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สำนักงานใหญ 

เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 หองเลขที่ 302 ถนนออนนุช แขวงออนนชุ  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป/รายงานประจำป 2564 

(แบบ 56-1 One-Report) 

บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  

STAR SITTHI SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED. 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนของบริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สิทธิ โซลูชั่น  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบดวยกรรมการอิสระ

จํานวน 3 ทาน โดยในป 2564 บริษัทไดจัดใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ครั้ง โดย

รายละเอียด ชื่อและจํานวนคร้ังที่กรรมการตรวจสอบแตละทานเขารวมประชุมมีดังนี้ 

          ชื่อ-สกุล             ตำแหนง    จำนวนคร้ังที่เขาประชุม 

 ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม1  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      5/5 

 ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู  กรรมการตรวจสอบ    11/11 

 นายสุชาย สิริภัทรกุลธร2  กรรมการตรวจสอบ       0/0 

หมายเหตุ :  1ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 แตงต้ังผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม เขาเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
2ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติแตงต้ังนายสุชาย สิริภัทรกุลธร เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติครบถวน และสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางเปนอิสระภายใต

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองตามขอกําหนดและ

แนวทางปฏิบัติที ่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ซึ่งในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดเชิญผูบริหาร ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และผูที่

เกี่ยวของ เขารวมประชุมและใหขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่สําคัญเพื่อใหการตรวจสอบมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได

รายงานผลการพิจารณาและขอคิดเห็นตาง ๆ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําในทุกไตรมาส เพื่อใหมีการดําเนินการ

อยางเหมาะสม โดยสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปไดดังนี้ 

รายงานการสอบทานทางการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป 2564 ของบริษัทฯ โดยเชิญ

ฝายจัดการที่เกี่ยวของ และผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามของ

คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องความถูกตองครบถวน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งสงผลกระทบตองบการเงิน 

ความเพียงพอของขอมูลที ่เปดเผยไวในงบการเงินและขอสังเกตุของผู สอบบัญชีซึ ่งไดพิจารณาและสอบทานแลว 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินไดแสดงรายการโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ครบถวน เชื่อถือได และเปนประโยชนตอนักลงทุนและ

ผูใชงบการเงิน 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม โดย

เปนการหารือสาระสำคัญ และรบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของที่มีสาระสำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของ

กับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน และเรื่องอื่น ๆ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในระหวางปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นวา
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ผูสอบบัญชีไดรับความรวมมือที่ดีจากฝายจัดการ มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู ประสบการณ และมี

แนวทางปฏิบัตงานสอบทานที่เพียงพอเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญช ี

1. การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการระหวางกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เขา

ขายรายการเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ผลการสอบทานรายการระหวางกันที่บริษัทฯ ดำเนินการกับผูเกี ่ยวของพบวา “บริษัทฯ ได

ดำเนินการตามเงื่อนไขทางการคาทั่วไป เปนธรรม สมเหตุสมผล และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน รวมทั้งมีการ

เปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี และตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2. การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและวางระบบการควบคุมภายในโดยบริษัท ศักดิ์เศรษฐ คอนเซาทติ้ง จำกัด 

ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผลการตรวจสอบภายในของบริษัท ศักดิ์เศรษฐ 

คอนเซาทติ้ง จำกัด  ไมพบประเด็นหรือขอบกพรองที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝายจัดการ

ไดดำเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และหนวยงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลไดวา บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ 

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานและกำกับใหบริษัทฯ ดำเนินกิจการตางๆ อยางถูกตองตาม

ระบบงานที่กำหนดไว การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจน

กฎหมายอ่ืน ๆ อยางเครงครัดเพื่อใหมั่นใจวาบริษัท มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอยางถูกตองเหมาะสม 

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดกำกับดูแลใหหนวยงานตรวจภายใน มีความเปนอิสระในการตรวจสอบโดยใหรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล กำกับดูแลและเสนอขอแนะนำ

ในการดำเนินการของหนวยงานตรวจสอบฯ ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติ และสอดคลองกับกลยุทธ

และทิศทางขององคกรเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรและมีการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้ง พิจารณาสอบทานกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน และมาตรฐานสากล  

5. การพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี ประจำป 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกรวมกับฝายจัดการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ 

คุณสมบัติ ทักษะ ความรูความสามารถ และประสบการณในการตรวจสอบธุรกิจบริการ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนประจำป 2565 แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท แก

รนท ธอนตัน จำกัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดคาสอบบัญชี ประจำป 2565 จำนวน 2,850,000.00 บาท (สอง

ลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน)  

 โดยสรุป การปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2564 ไดติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยใช

ความรูความสามารถ มีความเปนอิสระอยางเพียงพอ ตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีความเห็นวา บริษัทไดจัดทำงบการเงินแสดงขอมูลอันเปนสาระสำคัญและเชื่อถือได สอดคลองกับ

มาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูล รายการระหวางกัน หรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอยางเพียงพอ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับที่ยอมรับได มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับ

การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อยางครบถวน 

 

       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                          

              -ศิริเดช คำสุพรหม- 

              (ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

           วันที่ 26 กุมภาพันธ 2564 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกจิการและบริหารความเสี่ยง 

เรียน   คณะกรรมการบริษัท และทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท สตาร สิทธิ โซลูช่ัน 

จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม : บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน)) ไดปฏิบัติหนาที่สรรหาและกำหนดคาตอบแทน

กรรมการบริษัทและผูบริหารสงูสุด รวมถึงสงเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลในเรื่องการกำกับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง

ท่ัวท้ังองคกร ประกอบดวยคณะกรรมการจำนวน 3 ทาน ดังน้ี  

1. พลเอก ธนสร ปองอาณา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและ 

 บริหารความเสี่ยง 

2. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง  

3.  นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ1   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 

หมายเหตุ 1นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ไดรับการแตงตั้งเขาเปนกรรมการสรรหาฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2564 วันที่ 23/09/64 

โดยในป 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง มีการประชุม

ท้ังสิ้น 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งท่ีเขาประชุมดังน้ี 

รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กำกับดูและกจิการและบริหารความเสี่ยง 

จำนวนคร้ังท่ีเขารวม / จำนวนคร้ังท้ังหมด 

1.พลเอก ธนสร ปองอาณา  4/4  

2. ผศ.ดร.ศริเิดช คำสพุรหม (กรรมการเขาใหมระหวางป 2564) 3/3 

3. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ (กรรมการเขาใหมระหวางป 2564) 1/1 

4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล (กรรมการลาออกระหวางป 2564) 1/1 

5. นายณัฐพงศ ตังเดชะหริัญ (กรรมการลาออกระหวางป 2564) 1/1 

ในป 2564 คณะกรรมการฯ ท้ัง 3 ทานมีการประชุมรวมกัน 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณาปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดกำหนดไวในแตละดาน

ดังน้ี 

1. ดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการไดประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย สรุปไดวาในป 2564 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดีอยางตอเนื ่องทั้ง 5 ดาน 

ประกอบดวย ดานสิทธิของผูถือหุน ดานการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดานบทบาทของผูมีสวนไดเสีย ดานการ

เปดเผยขอมูลและความโปรงใส และดานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ

หนาท่ีของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 
 

2. ดานการจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัท 

ในป 2564 บริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงหลักที่เกิดขึ้นใหม เชนความเสี่ยงทางดานกลยุทธ ความเสี่ยงทางดานการเงิน และ

ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ รวมถึงความเสี่ยงทางดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับ คณะกรรมการไดทบทวน

และติดตามการบริหารความเสี่ยงเดิมท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ เพ่ือใหมีความเสี่ยงลดลง  
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3. ดานการสรรหากรรมการบริษทัฯ และผูบริหารระดับสูง 

ในป 2564 มีการทบทวนความเพียงพอของจำนวนกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ี และพิจารณาคณะกรรมการท่ีครบวาระ 

และเสนอเปนกรรมการใหมในการประชุมสามัญประจำปผูถือหุน 
 

4. ดานการกำหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง 

ในป 2564 มีการทบทวนเรื่องคาตอบแทนของกรรมการ รวมถึงกรรมการชุดยอย และเสนอเปนคาตอบแทนกรรมการใน

การประชุมสามัญประจำปผูถือหุน       

      

 

 

 

           -ธนสร ปองอาณา-     

       ( พลเอก ธนสร ปองอาณา ) 

   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง 

                  15 มีนาคม 2565 
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สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ทานผูถือหุน 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ตอเนื่องมาจนป 2564 มีการนำเทคโนโลยีและหุนยนตมา

ใชงานอยางหลากหลายในการลดการปฏิสัมพันธระหวางมนุษย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรระบาด เชน ระบบการประชุม

ออนไลน ระบบการติดตอกับลูกคาออนไลน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน รวมท้ังระบบการสั่งอาหารและสินคาออนไลน 

นอกจากน้ี การพัฒนาดานเทคโนโลยีสู Web 3.0  รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain ท่ีมีความใกลเคียงกับ Web 3.0 เชน 

Cryptocurrency และ NFTs เทคโนโลยีเหลานี้ถือเปนโอกาสในการปรับ Business model ขององคกรตางๆ รวมทั้งของบริษัท 

สตาร สิทธิ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน)  

ในป 2564 ท่ีผานมา บริษัทไดดำเนินการแกไขปญหาในการลงทุนและเงินใหกูยืมตางๆ ทำใหไดรับคืนเงินกูกวา 90 ลาน

บาท รวมท้ังไดขยายโอกาสการลงทุนสูธุรกิจใหม เชน การลงทุนในบริษัท สิทธิ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (สิทธิ) ซึ่งเปนตัวแทนของ

บริษัท ขวัญใจ จำกัด ผูนำดานการนำเขาและสงออกสินคาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่ไดรับ

ประโยชนโดยตรงจากเสนทางรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเชื่อมตอระหวางกรุงเวียงจันทนของ สปป.ลาว กับนครคุนหมิงของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน การลงทุนนี้ถือเปน Flagship ของบริษัท ที่จะสรางรายไดหลักใหกับบริษัทผานการลงทุนในบริษัทรวม นอกจากน้ี 

บริษัทยังไดมองหาโอกาสใหมในการลงทุนดาน IT solution โดยการพัฒนา Software รวมทั้งจัดหา Hardware ใหแกหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยในป 2564 นี้ บริษัทไดนำเสนอโครงการ IT solution ดานการพัฒนาปญญาประดิษฐ (AI) ในหลาย

ระบบงานใหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชนหลายแหง โดยคาดวาจะไดรับการวาจางใหดำเนินการในหลายโครงการ ซึ่งในสวนของ

ความคืบหนาน้ัน ทางบริษัทจะแจงใหทราบเปนระยะ  

สำหรับทิศทางในป 2565 นั้น บริษัทฯ ไดกำหนดกลยุทธหลักเพื่อสรางรายได อันจะสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา

บริษัทจะสามารถกลับเขามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหมอีกครั้ง กลาวคือ 1) รายไดจากการลงทุนในบริษัทสิทธิ

นั้น จะเนนการประกอบธุรกิจหลักในการจัดหาสินคาอุปโภคบริโภค ตลอดจนสินคาเกษตรอื่น เพื่อจำหนายใน สปป. ลาว และ

ประเทศในภูมิภาค รวมท้ังการสรางความรวมมือกับบริษัท เวียงจันทรโลจิสติกส พารค จำกัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีไดรับสิทธิดำเนินการ

พัฒนาโครงการทาเรือบกที่เรียกวา  Dry Port และ 2) รายไดจากโครงการพัฒนา IT solution ใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนในหลายโครงการ โดย IT solution น้ีมีความหลากหลายตามเทคโนโลยี และตามแตละประเภทของงานและกิจกรรมธุรกิจ 

สุดทายน้ี ดิฉัน กรรมการและผูบริหาร ขอขอบพระคุณผูถือหุนท่ีใหการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทเสมอมา ขอให

ทานมั่นใจวาบริษัทมีการวางแผน การบริหารจัดการ และความใสใจในการดำเนินงานอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางความมั่นคงและความ

ยั่งยืนตามวิสัยทัศนของบริษัทท่ีไดกำหนดไว 

 

 

                          -พัทธนันท เพชรเชิดชู- 

      ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู 

        ประธานกรรมการ 

                บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 
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สารจากประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากวิกฤติการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-

19 สงผลใหภาคธุรกิจไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม หลายภาคสวนทั้งรัฐและเอกชนปรับวีธีการทำงานใหมไปสู

การ Work From Home และคนสวนใหญเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเปนแบบ New Normal บริษัทฯ ไดดำเนินการปรับรปูแบบ

การบริหารองคกรขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลองกับทรัพยกรที่บริษัทฯ มีอยู ณ ขณะนั้น และ สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอยาง

รวดเร็ว ไมวาจะเปนการเรงติดตามการชำระหนี้ การหยุดหนวยธุรกิจที่ไมกอใหเกิดรายได การแสวงหาและพิจารณา

โอกาสในธุรกิจใหมๆ รวมถึงการเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัทฯ และ บริษัทยอยใหครอบคลุมสวนของธุรกิจใหมที่มี

ศักยภาพ  

ในป 2564 บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดเริ่มหนวยธุรกิจใหมในกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยการเปนผู

ใหบริการและเปนที่ปรึกษา IT ใหกับภาครัฐและเอกชน และ ไดรวมปรับปรุงระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทรวม 

(บริษัท สิทธิ อินเตอร จำกัด ซึ่งเปนดำเนินกิจการตัวแทนจัดหาสินคาอุปโภคบริโภคจากประเทศไทย ไปยัง สปป.ลาว) ซึ่ง

บริษัทฯ ไดเขาไปทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยใหเปนมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

ในฐานะผูบริหารขององคกร ขอขอบคุณบุคลากร และ ผูเก่ียวของจากทุกหนวยงาน ที่ใหความรวมมือ รวมใจ ใน

การดูแลและสนับสนุนการดำเนนิกิจการตางๆ ของบริษัทฯ และเพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุน กลุมผูบริหาร

ชุดใหมมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปรงใสและมีธรรมาภิบาลโดยมีความตั้งใจ ความมุงมั่นที่จะพลิกฟนกิจการใหกลับมามี

ผลกำไรตอบแทนผูถือหุน และหวังวาในป 2565 แผนงานโครงการตางๆที่ทางบริษัทไดดำเนินการเตรียมไวในป 2564 ที่

ผานมาจะสามารถบรรลุเปาหมาย เพื่อความสำเร็จของบริษัทและผูถือหุนรวมกัน 

 

 

                        -ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ- 

        นายธนกฤต อัจฉริยะสมบตัิ 

    รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 

             15 มีนาคม 2565 
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อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ 
อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2564 ป 2563 ป 2562 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO) 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.32 0.98 2.52 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 3.32 0.98 2.52 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) (0.53) (0.66) (0.24) 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) N/A N/A N/A 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) N/A N/A N/A 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) N/A N/A N/A 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) N/A N/A N/A 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 0 0 0 

ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) N/A N/A N/A 

Cash Cycle (วัน) N/A N/A N/A 

 

อัตรากำไรข้ันตน (%) N/A 100.00 36.95 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) N/A (9,791.88) (6,504.40) 

อัตรากำไรสุทธิ (%) N/A (14,146.40) (4,700.40) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 9.54 (143.43) (45.84) 

 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 6.81 (84.64) (31.47) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 10.49 (130.08) (92.88) 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.07 (0.85) (0.31) 

 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.11 1.57 0.54 

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทา) 4.21 (17.50) (17.98) 

อัตราการจายเงินปนผล (%) N/A N/A N/A 
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สวนที่ 1 

 

การประกอบธุรกิจ 

และผลการดำเนนิงาน 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน)) 

(“บริษัทฯ”)บริษัทฯ ไดรับมติอนุมัติจากที ่ประชุมวิสามัญผู ถือหุ นครั้งที่ 2/2564 เมื ่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ให

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแกไขชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัทและชื่อยอหลักทรัพยใหม  

 เดิมคือ บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน)”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2533 เพื่อประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหนายสุขภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา “STAR” จำหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมุงเนนเครื่อง

สุขภัณฑที่อยูในตลาดระดับกลางถึงระดับบน มีโรงงานผลิตตั้งอยูที่จังหวัดสระบุรี ตอมาไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน

จำกัดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 และจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 

2548 และในชวงไตรมาส 2 ของป 2560 บริษัทฯ ไดทำการจำหนายธุรกิจสุขภัณฑสวนนี้ทั้งหมดใหบุคคลภายนอก  

วิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจ 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนผูนำในการใหบริการการจดัหาธุรกิจ คูคา สินคา และ รวมลงทุน เพื่อขยายธุรกิจการคาที่สรางผลกำไร 

และยั่งยนืรวมกันระหวางไทย ลาว และประเทศเพื่อนบาน” 

 

เปาหมายและกลยุทธในการดำเนินงานของบริษัท 

“Focus to grow” 

Focus  มุงจุดสนใจไปยงัธุรกิจหลักที่สรางผลกำไร ความมัน่คงยั่งยืนใหกับบริษัท และยุติกิจการตางๆทีไ่ม

สามารถสรางรายไดใหกับบริษัท 

Grow  ขยายธุรกิจหลักที่มีใหเติบโตตอไป 

 

พันธกิจ (Mission) 

สรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุน โดยเนนการสรางผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยางตอเนื่อง 

• ไมหยุดยั้งที่จะแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหมในธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อสรางการเติบโตและขยายฐาน

ธุรกิจใหกับผูถือหุน 

• ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

• เปนตัวแทนจัดหาธุรกิจ คูคา ตลอดจนดำเนนิการทางดานจดัซือ้สินคาที่อยูในความตองการของ

พันธมิตรทางการคาทั้งในประเทศไทยและสปป.ลาว 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

ป 2548 

• วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน 

ทะเบียนเลขที่ 0107548000242 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535  ดวยทุนจดทะเบียนชำระแลว 

จำนวน 90,000,000.0 บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 90,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.0 บาท โดยสำนักงาน

ตั้งอยูเลขที่ 410/7-9 ถนนรัชดาภิเษก 22 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค 

47 ขอ 

• วันที่ 22 เมษายน 2548 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระจำนวน 10.0 

ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 10.0 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.0 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว 

จำนวน 100.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 100.0 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.0 ลานบาท 

• วันที่ 6 กันยายน 2548 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 36.0 ลาน

บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 36.0 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.0 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว จำนวน 

136.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 136.0 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.0 บาท 

ป 2550 

• วันที่ 24 มกราคม 2550 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 

ครั้งที่ 1/2550 ใหออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม (W-1) 

จำนวนไมเกิน 34.0 ลานหนวย ราคาเสนอขายหนวยละ 2.30 บาท อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสทิธิ 

มีสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 1 หุน กำหนดวันใชสิทธิ 4 คร้ังตอป โดยใชสิทธิคร้ังแรกวันที่ 28 กันยายน 2550 และ

คร้ังสุดทายวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

• วันที่ 25 มกราคม 2550 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 34.0 ลาน

บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 34.0 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.0 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียน จำนวน 170.0 

ลานบาท ทุนชำระแลว จำนวน 136.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 170.0 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.0 

บาท 

ป 2551 

• วันที่ 15 ธันวาคม 2551 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนลดทุน จำนวน 51.0 ลาน

บาท และปรับมูลคาหุนลงจากเดิม มูลคาหุนละ 1.0 บาท เปนมูลคาหุนใหมเปนมูลคาหุนละ 0.70 บาท รวมเปน

ทุนจดทะเบียน จำนวน 119.0 ลานบาท ทุนชำระแลว จำนวน 95.20 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 

136.0 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 

ป 2555 

• วันที่ 8 มิถุนายน 2555 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแลว จำนวน 

35.70 บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 51.0 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท จากการใชสิทธิ W-1 คร้ังสุดทาย รวม
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เปนทุนจดทะเบียน จำนวน 119.0 ลานบาท ทุนชำระแลว จำนวน 95,200,035.70 บาท แบงเปนหุนสามัญ 

จำนวน 136,000,051 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 

ป 2556 

• วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือ

หุน คร้ังที่ 1/2556 ใหออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม (W-2) 

จำนวนไมเกิน 34,000,012 หนวย ราคาเสนอขายหนวยละ 2.90 บาท อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยใบสำคัญแสดง

สิทธิ มีสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 1 หุน กำหนดวันใชสิทธิ 4 ครั้งตอป โดยใชสิทธิครั้งแรกวันที่ 3 มิถุนายน 2557 

และคร้ังสุดทายวันที่ 3 มิถุนายน 2559 

• วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนลดทุนชำระแลว โดยการ

ตัดหุนสามัญที่ยังไมไดจำหนายออก จำนวน 23,799,964.30 บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 33,999,949 หุน 

มูลคาหุ นละ 0.70 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียน จำนวน 95,200,035.70 บาท ทุนชำระแลว จำนวน 

95,200,035.70 บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 136,000,051 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 

• วันที ่ 22 พฤษภาคม 2556 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเพิ ่มทุน จำนวน 

23,800,008.40 บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 34,000,012 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท รวมเปนทุนจด

ทะเบียน จำนวน 119,000,044.10 บาท ทุนชำระแลว จำนวน 95,200,035.70 บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 

