270,215.75 29,262,986.59 

คาใชจายคางจาย 3,982,135.87 4,359,450.37 280,957.67 315,375.17 

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 3,340,423.23 3,315,084.38 3,340,423.23 3,315,084.38 

เจาหน้ีอ่ืน 92,935,153.97 96,414,742.68 87,188.59 - 

อ่ืนๆ 10,227,804.70 7,021,567.04 839,466.68 859,517.78 

รวมเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 110,755,733.51 140,373,831.06 4,818,251.92 33,752,963.92 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 118,865,784.98 147,453,789.52 5,238,254.37 33,803,786.90 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เจาหน้ีอ่ืนจํานวน 50.60 ลานบาท และ 46.46 ลานบาท เปนเจาหน้ีท่ีบริษัท

ยอยจะตองจายใหกับ Western Metropolitan Regional Council (“WMRC”) 

ตามงบการเงินรวม เจาหน้ีอ่ืนจํานวน 42.25 ลานบาท คือบริษัทแหงหน่ึง ซึ่งเปนผูถือหุนรายหน่ึงของบริษัทยอยแหงหน่ึงใน

ประเทศออสเตรเลีย และมีกรรมการรวมกันกับบริษัทยอยดังกลาว 

เงินกูยืมดังกลาว ค้ําประกันโดย 

15.1 หลักทรัพยท่ีไดมาซึ่งการใหกูยืมแกลูกหน้ีตามสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงินของบริษัทแหงหน่ึง ซึ่งเปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือนธันวาคม 2563 จํานวน 23,900,000 หุน (ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 10.2) 

15.2 หุนสามัญของบริษัทยอยแหงหน่ึง จํานวน 30,000,060 หุน 
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16. เงินกูยืมระยะสั้น 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

เงินกูยืมระยะสั้น     

กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 9,100,000.00 14,450,000.00 

กิจการอ่ืน 6,423,783.48 7,532,108.91 - - 

รวม 6,423,783.48 7,532,108.91 9,100,000.00 14,450,000.00 

     

รายการเคลื่อนไหวเงินกูยืมจากกจิการอ่ืน     

ยอดยกมา 7,532,108.91 8,548,277.11 - - 

กูยืมเพ่ิมเติมในระหวางป 29,215,703.06 - 400,000.00 - 

ลดลงในระหวางป (30,888,681.43) (345,549.98) (400,000.00) - 

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน 564,652.94 (670,618.22) - - 

ยอดคงเหลือ 6,423,783.48 7,532,108.91 - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืนจํานวน 6.42 ลานบาท (0.28 ลานเหรียญ

ออสเตรเลีย) โดยไมมีหลักประกัน ไมคิดดอกเบ้ียระหวางกัน และชําระคืนเมื่อทวงถาม ท้ังน้ีเงินกูยืมดังกลาวผูใหกูจะไม 

เรียกคืนการชําระเงินกูจนกวา บริษัทยอยดังกลาวจะเริ่มดําเนินธุรกิจและมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน  
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17. ประมาณการหนี้สินไมหมนุเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

ยกมาตนป 1,068,590.12 980,118.00 1,068,590.12 980,118.00 

บวก  ตนทุนบริการปจจุบัน 207,123.58 254,008.00 207,123.58 254,008.00 

ตนทุนดอกเบ้ีย 7,928.85 18,873.00 7,928.85 18,873.00 

หัก  กําไรจากประมาณการตามหลักคณติศาสตร

ประกันภัยสําหรับโครงการ - (184,408.88) - (184,408.88) 

ยอดคงเหลือสิ้นป 1,283,642.55 1,068,590.12 1,283,642.55 1,068,590.12 

หัก สวนของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน

พนักงานท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (540,000.00) (540,000.00) (540,000.00) (540,000.00) 

 743,642.55 528,590.12 743,642.55 528,590.12 

สมมติฐานท่ีสําคญัในการประมาณตามหลักคณติศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังน้ี  

 (หนวย : รอยละ) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
อัตราคิดลด 1.50 1.50 
อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  5 5 
อัตราการลาออก 5 5 