136,000,051 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 

ป 2557 

• วันที่ 21 มีนาคม 2557 ไดจดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ 1 โดยสำนักงานตั้งอยูเลขที่ 55-55/1 หมูที่ 6 ถนนพหลโยธิน 

กม.82 ตำบลไผต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  

ป 2558 

• วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจำป 2558 ใหดำเนินการเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัท จำนวน 6 ขอ รวมเปน 53 ขอ และเพิ่มทุนชำระแลว

จำนวน 23,800,008.40 บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 34,000,012 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท รวมเปนทุน

จดทะเบียน  จำนวน 119,000,044.10 บาท ทุนชำระแลว จำนวน 119,000,044.10 บาท แบงเปนหุนสามัญ 

จำนวน 170,000,063 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 

• วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแลว จำนวน 

10,500.0 บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 15,000.0 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท จากการใชสิทธิ W-2 คร้ังที่ 2  

รวมเปนทุนจดทะเบียน จำนวน 119,000,044.10 บาท ทุนชำระแลว จำนวน 95,210,535.70 บาท แบงเปนหุน

สามัญ จำนวน 136,015,051 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 

• วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ไดจัดตั้งและเขาถือหุน บริษัทยอย บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัด ซึ่งเปน

ธุรกิจดานสื่อและการประชาสัมพนัธเพื่อเสริมความแข็งแกรงใหกับผลิตภัณฑ STAR และขยายโอกาสและกระจาย

ความเสี่ยงไปยังธุรกิจดานสื่อโฆษณานอกบาน เพื่อเสริมกลยุทธดานสื่อและการประชาสัมพันธและกระจายความ
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เสี่ยงการลงทุนไปสูธุรกิจใหม ดวยทุนจำทะเบียนจำนวน 1.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 10,000 หุน 

มูลคาหุนละ 100.0 บาท สำนักงานตั้งอยูที ่ 410/7-9 ถนนรัชดาภิเษก 22 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร และไมมีตราประทับของบริษัท  

ป 2559 

• ป 2559 บริษัทฯ ไดดำเนินการปรับโครงสรางองคกรใหม บริษัทฯ ไดขยายจากธุรกิจเดิมในการเปนผูจำหนาย

เครื่องสุขภัณฑในประเทศและตางประเทศ ขยายสายผลิตภัณฑเขาสูการเปนผูจำหนายวัสดุกอสรางและผูให

บริการดานงานวิศวกรรม โดยโอนยายธุรกิจการผลิตและจำหนายเครื่องสุขภัณฑที่เปนธุรกิจเดิมจัดตั้งเปนบริษัท

ยอย บริษัท สตาร   ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) จำกัด ใหเปนสวนหนึ่งของสายผลิตภัณฑวัสดุกอสรางพรอมกับ

ตั้งบริษัทยอย บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัด เพื่อเสริมกลยุทธดานสื่อและการประชาสัมพันธและกระจายความ

เสี่ยงการลงทุนไปสูธุรกิจใหม 

• วันที่ 3 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนในบริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัด จำนวน 9.0 ลานบาท โดย

การออกหุนสามัญ จำนวน 90,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียน จำนวน 10.0 ลานบาท 

แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 100,000 หุน และในวันเดียวกัน ไดยายที่ตั้งของบริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัด ดังนี้ 

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

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

• วันที่ 14 มิถุนายน 2559 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแลว จำนวน 

23,312,369.50 บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 33,303,385 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท จากการใชสิทธิ W-2 

ครั้งสุดทาย  รวมเปนทุนจดทะเบียน จำนวน 119,000,044.10 บาท ทุนชำระแลว จำนวน 118,522,905.20 

บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 169,318,436 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 
 

• วันที่ 26 ตุลาคม 2559 บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัด ไดจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมตราประทับของบริษัทตอ          

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  

ป 2560 

• วันที่ 12 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท สตาร พร็อพเพอรตี้ คอรป จำกัด เพื่อดำเนิน

ธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย ดวยทุนจดทะเบียนจำนวน 10.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 100,000 หุน 

มูลคาหุนละ 100.0 บาท สำนักงานตั้งอยูที ่128/200 ชั้น 18 เจ อาคารพญาไทพลาซา แขวงทุงพญาไท เขตราช

เทวี กรุงเทพมหานคร และไมมีตราประทับของบริษัทป  

• เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2560 มีมติที่สำคัญ ดังนี้  

• มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 477,138.90 บาท (จำนวน 681,627 หุน มูลคาที่ตราไว

ห ุ นละ 0.70 บาท) โดยการต ัดหุ นสาม ัญที ่จดทะเบียนไว แล วแตย ังไม ได จำหนายออก จากเดิม 

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)  
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• มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 71,113,742.70 บาท (จำนวน 101,591,061 หุน มูลคาที่ตรา

ไวหุนละ 0.70 บาท) จากเดิมจำนวน 118,522,905.20 บาท เปน 189,636,647.90 บาท โดยการออกหุน

สามัญใหม โดยเสนอขายใหแกผู ถือหุ นเดิมตามสัดสวนจำนวนหุ นซึ่งผู ถือหุ นแตละรายถืออยู (Right 

Offering)   

• มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 101,591,061 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 

บาท ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวนการจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 3 หุน

ใหม ราคาขายหุนละ 3 บาท ทั้งนี้ บริษัทไดดำเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน

การถือหุน (Rights Offering) จำนวน 101,591,061 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขาย

หุนละ 3 บาท และบริษัทไดดำเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวแกผูถือหุนที่จองซื้อเปนจำนวนทั้งสิ้น 

101,591,061 หุน โดยบริษัทไดรับชำระเงินคาหุนดังกลาวหลังจากหักคาใชจายที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนเปน

จำนวนเงินทั้งสิ้น 302,447,993.00 บาท บริษัทไดดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่เรียกและชำระแลวในหุนที่

เพิ่มข้ึนจำนวน 71,113,742.70 บาท กับกระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลวในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 

วันที่ 30 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไดรายงานการใชทุนจากการออกหุนกูแปลงสภาพ STAR-W2 แกผูถือหุน

เดิมของบริษัท โดยกำหนดวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จำนวน 67,098,569.97 บาท 

โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 29,481,246.53 บาท 

• วันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 477,138.90 

บาท รวมเปนทุนจดทะเบียน จำนวน 118,522,905.20 บาท และทุนชำระแลว จำนวน 118,522,905.20 บาท 

โดยแบงเปนหุนสามัญ จำนวน 169,318,436 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท  
 

• วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 

71,113,742.70 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียน จำนวน 189,636,647.90 บาท และทุนชำระแลว จำนวน 

118,522,905.20 บาท แบงเปนหุนสามญั จำนวน 270,909,497 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 
 

• วันที ่  28 ก ุมภาพันธ 2560 บริษ ัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) ไดเพ ิ ่มทุนชำระแลว จำนวน 

71,113,742.70  บาท รวมเปนทุนจดทะเบียน จำนวน 189,636,647.90 บาท และทุนชำระแลว จำนวน 

189,636,647.90บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ จำนวน 270,909,497 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท  

• วันที่ 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  
 

• วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ แกไขเปลี่ยนแปลงบริคณหสนธิ ขอ 1 (ชื่อบริษัทฯ ) ดังนี้ 

เดิม บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน)  

ใหม บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) 
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• วันที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีมติใหบริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ลดทุน

จดทะเบียน จำนวน 5.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมเปนทุนจด

ทะเบียนคงเหลือ จำนวน 5.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 
 

• วันที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ อนุมัติใหบริษัท สตาร พร็อพเพอรตี้ คอรป จำกัด แกไขเปลี่ยนแปลงบริคณห

สนธิ ขอ 1 (ชื่อบริษัทฯ ) ดังนี้ 

  เดิม บริษัท สตาร สตาร พร็อพเพอรตี้ คอรป จำกัด 

 ใหม บริษัท สตาร เกมส จำกัด  

• เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไดจำหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สตาร ซานิทารีแวร (ประเทศไทย) 

จำกัด ทั้งจำนวนใหกับบุคคลภายนอก 

• วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ไดรายงานการใชทุนจากการออกหุนกูแปลงสภาพ STAR-W2 แกผูถือหุนเดิม

ของบริษัท โดยกำหนดวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จำนวน 29,481,246.53บาท โดยมี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 0.00 บาท 

• วันที่ 4 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ไดทำสัญญาซื้อขายหุนของบริษัทยอยในประเทศออสเตรเลีย จากผูขายจำนวน 

30,000,060 หุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ในมูลคา 8 ลานเหรียญออสเตรเลีย (คิดเปนเงินบาท เทากับ 214.38 

ลานบาท) โดยใชเงินตามวัตถุประสงคจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัท และรับโอนหุนจำนวนดังกลาว

ขางตน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560  

• วันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2560 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ลงทุนในหุนสามัญของ 

Star Shenton Energy Pty., Ltd. ซึ ่งประกอบธุรกิจทางดานการคัดแยกและรีไซเคิลขยะชุมชนและขยะ

อุตสาหกรรม ตั้งอยูในประเทศออสเตรเลียจำนวน 30,000,060 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจด

ทะเบียนของ Star Shenton Energy Pty., Ltd. รวมเปนเงินทั้งสิ้น 214.38 ลานบาทโดยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 

2560 บริษัทฯ ไดรับโอนหุนสามัญของ Star Shenton Energy Pty., Ltd. จำนวนดงักลาวเรียบรอยแลว 

• เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ไดยายที่ตั้งของบริษัทฯ ดังนี้ 

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

 ใหม เลขที ่ 57 อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ หองเลขที ่ 1607A ชั ้นที ่ 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี            

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

• เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ อนุมัติใหบริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัด ยายที่ตั้งของบริษัทฯ ดังนี้ 

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

ใหม เลขที ่ 57 อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ หองเลขที ่ 1607A ชั ้นที ่ 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี            

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

• เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ อนุมัติใหบริษัท สตาร เกมส จำกัด ยายที่ตั้งของบริษัทฯ ดังนี้ 

เดิม เลขที่ 128/200 ชั้น 18 เจ อาคารพญาไทพลาซา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
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ใหม เลขที ่ 57 อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ หองเลขที ่ 1607A ชั ้นที ่ 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี            

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

• วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเลิกกิจการบริษัท สตาร เอ็นเนอรจี คอรป จำกัดและ

ไดจดทะเบียนเลิกกิจการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

• วันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติออกหุนกูวงเงิน 500 ลานบาท (ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน

คร้ังที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 มีมติเปนเอกฉันทใหบริษัทดำเนินการออก หุนกูดังกลาว) 

ป 2561 

• ในชวงป 2561 บริษัทฯ ไดมีการใหกูยืมระยะสั้นตามสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงินแกกิจการแหงหนึ่ง

จำนวน 202 ลานบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.50 ตอป โดยบริษัทผูกูไดตกลงค้ำประกันโดยการทำ

สัญญาจำนำหุนของบริษัทยอย จำนวน 20,000,030 หุน นอกจากนี้บริษัทฯ ในฐานะผูใหกูเปนผูไดรับสิทธิการ

แปลงสภาพเงินกูยืมเปนหุนสามัญของกิจการอ่ืนตามสัดสวนที่ บริษัทฯ ผูกูไดกูยืม ภายใตเงื่อนไขดังนี้ 

• บริษัทฯ มีสิทธิแปลงเงินกูยืมเปนหุนของบริษัทผูกูในจำนวนไมเกิน 16.666 ลานหุน ในราคามูลคาหุนละ 3 บาท 

(เมื่อราคาหุนที่ตราไวคือ 1 บาท) โดยจะตองใชสิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลากอนที่ผูกูจะแปลงสภาพเปน

บริษัทมหาชน 

• บริษัทมีสิทธิแปลงเงินกูยืมเปนหุนของบริษัทแหงหนึ่งในตางประเทศที่ผูกูจะเขาไปซื้อกิจการไดในจำนวนและ

ราคาตามที่ไดตกลงกัน โดยจะตองใชสิทธิแปลงเงินกูภายในระยะเวลากำหนดการชำระคืนเงินกู 
 

• วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 

94,818,323.60 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียน จำนวน 284,454,971.50 บาท และทุนชำระแลว จำนวน 

189,636,647.90บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ จำนวน 406,364,245 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท  
 

• วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 

38,500,000 บาท รวมเป นท ุนจดทะเบ ียน จำนวน 322,954,971.50 บาท และท ุนชำระแล ว จำนวน 

189,636,647.90 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ จำนวน 461,364,245 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 

ป 2562 

• วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับของบริษัท ขอ 12, 25, 26 และ 30 ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  

ป 2563 

• วันที่ 4 มีนาคม 2563 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) ไดเพิ่มทุนชำระแลว จำนวน 475 หุน 

จากการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท (STAR-W3) ครั้งสุดทาย จำนวน 1,900 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียน 

จำนวน 322,954,971.50 บาท และทุนชำระแลว จำนวน 189,636,980.40 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ จำนวน 

461,364,245 หุน และหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด 270,909,972 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 

• วันที่ 2 ตุลาคม 2563 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) ไดยายที่ตั้งของบริษัทฯ ดังนี้ 
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เดิม เลขที่ 57 อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ หองเลขที่ 1607A ชั้นที่ 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

ใหม  เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ชั ้นที ่ 3 หองเลขที ่ 302 ถนนออนนุช แขวงออนนุช            

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
 

 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ อนุมัติใหบริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัด ยายที่ตั้งของบริษัทฯ ดังนี้ 

เดิม เลขที่ 57 อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ หองเลขที่ 1607A ชั้นที่ 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

ใหม เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ชั ้นที ่ 3 หองเลขที ่ 302 ถนนออนนุช แขวงออนนุช             

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 

 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ อนุมัติใหบริษัท สตาร เกมส จำกัด ยายที่ตั้งของบริษัทฯ ดังนี้ 

เดิม เลขที่ 57 อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ หองเลขที่ 1607A ชั้นที่ 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

 ใหม  เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ชั ้นที ่ 3 หองเลขที ่ 302 ถนนออนนุช แขวงออนนุช              

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
 

 

ป 2564 

• วันที่ 28 มกราคม 2564 บริษัทฯ ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ใหเขาทำรายการ

ไดมาซึ่งสินทรัพยโดยการเขาซื้อหุนในบริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (“Sitthi”) จากนายจันทอน สิดทิไซ 

และนายคำสอน สิดทิไซ จำนวน 200,000 หุน มูลคาหุนละ 10.0 บาท ในราคาซื้อขายหุนละ 700 บาท ซึ่งคิดเปน

สัดสวนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ Sitthi ดวยมูลคาการเขาทำรายการรวม 140.0 ลานบาท โดยวิธีการ

แลกหุน (Share Swap) จำนวนไมเกิน 70.0 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 2.0 บาท 

คิดเปนมูลคาไมเกิน 140.0 ลานบาท  

• วันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) ไดลดทุนจดทะเบียน จำนวน 

133,318,323.60 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียน จำนวน 189,636,980.40 บาท และทุนชำระแลว จำนวน 

189,636,980.40 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ จำนวน 270,909,972 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 

• วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 

49,000,000 บาท หุ น รวมเปนทุนจดทะเบียน จำนวน 238,636,980.40 บาท และทุนชำระแลว จำนวน 

189,636,980.40 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ จำนวน 340,909,972 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 

• วันที่ 26 เมษายน 2564 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) ไดเพิ ่มทุนชำระแลว จำนวน 

70,000,000 หุน จากการออกหุนเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแกบุคคลในวงจำกัด ใหแก นายจันทอน สิดทิไซ และนาย

คำสอน สิดทิไซ จากการแลกหุ นในบริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด รวมเปนทุนจดทะเบียน จำนวน 

238,636,980.40 บาท และทุนชำระแลว จำนวน 238,636,980.40 บาท โดยแบงเปนหุ นสามัญ จำนวน 

340,909,972 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 
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• วันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ไดมีมติใหบริษัท สตาร เกมส จำกัด แกไขเพิ่มเติมแกไขวัตถุประสงคของบรษิัท 

และตราประทับของบริษัท รวมถึงแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดังนี้ 

 เดิม     บริษัท สตาร เกมส จำกัด   

  ใหม     บริษัท สตาร เทค โซลูชั่น จำกัด  

• วันที่ 22 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ไดมีมติใหบริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัด แกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท 

และตราประทับของบริษัท รวมถึงแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดังนี้ 

 เดิม     บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัด   

  ใหม     บริษัท สตาร เมด โซลูชั่น จำกัด  

• วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแจงดำเนินการกับบริษัทกรณีหยุดประกอบกิจการ

ทั ้งหมดหรือเกือบทั ้งหมด สงผลใหบริษัทเขาขายอาจถูกเพิกถอนตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ โดย

ดำเนินการดังนี้  

1. ประกาศวาหลักทรัพยของบริษัทฯ มีเหตุเขาขายอาจถูกเพิกถอนเปนปที่ 1 (NC ระยะที่ 1) ตั้งแตวันที่ 

18 สิงหาคม 2564 โดยตลาดหลักทรัพยฯ ขึ ้นเครื ่องหมาย NC (Non-compliance) และยังคงเครื่องหมาย SP 

(Suspension) หามซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทตอไป 

 2. บริษัทฯ แจงแนวทางดำเนินการแกไขเหตุเพิกถอน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564   

  3. บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทไดเปนเวลา 1 เดือน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 

2564 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 และเมื่อครบเวลาดังกลาว ตลาดหลักทรัพยฯ จะหามซื้อหรือขายหลักทรัพยของ

บริษัทจนกวาบริษัทจะดำเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไปและดำเนินการใหบริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อ

ขายไดตามปกติ  

  4. ตลาดหลักทรัพยฯ จะใหระยะเวลาบริษัทฯ ในการแกไขเหตุเพิกถอนใหหมดไปภายใน 3 ป นับแตวันที่ 18 

สิงหาคม 2564 ซึ่งกำหนดเปน 3 ระยะ โดยแตละระยะมีเวลา 1 ป (NC ระยะที่ 1, NC ระยะที่ 2 และ NC ระยะที่ 3) 

เมื ่อครบกำหนดเวลาแลว หากบริษัทยังไมสามารถแกไขเหตุเพิกถอนใหหมดไปได ตลาดหลักทรัพยฯ จะเสนอ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทตอไป 

• วันที่ 29 ธันวาคม 2564 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) ไดรับมติอนุมัติจากผูถือหุนให

ดำเนินการในมติสำคัญ ดังตอไปนี้ 

1. อนุมัติใหดำเนินการเก่ียวกับการแกไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และชื่อยอหลักทรัพย   

 2. อนุมัติใหดำเนินการแกไขเพิ่มเติมบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 1 (ชื่อบริษัท) และแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบรษิัท 

ขอ 1 ดังนี้  

เดิม ขอ 1.   ชื่อบริษัท “บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเปน   

                ภาษาอังกฤษวา “STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED” 
 

ใหม  ขอ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเปนภาษา 

                อังกฤษวา “STAR SITTHI SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED” 

 3. อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 1, 2, และ 47 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และ

ตราประทับของบริษัท 
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 4. อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 โดยขอแกไข 

จำนวน 2 ขอ และเพิ่มเติมใหม จำนวน 11 ขอ และขอแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกบัการ

แกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยใหใชขอความดังตอไปนี้ แทน “ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัทฯ มี

จำนวน  64   ขอ”  

 5. อนุมัติใหเขาทำรายการจำหนายไปซึ ่งสินทรัพย โดยการขายหุ นในบริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd. 

จำนวน 54,459,460 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Shenton โดยภายหลังจากการ

จำหนายหุนสามัญของ Shenton ทั้งหมดแลว จะสงผลให Shenton สิ้นสุดการเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิ่งท่ีสงมาดวย 2 

 

บริษัท สตาร สิทธิ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน)                         22                                STAR SITTHI SOULUTION  PLC.  
 

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ไมมีบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมเกินรอยละ 10 

 

STAR SITTHI SOLUTION PLC. 

STAR TECH SOLUTION Co., Ltd. STAR MED SOLUTION Co., Ltd. 

100% 100% 

40% 

STAR SHENTON ENERGY PTY LTD 

60% 

SITTHI INTERNATIONAL Co., Ltd. 
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โครงสรางรายได 
โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม ตั้งแตป 2562 - ป 2564 สามารถ

จำแนกตามกลุมธุรกิจไดดังนี้ 

สายผล ิตภ ัณฑ  /ก ลุม

ธุรกิจ 
ดำเนินการโดย 

% 

การถือหุน 

ของบริษัท 

รายได (ลานบาท) 

ป 2564 % ป 2563 % ป 2562 % 

รายไดจากการจำหนาย

และใหบร ิการงานดาน

วิศวกรรม 

บมจ.สตาร ยูนิเวอรแซล 

เน็ตเวิรค 

- -  -  -  

รายไดจากการบริการส่ือ

และประชาสัมพันธ 

บจ.สตาร เมด โซลูชั่น 100.00 -  -  3,886,000.00 100 

รายไดจากการใหบริการ

ทางดาน IT Solution 

บจ.สตาร เทค โซลูชั่น 100.00 -  -  -  

ร า ย ไ ด  จ า ก ก า ร เ ป น

นายหนาจัดหาสินคาและ

บริการทางดานโลจิสติกส  

บจ.สิทธิ อินเตอรเนช่ัน

แนล  

40.00 -  -  -  

รายได จากการบร ิหาร

จัดการขยะรีไซเคิล 

Star Shenton Energy 

Pty., Ltd. 

60.00 -  -  -  

รวมท้ังส้ิน   
 

 0  0 
 

100.00 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1. ธุรกิจจำหนายและใหบริการงานดานวิศวกรรม 

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

ขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท โดยธุรกิจเดิมของบริษัท คือ การผลิตและจำหนาย

เครื่องสุขภัณฑ ภายใตเครื่องหมายการคา STAR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแลวทั้งสิ้น 

238,636,980.40 บาท  

ตอมา บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางการดำเนินธุรกิจใหม โดยเนนธุรกิจทางดานการนำเขา-สงออกจากประเทศ

ไทยไปยัง สปป.ลาว ซึ่งเปนศูนยกลางโลจิสติกสขนาดใหญที่เชื่อมตอระหวางประเทศในกลุม CLMV และประเทศ

จีน ดวยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน โดยมีกิจกรรม ดังนี้   

• หมวดการขนสง เนนการขนสงโดยใชรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ไปยัง VLP ซึ่งจะใหบริการ

คลังสินคารวมถึงบริการ Re-packaging เพ่ือการสงออกไปจำหนายยังประเทศอ่ืน    

• หมวดการคา เนนสงสินคาทางการเกษตรในประเทศไทย ไดแก ลำไยและทุเรียน  

• หมวดธุรกิจการทองเที่ยว อยูระหวางศึกษาโอกาสทางธุรกิจที ่จะมีในอนาคต โดยเนนการ

ทองเที่ยวทางรถไฟซึ่งจะเปนประสบการณใหมในการทองเที่ยวในประเทศกลุม CLMV และ

ประเทศจีน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/264 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ให

ดำเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) เปน 

“บริษัท สตาร สิทธิ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทใหม และชื่อยอหลักทรัพย

ของบริษัทจากเดิม “STAR” เปน “SSS” และไดดำเนินการจดแกไขเปลี่ยนแปลงตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว 

2. ธุรกิจบริการทางดานการผลิต Content  

บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัด กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 โดยในระหวางป 2561 ไดดำเนินธุรกิจปาย

โฆษณาทั้งหมด 30 ปายบริเวณหาดปาตองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเปนงานตอเนื่องจากป 2560 โดยสัญญาปายโฆษณาที่บริษัท

ไดรับสิทธิครบกำหนดอายุสัญญาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผานมาและบริษัทฯ มิไดทำการตอสัญญาใด ๆ  

ตอมา ป 2563 บริษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจผลิตตูกาแฟหยอดเหรียญรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ แตการผลิตตูกาแฟ

ตนแบบไมเปนไปตามกำหนดเวลาและไดลวงเลยจนความนิยมลดลง บริษัทฯ จึงไดพิจารณายกเลิกการดำเนินธุรกิจนี้และ

ไดแจงใหคูสัญญาทำการคืนเงินมัดจำแกบริษัทฯ ปจจุบัน อยูระหวางการดำเนินคดีในชั้นศาล และธุรกิจผลิต Content 

เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทไดรวมทุนกับบริษัทไอยารา อนิเมชั่น แอนด สตูดิโอ จำกัด ในการผลิตภาพยนตร เรื่อง “ไอไข 

เด็กวัดเจดีย” 
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 บริษัทไดดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม จากเดิม “บริษัท สตาร มีเดีย กรุป 

จำกัด” เปน “บริษัท สตาร เมด โซลูชั่น จำกัด” และแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหม  

3. ธุรกิจใหบริการงานทางดาน IT Solutions 

บริษัท สตาร เกมส จำกัด กอตั้งขึ้นเมื ่อเดือน มกราคม 2560 (เดิมชื่อ “บริษัท สตาร พร็อพเพอรตี้ คอรป 

จำกัด”) ในระหวางป 2564 บริษัทไดปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม โดยเนนธุรกิจทางดาน IT Solutions 

ไดแก  

1. HR Platform ใหบริการทางดานระบบตอบกลับขอความอัตโนมัติ (Chatbot)  

2. AI Platform เปนการทำโปรแกรมเก่ียวกับปญญาประดิษฐ (E-Learning)  

3. System Integrations เนนระบบ IT Securities เปนการขาย Software และ Hardware  

4. Fintech ให บร ิ การทางด  าน  Decentralization, Smart chain, Blockchain, Smart Contract 

รวมถึง Crypto Mining 

5. Digital Transformation หลายบริษัทเริ่มจัดเก็บขอมูลแบบกระดาษลดนอยลง บริษัทจะใหบริการ 

Paperless ซึ่งจะเก่ียวของกับธุรกิจ Cloud Services Data center รวมถึงธุรกิจ E-KYC  

6. Metaverse หรือสิ่งที่เรียกวาโลกเสมือนจริง ซึ่งบริษัทจะเนนหนักไปทางดานงานการศึกษาเปนหลัก 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริษัทไดดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม จากเดิม “บริษัท สตาร มีเดีย กรุป 

จำกัด” เปน “บริษัท สตาร เมด โซลูชั่น จำกัด” และแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหม  

4. ธุรกิจใหบริการนายหนาจัดหาสินคา 

ภายหลังจากบริษัทฯ ไดเขาถือหุนในบริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ในสัดสวน 

40% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดำเนินธุรกิจใหบริการนายหนาจัดหาสินคาใหแกบริษัท ขวัญใจ เทรดดิ้ง อิมพอรต-

เอ็กปอรต จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหนายสินคาอุปโภคและบริโภครายใหญใน สปป.ลาว 

5. ธุรกิจบริหารจัดการขยะ รีไซเคิล 

ในชวงปลายป 2560 บริษัทไดเขาถือหุ น 60% ใน Star Shenton Energy Pty., Ltd. (“Shenton”) เพื่อเขา

ดำเนินการธุรกิจรีไซเคิลครบวงจรในเมืองเพิรธ ประเทศออสเตรเลีย โดย Shenton ถือหุน 100% ในกิจการ Brock 

waste Entities ซ ึ ่งเป นกิจการที ่ไดร ับสัญญาสัมปทานกำจัดขยะชุมชนจากหนวยงานของรัฐบาลคือ Western 

Metropolitan Regional Council (WMRC) และ City of Sterling (COS) โดยเปนสัญญาระยะยาวอายุ 20 ป Shenton 

มีความสามารถในการกำจัดขยะรวม 55,000 ตันตอป มีการยุติการเดินเครื่องจักรเนื่องจากมีขอพิพาทในการตีความ

เงื่อนไขในสัญญาบริหารจัดการขยะกับคูสัญญาโดยอยูในข้ันตอนการเจรจาไกลเกลี่ย 

ปจจุบัน บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ใหทำ

รายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยการขายหุนในบริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd.  
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การบริหารจัดการความความเสี่ยง  

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 ลักษณะธุรกิจจะเปนการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปนผูออกแบบและพัฒนาระบบการตอบรับ

อัตโนมัติ (Artificial Intelligence : AI Chatbot) การบริหารงานบุคลากร (Human Resource) การเชื่อมตอและสั่งการ

อัตโนมัติ (Internet of Thing : IoT)  โดยบริษัทฯ มีลักษณะการขายแบบระบบสมาชิก (Subscription) และแบบ

เบ็ดเสร็จ หรือ เทิรนคีย (Turn Key) ตั้งแตการทำความเขาใจถึงความตองการของลูกคา การใหคำปรึกษา การวางแผน

งานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการการติดตั้ง การซอมบำรุงรักษา ตลอดจนมีการฝกอบรมเพื่อสรางความ

เขาใจในการใชงาน ความเสี่ยงหรือปจจัยที่ตองใหความสำคัญ คือ ธุรกิจนี้มีการแขงขันคอนขางสูง เพราะมีโอกาสเติบโต

คอนขางมากจากการปรับตัวของผูประกอบการ และองคกรภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนทางดิจิตอล (Digital Disruption) 

รวมทั้งความเสี่ยงเร่ืองการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลใหความตองการผูใชงานมีการเปลี่ยนแปลง

ข้ึนอยางรวดเร็ว 

1. ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

 ปจจัยความเสี่ยง 

   เนื ่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา บริษัทฯ ดำรงความเปนผูนำ

ทางดาน เทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของตลาดที่เก่ียวกับ

แนวโนมทางเทคโนโลยี เชน Artificial Intelligence (AI) และ Internet of Thing (IoT) เปนตน 

 ผลกระทบ 

   การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของตลาดที่เกี่ยวกับแนวโนมเทคโนโลยี ที่

ทางบริษัทไดพัฒนาและมีใหบริการใน เชน Artificial Intelligence (AI) และ Internet of Thing (IoT) เปนตน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

   บริษัทฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหวิศวกร พนักงานขาย และ เจาหนาที ่การตลาดติดตาม

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมทั้งการเขารวมงานสัมมนาทางวิชาการตางๆ อยางสม่ำเสมอ 

เพื่อสรางความเขาใจและนำมาพัฒนารูปแบบการใหบริการใหทันสมัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงทำงานอยาง

ใกลชิดกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อใหเขาใจในภาพรวมและรักษาความเปนผูนำของตลาด 

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

 ปจจัยความเสี่ยง 

   ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนับวาเปนธุรกิจที่มีทิศทางการเติบโตที่ดี กอรปกับนโยบายของภาครัฐและ

กฎหมายที่สนับสนุนเรื่องการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีออกมาอยางตอเนื่อง เชน การประกาศ

นโยบายของภาครัฐเกี ่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (Digital Economy) ซึ่งกำหนดแผนการ

ดำเนินงานในระยะที่ 2 (5 ป) Digital Thailand Inclusion ทุกภาคสวนของประเทศไทยมีสวนรวมในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ มิติดานเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
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เติบโตดวยการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชประโยชนจากขอมูล (Data Driven) และเตรียมความ

พรอมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ใหมีความทันสมัยและพัฒนา

ไปสูการทำธุรกิจดวยระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ธุรกิจวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Innovation Driven 

Entrepreneur: IDE หรือ Technology Startup) มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ มิติดานสังคม ประชาชน

เขาถึงโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและบริการสาธารณะพื้นฐานผานทางสื่อดิจิทัล และนำดิจิทัลมาใชเพื่อการ

พัฒนาในมิติตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเรียนรูและการใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาครู หลักสูตร และ

สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง มีสื่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของ

ชาวบาน มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการชวยสงเสริมดูแลสุขภาพสำหรับผูคนทั้งในเมืองและในชนบทที่หางไกล

หรือขาดแคลนแพทย มิติดานภาครัฐ เกิดการเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐและบูรณาการขอมูลขามหนวยงาน โดย

สมบูรณผูบริหารภาครัฐสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกระดับ และใชประโยชนจากการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเพื่อ

ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจไดอยางถูกตอง ทันตอสถานการณสามารถพัฒนาบริการที่ขับเคลื่อนโดย

ความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ (Citizen Driven) ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล (Universal 

Design) ผาน Single Window เพิ่มขึ้น ภาครัฐสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยการเชื่อมโยง และบูรณาการขอมูล 

บริการ รวมทั้งนวัตกรรมของการบริการ และระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ การบริหารจัดการ และการ

บริการตองยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงนโยบายผานทาง

อิเล็กทรอนิกส (Connected Governance) ไดอยางสะดวกทันตอสถานการณตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชน

เขาถึงขอมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีการรักษาความเปนสวนตัวของขอมูลและสามารถตรวจสอบไดและนำไปสู

การดำ เนินงานที่มีความโปรงใส (Transparency) และนาเชื่อถือ (Accountability) 

 ผลกระทบ 

   การเปลี่ยนแปลงในดานนโยบาย กฎหมาย และ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ของภาครัฐ ซึ่งอาจสงผลกระทบ

ตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการจัดการประมูลงานโครงการที่เก่ียวของ 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

   ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนหนวยงานภาครัฐ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในโครงการ

ตางๆ อาจจะสงผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบตอโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการ

ติดตามและประเมินสถานการณอยางใกลชิดและไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมดาน Internet of Thing (IoT) เขา

มาเพื่อเขาสูตลาด Smart Office ของภาคเอกชนมากยิ่งข้ึน 

3. ความเสี่ยงดานการพ่ึงพาบุคลากร 

 ปจจัยความเสี่ยง 

   การสูญเสียพนักงานที่มีทักษะความรูและความเชี่ยวชาญธุรกิจ ทั้งในดานการตลาด ดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ดานการบริหารโครงการ และดานความสัมพันธตอลูกคาที่ตองใชระยะเวลาในการสรางความเชื่อมั่น

และความนาเชื่อถือ 
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 ผลกระทบ 

   บริษัทฯ อาจประสบปญหาธุรกิจหยุดชะงักและอาจตองเสียคาใชจายในการดำเนินงานพัฒนา

ผลิตภัณฑ การบริหารงานขายเพิ่มขึ้นอันเปนผลมาจากประสบการณและความเชี่ยวชาญของพนักงาน ดังกลาวซึ่ง

อาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงินและผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

   ธุรกิจการเปนผูใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในดานของ Artificial Intelligence (AI) และ 

Internet of Thing (IoT) นั้น ทักษะความรูและความเชี่ยวชาญของบุคลากรถือเปนกุญแจสำคัญในการดำเนิน

ธุรกิจ ทั้งในดานการตลาด ดานวิศวกรรม และดานการดำเนินโครงการ ทรัพยากรบุคคลที่มีคาเหลานี้ ตองใช

ผูเชี่ยวชาญในดานการแนะนำ การออกแบบ การดำเนินงาน และการขายสินคาและบริการ ปจจุบันบริษัทฯ มี

รูปแบบผลตอบแทนที่เปนธรรมและจัดใหมีสภาพแวดลอมการทำงานที่ดีที่สงเสริมคุณภาพ ชีวิตในการทำงาน เพื่อ

ปองกันความเสี่ยงที่จะสูญเสียพนักงานที่สำคัญเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ และไดมีการทบทวน

และปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรตามสถานการณเพื่อใหบริษัทฯ สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

ระบบการทดแทนกันหากเกิดกรณีที่พนักงานหลักไมพรอมทำงานก็จะสามารถมีพนักงานทดแทนไดในทันที ในทุก

สัปดาหจะมีการประชุมภายในของพนักงานในระดับอาวุโสเพื่อรับทราบและพูดคุยปญหาที่เกิดข้ึนและเพื่อกำหนด

มาตรการที่จำเปนทันที ทั้งนี้เพื่อลดปญหาในการทำงานที่อาจเกิดข้ึนได 

4. ความเสี่ยงดานการสงมอบโครงการ 

 ปจจัยความเสี่ยง 

   การออกแบบ รับเหมาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมักจะมีอายุการสงมอบโครงการประมาณ 

4 – 12 เดือน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของแตละโครงการ ถาบริษัทฯ ไมสามารถสงมอบโครงการไดในเวลาที่กำหนดไว

ในสัญญา บริษัทฯ อาจถูกปรับจากการสงงานลาชา 

 ผลกระทบ 

   ถาบริษัทฯ ไมสามารถสงมอบงานโครงการในเวลาที่กำหนดไวในสัญญา บริษัทฯ อาจถูกปรับจากการ

สงงานลาชาได สาเหตุหลักของความลาชาของโครงการมักจะมาจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ เชน ความลาชาจากการสงของจากคูคา การเปลี่ยนแปลงอุปกรณที่ติดตั้ง เปนตน และปญหาจากการ

เปลี่ยนแปลงบุคลากรภายในของลูกคาเอง 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

   เมื่อเร่ิมโครงการ บริษัทฯ จะติดตามและตรวจสอบระยะเวลาการสงมอบโครงการอยางสม่ำเสมอ และ

มีวิธีบริหารจัดการโครงการที่ชัดเจนและมีประสิทธภาพ กระบวนการและวิธีดังกลาวตองอาศัยการติดตามโครงการ

อยางใกลชิดและการประสานงานที่ดีระหวางบริษัทฯ ลูกคา และคูคา ซึ่งจะทำใหสามารถระบุปญหาและลด

ผลกระทบตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนลวงหนาและหาวิธีปองกันไดเพื่อสงมอบโครงการอยางสมบูรณ 
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ความเส่ียงจากการเปนบริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายอาจถูกเพิกถอน 

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแจงดำเนินการกับบริษัท กรณีการหยุด

ประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ ไดแจงการหยุดธุรกิจจำหนายและใหบริการงานทางดาน

วิศวกรรม ธุรกิจสื่อและประชาสัมพันธ  รวมถึงธุรกิจตูกาแฟหยอดเหรียญ มายังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยข้ึน

เคร่ืองหมาย NC และ SP ตอหลักทรัพยของบริษัท  

ปจจัยความเสี่ยง 

บริษัทมีระยะเวลาในการแกไขเหตุถูกเพิกถอน นับจากวันที่ ไดข้ึนเคร่ืองหมาย NC เปนเวลา 3 ป ซึ่งกำหนดเปน 

3 ระยะ โดยแตละระยะมีเวลา 1 ป (NC ระยะที่ 1, NC ระยะที่ 2, NC ระยะที่ 3) ปจจุบันอยูในระยะที่ 1  

ผลกระทบ 

เมื ่อครบกำหนดเวลา หากบริษัทยังไมสามารถแกไขเหตุเพิกถอนใหหมดไปได ตลาดหลักทรัพยฯ จะเสนอ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทตอไป 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทไดวาจางที่ปรึกษาทางการเงินจากภายนอกในการชวยยื่นคำขอพนเหตุเพิกถอนหลักทรัพย นอกจากนี้ที่

ปรึกษายังมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการพาบริษัทพนเหตุแหงการเพิกถอนอีกดวย 
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ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกจิ  

4.1 ทรัพยสินถาวรหลัก  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 

ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) ภาระผูกพัน 

อาคารและสวนปรับปรุง เจาของ 1.42 ไมม ี

เครื่องจักรและอุปกรณ เจาของ - ไมม ี

สวนปรับปรุงอาคารสำนักงาน    เจาของ 0.98 ไมม ี

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน    เจาของ 0.29 ไมม ี

ยานพาหนะ   เจาของ 0.26 ไมม ี
 

4.2 ทรัพยสินถาวรหลัก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพยไมมีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 

ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) ภาระผูกพัน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร เจาของ 0.08 ไมม ี

 

4.3 สัญญาที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน 

 สัญญาเชาพื้นที่อาคาร 

 บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาพื้นที่/อาคาร เพื่อใชเปนที่ตั้งสำนักงานใหญแหงใหม จากบริษัท พีเพิล โซไซตี้ จำกัด เชา

พื้นที่ชั ้น 3 หอง 302 โครงการพีเพิล พารค คอมมูนิตี ้ มอลล เลขที่ 486 ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีระยะเวลาการเชากำหนด 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 

2566 โดยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนรวม  2.43 ลานบาท 
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ขอพิพาททางกฎหมาย 

ในป 2564 บริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูความหรือคูกรณีซึ่งอาจกระทบตอการดำเนิน

ธุรกิจ ดังน้ี 

• Star Shenton Energy Pty Ltd.  