อัตราการทุพพลภาพ 5 ของอัตรามรณะ 5 ของอัตรามรณะ 

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนพนักงานสําหรับปปจจุบันและปยอนหลังแสดงไดดังน้ี 

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนพนักงาน 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ป 2563 1,283,642.55 1,283,642.55 

ป 2562 1,068,590.12 1,068,590.12 

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 
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การวิเคราะหความออนไหว 

การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเก่ียวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปไดอยาง

สมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชน ท่ีกําหนดไวเปน

จํานวนเงินดังตอไปน้ี 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 
การเปลีย่นแปลงรอยละ 1     

อัตราคิดลด  1,247,636.20 1,324,091.02 1,050,077.61 1,088,210.51 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 1,320,337.42 1,250,317.63 1,086,937.56 1,051,927.66 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน  1,265,042.28 1,304,259.96 1,049,989.85 1,089,207.53 

เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งไดกําหนดอัตราคาชดเชยเพ่ิมเติมกรณี

นายจางเลิกจาง สําหรับลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจาง อัตราสุดทาย 

400 วัน น้ันไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยกฎหมายดังกลาวจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  

5 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน 

หลังออกจากงาน บริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยรับรูตนทุนบริการในอดีตเปนคาใชจายทันทีใน

งบกําไรขาดทุนในงวดท่ีกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช แตอยางไรก็ตามผลกระทบดังกลาวไมถึงระดับสาระสําคัญ 

ตองบการเงิน 
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18. หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 16,631,930.80 52,888,769.42 

รายการเคลื่อนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

 (หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม 

 อาคาร และ อุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน รวม  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 52,888,769.42 - 52,888,769.42 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) กําไรขาดทุน (38,547,844.80) - (38,547,844.80) 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ผลตางจากอัตราแลกเปลีย่น 2,291,006.18 - 2,291,006.18 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 16,631,930.80 - 16,631,930.80 

 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดรับรู 54,129,720.75 88,985,762.27 46,582,759.73 37,557,861.43 

กลุมกิจการยังไมรับรูผลขาดทุนทางภาษีเงินไดดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เน่ืองจากผูบริหารของกลุม

กิจการประเมินวาผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทมีปจจัยเสี่ยงจากผลกระทบดานเศรษฐกิจ จึงทําใหอาจ 

ไมสามารถประมาณผลการดําเนินงานท่ีแนนอนได ดงัน้ันกลุมกิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจาก

ผลขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชสิทธิประโยชนไดเมื่อมีภาระภาษีท่ีเกิดจริง 

บริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จาํกดั (มหาชน)            127           Star Universal Network Public Company Limted 

 



                                                                                                                        รายงานประจาํปี  2563 

 
19. ทุนเรือนหุน 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

ทุนจดทะเบียน     

ทุนเรือนหุนยกมา 322,954,971.50 322,954,971.50 322,954,971.50 322,954,971.50 

เพ่ิมทุนเรือนหุน - - - - 

(ลด) ทุนเรือนหุน - - - - 

ทุนเรือนหุนปลายป 322,954,971.50 322,954,971.50 322,954,971.50 322,954,971.50 

ทุนท่ีออกและเรียกรับชําระแลว     

ทุนเรือนหุนยกมา 189,636,647.90 189,636,647.90 189,636,647.90 189,636,647.90 

เพ่ิมทุนเรือนหุน 332.50 - 332.50 - 

ทุนเรือนหุนปลายป 189,636,980.40 189,636,647.90 189,636,980.40 189,636.647.90 

20. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคณูของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใชสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติ

บุคคล (350,195,834.18) (220,939,285.36) (246,698,992.24) (168,413,826.22) 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20 – 27.50% 20 – 27.50% 20% 20% 

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษีเงินได 

นิติบุคคล คณูอัตราภาษี (103,055,831.27) (60,211,446.84) (49,339,798.45) (33,682,765.24) 

ขาดทุนสะสม 16,020,643.46 (166,095.04) - -    

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :      

คาใชจายหรือรายไดท่ีไมสามารถหักภาษีได 123,713,851.41 82,902,072.45 47,536,361.59 31,800,949.95 
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมรับรูเปนสนิทรัพย 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 1,869,181.20 15,757,081.70 1,803,436.86 1,881,815.29 

รายไดภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 38,547,844.80 38,281,612.27 - - 
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21. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทจายสมทบให ในปจจุบันกองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท 

หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และจะจายใหพนักงานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุน

ของบริ ษัท  ใน ระหว า งป  2563 กลุ ม กิ จก าร ไ ด จ า ย เ งินสมทบ เข ากอ ง ทุน เป น จํ าน วน เ งิน  0.31 ล า นบาท 

(ป 2562 : กลุมกิจการและเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 1.60 ลานบาท) 

22. กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุ น ข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน)สุทธิ ท่ี เปนของผู ถือหุนสามัญดวยจํานวน 

หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักซึ่งออกและเรียกชําระในระหวางป 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดวย 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน     

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุน     

บริษัทใหญ (249,061,798.56) (112,511,172.55) (246,698,992.24) (168,413,826.22) 

จํานวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 270,909,904.51 270,909,497.00 270,909,904.51 270,909,497.00 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท/

หุน) (0.919) (0.415) (0.911) (0.622) 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ซึ่งออกจําหนายและเรียกชําระในระหวางงวดปรับปรุงดวยผลกระทบจากสิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดวย 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด     

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุน     

บริษัทใหญ - (112,511,172.55) - (168,413,826.22) 

จํานวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

ระหวางป (หุน) - 270,909,497.00 - 270,909,497.00 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท/หุน) - (0.415) - (0.622) 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไมมีผลกระทบจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ จํานวน 135,454,677 หุน 

เน่ืองจากราคาใชสิทธิตอหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื้อหุนสามัญมีราคาสูงกวาราคาตลาดถัวเฉลี่ยของ 

หุนสามัญของบริษัท 

ใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือซื้อหุนสามญั (STAR-W3) จํานวน 135 ลานหนวย ซึ่งพนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย ตั้งแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 

23. การนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานสอดคลองกับรายงานภายในสําหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให กับ 

สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานของผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัท คือ กรรมการ

บริษัท 

กลุมกิจการดําเนินกิจการใน 3 สวนงานหลัก คือ 

 สวนงานท่ีรายงาน ประเภทของผลิตภัณฑและบริการ 

ก) สวนงานธุรกิจจําหนายและใหบริการงานดานวิศวกรรม วัสดุและอุปกรณกอสราง และใหบริการดานงาน

วิศวกรรม  

ข) สวนงานธุรกิจสื่อและประชาสมัพันธ  ใหเชาปายโฆษณา 

ค) สวนงานธุรกิจบริหารจดัการขยะ  ใหบริการคัดแยก กําจัด และรไีซเคิลขยะ  
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  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามกลุมธุรกิจสาํหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 จําหนายและใหบริการ 

ดานวิศวกรรม 

 

สื่อและประชาสมัพันธ 

 

บริหารจดัการขยะ 

 

รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจากการขายและบริการ - -    - 3,886,000.00 - -    - 3,886,000.00 

ตนทุนขายและบริการ  - -    - (2,450,169.76) - -    - (2,450,169.76) 

กําไร(ขาดทุน)ข้ันตน - -    - 1,435,830.24 - -    - 1,435,830.24 
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รายไดอ่ืน        28,724,742.35 43,464,810.22 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        - (354,000.00) 

คาใชจายในการบริหาร       (363,757,866.47) (253,842,968.44) 

ตนทุนทางการเงิน       (15,162,710.06) (11,642,957.38) 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได       (350,195,834.18) (220,939,285.36) 

(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได       38,547,844.80 38,281,612.27 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด        (311,647,989.38) (182,657,673.09) 
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สินทรัพยสวนงาน  

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 จําหนาย และใหบริการดานวิศวกรรม สื่อและประชาสมัพันธ บริหารจดัการขยะ รวม 