เมื่อครั้งที่บริษัทฯเขาซื้อกิจการบริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd.ในประเทศออสเตรเลียนั้น บริษัทฯไดประเมิน

ความเสี่ยงทางดานขอพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นแลว สำหรับขั้นตอนกอนเขาซื้อกิจการ บริษัทฯไดมีการวาจางสำนักงาน

กฎหมายทั้งในประเทศและตางประเทศในฐานะที่ปรึกษาทางดานกฎหมายของบริษัทในการตรวจสอบและวิเคราะหสถานะของ

กิจการ (Due Diligence) ประกอบดวย 1. บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ไดแก บริษัท พีบีเอส ลอร จำกัด เพื่อใหความเห็นทาง

กฎหมายแกบริษัทฯ ในการตรวจสอบสัญญาซื้อขายหุน (Share Purchase Agreement) และ 2. บริษัทที่ปรึกษากฎหมายใน

ประเทศออสเตรเลีย ไดแก บริษัท Allion Partners จำกัด เปนผูวิเคราะหสถานะของกิจการ Brockwaste และ สำหรับขั้นตอน

หลังการเขาซื้อกิจการ บริษัทฯไดวาจางบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายซึ่งก็คือ บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จำกัด เพ่ือทำการประเมินมูลคา

ของกิจการ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใชในการประเมินมูลคายุติธรรม ซึ่งสมมติฐานใน

เรื่องวันเริ่มดำเนินการของโรงงานจัดการขยะและวันท่ีเริ่มมีรายไดน้ัน ผูประเมินไดรับขอมูลจากทางผูบริหารท้ังในสวนของรายได

และคาใชจายในการดำเนินงาน และไดรับทราบวาทางบริษัทยอยนั้นอยูในระหวางขอพิพาทกับทางลูกคา เนื่องจากทางลูกคาน้ัน 

ไดมีการยื่นเรื่องใหแกศาลในประเทศออสเตรเลียเพื่อตีความในสวนของผลลัพธจากการบริหารจัดการขยะ และขอใหมีคำสั่ง

คุมครองจากการวางบิลของบริษัทยอย ซึ่งในขณะน้ันทางบริษัทยอยและผูประเมนิเห็นวาข้ันตอนในช้ันศาลยังไมไดมเีหตกุารณท่ีบง

บอกวา บริษัทยอยจะไมสามารถเรียกเก็บเงินจากการใหบริการกำจัดขยะได 

ท้ังน้ีทางผูบริหารของบริษัทยอยและผูประเมนิ ไดทำแบบประเมินน้ีอยางระมัดระวังแลว โดยกำหนดใหเริ่มมีรายไดตัง้แต

เดือนมกราคม 2561 (เริ่มรับขยะจริงจากลูกคาและทดสอบการบริหารจัดการขยะในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2560 

กอนที่จะเริ่มวางบิลในเดือนพฤศจิกายน 2560) และในชวงสามปแรกของแบบประเมินนั้นไดคอยๆเพิ่มกำลังในการบรหิารจัดการ

ขยะกอนท่ีจะเริ่มบริหารจัดการขยะไดเต็มประสิทธิภาพในปท่ี 4 

ในป 2562 บริษัทยอยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาสัญญาบรหิารจดัการขยะท้ังจำนวนน้ัน มาจากสาเหตุท่ีทางผูบรหิาร

ตระหนักวา ในขณะนั้นบริษัทอยูระหวางการพิพาทและในเดือนสิงหาคม 2562 ผลคำพิพากษาของศาลอุทธรณ (SUPREME 

COURT OF WESTERN AUSTRALIA) ตัดสินวาบริษัท Shenton แพคดี อยางไรก็ตามถึงแมวาสัญญาคัดแยก กำจัด และรีไซเคิล

ขยะ (WSA) ไมไดถูกยกเลิกจากผลคำตัดสินดังกลาว แต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท Shenton ไดบันทึกการดอยคา

สินทรัพยไมมีตัวตนแลวท้ังจำนวน เปนมูลคา 114.54 ลานบาท 

ในสวนของการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาที่ดิน อาคารและอุปกรณจำนวน 11 ลานบาท ในงบกำไรขาดทุนฝาย

บริหารเช่ือวาโรงงานยังสามารถดำเนินงานคัดแยก กำจัด และรีไซเคิลขยะไดเมื่อเปดดำเนินงานอีกครั้ง เมื่อสามารถตกลงกับ The 

Councils หรือลูกคารายใหมและจะกอใหเกิดกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตสูงกวามูลคาคงเหลือตามบัญชี อยางไรก็ตามฝาย

บริหารรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 10.97 ลาน

บาท (0.51 ลานเหรียญออสเตรเลีย) ซึ่งถือตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระ (บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด) ลงวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2562 ดวยวิธีมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจำหนาย 

ในขณะที่ป 2563 สถานการณขอพิพาทระหวางบริษัทยอยในประเทศออสเตรเลียและเทศบาลเมืองนั้นยังคงอยูใน

ระหวางการเจรจาหาทางออกรวมกัน บริษัทไดวาจางผูประเมินอิสระ (บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จำกัด) เพ่ือทำการประเมินมูลคา
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ของสินทรัพยของบริษัทยอย ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 ซึ่งรายงานการประเมินมูลคาดังกลาวระบุมลูคาของสินทรัพยอยูท่ี  8.94 

ลานเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 204.83 ลานบาท โดยเลมประเมิน ลง วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ทำใหบริษัทรับรูผล

ขาดทุนจากการดอยคาที่ดิน อาคารและอุปกรณจำนวน 148.84 ลานบาทในงบกำไรขาดทุน ถึงแมวาบริษัทยอยจะแพคดีในช้ัน

ศาล แตสัญญาคัดแยก กำจัด และรีไซเคิลขยะ (WSA) นั้นไมไดถูกยกเลิก แตอยางไรก็ตามบริษัทยอยอยูในระหวางการเจรจา

หาทางออกในขอพิพาทนี้กับทาง Western Metropolitan Regional Council (WMRC) ซึ่งแนวทางที่จะเกิดขึ้นคือ การเปลี่ยน

จากสัญญาคัดแยก กำจัด และรีไซเคิลขยะ เปนสัญญาเชาพ้ืนท่ี ซึ่งจะทำใหบริษัทยอยยังคงสามารถดำเนินธุรกิจโรงงานจัดการขยะ

ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีของ WMRC ตอได โดยการรับขยะจาก ผูประกอบการขยะรายอ่ืน (3rd party Waste) ซึ่งปจจุบันมีบริษัทเอกชน

รายใหญติดอันดับ Top 5 ของเมืองเพิรท ออสเตรเลีย ไดสนใจเขามาเจรจาเพ่ือขอใชบริการโรงงานเพ่ือดำเนินการกำจัดขยะเปยก 

ซึ่งกอนหนาในประเทศออสเตรเลียมกีารคัดแยกขยะเพียง 2 ถัง คือ Recycle ไดกับ Recycle ไมได แตปจจุบันไดเพ่ิมขยะประเภท 

Food & organic ขึ้นมา ซึ่งเหมาะกับโรงงานของบริษัทฯ เปนอยางมาก เนื่องจากโรงงานมีการคัดแยกขยะดังกลาวและสามารถ

นำมาผลิตกระแสไฟฟาได ซึ่งในรัศมี 100 กิโลเมตรยังไมบริษัทใดมีความเหมาะสมมากไปกวาโรงงานของบริษัทฯ ในเมืองเพิรท 

ออสเตรเลีย ในป 2564 การเจรจากับกับคูคาในประเทศออสเตรเลียถูกเลื่อนออกไปหลายครั้งตามคำสั่งศาล ตอมาบริษัทฯ ไดรับ

มติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ใหทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยโดยการ

ขายหุนในบริษัท  Star Shenton Energy Pty Ltd. จำนวน 60% ท่ีบริษัทถืออยูแกบุคคลภายนอก 

บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามญัผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 ใหเขาทำรายการจำหนาย

ไปซึ่งสินทรัพยโดยการขายหุนในบริษัทท้ังหมด ปจจุบันอยูระหวางทำรายการปดการขาย (Closing Deal) 

• บริษัทรับเหมากอสรางแหงหนึ่ง 

 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 บริษัทฯ ไดเขาทำสัญญาจางเหมากอสรางงานระบบแกโครงการแหงหนึ่ง ซึ่งไดกำหนด

อัตราคาจางแบบเหมาเปนเงินจำนวน 100.96 ลานบาท โดยตองทำการกอสรางงานระบบใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 

2561 และมีสิทธิทำการจางชวงใหบุคคลอ่ืนทำการกอสรางระบบใหแกโครงการได ตอมาไดวาจางบริษัทรับเหมากอสรางแหงหน่ึง

ใหทำการกอสรางงานระบบไฟฟาและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาลและระบบดบัเพลิงในโครงการดังกลาว ซึ่งไดกำหนดอัตราคาจาง

แบบเหมาเปนเงินจำนวน 98.88 ลานบาท ตอมาบริษัทรับเหมาฯ ดังกลาวไดละทิ้งการกอสรางจนทำใหการกอสรางงานระบบ

ลาชาและไมเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา ทำใหโครงการไดบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ และไดรับความเสียหาย จึงไดแตงตั้งทนาย

ใหทำการฟองรองเรียกคาเสียหายกับบริษัทรับเหมากอสรางรายดังกลาวจากการผิดสัญญา วันท่ี 23 มกราคม 2563 ศาลไดมีคำสั่ง

ใหบริษัทรับเหมากอสราง ชำระเงินจำนวน 41,521,523.71 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันที่ 16 

พฤศจิกายน 2561 เปนตนไปจนกวาจะชำระเสร็จแกบริษัทฯ  ปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางการสืบทรัพยและทำการยดึอายัดทรพัย

ของบริษัทรับเหมากอสรางรายน้ีเพ่ือนำเงินมาชำระแกบริษัทฯ ตอไป   

• บริษัทรับผลิตตูกาแฟหยอดเหรียญ  

   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 บริษัทฯ ไดเขาทำสัญญาซื้อขายตูกาแฟหยอดเหรียญกับบริษัทแหงหนึ่ง มูลคา 

26.75 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยกำหนดใหสงมอบตูตัวอยางที่สามารถทำงานกับระบบควบคุมการทำงานได

เปนอยางดี อยางนอยจำนวน 2 ตู ใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแตวันทำสัญญา โดยบริษัทฯ ไดวางเงินมัดจำนวน 5.72 

ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) แกผูขาย ตอมาในป 2564 บริษัทฯ ไดบอกเลิกสัญญากับผูขายเนื่องจากไมสามารถสงมอบ

ตูตนแบบไดทันตามที่บริษัทฯ กำหนดและสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถทำแผนการตลาดไดทันตอเวลาที่วางไว สงผลให

บริษัทฯ ไดรับความเสียหาย จึงไดแตงตั้งทนายใหทำการฟองรองเรียกคาเสียหายกับบริษัทรายดังกลาวจากการผิดสัญญา 

ปจจุบัน คดีอยูในชั้นศาล 
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอ่ืน 

4.1 ขอมูลทั่วไป 

1) ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัท  : บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 

ชื่อยอหลักทรัพย : SSS 

เดิม “STAR” 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ : เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 หองเลขที่ 302 ชั้นที่ 3 ถนน

ออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : รีไซเคิล จำหนายวัสดุกอสราง งานบริการดานวิศวกรรม  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000242 

หมายเลขติดตอ : โทรศัพท 0-2121-7819 

โทรสาร 0-2121-7819 

เว็บไซต  : www.staruniversalnetwork.com 

ทุนจดทะเบียน : 238,636,980.40 บาท 

ทุนเรียกชำระแลว : 238,636,980.40 บาท 

จำนวนหุนสามัญชำระแลว : 340,909,972 หุน 

มูลคาที่ตราไว : 0.70 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี  : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 

หมายเหต ุ : 

: 

เดิมชื่อ “บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) 

เดิมชื่อ “บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน)” 

2) ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย 

(1) ชื่อบริษัท : บริษัท สตาร เมด โซลูชั่น จำกัด 

(เดิม คือ บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัด) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ : เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 หองเลขที่ 302 ชั้นที่ 3  ถนน

ออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิต Content  

หมายเลขติดตอ : โทรศัพท 0-2121-7819 

โทรสาร 0-2121-7819 

 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท 

 ทุนที่เรียกชำระแลว : 5,000,000 บาท 

 สัดสวนการถือหุน : 100% 

 สถานะที่เก่ียวของกัน : บริษัทยอย 

http://www.staruniversalnetwork.com/
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(2) ชื่อบริษัท : บริษัท สตาร เทค โซลูชั่น จำกัด 

(เดิม คือบริษัท สตาร เกมส จำกัด) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ : เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 หองเลขที่ 302 ชั้นที่ 3  ถนน

ออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส งานทางดาน IT Solution 

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 

 

• ชื่อบริษัท 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ 

 

ประเภทธุรกิจ 

หมายเลขติดตอ 

 

ทุนจดทะเบียน 

ทุนที่เรียกชำระแลว 

สัดสวนการถือหุน 

สถานที่เก่ียวของกัน 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

บริษัทรวม 

 

บริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด  

เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 หองเลขที่ 302 ชั้นที่ 3  ถนน

ออนนุชแขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

ตัวแทนนายหนาจัดหาสินคา 

โทรศัพท 0-2121-7819 

โทรสาร 0-2121-7819 

5,000,000 บาท 

5,000,000 บาท 

100% 

บริษัทรวม 
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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 

ผูสอบบัญชี : นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

 ทะเบียนเลขที่ 4165 

นางสาวรุงตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

 ทะเบียนเลขที่ 6031 

นางสาวปยนุช เกษมศุภกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

 ทะเบียนเลขที่ 6303 

บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอร่ี จำกัด 

152 ชั้น 12A หอง 08 อาคารชารเตอร สแควร ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท 0-2634-5398 

โทรสาร 0-2634-5399 

Website: http://www.bpraudit.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 

 

 

 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
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สวนที่ 2 

 

การกำกับดูแลกิจการ 
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว 

ดังนี้  

1. ทุนจดทะเบียน  238,636,990.40 บาท แบงออกเปน  

หุนสามัญจำนวน 340,909,972 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท 

2. ทุนชำระแลว   238,636,990.40 บาท แบงออกเปน  

หุนสามัญจำนวน 340,909,972 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท 

โครงสรางผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อผูถือหุน สัญชาติ 
จำนวนหุนท่ีถือ 

หุน % 

1. บริษัท อีเอสที โฮลดิ้ง จำกัด ไทย 49,864,600 14.63 

2. นายสุสิชณทักษ อัจฉริยะสมบัต ิ ไทย 38,544,940 11.31 

3. Mr.Khamsone Sitthixay ลาว 35,000,000 10.27 

4. Mr.chanthone Sitthixay ลาว 35,000,000 10.27 

5. บริษัท พีพี ไพรม จำกัด (มหาชน) ไทย 18,900,200 5.54 

6. นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต ไทย 14,011,700 4.11 

7. นางยุวดี วชิรปภา ไทย 13,766,455 4.04 

8. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัต ิ ไทย 12,405,600 3.64 

9. นายอนุโรจน เสนียประกรณไกร ไทย 11,000,000 3.23 

10. Mr.Chartchai Songsaengcharoen ไทย 8,500,000 2.49 

11. ผูถือหุนรายยอย  103,916,477 30.47 

รวม 340,909,972 100.00 

ขอจำกัดการถือหุนของชาวตางชาติ 

ขอบังคับบริษัทขอที่ 12 ระบุวา “หุนของบริษัทยอมโอนกันไดอยางเสรีโดยไมมีขอจำกัด เวนแต การโอนหุนเชนนัน้

เปนผลทำใหมีคนตางดาวถือหุนในบริษัทเกินกวารอยละสี่สิบเกา (49) ของจำนวนหุนที่ไดออกจำหนายแลวทั้งหมดของ

บริษัท” 
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 โดย ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 บริษัทมีการกระจายการถือหุนดังนี้ 

การกระจายการถือหุนตามสัญชาติ 

ผูถือหุน จำนวนราย จำนวนหุนรวม รอยละ 

ผูถือหุนสัญชาติไทย 1,574 267,656,971 78.51 

ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 4 73,253,001 21.49 

 รวม  1,578 340,909,972 100.00 

 

การกระจายการถือหุนตามอัตราสวนของผูถือหุนที่ถือ 

ผูถือหุน จำนวนราย จำนวนหุนรวม รอยละ 

ผูถือหุนที่ถือหุนเกินกวา 0.5% 26 293,497,295 86.09 

ผูถือหุนที่ถือหุนไมเกิน 0.5% แตไมต่ำกวาหนึ่งหนวยการซื้อขาย 1,356 47,409,839 13.91 

ผูถือหุนที่ถือหุนต่ำกวาหนึ่งหนวยการซื้อขาย 196 2,838 0.00 

รวม 1,578 340,909,972 100.00 
       หมายเหตุ หนึ่งหนวยการซื้อขายเทากับ 100 หุน 
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รายนามคณะกรรมการ 

                                                          ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู 

    ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

   พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ      พลเอก ธนสร ปองอาณา               นายจันทอน สิดทิไซ 

กรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร         กรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร               กรรมการบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ                 ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม               นายสุชาย สิริภัทรกุลธร 

        กรรมการบริษัท                                    ประธานกรรมการตรวจสอบ                 กรรมการตรวจสอบ 
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                         ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู                 อายุ 50 ป                           

  ตำแหนง  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ        

             คุณวุฒิทางการศึกษา                        

ปริญญาเอก Accounting, University of Manchester                                                                   

ปริญญาโท Accounting (Information Systems Track) Ohio State University        

ปริญญาโท วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (AIS) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       

ปริญญาโท Business Administration มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ        

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร       

  ประวัติการอบรม          

Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 191/2014       

Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน 19/2015        

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน 1/2015          

Strategy Formulation and Execution (SFE) รุน 27/2016  

Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุน 2/2017 

IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุนที่ 15/2020    

   ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง               

2564 - ปจจุบัน: ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)          

2562 - ปจจุบัน: รองอธิการบดี สายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย      

2559 - ปจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีลิค คอรพ จำกัด (มหาชน)  

2563 - ปจจุบัน: รองประธานกรรมการบริษัท /ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย บียอนต จำกัด (มหาชน)

          2563 - ปจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นฟอรซ ซีเคียว จำกัด(มหาชน)  

 สัดสวนการถือหุนในบรษัิท (31/12/64)                                    ไมม ี  

สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ             ไมม ี  

การซ้ือขายหุนระหวางป 2564                                                ไมม ี     

ความสัมพันธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร              ไมม ี    

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                                         ม ี     

บริษัทหลักทรัพย เออีซี จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ซีลิค คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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  ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม                                    อายุ 48 ป 

  ตำแหนง   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ปริญญาเอก IT Audit, Control and Governance, RMIT University (Australia). 

   ปริญญาโท Information Systems, Griffith University (Australia). 

   ปริญญาโท Accounting, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

   ปริญญาตรี Accounting, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

  ประวัติการอบรม 

Advanced Audit Committee Program (AACP), Batch 41/2021 

Driving Company Success with IT Governance (ITG), Batch 1/2016 

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCP), Batch 2/2015 

Director Accreditation Program (DAP), Batch 121/2015 

  ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

   2564 – ปจจุบัน:  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

         กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกจิการและบริหารความเส่ียง  

         บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกดั (มหาชน) 

   2562 - ปจจุบัน:   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา 

         คาตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัทหลักทรัพย เออีซี จำกัด (มหาชน) 

2561 - ปจจุบัน:   กรรมการอิสระ บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) 

                            สดัสวนการถือหุนในบริษัท (31/12/64)                                         ไมมี 

สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบตุรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                ไมมี 

การซ้ือขายหุนระหวางป 2564                                                     ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร                ไมมี 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                                         ม ี

 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)      ไมมี 
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       พลตำรวจตรี หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ        อายุ  66  ป     

ตำแหนง กรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร    

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ปริญญาเอก Human Resource Development, Oklahoma State University, USA.   

ปริญญาโท Technical Education, Oklahoma State University, USA.               

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    

ผานการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท  

 Director Accreditation Program (DAP)  

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง  

2564-ปจจุบัน: กรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  

2560-2564:   ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) 

                  รองผูบัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแหงชาติ  

                  ผูบังคับการ กองงบประมาณ สำนักงานตำรวจแหงชาติ  

                  ผูบังคับการ ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแหงชาติ  

                  รองผูบังคับการ กองงบประมาณ สำนักงานตำรวจแหงชาติ  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (31/12/64)                                                   ไมม ี     

สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                        ไมมี  

การซ้ือขายหุนระหวางป 2564                                                                ไมมี  

ความสัมพันธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร                        ไมมี  

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                                            ไมมี  

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)                 ไมมี  
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                                        พลเอก ธนสร ปองอาณา             อายุ 66 ป 

ตำแหนง  กรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร 

                    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสีย่ง 

 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ประกาศนียบัตรชั้นสูง วปม., วปอ.2556, วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 เสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

   ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ปริญญาตรี วทบ.(ทบ.)/ วิศวะเคร่ืองกล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ผานการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท 

   Director Accreditation Program (DAP) 

  ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

   2563-ปจจุบัน: ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกจิการและบริหารความเส่ียง 

                   2560-2564: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด(มหาชน) 

                   2559-2560: ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการ กองทัพไทย 

                 2559-2558: ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย 

                2556-2558: รองผูบัญชาการ หนวยบญัชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (31/12/64)                                                               ไมมี 

สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบตุรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                                     ไมมี 

การซ้ือขายหุนระหวางป 2564                                                                           ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร                                          ไมมี 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                                                                ม ี

 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)                          ไมมี 
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                                  นายจันทอน สิดทิไซ                    อายุ  45  ป   

  ตำแหนง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร    

  สัญชาติ: ลาว  

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว  

ผานการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท  

    อยูระหวางรอลำดับการอบรม  

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง  

2021-Present: Board of Director Star, Sitthi Solution Public Company Limited.   

2012 - Present: Chief Executive Officer, Lao Daily Mart Import-Export Co., Ltd.          

2001 – Present: Chief Executive Officer, Khouanchay Trading  Import-Export Co., Ltd.                                      

2008 -  Present: Chief Executive Officer, Petroleum Trading Lao Public Company.  

2010 -  Present: Chief Executive Officer, Soudaphone  Trading Import-Export Co.,Ltd.   

2010 -  Present: Chief Executive Officer, Well Tech Lao Co.,Ltd. 

2010 -  Present: Chief Executive Officer, Sitthi Logistics Lao Co.,Ltd. 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (31/12/64)                                                      10.27%  

สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                                     ไมมี  

การซ้ือขายหุนระหวางป 2564                                                                 ไมมี  

ความสัมพันธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร                                       มี     

         พี่ชาย นายคำสอน สิดทิไซ กรรมการบริหาร/กรรมการพัฒนาธุรกิจ 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                                                                  มี  

        Petroleum Trading Lao Public Company.  

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)                                 มี  

       Lao Daily Mart Import-Export Co., Ltd. 

       Khouanchay Trading Import-Export Co., Ltd.        

       Soudaphone Trading Import-Export Co., Ltd. 
       Well Tech Lao Co., Ltd. 