 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 

สินทรัพยตามสวนงาน 98,454,153.29 358,008,277.28 11,051,618.54 482,095.17 218,245,405.40 342,702,493.12 327,751,177.23 701,192,865.57 

การกระทบยอดผลรวมของสินทรพัยของสวนงานท่ีรายงานกับสินทรัพยรวมของกิจการ 

  (หนวย : บาท) 

 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 

สินทรัพย   

ผลรวมของสินทรัพยของทุกสวนงานท่ีรายงาน 327,751,177.23 701,192,865.57 
รายการท่ีไมไดปนสวนอ่ืน  44,007.60 75,541.05 
สินทรัพยรวมของกิจการ  327,795,184.83 701,268,406.62 
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24. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายตามลักษณะงานสวนท่ีเปนสาระสําคัญ 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  

 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

 2562 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 16,468,693.82 24,080,273.32   6,968,536.75 10,521,356.58 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 20,065,789.61 22,409,997.11   867,562.57 629,263.90 

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 93,350,388.83 

159,781,868.7

6 

ขาดทุนจากการดอยคาท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ 

129,131,909.6

4 10,970,793.45 - - 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรพัยไมมตีัวตน - 114,536,949.07 - - 

หน้ีสูญ - 65,817,312.21 - - 

คาเผื่อผลขาดทุน 

143,919,075.9

4 - 

143,919,075.9

4 - 

25. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

26.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมกิจการมีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดังน้ี 

รายจายดําเนินงาน 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

ภายใน 1 ป 2,432,000.00 7,063,200.00 2,432,000.00 7,063,200.00 

เกิน 1 ป - - - - 

รวม 2,432,000.00 7,063,200.00 2,432,000.00 7,063,200.00 

 รายจายฝายทุน 

- ตามสัญญาซื้อสินทรัพย บริษัทยอยแหงหน่ึงมีภาระผูกพันในสัญญาซื้อขายตูกาแฟหยอดเหรียญท่ี 

ยังไมไดมีการสงมอบ จํานวน 21.40 ลานบาท 

- ตามสัญญาสนับสนุนการจัดทําภาพยนตร กับบริ ษัทแหงหน่ึง บริ ษัทยอยแหงหน่ึงมีภาระผูกพัน 

ในการสนับสนุนเงินทุน จํานวน 5 ลานบาท โดยมีมูลคารวมท้ังสัญญาเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท 

บริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จาํกดั (มหาชน)            134           Star Universal Network Public Company Limted 

 
 



 

26.2 คดีความ 

เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 Western Metropolitan Regional Council  (คูสัญญาตามสัญญาคัดแยก กําจัด 

และ รีไซเคิลขยะ (WSA) กับบริษัทยอย Star Shenton “บริษัทยอย”) เปนโจทยไดยื่นคํารองตอศาล Supreme 

Court ของ Western Australia โดย DiCom เละ Brockway ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของบริษัทยอยไดตกเปนจําเลย

ในประเด็นเรื่องความคงอยูของสัญญาเชาระยะยาวสําหรับพ้ืนท่ีตั้งโรงงานของบริษัทยอย ภายหลังจากวันท่ี  

31 ธันวาคม 2562 ศาลไดเรียกใหท้ังสองฝายยื่นขอมูลประกอบการพิจารณาของศาล ตอมาในวันท่ี 29 มกราคม 

2563 บริษัทยอยไดยื่นคําแถลงการณพรอมท้ังแจงประเด็นเพ่ิมเติมช้ีแจงตอหนังสือของศาลท่ีออกเมื่อวันท่ี 

8 มกราคม 2563 และในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 บริษัทยอยในฐานะจําเลยไดยื่นขอมูลและคําแกตางเพ่ิมเติม

ตอคําฟองของโจทย  บริษัทยอยไดยื่นคําขอเลื่อนวันนัดไตสวนมูลฟองอีกครั้งไปเปนวันท่ี 17 มีนาคม 2564 

26. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน  

เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของกลุมกิจการตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

“การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคาและ

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน และหน้ีสินตามสัญญาเชา กลุมกิจการมีความเสี่ยง 

ท่ี เ ก่ียวของกับเครื่ องมือทางการเ งินดังกล าว อยางไร ก็ตามกลุ ม กิจการไมมีนโยบาย ท่ีถือหรือออก 

เครื่องมือทางการเงินเพ่ือการเก็งกําไรหรือเพ่ือการคา 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนสําคัญของธุรกิจของกลุมกิจการ กลุมกิจการมีระบบในการควบคุมใหม ี

ความสมดุลของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของ 

การจัดการความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมกิจการอยางตอเน่ือง

เพ่ือใหมั่นใจวาเกิดความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง  

27.2 การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจาหน้ีและความเช่ือมั่น

ของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจาก 

การลงทุน ซึ่งกลุมกิจการพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม ซึ่ง

ไมรวมสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม อีกท้ังยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ  

27.3 ความเสีย่งดานการใหสินเช่ือ (Credit Risk) 

ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ หมายถึง ความเสี่ยงท่ีคูสัญญาฝายหน่ึงจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว

กับเครื่องมือทางการเงินจนทําใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเกิดความเสียหายทางการเงิน 

บริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือท่ีเก่ียวกับลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืน และเงินจายลวงหนาคาสินคา ฝายบริหาร

ควบคุมความเสี่ยงน้ีโดยการพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีจะใหกับลูกคาหรือคูสัญญา และวิเคราะหทางการเงินของลูกคา

หรือคูสัญญาอยางสม่ําเสมอบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ
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27.4 ความเสีย่งจากอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเสี่ยงท่ีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยง

จากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ดังน้ันบริษัทจึงมีความเสี่ยงเก่ียวกับความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ียในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ ดังน้ี 

                                                                                                                                                                

(หนวย :  ลานบาท)       (หนวย : % ) 

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง

ตามอัตราตลาด 

 

มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

 

ไมมีอัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม 
 

อัตราดอกเบ้ีย

รอยละตอป  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  14.40 0.43 0.01 - 0.15 0.87 14.56 1.30 0.05 – 0.25 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - - 13.42 41.55 34.40 27.08 47.82 68.63 7.50 

เงินใหกูยืมระยะสั้น  - - 48.24 293.75 - - 48.24 293.75 6.25 – 8.75 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียน - - - - 5.00 - 5.00 - - 

หนี้สินทางการเงิน          

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย - - 79.00 142.00 - - 79.00 142.00 7.50 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - - - - 118.87 147.45 118.87 147.45 - 

เงินกูยืมระยะสั้น - - - - 6.42 7.53 6.42 7.53 - 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - - 1.28 1.07 - - 1.28 1.07 1.50 – 2.81 
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(หนวย :  ลานบาท)   (หนวย : % ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง

ตามอัตราตลาด 

 

มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

 

ไมมีอัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม 
 

อัตราดอกเบ้ีย

รอยละตอป  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  14.32 0.26 0.01 - 0.07 0.09 14.40 0.35 0.05 – 0.25 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - - 13.42 41.55 15.31 95.72 28.73 137.27 7.50 

เงินใหกูยืมระยะสั้น  - - 48.24 293.75 5.61 - 53.85 293.75 6.25 - 8.75 

หนี้สินทางการเงิน          

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย - - 79.00 142.00 - - 79.00 142.00 7.5 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - - - - 5.24 33.80 5.24 33.80 - 

เงินกูยืมระยะสั้น - - - - 9.10 14.45 9.10 14.45 - 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - - 1.28 1.07 - - 1.28 1.07 1.15 - 1.50 
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27.5 ความเสีย่งจากสภาพคลอง   

กลุมกิจการมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน

สดให เ พียงพอตอการดํ า เ นินงานของกลุ ม กิจการ และเ พ่ือทําใหผลกระทบจากความผันผวนของ 

กระแสเงินสดลดลง 

27.6 ความเสีย่งดานอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทไมไดใชสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงการนําเขาสินคาจากตางประเทศ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมกิจการมีสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตรา

ตางประเทศดังน้ี 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ 

สกุลเงิน 

(ลาน) 
31 ธันวาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 

สินทรัพยทางการเงิน      

ลูกหน้ีอ่ืน ดอลลารออสเตรเลีย - - - 0.62 

เงินทดรองจาย ดอลลารออสเตรเลีย - - - 3.15 

27.7 มูลคายตุิธรรม 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของกลุมกิจการกําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและ 

หน้ีสินทางการเงินและไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรมหมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพย หรือ 

จะจายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลคา วัตถุประสงคของการ

วัดมูลคาและ/หรือการเปดเผยมูลคายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีตอไปน้ี 

มูลคายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินใหกูยืมระยะสั้น 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน เงินกูยืมระยะสั้น เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเปนมูล

คาท่ีใกลเคียงกับราคาท่ีบันทึกไวในบัญชี 

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวเปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาท่ีบันทึกไวในบัญชีเน่ืองจากสวนใหญของ

เครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีมีดอกเบ้ียในอัตราตลาด 
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27. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2564 มีสาระสําคญัดังน้ี 

- ท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบแผนการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยโดยการเขาซื้อหุนในบริษัท สิทธิ อินเตอรเนช่ัน

แนล จํากัด (“SITTHI”) จํานวนรวม 200,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาซื้อขายหุนละ 700.00บาท 

ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SITTHI จากนายคําสอน สิดทิไซ และนายจันทร สิดทิไซ ผูถือ

หุนของ SITTHI (“ผูขาย”) ดวยมูลคาการเขาทํารายการรวมเทากับ 140,000,000 บาท (“หุนของ SITTHI”) โดย

มูลคาหุนของ SITTHI ตามวิ ธีการประเมินมูลคายุติธรรมโดยฝายบริหารของบริ ษัท รวมกับท่ีปรึกษา 

ทางการเงิน (บริษัท แอดวานซ แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด) มีมูลคาหุนละ 970.5 – 1,253.8 บาท ซึ่งภายหลัง

การทําธุรกรรมดังกลาว SITTHI บริษัทจะถือหุนใน SITTHI ในสัดสวนรอยละ 40 โดยบริษัทจะชําระคาหุนของ 

SITTHI โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

( Private Placement) ใ ห แ ก ผู ข า ย  แ ท น ก า ร ชํ า ร ะ ด ว ย เ งิ น ส ด  ( Payment in Kind) จํ า น ว น ไ ม เ กิ น  

70,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 2.00 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 

140,000,000 บาท (หรืออีกนัยหน่ึงคือผูขายจะจองซื้อหุนสามัญใหมของบริษัท โดยจะชําระเงินคาหุนออกใหมดวย

หุนของ SITTHI ท่ีตนถืออยู (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุนเทากับ 1 หุนของ SITTHI ตอ 350 หุนใหม

ของบริษัท (เศษของหุนใหปดท้ิง) 

- มติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 133,317,991.10 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

322,954,971.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 189,636,980.40 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมได

ออกจําหนายของบริษัทซึ่งเปนหุนสามัญจํานวน 190,454,273 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.70 บาท ซึ่งเปนหุนท่ี

เหลือจากการจัดสรรไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทซึ่งไดหมดอายุแลว 

และเปนหุนท่ีเหลือจากการจัดสรรไวเพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 

2/2561 เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2561 

- มติอนุมัติการเ พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 49,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

189,636,980.40 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 238,636,980.40 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวน

ไม เ กิน 70,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.70 บาท เ พ่ือเสนอขายใหแก บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ไดแก นายคําสอน สิดทิไซ และนายจันทร สิดทิไซ 

- มติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 70,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.70 บาท ใน

ราคาเสนอขายหุนละ 2.00 (สองบาทถวน) บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 140,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจง ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ไดแก นายคําสอน สิดทิไซ และนายจันทร สิดทิไซ  

(“ผูลงทุน”) เพ่ือเปนคาตอบแทนสําหรับการไดมาซึ่งหุนใน SITTHI จํานวน 200,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ  

10 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 700 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 140,000,000 บาท ใหแกผูลงทุนแทนการชําระ

ดวยเงินสด (Payment in Kind) 

 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแลว เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2564 
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