       Sitthi Logistics Lao Co., Ltd. 
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                                    นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ                  อายุ 36 ป 

ตำแหนง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการพัฒนาธุรกิจ 

           กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 

สัญชาติ  ไทย 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท การจัดการโลจิสติกส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี ชีวเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผานการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท 

   Director Accreditation Program (DAP) รุน 169/2563 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

.  2564-ปจจุบัน: กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการพัฒนาธุรกิจ/ 

     กรรมการสรรหาและพิจารณคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเส่ียง 

                                                            บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 

2562-ปจจุบัน: กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (31/12/64)                                                           3.64% 

สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                                       ไมมี 

การซ้ือขายหุนระหวางป 2564                                                             มี 

 20/10/64   จำนวน  6,346,400 หุน 

ความสัมพันธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร                                        ไมมี 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                                                           มี  

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)                                       ไมมี 
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                                 นาย สุชาย สิริภัทรกุลธร  อายุ 49 ป       

ตำแหนง               กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

สัญชาติ  ไทย 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

คุณสมบัติทางวิชาชีพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3776 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง  

    2563-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

2562-ปจจุบัน อาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี รายวิชา การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

2562-ปจจุบัน อาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี รายวิชา รายงานทางการเงินและการวิเคราะห 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2540-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ออดิท พอยท จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี) 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (31/12/64)                                   ไมมี  

สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ            ไมมี  

  การซ้ือขายหุนระหวางป 2564                                             ไมมี  

  ความสัมพันธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร             ไมมี  

  การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                                   ไมมี  

  การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)     ไมมี  
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โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ 

 กรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 7 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชน มีความหลากหลายทางดานทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และไมมีการจำกัดเรื่องเพศ 

บริษัทฯ มีการแยกตำแหนงประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารออกจากกัน และโครงสรางกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ 3 คนเกินกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งทำใหเกิดการถวงดุลและ

การสอบทานการบริหารงาน 

 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการตองมีความโปรงใส โดยผานการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทนฯ ในแตละปกรรมการจะตองออกตามวาระไมนอยกวาหนึ่งในสาม และบริษัทฯ มีนโยบายใน

การกำหนดใหกรรมการแตละคนไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกินกวา 5 บริษัท  

1. คณะกรรมการ 
 1) คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวน 7 ทานดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 

1. ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2. พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ กรรมการ 

3. พลเอกธนสร ปองอาณา กรรมการ  

4. นายจันทอน สิดทิไซ7 กรรมการ  

5. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ2 กรรมการ  

6. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม1 กรรมการอิสระ 

7. นายสุชาย สิริภัทรกุลธร6 กรรมการอิสระ 

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2564 

1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล1 

2. นายกุมพล บัวสวรรค2,3 

3. ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ4,5 

4. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ5 

โดยมีนางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหนาที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมใหถูกตองครบถวน 
หมายเหตุ : 1นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล กรรมการไดย่ืนลาออกจากตำแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  

              2ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติแตงต้ังนายกุมพล บัวสวรรค และนายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ เปนกรรมการเขาใหม และแตงต้ัง ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม เปนกรรมการอสิระ

แทนตำแหนงของ 

               นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล 

              3นายกุมพล บัวสรรค กรรมการไดย่ืนลาออกจากตำแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

              4ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ไดมีมติแตงต้ังผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ เปนกรรมการแทนตำแหนงของนายกุมพล บัวสวรรค ดวยวาระที่เหลืออยู  

              5ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ และนายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการไดย่ืนลาออกจากตำแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 
                      6ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติแตงต้ังนายสุชาย สิริภัทรกุลธร เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตำแหนงของผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ดวย

วาระที่เหลืออยู 

              7ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ไดมีมติแตงต้ังนายจันทอน สิดทิไซ เปนกรรมการแทนตำแหนงของนายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ดวยวาระที่เหลืออยู 
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ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธธุรกิจ และงบประมาณประจำป 

3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใช

จายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน และคาใชจายเพื่อการดำเนินงาน

ตางๆ ตามตารางอำนาจอนุมัต ิ

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

2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของ

กับตำแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ 

5. พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 รวมถึง

ประกาศขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา

แตงตั้งเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทตอไป 

6. พิจารณาแตงตั้งกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ ตามหนาที่ที่จำเปนและสมควร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ

พรอมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการชุดยอย 

7. พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารโดยเลือกจากฝายบริหารหรือกรรมการของบริษัท พรอมทั้งกำหนดขอบเขต

อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

8. พิจารณากำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได 

9. แตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดำเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให

บุคคลดังกลาวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก

ถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอำนาจนั้น ๆ ได 

10. พิจารณาอนุมัติการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย เวนแตขนาดรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่

เก่ียวของกับตลาดหลักทรัพยฯ 

11. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวมีขนาดใหญจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู

ถือหุน ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของกับตลาด

หลักทรัพยฯ 

12. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อเห็นไดวาบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเชนนั้น 

และรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

13. รายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรส และของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัท ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกคร้ัง และตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยมิชักชา เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ 
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ก) มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำข้ึน ระหวางรอบปบัญชี 

ข) ถือหุนในบริษัทฯ 

14. กรรมการแตละคนจะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงบรษิัท

ยอยไดไมเกิน 5 บริษัท 

ทั้งนี้กำหนดใหขณะที่ดำเนินการลงคะแนนในวาระการประชุมของกรรมการตองมีกรรมการอยูในที่ประชุมจำนวน

ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยูรวมถึงกรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแยงในสวนไดเสีย 

หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทไมมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากนี้ในกรณีตอไปนี้จะตอง

ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวน

เสียงทั้งหมด ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ค) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ 

ง) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

จ) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาที่เก่ียวของกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สำคัญ  

ฉ) การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค

จะแบงกำไรขาดทุนกัน 

ช) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

ซ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 

ฌ) การอ่ืนใดที่ไดกำหนดไวภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ/หรือ ขอกำหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาว

ขางตนอาทิ รายการไดมาหรือจำหนายทรัพยสิน รายการที่เก่ียวโยงกัน เปนตน 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ทานดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 

1. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม2 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

3. นายสุชาย สิริภัทรกุลธร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2564 

1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล1 

2. พลเอกธนสร ปองอาณา3 

โดยมีผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม และ ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู เปนกรรมการตรวจสอบผูมีความรูและ

ประสบการณดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 2551 จำนวน 2 ทาน และนางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำ

หนาที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมใหถูกตอง

ครบถวน 
หมายเหตุ :  1นายชัชวาล เตรียมวิจารณกลุ ไดย่ืนลาออกจากตำแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  
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 2มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 แตงต้ังผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม เขาเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล ดวยวาระที่เหลืออยู                          
3พลเอกธนสร ปองอาณา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไดย่ืนลาออกจากตำแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แตยังคงเปนกรรมการบริษัทตอไป 

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เชื่อถือไดและทันเวลา 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึง

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอถอดถอนผูสอบบัญชีของบริษัท กำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี รวมถึงการดำรงความอิสระใหผูสอบบัญชีในการปฏิบัติงาน 

5. สอบทานเพื่อมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

6. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

7. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบ แผนงาน อัตรากำลัง และ

งบประมาณประจำป 

8. พิจารณาและใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลิกจางและพิจารณาความดีความชอบ มอบหมาย

งานและรวมถึงการดำรงไวซึ่งความอิสระใหแกฝายตรวจสอบภายใน 

9. เสนอใหบริษัทฯ พิจารณาวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อใชผลงาน ขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ สนับสนุนการ

ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามสมควรตามความจำเปน 

10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดและ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบดวย เชน 

ญ) ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและขอกำหนดของบริษัทตลอดจนดูแลใหบริษัท

ปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎหมายที่เก่ียวของรวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว 

ฎ) ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

ฏ) ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร 

ฐ) ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด 

เชน บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป โดยเปดเผยในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. พิจารณาขอมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอฉลหรือการทุจริตตามที่ไดรับแจงจากบุคคลภายในองคกรและภายนอก

ตามกระบวนการ การรับแจงเบาะแส (Whistle – blower hotline) รวมถึงกระบวนการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น 

อนึ่งในการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทตอผูถือหุนและบุคคลภายนอก 

 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความ

เสี่ยง ประกอบดวยกรรมการ จำนวน 3 ทานดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 

1. พลเอก ธนสร ปองอาณา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพ ิ จ า รณา

คาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 

2. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแล

กิจการและบริหารความเสี่ยง 

3. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบตัิ2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแล

กิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการลาออกระหวางป 2564 

1. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ1 

             โดยมีนางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ เปนเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหนาที่ดูแลกิจกรรม

ของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และจดัเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุมใหถูกตองครบถวน 
หมายเหตุ : 1นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ไดย่ืนลาออกจากตำแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 

               2ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ไดมีมติแตงต้ังนายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ เปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกบัดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงแทน

นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญที่ลาออกไป 

 

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ ดังน้ี 

4.1. ดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ 

4.1.1 เสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of 

Business Ethics) ของกลุมบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

4.1.2 ติดตาม และกำกับดูแล เพื่อใหมั่นใจวา กลุมบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

จริยธรรมธุรกิจท่ีกลุมบริษัทฯ กำหนด 

4.1.3 พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ อยาง

สม่ำเสมอเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือ ขอเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือ หนวยงานทางการท่ี

เก่ียวของ และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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4.1.4 พิจารณานำเสนอขอพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practices) ตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ

ชุดยอยตางๆ ของกลุมบริษัทฯ 

4.1.5 สงเสริมการเผยแพรวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหเปนที่เขาใจโดยทั่วถึงในทุกระดับ และสงเสริมใหมี

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

4.1.6 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

4.2. ดานการบริหารความเสี่ยง 

4.2.1 พิจารณาสอบทานนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเสนอ รวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) 

และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

4.2.2 กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง เพ่ือใหกลุมบริษัทฯ มี 

ระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวท้ังองคกร และมีการปฏิบัติตามอยางตอเน่ือง 

4.2.3 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพี่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อใหมั่นใจวากลุม

บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

4.2.4 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบ

ทานเพี่อใหมั่นใจวากลุมบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง การนำระบบการบริหาร

ความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามท่ัวท้ังองคกร 

4.2.5 รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงท่ีสำคัญอยางสม่ำเสมอ  

4.2.6 ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

4.3. ดานการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

4.3.1 กำหนดหลักเกณฑ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาความเหมาะสม

ของจำนวน โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่ีประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

4.3.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสม ใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบวาระ 

และ/หรือ เมื่อมีตำแหนงกรรมการบริษัทวางลง และ/หรือ เมื่อมีการแตงตั้ง กรรมการบริษัทเพิ่มเติมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่ีประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

4.3.3 ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4.4.4. ดานการพิจารณาคาตอบแทน 

4.4.1 จัดทำหลักเกณฑและนโยบายการกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยเพ่ือ

เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

4.4.2 กำหนดคาตอบแทนที่จำเปน และเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท ในแตละป 

โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคลายคลึงกัน 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ีอพิจารณาอนุมัติ 

4.4.3 รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่ใหคำชี้แจง ตอบขอซักถามเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการ

บริษัทและในท่ีประชุมผูถือหุน 

4.4.4 รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูง ตามขอกำหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปดเผยไวในแบบแสดงขอมูลประจำป (56-1) และรายงานประจำปของบริษัทฯ 

4.4.5 ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการพิจารณาคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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อนึ ่ง ในการปฏิบัติหนาที ่และความรับผิดชอบขางตน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบตอ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทตอผูถือหุนและบุคคลภายนอก 

   4)  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริหารจำนวน 5 ทานดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 

1. นายจันทอน สิดทิไซ1 ประธานกรรมการบริหาร 

2. ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 

3. นายคำสอน สิดทิไซ1 กรรมการบริหาร 

4. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบตัิ กรรมการบริหาร 

5. นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหิรญั กรรมการบริหาร 

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2564 

1. พล.ต.ต.หญิง ดร. จิรารกัษ์ สิทธิพนัธุ์2 

             โดยมีนางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

หมายเหตุ : 1มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติแตงต้ังนายจันทอน สิดทิไซและนายคำสอน สิดทิไซ เปนกรรมการชุดยอยของบริษัท 

              2พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุไดย่ืนลาออกจากการเปนประธานบริหารของบรษัิทฯ มีผลวันที่ 23 กันยายน 2564  

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจำป

ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. กรรมการใหมตองเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธธุรกิจ และ

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเอ้ือตอสภาพธุรกิจ 

5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใชจายเงิน

เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน และคาใชจายเพื่อการดำเนินงานตางๆ 

ตามตารางอำนาจอนุมัต ิ

6. กำหนดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝกอบรม 

การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท ที่เปนคณะผูบริหาร หรือผูบริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมาย

ใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูมีอำนาจลงนามในสัญญาจางแรงงาน 

7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแตงตั้ง หรือมอบหมายใหบุคคลใด

บุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการ อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที ่เห็นสมควรได และ

คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอำนาจนั้นๆ ได 

8. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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9. รายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรส และของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัท ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารเปนประจำทุกคร้ัง และตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยมิชักชา เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ 

ฑ) มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำข้ึนระหวางรอบปบัญชี 

ฒ) ถือหุนในบริษัทฯ 

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดใหรายการที่กรรมการบริหาร หรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ให

กรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวอาจตองดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองหลักเกณฑ 

วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 

คาตอบแทน 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจำป 

2564 ในรูปแบบคาเบี้ยประชุมตอครั้ง และบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในอัตรารอยละ 1 

ของกำไรสุทธิจากการดำเนนิงานตามปกต ิดังนี้ 

(1)  เบี้ยประชุม 

(a) ประธานกรรมการบริษัท    25,000.00 บาท/คร้ัง 

(b) กรรมการบริษัท    15,000.00 บาท/คร้ัง 

(c) ประธานกรรมการตรวจสอบ    20,000.00 บาท/คร้ัง 

(d) กรรมการตรวจสอบ    15,000.00 บาท/คร้ัง 

(e) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  15,000.00 บาท/คร้ัง 

(f) กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ   10,000.00 บาท/ครั้ง (เฉพาะกรรมการที ่ไม

เปนผูบริหาร) 

• บำเหน็จกรรมการทั้งคณะ โดยรวมในอัตรารอยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำป 2563 

หลังจากการหักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ) ทั้งนี้ วงเงินรวมคาตอบแทนทั้งหมด

ไมเกิน 2.6 ลานบาทตอป 

 1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

   ก.คาตอบแทนกรรมการ  

 คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิสำหรับคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมซึ่งจายตาม

จำนวนคร้ังที่เขารวมประชุม และบำเหน็จกรรมการ ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 

คาตอบแทน (บาท) 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรม 

การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การกำกับ

ดูแลกิจการ 

บำเหน็จ รวม 

ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู 1.ประธานกรรมการ 

2.กรรมการตรวจสอบ 

300,000 

 

- 

215,000 

- - 300,000 

215,000 
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รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 

คาตอบแทน (บาท) 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรม 

การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การกำกับ

ดูแลกิจการ 

บำเหน็จ รวม 

พล.ต.ต.หญิง จิรารักษ สิทธิพันธุ 1.กรรมการ  445,000 - - - 445,000 

พลเอกธนสร ปองอาณา 1.กรรมการ  

2.กรรมการตรวจสอบ 

3 .ประธานการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนฯ 

285,000 

- 

- 

- 

135,000 

- 

- 

- 

55,000 

 

- 

- 

- 

285,000 

135,000 

55,000 

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ 1.กรรมการ 

2 . ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ

พิจารณาคาตอบแทนฯ  

( เฉพาะกรรมการท ี ่ ไม  เปน

ผูบริหาร) 

150,000 - - - 150,000 

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม 1.กรรมการ 

2.ประธานกรรมการตรวจสอบ  

3 . ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ

พิจารณาคาตอบแทน  

( เฉพาะกรรมการท ี ่ ไม  เปน

ผูบริหาร) 

150,000 

- 

- 

 

- 

80,000 

- 

- 

- 

30,000 

- 

- 

- 

260,000 

80,000 

30,000 

กรรมการเขาใหมระหวางป 2564 

นายจันทอน สิดทิไซ 1.กรรมการ - - - - - 

 

นายสุชาย สิริภัทรกุลธร 1.กรรมการ 

2.กรรมการตรวจสอบ  

15,000 - - - 15,000 

 

รวม  1,285,000 430,000 85,000 - 1,455,000 

หมายเหตุ :  1นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล ไดย่ืนลาออกจากตำแหนงกรรมการตรวจสอบ มีผลต้ังแตวันที่ 11 มีนาคม 2564 

 2นายกุมพล บัวสวรรค ไดย่ืนลาออกจากตำแหนงกรรมการ มีผลต้ังแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
3นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ และผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ไดย่ืนลาออกจากตำแหนงกรรมการ มีผลต้ังแตวันที่ 22 กันยายน 2564  
4ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 มีมติแตงต้ัง ดังน้ี 

  4.1แตงต้ังผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู เปนประธานกรรมการบริษัท แทน พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ ที่ย่ืนลาออกจากตำแหนงประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการบริหาร แตยังคงเปนกรรมการ

บริษัทตอไป  

  4.2แตงต้ังผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม เปนประธานกรรมการตรวจสอบแทน ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู แตยังคงเปนกรรมการตรวจสอบตอไป 
   4.3แตงต้ังนายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ เปนกรรมการพัฒนาธุรกิจ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ แทนนายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ที่ย่ืนลาออกไป 

  4.4แตงต้ังนายจันทอน สิดทิไซ เปนประธานกรรมการบริหารและนายคำสอน สิดทิไซ เปนกรรมการบริหารและกรรมการพัฒนาธุรกิจ ทั้งน้ี ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 

 

ข. คาตอบแทนผูบริหารและคณะกรรมการบริหาร 

 บริษัทมีการกำหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และผูบริหาร (รวมถึง

พนักงานทุกระดับชั้น) โดยมีการจัดทำงบประมาณประจำปและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ประมาณการผลการดำเนินงาน งบประมาณตางๆ และกำหนดคาตอบแทนบุคลากรทุกตำแหนงไวลวงหนาในแตละป เพื่อ

จูงใจใหทุกคนมีสวนรวมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยแบงประเภทคาตอบแทนเปนดังนี้  
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คาตอบแทนผูบริหาร รูปแบบ วัตถุประสงค 

คาตอบแทนแบบคงท่ี เงินเดือนและผลประโยชนอื่น เชน กองทุนสำรอง

เล้ียงชีพ ประกันสุขภาพ และสวัสดิการตางๆ 

เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหคงอยู

กับบริษัท 

คาตอบแทนจูงใจระยะส้ัน โบนัสตามผลประกอบการ เพ่ือเปนรางวัลของผลงานความสำเร็จในแตละป 
 

การเขารวมประชุม 

ในป 2564 บริษัทฯไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 20 ครั ้ง, การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบจำนวน 11 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหาร

ความเสี่ยง จำนวน 4 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ท่ีประชุม 

การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนครั้ง 

การประชุม 

จำนวนครั้ง 

ท่ีเขารวมประชุม 

ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดช ู คณะกรรมการบริษัท 20 19/20 

คณะกรรมการตรวจสอบ 11 11/11 

พล.ต.ต.จิรารักษ สิทธิพันธุ คณะกรรมการบริษัท 20 20/20 

พลเอก ธนสร ปองอาณา คณะกรรมการบริษัท 20 20/20 

คณะกรรมการตรวจสอบ 9 9/9 

คณ ะ ก ร ร ม ก า รส ร รห า แ ละ พ ิ จ า รณา

คาตอบแทนฯ 

4 4/4 

นายจันทอน สิดทิไซ คณะกรรมการบริษัท - - 

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ คณะกรรมการบริษัท 11 11/11 

คณ ะ ก ร ร ม ก า รส ร รห า แ ละ พ ิ จ า รณา

คาตอบแทนฯ 

1 1/1 

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม 

 

คณะกรรมการบริษัท 11 11/11 

คณะกรรมการตรวจสอบ 5 5/5 

คณ ะ ก ร ร ม ก า รส ร รห า แ ละ พ ิ จ า รณา

คาตอบแทนฯ 

3 3/3 

  นายสุชาย สิริภัทรกุลธร คณะกรรมการบริษัท 1 1/1 

 คณะกรรมการตรวจสอบ - - 

กรรมการลาออกระหวางป 2564 

นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล คณะกรรมการบริษัท 5 5/5 

คณะกรรมการตรวจสอบ 5 5/5 

คณ ะ ก ร ร ม ก า รส ร รห า แ ละ พ ิ จ า รณา

คาตอบแทนฯ 

1 1/1 

 นายกุมพล บัวสวรรค คณะกรรมการบริษัท 2 2/2 

 นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ คณะกรรมการบริษัท 15 15/15 

คณ ะ ก ร ร ม ก า รส ร รห า แ ละ พ ิ จ า รณา

คาตอบแทนฯ 

2 2/2 
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รายชื่อกรรมการ ท่ีประชุม 

การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนครั้ง 

การประชุม 

จำนวนครั้ง 

ท่ีเขารวมประชุม 

4. ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ คณะกรรมการบริษัท 3 3/3 
หมายเหตุ :  1นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล ไดย่ืนลาออกจากตำแหนงกรรมการตรวจสอบ มีผลต้ังแตวันที่ 11 มีนาคม 2564 

 2นายกุมพล บัวสวรรค ไดย่ืนลาออกจากตำแหนงกรรมการ มีผลต้ังแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
3นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ และผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ไดย่ืนลาออกจากตำแหนงกรรมการ มีผลต้ังแตวันที่ 22 กันยายน 2564  
4ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 มีมติแตงต้ัง ดังน้ี 

  4.1แตงต้ังผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู เปนประธานกรรมการบริษัท แทน พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ ที่ย่ืนลาออกจากตำแหนงประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการบริหาร แตยังคงเปนกรรมการ

บริษัทตอไป  

  4.2แตงต้ังผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม เปนประธานกรรมการตรวจสอบแทน ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู แตยังคงเปนกรรมการตรวจสอบตอไป 
   4.3แตงต้ังนายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ เปนกรรมการพัฒนาธุรกิจ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ แทนนายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ที่ย่ืนลาออกไป 

  4.4แตงต้ังนายจันทอน สิดทิไซ เปนประธานกรรมการบริหารและนายคำสอน สิดทิไซ เปนกรรมการบริหารและกรรมการพัฒนาธุรกิจ ทั้งน้ี ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 

 

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

 การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท บริษัทฯ จะมอบหมายใหคณะกรรมการสรร

หาและกำหนดคาตอบแทนฯ เปนผูทำหนาที่โดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการและ

ผูบริหารของบริษัทจะไมมีการกีดกันทางเพศและเชื้อชาติ ทั้งนี้ในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย

และผูบริหารระดับสูงของบริษัท ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ตองเปนบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุน ที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และ

ตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) วาดวย

ขอกำหนดเก่ียวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารทุกคน ตองไมมีประวัติกระทำผิดตาม

กฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลังกอนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไมมีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย 

ไมเปนบุคคลที่ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพยกับ

ตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งขอพิพาทหรือการถูกฟองรองที่อยูระหวางการตัดสิน 

โดยมีองคประกอบและหลักเกณฑการสรรหา ดังนี้ 

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. ใหบริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน 

โดยกรรมการไมนอยกวา ก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการ

ของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด 

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

2.1 ถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง 

2.2 ผู ถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยู ทั ้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

2.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน

เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
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3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน

กรรมการในขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับ

สวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพนจากตำแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตำแหนงอีกได และ

กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในป แรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน สวนป 

หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัทฯ 

5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

6. ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการผูนั้น จะ

เหลือนอยกวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงเทา

วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแตงตั้ง บุคคลเขาเปนกรรมการแทนตอง

ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่(3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

7. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

8. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ

เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการก็ได รองประธานกรรมการมี

หนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งมอบหมายโดยประธานกรรมการ 

 

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เปนกรรมการบริษัทที่เปนอิสระ จำนวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูคัดเลือกสมาชิก 1 คน ใหดำรง

ตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. กรรมการตรวจสอบแตละคนตองเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณ และความชำนาญที่เหมาะสมตอ

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรูและความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวของตอการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนบุคคลที่มีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือ

การเงิน 

4. คณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน เพื่อทำหนาที่ปฏิบัติงานใน

เรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
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คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้นับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระราย

นั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคำขอ

อนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ไดรับแตงตั้งทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอสิระ

เคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู

สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย

เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง

วิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอ

สำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ไดรับแตงตั้ง 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน

ผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไม

เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจำหรือถือหุนเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ

กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 
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10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขางตน อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอำนาจ

ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทตองเปนกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถวนและไมเปนบุคคลตองหาม

ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ

กับธุรกิจของบริษัทที่กำหนดไวดังนี้ 

1. เปนกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน และไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจำจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

2. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานใน

บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

3. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

4. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขันเพื่อเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

5. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของทุนชำระแลวของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่

ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย (หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจด

ทะเบียนตามกฎหมาย เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร เปนตน) 

6. สามารถปฏิบัติหนาที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ (หมายความ

รวมถึงผูที่มีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับบริษัท จนทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางอิสระหรือคลองตัว เชน 

ลูกคา เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือผูที่มีความเก่ียวของทางธุรกิจอยางมีนัยสำคัญ เปนตน) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกลาว 

7. มีความเปนอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยไมตองคำนึงถึง

ผลประโยชนใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตำแหนงหนาที่และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมใดๆ 

รวมถึงไมมีสถานการณใดๆ ที่จะทำใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน 

8. สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มพูน

ความรูเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงตอเนื่องไดไมเกิน 9 ป 

10. คณะกรรมการ ฯ แตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการ ฯ อยางนอย 1 คน เพื่อทำหนาที่ปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกบักับ

การจัดเตรียมขอมูลวาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ 

มอบหมาย 
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องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความ

เสี่ยง  

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ ่งประกอบดวย

กรรมการบริษัท อยางนอย 3 คน โดยกรรมการมากกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้ง หมดจะตองเปนกรรมการ

อิสระ และกรรมการสวนนอยตองไมมีตำแหนงเปนประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตองเปนกรรมการอิสระซึ ่งไดร ับการคัดเลือกจากที ่ประชุมของ

คณะกรรมการฯ 

3. สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และมีความตั้งใจที่จะ

เพิ่มพูนความรูเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน 

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหนงตอเนื่องไดไมเกิน 9 ป 

5. คณะกรรมการฯ แตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ อยางนอย 1 คน เพื่อทำหนาที่ปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับกับ

การจัดเตรียมขอมูล วาระการประชุม บันทึกการประชมุ จัดทำรายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ 

มอบหมาย 

การรายงานการมีสวนไดเสียและการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการและผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสีย โดยจัดทำแบบรายงานการมีสวนไดเสียของ

กรรมการและผูบริหารเปนประจำทุกป และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถามี) และใหเลขานุการบริษัทนำเสนอรายงาน

ดังกลาวตอประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ สวนการรายงานการถือครองหลักทรัพยใหเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับในการกำกับดูแลการใชขอมลูภายในของบริษัทฯ 

ในป 2564 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีรายการไดมาและจำหนายหุนของบริษัทฯ ดังนี้  

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร ผูถือหลักทรัพย หลักทรัพย 
หลักทรัพย 

ที่ถือ ณ ตนป 

หลักทรัพย 

ที่ไดมา (จำหนาย) 

หลักทรัพย 

ที่ถือ ณ สิ้นป 

จำนวน รอยละ 

4. ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู 

ประธานกรรมการ /  

กรรมการอ ิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

5. พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิ

พันธุ 

กรรมการ  

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

6. พลเอกธนสร ปองอาณา 

กรรมการ 

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

7. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ 

กรรมการ / 

ตนเอง STAR 1,909,200 10,496,400 12,405,600 3.64 

คูสมรส - - - - - 
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รายชื่อกรรมการและผูบริหาร ผูถือหลักทรัพย หลักทรัพย 
หลักทรัพย 

ที่ถือ ณ ตนป 

หลักทรัพย 

ที่ไดมา (จำหนาย) 

หลักทรัพย 

ที่ถือ ณ สิ้นป 

จำนวน รอยละ 

กรรมการสรรหาและพ ิจา รณา

คาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและ

บริหารความเส่ียง / 

กรรมการพัฒนาธุรกิจ / 

กรรมการบริหาร 

 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

8. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม 

กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพ ิจา รณา

คาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและ

บริหารความเส่ียง 

 

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

กรรมการลาออกระหวางป 2564 

13 นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล 

กรรมการอ ิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

14 นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ 

กรรมการ /  

กรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและพ ิจา รณา

คาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและ

บริหารความเส่ียง 

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

15 ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ 

กรรมการ  

ตนเอง STAR 65,000 - 65,000 0.02 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

กรรมการเขาใหมระหวางป 2564 

13 นายจันทอน สิดทิไซ 

กรรมการ 

ตนเอง STAR - 35,000,000 35,000,000 10.27 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

14 นายสุชาย สิริภัทรกุลธร 

กรรมการอ ิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

15  นางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ 

เลขานุการบริษัท 

ตนเอง - - - - - 

คูสมรส - - - - - 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - 

รวม STAR 1,974,200 45,496,400 45,561,400 13.36 
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การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ มีการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการในบริษัทยอย โดยบริษัทฯ ไดกำหนดระเบียบปฏิบัติใหการเสนอชื่อ

และใชสิทธิออกเสียงดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดวย โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ

ในบริษัทยอย มีหนาที่ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอย นอกจากนี้การทำรายการเกี่ยวโยง การไดมาหรือ

จำหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ ใหใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทำ

รายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑของบริษัทฯ รวมถึงมีการกำกับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของ

บริษัทยอยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯสามารถตรวจสอบและนำมาจัดทำรายงานทางการเงินรวมไดทนัตาม

กำหนด 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการทุกทานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งยึดตามแบบฟอรมจากฝายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย บริษัทฯ ไดใชแบบฟอรมที่ตลาดหลกัทรัพยฯ ออกในเดือนกุมภาพันธ 2558 โดยไดมีการเพิ่มเติมขอมูล

ประกอบการพิจารณาในบางหัวขอ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาใหกับคณะกรรมการในการประเมิน แบงหัวขอ

การประเมินออกเปน 6 หัวขอใหญ ๆ คือ 

1.  โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2.  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.  การประชุมคณะกรรมการ 

4.  การทำหนาที่ของกรรมการ 

5.  ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 

ทั้งนี้ ในป 2564 บริษัทฯ ไดสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยนำเสนอ

ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ซึ่งผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท สรุป

ไดคะแนน 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และคณะกรรมการชุดยอย สรุปไดคะแนน 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

เพื่อใหกรรมการทุกทานไดรับทราบ และนำผลประเมินไปใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงตอไป   
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โครงสรางการบริหารจัดการ 

บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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รายนามคณะกรรมการบริหาร 
  

 

 

 

 

 

               นายจันทอน สิดทิไซ 

             ประธานกรรมการบริหาร 

            

 

 

 

 

 

 

          ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ       นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ 

     กรรมการบริหาร           กรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

            

 

         

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ           นายคำสอน สิดทิไซ 

    กรรมการบริหาร              กรรมการบริหาร 

     รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 
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2. ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูบริหารบริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 5 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อผูบริหาร ตำแหนง 

นายจันทอน สิดทิไซ ประธานกรรมการบริหาร 

ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ กรรมการบริหาร  

นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริหาร 

นายคำสอน สิดทิไซ กรรมการบริหาร 

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบตัิ กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 

ผูบริหารที่ลาออกระหวางป 2564 

    พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ 
หมายเหตุ : นายภูมิสันติ หวายฤทธ์ิ ไดย่ืนลาออกจากตำแหนงประธานเจาหนาที่สายงานการเงิน มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2563  

  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ตำแหนง รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร มีอำนาจ

หนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. กำหนดและเสนอกลยุทธและแผนงานทางธุรกิจตอคณะกรรมการบริษัท 

2. ดำเนินการตามกลยุทธและแผนทางธุรกิจที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

3. แสวงโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจใหมที่มีความเปนไปได เพื่อเพิ่มรายได

ใหแกบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

4. ดำเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

5. สั่งการ ออกระเบียบ / ประกาศ / บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย 

6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการชำระหรือการใชจายเงินเพื่อ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน และคาใชจายเพื่อการดำเนินงานตางๆ ตาม

ตารางอำนาจอนุมัต ิ

7. ประสานงาน ผูบริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ดูแลการทำงานของพนักงานใหเปนไปตามนโยบาย และกฎระเบียบตางๆ รวมถึงการปฏิบัติงานดวยหลักบรรษัทภิ

บาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจ 

9. สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกร 

10. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนำเสนอการจายเงินปนผลระหวางกาลและเงินปนผลประจำป เพื่อ

นำเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

ทั ้งนี้การมอบอำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอำนาจที่ทำใหประธาน

เจาหนาที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

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

 ชื ่อและจำนวนกรรมการซึ ่งมีอำนาจลงลายมือชื ่อแทนบริษัทคือ พลตำรวจตรีหญิงจิรารักษ สิทธิพันธุ             

พลเอก ธนสร ปองอาณา และนายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญ

ของบริษัท 

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 โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารดังนั้นในกรณีที่ฝายงานใดฝายงานหนึ่งมี

คาใชจายเกินจากงบประมาณที่กำหนดไว จะตองมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ นั้นในทุกกรณี 

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

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และพิจารณาคาตอบแทนประจำปของประธานเจาหนาที ่บริหาร และใหนำเสนอผลการประเมินตอที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติคาตอบแทนในแตละป 

ประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด  

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทำข้ึนตาม

มาตรฐานการบัญชีที ่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีตอรายงานทางการเงิน และ

ระบบการควบคุมภายในจะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เปดเผยในรายงานประจำป ทั้งนี้รายงานความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินจะถูกนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยไว

ในรายงานประจำป เชนกัน 
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 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายใหกรรมการทุกคนตองจัดทำรายงานการมีสวนไดเสียเปนประจำทุกป และ

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณมีสวนไดเสีย รวมทั้งจัดทำหนังสือรับรองความเปนอิสระทุกป และมอบหมายให

เลขานุการบริษัทนำเสนอสำเนารายงานดังกลาวตอประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

การใหขอมูลขาวสารและการใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนหรือตอสาธารณชน 

1. การเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ เกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติใด ๆ ของ

บริษัทจดทะเบียน รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

2. บริษัทฯ กำหนดใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูมีอำนาจในการสัมภาษณ หรือตอบคำถามผูถือหุน นักลงทนุ 

สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผูบริหารระดับสูงทานอื่นอาจใหขอมูลได โดยไดรับมอบหมายจากประธาน

เจาหนาที่บริหาร 

3. บริษัทฯ กำหนดใหฝายนักลงทุนสัมพันธเปนตัวแทนของบริษัทฯ ในการใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกผู

ถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย ผูจัดการกองทุน นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

ชองทางในการสื่อสารขอมูลกับสาธารณชน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และทั่วถึง โดย

มอบ หมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร และเลขานุการบริษัททำหนาที่นักลงทุนสัมพันธติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน 

นักวิเคราะห ผูสื่อขาว และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ โดยนักลงทุนสามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยการ

ติดตอสำนักเลขานุการบริษัทฯ เบอรโทรศัพท 02-121-7819  

Email Address: suphanich.l@staruniversalnetwork.com 

งบการเงินและผูสอบบัญชี  

ป 2564 บริษัทฯ และบริษัทยอย วาจางบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอร่ี จำกัด เปนบริษัทผูสอบบัญชี

ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายแตงตั้งผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ และมีคุณสมบัติที่เปนที่ยอมรับ และไดรับความเห็นชอบ

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยงบการเงินป 2564 ของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีให

ความเห็นแบบไมแสดงความเห็นตองบการเงินและมีขอสังเกต 

เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 มีมติแตงตั ้งนางสาวนารถลดา   

เลิศวรญาณเปนเลขานุการบริษัท โดยมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

ซึ่งเลขานุการบริษัทรับผิดชอบการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน เก็บ

รักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนประกาศกำหนด ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของผูดำรงตำแหนงเปนเลขานุการบริษัท

ปรากฏตามขอ 9 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

mailto:suphanich.l@staruniversalnetwork.com
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  

ขอบังคับบริษัท หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ขอ 23 ระบุวา กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจาก

บริษัทตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยอาจกำหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจำนวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะ

และจะกำหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืนก็ได นอกจากนี้

กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆตามระเบียบของบริษัท 

ขอความในวรรคหนึ่งจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจางของ

บริษัท ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติงบประมาณและเปาหมายผลการดำเนินงานประจำป 2564 รวมทั้งคาตอบแทนของ

กรรมการบริหารและผูบริหารระดับสูง โดยบริษัทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนที่เปน

ตัวเงินอ่ืนใหกับผูบริหารและคณะกรรมการบริหารจำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 9,139,960.00 บาท ดังนี้  

 

คาตอบแทนผูบริหาร 

และคณะกรรมการบริหาร 

รอบบัญชีป 2564 รอบบัญชีป 2563 

จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 12 7,665,000.00 10 6,370,000.00 

โบนัส - - - - 

เงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 6 220,000.00 4 253,000.00 

กองทุนประกันสังคม 1 5,790.00 1 1,500.00 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน   - - 

รวม  7,890,790.00 10 6,624,500.00 

บุคลากร 

1) จำนวนพนักงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) รวมทั้งสิ้น 2 คน โดยบริษัทไดจาย

ผลตอบแทนใหแกพนักงาน ซึ่งประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ

ประกันชีวิตแบบกลุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,295,000.00 บาท 

2) นโยบายพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบายดานการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัท เพราะตระหนักวาบุคลากรเปนสิ่งที่สำคัญ

ในการใหบริษัท บรรลุเปาหมายและความสำเร็จได บริษัทจึงไดมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยการจัดฝกอบรม/

สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางจิตสำนึกและการฝกอบรมในเรื่อง

การทำงานเปนทีม การใหบริการที่ดี การรักองคกร และการพัฒนาระบบงาน 

บริษัทใหความสำคัญกับการสรางขวัญและกำลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน ดวยการ

กำหนดผลตอบแทนและความกาวหนาในองคกร บนพื้นฐานความรูความสามารถ และความเปนธรรม รวมทั้งการจัดใหมี

ระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเปนอยูของพนักงานใหดีข้ึน 
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นโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(1) บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่พิจารณาจาก Job Description เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทฯ 

ตองใชพนักงานที่มีความรูความชำนาญเฉพาะทาง (Specialist) ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการทำงานอยางมี

ความสุข จึงมุ งเนนการคัดเลือกพนักงานใหถูกตองกับงาน (Put the right man to the right job) โดยเมื่อ

พนักงานมาเริ่มงานกับบริษัทฯ ทางหัวหนางานจะมีการชี้แจงงานตาม Job Description ใหพนักงานไดรับทราบ

อยางละเอียดเพื่อความชัดเจนและโปรงใสในการทำงานตอไป 

(2) บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลดานผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทุกระดับ โดยนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐาน

ตามกฎหมายแลว บริษัทฯ ไดจัดทำสวัสดิการอ่ืนใหกับพนักงานเพิ่มเติม ไดแก 

1 การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานไดสะสมเงินเพื่อไวใชในยามเกษียณอายุงาน 

โดยบริษัทฯ ไดมีการจายเงินสมทบใหกับพนักงานตามจำนวนปที่กฎหมายกำหนด  

(3) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการบริหารพิจารณากรอบและงบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัส

ในภาพรวมของบริษทัฯ เปนประจำทุกป ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยพิจารณาจากปจจัย

ภายนอก (เชน การคาดการณอัตราเงินเฟอ สภาวะเศรษฐกิจ) และปจจัยภายใน (เชน ผลการดำเนินงานของบริษทัฯ 

ในแตละป แผนการลงทุนระยะยาว ประวัติการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในอดีต) เพื่อกำหนดกรอบคาตอบแทน

ภาพรวมในแตละป ที่เหมาะสมสอดคลองกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

(4) บริษัทฯ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานไดพัฒนาความรูและทักษะ 

ทั้งความรูเฉพาะทางและและความรูทั่วไป ดังนี้ 

2 พนักงานใหม 

บริษัทฯ ไดมีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดใหมีการอบรมพื้นฐานความรูดานตาง ๆ ที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานอัน

ประกอบดวย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัท ความรูพื้นฐานดานกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทัศน    พันธกิจ

และเปาหมายขององคกร ความรูเบื ้องตนดานระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงความรูเกี ่ยวกับความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

3 พนักงานประจำทุกระดับ 

บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหพนักงานเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถทั้งในดานการบริหารจัดการ

ทั่วไปและความรูเฉพาะทางในสายงานสาขาตาง ๆ โดยจัดอบรมทั้งภายใน-ภายนอก และสวนใหญจะเชิญวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนผูใหความรู  

ป 2564 บริษัทมีการจัดฝกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน ดังนี้  

ลำดับ หลักสูตร 
จำนวน 

ผูเขาอบรม 
สถานที่ คาใชจาย 

1 CFO’s Orientation Course 1 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน 15,000 

2 Director Certification Program 2 Online  160,000 

 รวม   175,000 
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(5) การจัดทำกิจกรรมพนักงานสัมพันธ (Employee Relation) บริษัทฯ มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ

ระหวางผูบริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน ทั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นกับ

พนักงานทุกระดับในองคกร เชนการรับประทานอาหารและกิจกรรมสันทนาการรวมกันเปนตน 

(6) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารขอมูลภายในองคกรระหวางบริษัทฯ กับพนักงาน โดยมีฝายทรัพยากร

บุคคลเปนศูนยกลางในการรวบรวมและเปดเผยขอมูลภายในองคกรผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหพนักงานมีความ

เขาใจในเร่ืองนโยบาย กฎระเบียบ ขาวสาร และกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  

(7)  บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน และไมเลือกปฏิบัติระหวางเพศ 

รวมถึงการจางงานผูพิการ และการจางงานโดยไมกำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง 

(8) บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือขอรองเรียนผานเลขานุการบริษัทหรือกลองรับ

ความคิดเห็น โดยเลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมขอเสนอแนะหรือขอรองเรียน เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อพิจารณาและดำเนินการตอไป ขอมูลรายละเอียดของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาเปนความลับอยาง

เครงครัด 

3) ขอพิพาททางดานแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา 

-ไมมี- 
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หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีป 2560 
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ

บริษัทฯ ภายใตกลยุทธ นโยบายดำเนินงาน การประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรมและเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ มีการ

ติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได  รวมถึงเคารพ

สิทธิและความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย คำนึงถึงประโยชน สังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อใหบริษัทฯ 

สามารถดำเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน  

ตลอดการดำเนินงานที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ ไดคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล

กิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเปนนโยบายเพื่อใหการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุน บริษัทฯ จะเปดเผย

ขอมูลใหกับสาธารณะและผูถือหุนอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดใหความสำคัญตอระบบการควบคุม และ

ตรวจสอบภายใน สวนการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และคำนึงถึง

เรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกๆ กลุม ซึ่งมี

หลักปฏิบัติ 8 ขอ ดังนี้ 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูนำองคกรท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการ

อยางย่ังยืน Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board 

 บริษัทฯ ไดกำหนดบทบาท หนาที่และการตระหนักถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนำ

องคกร ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ ่งไดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติหนาที่ของ

กรรมการทุกคน โดยกำหนดใหมีการทบทวนกฎบัตร0

1 อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ/หรือ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสำคัญ รวมถึงทบทวนบทบาทหนาที ่ของคณะกรรมการและฝายจัดการอีกดวย ซึ ่งบทบาทและหนาที ่ดังกลาว

ครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการ

จัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อใหบรรลุเปาหมาย รวมถึงติดตามผล ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานโดยมุงสราง

คุณคาใหแกบริษัทฯ อยางยั่งยืน สามารถแขงขันเพื่อผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบ

ธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย สังคมและพัฒนาเพื่อลดผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม เพื่อใหบริษัทฯ สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนกลยุทธ เปาหมาย แผนงาน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

รวมถึงอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝายจัดการ การจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ

ตาง ๆ การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือได โดย

คำนึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ ่งกำหนดแนวทางในการดำเนินงานสำหรับกรรมการ 

ผูบริหารและพนักงานไวอยางชัดเจนและสื่อสารใหทุกคนเขาใจและนำไปปฏิบตัิเปนประจำ นอกจากนี้ คณะกรรมการและ

ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ 

 
1 กฎบตัรคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 
      1. กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
      2. กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
      3. กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํกบัดแูลกิจการและบริหารความเส่ียง 
     4.  กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  
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เชน การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบตอกิจการอยางมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การไดมา/

จำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และการจายเงินปนผลเปนตน ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนดดวย 

หลักปฏิบัติ 2  กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน  

  Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation 

คณะกรรมการรับผิดชอบดูแลใหเปาหมายหลักและกลยุทธของบริษัทมีความสอดคลอง และสรางคุณคาใหแก

องคกรโดยคำนึงถึงความพรอม ความสามารถในการแขงขัน ปจจัยแวดลอม ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได 

รวมถึงการสื่อสาร ถายทอด ทบทวนวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธทั่วทั้งองคกร รวมถึงการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

ปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ อันอาจสงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย สงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรมและนำไปใชเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันและสนองตอบตอความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสมอีกดวย  

วิสัยทัศน 

 “เปนผูนำในการใหบริการการจัดหาธุรกิจ คูคา สินคา และ รวมลงทุน เพ่ือ ขยายธุรกิจการคาท่ีสรางผลกำไร และ ยั่งยืน 

รวมกันระหวางไทย ลาว และประเทศเพ่ือนบาน” 

เปาหมายและกลยุทธในการดำเนินงานของบริษัท 

“Focus to grow” 

 Focus  มุงจุดสนใจไปยังธุรกิจหลักที่สรางผลกำไร ความมั่นคงยั่งยืน ใหกับบริษัท และ ยุติกิจการตางๆที่ไมสามารถ

สรางรายได ใหกับบริษัท  

 Grow  ขยายธุรกิจหลักท่ีมีใหเติบโตตอไป 

พันธกิจ 

สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูถือหุน โดยเนนการสรางผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยางตอเน่ือง  

• ไมหยุดยั้งท่ีจะแสวงหาโอกาสและทางเลอืกใหมในธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือสรางการเติบโตและขยายฐานธุรกิจ

   ใหกับผูถือหุน  

• ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

• เปนตัวแทนจัดหาธุรกิจ คูคา ตลอดจนดำเนินการทางดานจัดซื้อสินคาท่ีอยูในความตองการของพันธมิตร

ทางการคา ท้ังในไทยและลาว 

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

 ผู มีสวนไดเสียแตละกลุมมีความสำคัญตอการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ทั ้งทางตรงและทางออม เพื่อ

เสริมสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี เชน การประชุมผูถือหุนประจำป 

รายงานประจำป การสำรวจความพึงพอใจของผูมีสวนได

เสีย ชองทางการรับเรื่องรองเรียนของบริษัทฯ และการ

สื่อสารผานชองทางตางๆ เปนตน 
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หลักปฏิบัติ 3  เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  

  Strengthen Board Effectiveness 

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในดานทักษะ 

ประสบการณ และคุณลักษณะเฉพาะดาน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จำเปนตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก

ขององคกร จำนวน 5 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งมี

คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สามารถทำงานรวมกับคณะกรรมการทั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็นไดอยางอิสระ 

และมีกรรมการที่เปนผูบริหารอยางนอย 1 คนที่มีประสบการณในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู รวมถึงเปดเผยขอมูล

กรรมการ อาท ิอายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือครองหุน จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการ การ

ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ยอย จำนวนครั้งที่กรรมการและกรรมการชุดยอยแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา โดยไดเปดเผยรายละเอียดไวใน

รายงานประจำปและบนเว็บไซตของบริษัท และการประเมินกรรมการรายคณะปละ 1  คร้ัง  

องคประกอบความรูความชำนาญของกรรมการ (Skill Matrix) 

ขอมูลสวนบุคคล ตำแหนงกรรมการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
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1 ผศ.ดร. พัทธนันท เพชรเชิดช ู 2563 NED X X X  X X  X X 

2 

พล.ต.ต.

หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ 2560 NED   

x  x x x x x 

3 พลเอก ธนสร ปองอาณา 2560 NED   X X  X    

กรรมการเขาใหมระหวางป 2564 

4 นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ 2564 ED   X X X X X X X 

5 ผศ.ดร. ศิริเดช  คำสุพรหม 2564 NED X X X  X X   X 

6 นาย สุชาย  สิริภัทรกุลธร 2564 NED X X X  X X  X  

7 นาย จันทอน สิดทิไซ 2564 ED   X X  X  X X 
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องคประกอบความรูความชำนาญของกรรมการ (Skill Matrix) 

ขอมูลสวนบุคคล ตำแหนงกรรมการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

ลำดับ 
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กรรมการที่ลาออกระหวางป 2564 

1 นาย ชัชวาล เตรียมวิจารณกุล 2560 
 

2 นาย กุมพล บัวสวรรค 2564 
 

3 ผศ.ดร. พงศพัฒน จิตตานุรักษ 2564 
 

4 นาย ณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ 2560 
 

หมายเหตุ:  1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล ไดย่ืนลาออกจากตำแหนง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลต้ังแตวันที่ 11 มีนาคม 2564   

    2. ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 อนุมัติแตงต้ังนายกุมพล บัวสวรรค และนายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ เขาเปนกรรมการบริษัท และแตงต้ังผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

เขาเปนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบแทนนายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล  

3. นายกุมพล บัวสวรรค ไดย่ืนลาออกจากตำแหนง กรรมการบริษัท มีผลต้ังแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 พฤษภาคม 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อนุมัติ

แตงต้ังผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ เขาเปนกรรมการแทนตำแหนงของนายกุมพล บัวสวรรค 

4. ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ไดย่ืนลาออกจากตำแหนง กรรมการบริษัท มีผลต้ังแตวันที่ 22 กันยายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ไดมีมติ  แตงต้ัง

นายจันทอน สิดทิไซ เขาเปนกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ทั้งน้ี จะตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวตอนขออนุมัติทำรายการไดมาซึ่งบริษัท สิทธิ     อินเตอรเนช่ัน

แนล จำกัด” กำหนดไวดังน้ี “ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และผูลงทุนตกลงวาภายในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนนับจากวันท่ีเขาทำรายการซื้อขายหุน SITTHI ผูลงทุนจะไมเขามาเปนกรรมการ

หรือผูบริหาร หรือ ผูมีอำนาจควบคุม และจะไมสงตัวแทนเพ่ือเขาเปนกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัท เพ่ือเขารวมบริหารกิจการของบริษัท (ซึ่งจะครบกำหนดในวันท่ี 24 ตุลาคม 2564) ท้ังนี้ ใน

กรณีท่ีผูลงทุนจะดำเนินการจัดสงตัวแทนเพ่ือเขาเปนกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทจะไดดำเนินการเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป” โดยผานมติอนุมัติแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท

จากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 แลว 

 

 

ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ และไดกำหนดอำนาจหนาท่ีของประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบรหิารไว 

เพื่อไมใหคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไมจำกัด โดยแยกบุคคลที่ดำรงตำแหนงประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหนง

ประธานเจาหนาที่บริหาร รวมถึงการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอมูล และเสนอ

แนวทางพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการเห็นชอบ ทั้งน้ี บทบาท หนาที ่ที ่สำคัญในฐานะผูนำของประธานกรรมการจะ

ครอบคลุมถึงการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเปาหมาย

และกลยุทธของกิจการรวมถึงการมีสวนรวมในการสงเสริมการกำกับดแูลกิจการท่ีดีและสงเสริมการสรางความสมัพันธอันดีระหวาง

กรรมการ กรรมการบริหาร และฝายจัดการอีกดวย   

บริษัทฯ ไดกำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่มีความโปรงใส โดยกำหนดใหคณะกรรมการกำกับ

ดูแลกิจการเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูสมัครท่ีไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยและตามมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 โดยตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัต ิความรูความสามารถ ท่ี

เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท กอนเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา และนำเสนอท่ีประชุมผูถือหุนใหพิจารณา

อนุมัติแตงตั้งกรรมการตอไป นอกจากน้ี ผูถือหุนยังไดรับขอมูลอยางเพียงพอเก่ียวกับบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจไวในหนังสือเชิญประชุมฯ อีกดวย  

 ทั้งน้ี กรรมการแตละคนสามารถดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อใหมั่นใจไดวา

กรรมการจะสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทไดอยางเพียงพอและตองเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของ
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จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดใหมีขึ้นในรอบป สำหรับคาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับกลยุทธและ

เปาหมายของบริษัท ประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตงาน บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก

กรรมการแตละคน โดยเปดเผยนโยบายและหลักเกณฑการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ ที่สะทอนถึงภาระหนาที่และความ

รับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของคาตอบแทนดวย ในการพิจารณาคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนบำเหน็จ

พิเศษของคณะกรรมการใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ และความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ โดยคาตอบแทน

ดังกลาวอยูในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพของบริษัทฯ ไว สวนคาตอบแทนของ

กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหนงในคณะกรรมการบริษัท ก็จะไดรับคาตอบแทนดังกลาวจากการดำรงตำแหนงในคณะกรรมการ

บริษัทเชนเดียวกับกรรมการท่ัวไปเชนกัน 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

Ensure Effective CEO and People Management 

 

บริษัทไดกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการและผูบริหารระดบัสูงไวอยางเหมาะสม เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยาง

ตอเนื ่อง คณะกรรมการกำหนดใหมีแผนสืบทอดตำแหนง (Succession plan) เพื ่อเปนการเตรียมสืบทอดตำแหนงประธาน

เจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงไดรับการ

อบรมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการไดกำหนดโครงสรางคาตอบแทนที่เปนเครื่องจูงใจใหประธานเจาหนาที่บริหาร ผูบริหารระดับสูง และ

บุคลากรอ่ืน ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร และสอดคลองกับผลประโยชนของ

กิจการในระยะยาว ดูแลใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับทิศทางและกลยุทธขององคกร พนักงานในทุกระดับมี

ความรู ความสามารถ มีแรงจูงใจท่ีเหมาะสมและไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถขององคกรไว 

รวมถึงการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพ่ือดูแลใหพนักงานมีการออมอยางเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมท้ังสนับสนุนให

พนักงานมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการเงิน 

 

หลักปฏิบัติ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

  Nurture Innovation and Responsible Business 

คณะกรรมการใหความสำคัญตอการสรางวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณคาใหกิจการ ติดตาม

ดูแลใหฝายจัดการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความรับผดิชอบตอสังคมและการจัดสรรทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ

และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและสิ่งแวดลอม ไมละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือให

สอดคลองกับความตองการของกิจการและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงเพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายหลักได ทั้งน้ี คณะกรรมการใหความสำคัญและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ซึ่ง

รวมถึง 

3. ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง การปฏิบัติตอพนักงานและลูกจางอยางเปนธรรมและเคารพสิทธิ

มนุษยชน การกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น ๆ ที่เปนธรรม การจัดสวัสดิการไมนอยกวาที่กฎหมาย

กำหนดหรือมากกวาตามความเหมาะสม รวมถึงดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรม

ใหความรู พัฒนาศักยภาพและสงเสริมความกาวหนา รวมถึงเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการ

ทำงานในดานอ่ืน ๆ  
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4. ความรับผิดชอบตอลูกคา การคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเปนธรรม การเก็บรักษาขอมูลลูกคา การ

บริการหลังการขาย การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการ รวมถึง

การโฆษณาประชาสัมพันธและการสงเสริมการขายตองกระทำอยางมีความรับผิดชอบ ไมทำใหเกิดการเขาใจผิด 

หรือใชประโยชนจากความเขาใจผิดชอบลูกคา  

5. ความรับผิดชอบตอคูคา การจัดใหมีกระบวนการจัดซื้อจัดจางและเง่ือนไขสัญญาหรือขอตกลงท่ีเปนธรรม การให

ความรู พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและใหบริการใหไดมาตรฐาน ชี้แจงและดูแลใหคู

คาเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอแรงงานตนเองอยางเปนธรรม รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึง

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคูคาเพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหวางกันอยางยั่งยืน 

6. ความรับผิดชอบตอชุมชน นำความรูและประสบการณทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการท่ีสามารถสรางเสริมประโยชน

ตอชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหนาและความสำเร็จในระยะยาว  

7. ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ปองกัน ลด จัดการและดูแลใหมั ่นใจวาบริษัทฯ จะไมสรางหรือกอใหเกิด

ผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมการใชวัตถุดิบ การใชพลังงาน (ในการผลิต การขนสงหรือใน

สำนักงาน) การใชน้ำ การใชทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปลอยและจัดการของเสียท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ 

การปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน 

8. การแขงขันอยางเปนธรรม ประกอบธุรกิจอยางเปดเผยโปรงใสและไมสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางไม

เปนธรรม 

9. การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น บริษัทฯ ไดประกาศนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันตอ

สาธารณะ โดยเขารวมเปนภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน รวมถึงสนับสนุนใหบริษัทอ่ืน ๆ 

และคูคามีและประกาศนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน รวมท้ังเขารวมเปนภาคีเครือขาย 
 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

  Strengthen Effective Risk Management and Internal Control 

คณะกรรมการ กำกับดูแลใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำใหบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล เขาใจในความเสี่ยงท่ีสำคัญของกิจการรวมถึงอนุมัติความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยพิจารณาจากปจจัย

ภายในและภายนอกองคกร และมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง และจัดตั้งคณะ

บริหารความเสี่ยงเพ่ือกลั่นกรอง ประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเสี่ยง และวิธีจัดการความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ 

รวมถึงกำกับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล และการจัดการขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยตามท่ี

กฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ไดกำหนดนโยบายตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแล อาทิ 

4. นโยบายการทำรายการระหวางกัน 

5. นโยบายปองกันการใชขอมูลภายใน 

6. นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน 

ท้ังน้ี คณะกรรมการไดกำหนดแนวทางการสื่อสารการทำทุจริตหรือคอรรัปช่ันใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง

ทุกคนของบริษัทไดทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงกำหนดกลไกการรับเรื่องรองเรียนและการดำเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแสและได

กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและการกระทำผิดภายในองคกร โดยบริษัทฯ ไดกำหนดชองทางใน

การรับเรื่องราวรองเรียน และ/แสดงความคิดเห็น ไวดังตอไปน้ี 
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ชองทางการแจงเบาะแสการทำทุจริตหรือคอรรัปชั่น 

ทางไปรษณีย 

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สตาร สิทธิ โซลูช่ัน  จำกัด (มหาชน) 

  เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 หองเลขที่ 302 ถนนออนนุช แขวงออนนุช 

   เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

ทางอีเมล/เว็บไซดบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท : pattanant.peo@dpu.ac.th  

ประธานกรรมการตรวจสอบ : siridech.kum@dpu.ac.th 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ :  suchai.s@auditpoint.co.th 

เลขานุการบริษัท : suphanich.l@staruniversalnetwork.com 

ทางเว็บไซดบริษัท : http://www.starsitthisolution.com 

 รวมถึง กำกับดูแลใหมีกลไกหรือเครื่องมือท่ีจะทำใหคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเขาถึงขอมูลท่ีจำเปนตอการปฏิบัติ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีความเปนอิสระในการปฏิบัตหินาที่ รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและ

ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รวมถึงการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือใหมั่นใจไดวาเปนไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท และติดตามรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ัง

ดูแลใหมีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อใหการทำรายการดังกลาวเปนไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปดเผยขอมูลตามท่ี

กฎหมายกำหนดและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสำคัญ โดยผูมีสวนไดเสียไมควรมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ และกำหนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อบันทึก

ไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลใหคณะกรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสำคัญ งดเวนการมีสวนรวมในการ

ประชุมพิจารณาวาระน้ัน 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล  

  Ensure Disclosure and Financial Integrity 

คณะกรรมการ รับผิดชอบดูแลใหระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและเปดเผยขอมูลสำคัญอยางถูกตอง เพียงพอ 

เหมาะสม ทันตอเวลาและเปนไปตามกฎเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ รวมถึงการเปดเผยงบการเงินไวในรายงานประจำปและ

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)  รวมถึงสนับสนุนใหฝายจัดการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื ่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื ่อใหเขาใจการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งข้ึน 

 รวมถึงดูแลใหฝายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและรายงานตอคณะกรรมการอยางสม่ำเสมอ 

ในภาวะท่ีกิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมท่ีจะประสบปญหา ควรมั่นใจไดวาบริษัทมีแผนในการแกไขปญหาหรือมี

กลไกอื่นที่จะแกไขปญหาทางการเงินได ภายใตการคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการ

เปดเผยขอมูลดวยความระมัดระวัง โดยจัดใหมีผูรับหนาท่ีในการสื่อสารกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหเปนไปอยางเหมาะสม 

mailto:pattanant.peo@dpu.ac.th
mailto:siridech.kum@dpu.ac.th
mailto:suchai.s@auditpoint.co.th
mailto:suphanich.l@staruniversalnetwork.com
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เทาเทียมและทันเวลา นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กำหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

ยังไดเปดเผยขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน Website ของบริษัทดวย  

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน  

  Ensure Engagement and Communication with Shareholders 

คณะกรรมการ กำกับดูแลใหมั่นใจวาผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นทางกฎหมายและ

ประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบตอทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ท่ีจะตองไดรับการพิจารณา และ/หรือ อนุมัติโดยผูถือหุน โดยเรื่อง

สำคัญดังกลาวจะถูกกำหนดไวในวาระการประชุมผูถือหุน และกำกับดูแลใหหนังสือนัดประชุมผูถือหุนมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน

และเพียงพอตอการใชสิทธิของผูถือหุน และนำสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ และเผยแพรบน website 

ของบริษัทอยางนอย 30 วันกอนวันประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคำถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑการ

สงคำถามลวงหนาและเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวไวบน website ของบริษัทดวย รวมถึงจัดทำหนังสือนัดประชุมผูถือหุนและ

เอกสารที่เกี่ยวของเปนภาษาอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพรพรอมกับฉบับภาษาไทย โดยกำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมโดย

คำนึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมของผูถือหุน และดูแลไมใหมีการกระทำใด ๆ ท่ีเปนการจำกัดโอกาสการเขาประชุมหรือ

สรางภาระใหผูถือหุนจนเกินควร และสงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน ท้ังการลงทะเบียนผูถือหุน การนับ

คะแนนและแสดงผล เพ่ือใหการดำเนินการประชุมสามารถกระทำไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ  

บริษัทฯ ใหความสำคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียม โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1) บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือมอบอำนาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ใหผู ถือหุนได

พิจารณาคัดเลือกเปนผูรับมอบอำนาจในการประชุมผูถือหุน และลงมติในวาระตางๆ แทน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวม

ประชุมผูถือหุนดวยตนเองได เพ่ือสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกำหนดทิศทางการลงมติในแตละวาระไดเอง 

2) กรณีที่ผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอใหเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุนในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งไมนอยกวา 3 วันทำการกอนวันประชุมผูถือหุน และทางคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว และมีความเห็นวาวาระ

ดังกลาวเปนประโยชนตอบริษัทฯและผูถือหุน ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอวาระดังกลาวเขาท่ี

ประชุมผูถือหุน โดยจะดำเนินการแจงเพ่ิมวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบผานทางระบบ SETLINK ของตลาดหลักทรัพยฯ 

3) กรณีท่ีผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพ่ือขอเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขาดำรงตำแหนงกรรมการ

บริษัทโดยไดแจงความประสงคผานมายังบริษัทฯ พรอมจัดสงขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ และหนังสือแสดงความ

ยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือมาอยางครบถวน ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ มีนโยบายท่ี

จะพิจารณาเสนอชื่อบุคคลดังกลาวที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือ

แตงตั้งเขาดำรงตำแหนงแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในแตละป และนำเสนอเขาที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 

เพ่ือพิจารณาลงมติตอไป 

4) บริษัทฯ มีแนวทางในการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดในคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในหัวขอจริยธรรม ซึ่งไดมีการเผยแพรใหพนักงานทุกคนทราบ 

5) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปองกันมิใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ใชประโยชนจากขอมูลสำคัญ

อันมีผลตอการลงทุน โดยบริษัทฯ จะแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งผานระบบ SETLINK ไปยังตลาดหลักทรัพยฯ 
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ทันที กอนตลาดหลักทรัพยฯ เปดทำการซื้อ/ขายหลักทรัพยรอบถัดไป กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จึงไมมีโอกาสใชขอมูล

ภายในเพ่ือประโยชนของตนเอง อีกท้ังกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยทุกครั้งท่ีมีการซื้อ

หรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทำการตอสำนักงาน ก.ล.ต. 

6) กำหนดหนาที่ของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ในการงดซื้อ/ขาย และโอนหลักทรัพยกอนการประกาศ

แจงขาวงบการเงินอยางนอย 1 เดือน และหลังประกาศอยางนอย 3 วัน รวมถึงการรายงานการถือหลักทรัพยในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกครั้ง ไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

7) กำหนดหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตองแจงตอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับกับการซื้อ ขาย

หลักทรัพยของบริษัทอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทำการซื้อ/ขาย 

ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน มีหนาท่ีดูแลใหการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ

และขอบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแตละวาระการประชุมที่กำหนดไวในหนังสือนัดประชุมอยางเหมาะสม กรรมการใน

ฐานะผูเขารวมประชุมไมสนับสนุนการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจำเปน ท้ังยังกำหนดใหกรรมการทุก

คนและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของได โดยกอนเริ่มการ

ประชุม ผูถือหุนจะไดรับทราบจำนวนและสัดสวนของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเองและผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม 

การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดใหมีการลงมติแยกในแตละ

รายการ เชน ผูถือหุนใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในวาระการแตงตั้งกรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนใหมีการใช

บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ สงเสริมใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และ

เปดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละวาระใหที่ประชุมทราบพรอมทั้งบันทึกไวในรายงานการ

ประชุม ภายหลังการประชุมบริษัทจะทำการเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผาน

ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบน website ของบริษัท และดูแลใหมีการจัดสงสำเนารายงานการประชุมผูถือ

หุน ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน 
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ความรับผิดชอบตอสังคม 
นโยบายภาพรวม 

 เพื่อความยั่งยืนของบริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจ

ดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ดวยความตระหนักและใหความสำคัญในการ

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ  รวมทั้งใสใจดูแลสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องมีเจตนารมณที่จะ

ทำงานรวมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยมุงสรางและสืบสานความสัมพันธอันดีที่เกิดจากการยอมรับและไววางใจซึ่งกันและ

กัน  คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีตอผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูถือหุน พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู ลูกคา 

คูคา และหนวยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พรอมทั้งสรางทัศนคติและวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงาน

มีความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูรวมกัน 

นโยบายนี้มีหลักการกำหนดไวเพื่อเปนแนวปฏิบัติรวมกัน ประกอบดวยหลัก 7 ประการ ดังนี้ 

1) การกำกับดูแลองคกร :  บริษัทฯ มุงมั่นที่จะเปนตนแบบที่ดีของผูประกอบการดวยการสรางความนาเชื่อถือ

ใหกับผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียตอการดำเนินธุรกิจ  เพิ่มมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร  รวมถึง

การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเปนสากลและเปนประโยชนตอสังคมไทย  ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายและดำรงรักษาความเปนเลิศในคุณธรรม อันเปนคุณคาพื้นฐานขององคกรชั้นนำ 

2) สิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ  ใหความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการเคารพตอสิทธิและ

เสรีภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติสงเสริมความเสมอภาค  ไมแบงแยกเพศและชนชั้น ไมใชแรงงานเด็กและตอตานการ

คอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

3) การปฏิบัติดานแรงงาน : บริษัทฯ  มีการกำกับดูแลใหคาจางอยูในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย 

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการจัดระเบียบองคกรนั้นจะดำเนินการอยางรับผิดชอบ โดยอยูภายใตกรอบแหง

กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเครงครัด สราง

สภาพแวดลอมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน โดยพยายามใหทุกคนปลอดจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ 

ที่อาจจะเกิดข้ึนได 

4) สิ่งแวดลอม : บริษัทฯ มีนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน  และถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด  เชน  มี

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในกิจกรรมตางๆ  ขององคกร  ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไวซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม

ของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู  รวมทั้งสรางวัฒนธรรมองคกร  ดวยการสรางจิตสำนึกของพนักงานและผูที่

ปฏิบัติงานในการรักษาสิ่งแวดลอม 

5) การดำเนินงานอยางเปนธรรม : บริษัทฯ  มีความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและมีจริยธรรม ใสใจ

ในการปฏิบัติตามกฎหมาย  เคารพกฎระเบียบของสังคม และเปนองคกรที่มีความเปนกลางทางการเมือง 

6) ความสัมพันธกับลูกคาและผูจัดหา : บริษัทฯ มุงเนนการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา มีความ

จริงใจตอการจัดการขอรองเรียนของลูกคา  รวมทั้งพยายามที่จะแกไขขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสินคา และ/

หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความคาดหวังที่จะไดรับสินคาและการบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากองคกร

ผูจัดหาสินคาโดยมุงเนนที่จะคงไวซึ่งความสัมพันธที่ยั่งยืนกับลูกคาและผูจัดหา 

7) การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน : บริษัทฯ  จะพิจารณาความตองการของชุมชน  สงเสริมบุคลากรเพื่อ

เปนหุนสวนกับผูมีสวนเก่ียวของในทองถ่ินรอบสถานประกอบการในดานการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรม สังคมและมีสวน
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ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้น  พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมทำงานอาสาสมัคร  

และกิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกับชุมชน 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง โดยพนักงานทุกคน

ของบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งมีการกำหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการใน

ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การ

ดำเนินงาน การบริหาร การกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ รวมถึงมีการ

บริหารความเสี่ยง เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. กำหนดกลยุทธและเปาหมาย ไวอยางชัดเจน โดยมีความสอดคลองและสนับสนนุพันธกิจ (Mission) รวมถึงกล

ยุทธในการดำเนินธุรกิจ (Strategy) ของบริษัทฯ 

2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว โดยมีการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ

คุมคา 

3. รายงานขอมูลที่มีสาระสำคัญทั้งดานการเงิน การบริหาร และการดำเนินงาน มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือ

ไดและทันเวลา 

4. การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน เปนไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและขอกำหนดที่สอดคลองกับกฎหมาย

และขอบังคับอ่ืนที่เก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจ 

5. บุคลากร ทรัพยสินรวมทั้งขอมูลในระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย 

6. มีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานในทุกดานอยางตอเนื่อง 
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รายการระหวางกนั 

1. รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปที่ผานมา 

บุคคลท่ี

เกี่ยวของ 

ลักษณะ

ความสัมพันธ 
ประเภท 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

(ลานบาท) 
คำอธิบายรายการ 

ป 2564 ป 2563 

บร ิษ ัท สตาร  

เ ม ด  โ ซล ู ช่ั น 

จำกัด (เดิมช่ือ 

บร ิษ ัท สตาร  

ม ี เ ด ี ย  ก รุ ป 

จำกัด) 

บริษัทยอยท่ีบริษัท

ถือหุ นอยู ร อยละ 

100 

 เงินใหกูยืมระยะสั้น 

 ลูกหน้ีอ่ืน 

 คาใชจายอ่ืน 

 ขาดท ุ นจากการด  อย

คาเงินลงทุนบริษัทยอย 

 รายไดดอกเบ้ียรับ 

10.61 

1.14 

 

 

 

0.76 

5.61 

0.03 

- 

- 

- 

- 

เงินใหกูยืมระหวางกัน 

ดอกเบ้ียคางรับ, เงินทดรองจาย 

 

 

 

ดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืมระยะสั้น 

บร ิษ ัท สตาร  

เ ทค  โ ซล ู ช่ั น 

จำกัด (เดิมช่ือ 

บร ิษ ัท สตาร  

เกมส จำกัด) 

บริษัทยอยท่ีบริษัท

ถือหุ นอยู ร อยละ 

100 

 เงินกูยืมระยะสั้น 

 ลูกหน้ีอ่ืน 

 คาใชจายดอกเบ้ีย 

 

- 

0.27 

0.10 

9.10 

- 

- 

เงินกูยืมระหวางกัน 

เงินทดรองจาย 

ดอกเบ้ียจากเงินกูยืมระยะสั้น 

Star Shenton 

Energy 

Pty.Ltd. 

บริษัทรวมที่บริษัท

ถือหุ นอยู ร อยละ 

60 

 ลูกหน้ีอ่ืน 

 เงินทดรองจาย 

 เจาหน้ีอ่ืน 

 รายไดคาบริหารจัดการ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.88 

รายไดคาบริหารจัดการ 

เง ินสน ับสน ุนสำหร ับดำเนิน

ธุรกิจ 

เงินทดรองรับ 

รายไดคาบริหารจัดการ 

บร ิษ ัท  ส ิท ธิ  

อินเตอรเนช่ัน

แนล จำกัด 

บริษัทรวมที่บริษัท

ถือหุ นอยู ร อยละ 

40 

 ลูกหน้ีอ่ืน 

 เงินใหกูยืมระยะสั้น 

 รายไดคาบริการใชพ้ืนท่ี 

 รายไดดอกเบ้ียรับ 

0.13 

5.00 

0.34 

0.15 

- 

- 

- 

- 

ลูกหน้ีคาบริการใชพ้ืนท่ี 

เงินใหกูยืมระหวางกัน 

รายไดคาบริการใชพ้ืนท่ี 

ดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืมระยะสั้น 
  

 ในป 2564 บริษัทมีรายการระหวางกันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยยะสำคัญตามรายละเอียดดานลาง 

- การเพิ่มข้ึนของเงินกูใหยืมระยะสั้นแกบริษัท เมด โซลูชั่นจำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัด) จำนวน 

5.00 ลานบาท เพื่อใชในการรวมทุนในการผลิต Content 

- การลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัท สตาร เทค โซลูชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สตาร เกมส จำกัด) จำนวน 

9.10 ลานบาท เนื่องจากในป บริษัท ไดมีการคืนเงินกูยืมระยะสั้นบริษัทยอยดังกลาวทั้งจำนวน 

- บริษัทไดใหบริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด กูยืมเงินจำนวน 5.00 ลานบาท เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 
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2. มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัทฯ 
คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทวา รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจขัดแยงกันในอนาคต 

จะตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับรายการระหวาง

กันนั ้น  ทั ้งนี ้ การอนุมัติการทำรายการระหวางกันจะคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความ

สมเหตุสมผลของรายการและราคาที ่เปนไปตามราคาตลาด  นอกจากนี ้ ผู มีสวนไดสวนเสียหรืออาจขัดแยงทาง

ผลประโยชนในรายการระหวางกันจะไมสามารถเขามามีสวนรวมอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได และหาก

เปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับประกาศ คำสั่ง ขอกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต 

นโยบายการทำรายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะกำหนดตามลักษณะการคาทั่วไปโดยอางอิงกับราคา

และเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบจะเปนผูตรวจสอบความจำเปน

และความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกันดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการ

พิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถใหผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอิสระหรือผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพื่อนำไปใชประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการ

ระหวางกันของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุนตามแตกรณี 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล  

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจำปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวาขอมลู

ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญนอกจากนี้บริษัทขอรับ

รองวา 

 (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน

ในสาระสำคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล ในสวนที่เปนสาระสำคัญทั้งของ

บริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการ ปฏิบัติตามระบบดังกลาว  

(3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาวและบริษัทไดแจง

ขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 256ภ ตอผูสอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่ง

ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทำ ท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบ

ตอการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทได

มอบหมายใหนายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ และ ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ เปนผูลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไวดวย หาก

เอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ และ ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษกำกับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ี

บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  

                    ชื่อ           ตำแหนง     ลายมือชื่อ  

 

1. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัต ิ              กรรมการบริษัท   …………………………………………….. 

 

2. ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ             กรรมการบริหาร               .................................................... 

  

 
 

 

ข-ธนกฤต อจัฉรยิะสมบตั-ิ 

ข-พงศพ์ฒัน ์จติตานรุกัษ์- 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย ตลอดจนขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป ซึ่งรายงานทางการเงิน

ดังกลาวไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง

สม่ำเสมอ  และใชดุลพินิจอยางระมัดระวังจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่

สำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุน เพื่อใหมีความเชื่อมั่นตองบ

การเงินของบริษัท ดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ และสามารถปองกันการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมี

สาระสำคัญ 

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยนายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ จากบริษัท บีพีอาร 

ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่  จำกัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย โดยบริษัทฯไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง

ความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งแสดงไวใน

รายงานประจำปแลว 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความ

เสี่ยงโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว

ในรายงานประจำปแลว 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ งบ

การเงินของบริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดแสดงฐานะการเงนิ 

ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดรวมที่เปนจริงและสมเหตุผลตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

 

 

 

(ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดช)ู  
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สวนที่ 3 

 

ฐานะการเงินและ 

ผลการดำเนินงาน 
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งบการเงิน 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จำกัด 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

  



 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 

การไมแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดรับการวาจางใหตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท  สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (เดิมช่ือ 

บริษัท สตาร  ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย) (“กลุมบริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแส

เงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

และตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  สตาร สิทธิ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสำหรับป

สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ  

ขาพเจาไมสามารถแสดงความเห็นตองบการเงินรวมของบริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบ

การเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท สตาร สิทธิ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน) ดังกลาวขางตนได เน่ืองจากเรื่องท่ีกลาวไวในวรรคเกณฑ

ในการไมแสดงความเห็นมีนัยสำคัญ ขาพเจาไมสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเพื่อเปนเกณฑใน

การแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว 

เกณฑในการไมแสดงความเห็น 

1. จากการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมถึงรายการยอด

ยกมาตางๆ ณ วันตนป ขาพเจาพบขอสงสัยหลายประการท่ีพบจากการตรวจสอบดังกลาว โดยรายละเอียดเปนดังตอไปน้ี 
 

1.1  ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 เงินลงทุนใน Shenton  ซึ่งเปนบริษัทรวมในประเทศออสเตรเลยี  

จำนวนเงิน 298.5 ลานบาท เริ่มจากในป 2560 บริษัทมีการเปลี่ยนหนี้เงินกูยืมจำนวน 200 ลานบาท และเงินสด 14 ลาน

บาทรวมเปน 214 ลานบาท เปนการซื้อเงินลงทุนใน Shenton Group ประเทศออสเตรเลีย (“Shenton”) รอยละ 60 มูลคา

รวม 8 ลานเหรียญดอลลารออสเตรเลยี โดยกอนท่ีบริษัทเขาลงทุนใน Shenton บริษัท ศแบง ถือหุนใน Shenton รอยละ 90 

คิดเปนมูลคา 90 เหรียญดอลลารออสเตรเลีย และ ศแบงไดทำการเพิ่มทุนใน Shenton จำนวน 8 ลานเหรียญดอลลาร

ออสเตรเลียกอนเพื่อใหไดหุน Shenton รอยละ 100 กอนนำหุน Shenton รอยละ 60 มาขายใหแกบริษัทในราคา 8 ลาน

เหรียญดอลลารออสเตรเลีย ซึ่งเทากับวาบริษัทยอมจายลงทุนสวนเพิ่มรอยละ 100 ของ Shenton แตยอมรับสวนไดเสียใน

หุนของ Shenton รอยละ 60 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการกำจัดกากซึ่งบริษัทไมมีประสบการณในธุรกิจดังกลาวมากอน 

ขณะเดียวกันพบวาศแบง มีเงินลงทุนใน M8 SUSTAINABLE LIMITED (“M8S”) ซึ่งตอมาไดกลายเปนบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยของประเทศออสเตรเลีย ทำธุรกิจเกี่ยวกับกาก เชนกัน โดย M8S มีการกูยืมเงินจาก ศแบงเพื่อใชในการ

ดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การลงทุนใน Shenton มีมูลคารวม 298.5 ลานบาท และบันทึกคาเผื่อการดอยคา

จำนวน 288.3 ลานบาท คงเหลือสุทธิ 10.2 ลานบาท นอกจากน้ันยังพบวาเมื่อเริ่มลงทุนใน Shenton  การดำเนินงานไปได 1 

เดือน ก็เกิดขอพิพาท กับ หนวยงานของรัฐซึ่งเปนคูสัญญาท่ีใชบริการของ Shenton ทำให Shenton ตองหยุดการดำเนินการ 

เขาสูคดีความกับหนวยงานของรัฐ ผลของคดี บริษัทแพคดีท้ังศาลช้ันตนและศาลอุทธรณ  ขอสังเกตท่ีพบ บริษัทพิจารณาการ

ลงทุนใน Shenton โดยการซื้อธุรกิจจาก ศแบง การลงทุนโดยการแปลงหนี้เปนเงินลงทุน ตามเหตุการณ ศแบงลงทุนเงินสด

เพียง 90 ดอลลาร แตสามารถมีสวนไดเสียใน Shenton รอยละ 40 ขณะที่ บริษัทตองลงทุน เปนจำนวนเงินรวม 214 ลาน

บาทเพ่ือไดมาซึ่งสวนไดเสยีรอยละ 60 ท้ังน้ียังพบวา ศแบงสามารถเอาหุน Shenton ท่ีไดมารอยละ 40 และ หุน M8S ท่ีศแบ

งถือหุนอยูจำนวนหนึ่งมาเปนหลักประกันเงินกูยืมจากบรษิัทดวย นอกจากนั้น ศแบงยังมกีารโอนชื่อใหแกบริษัทเปนผูถือหุน

ใน M8S ทันที โดยบริษัทเอาหุนที่รับโอนชื่อดังกลาวไปวางเปนหลักประกันเงินกูยืมจาก บริษัท หลักทรัพย บียอนด จำกัด 
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(มหาชน) หรือ BYD ( เดิมช่ือ บริษัท หลักทรัพย เออีซี จำกัด (มหาชน) )  เขาทำนองวา บริษัทเปนตัวแทนการกูเงินจาก BYD 

มาใหศแบงกูตอ จึงทำใหเกิดขอสงสัยวาบริษัททำแบบน้ันเพ่ือเหตุใด เปนไปไดหรือไมวาบรษัิทและ ศแบง เปนกิจการท่ีมีความ

เก่ียวของกัน นอกจากน้ัน ขาพเจาพบวาบริษัทเขาทำสัญญาซื้อ Shenton กับ ศแบง ในเดือนสิงหาคม 2560 กอนท่ีบริษัทจะ

ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนใหทำสัญญาซื้อขายในเดือนกันยายน 2560 และไดรับการโอนหุนในเดือนตุลาคม 

2560 จึงเปนเหตุใหสงสัยไดวาผูบริหารของบริษัทขณะน้ันอาจกระทำความผิด ไมไดปฏิบัติหนาที่อยางระมัดระวังรอบคอบ 

หรือ ไมปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริต ไมทราบขอพิพาทเก่ียวกับเง่ือนไขบังคับกอนเริ่มดำเนินงาน และไมมีการกำหนดสิทธิเรียกรอง

ความเสียหายท่ีอาจมีอยูกอนการเขาซื้อธุรกิจตามปกติธุรกิจ ทายท่ีสุดท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 ผู

ถือหุนมีมติขายเงินลงทุนใน Shenton ใหแก W Management Limited ในราคา 17 ลานบาทและยกหน้ีใหจำนวน 6.8 ลาน

บาท 
 

1.2  ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 การจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท ตั้งแตป 2560 ถึงป 2563 โดยใช

นโยบายรวมงบการเงินของ Shenton Group ซึ่งบริษัทระบุวาเปนบริษัทยอย โดยบริษัทไมไดประเมินอำนาจการควบคุม

เบ็ดเสร็จในบริษัทดังกลาวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เรื่องงบการเงินรวม  ทั้งในแงการใชอำนาจ

ควบคุม การมีตัวแทนรวมเปนคณะกรรมการ ตามขอตกลงใน Share Purchase Agreement ระหวางบริษัทและศแบงตาม

สัญญาลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผูบริหารของบริษัทไมไดพิจารณาอำนาจควบคุมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คำ

ชี้แจงของฝายบริหารไมใชเรื่องอำนาจควบคุม เชนการถือหุน Shenton รอยละ 60 การเปลี่ยนชื่อ Shenton เปน Star 

Shenton การเยี่ยมชมกิจการรวมกับผูสอบบัญชี การเขามีสวนเจรจาไกลเกลี่ยคดีพิพาทหลายครั้ง ลวนแลวแตไมใชการ

ประเมินอำนาจการควบคุมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อยางไรก็ดี ผูบริหารของบริษัทมีความพยายามจะเพ่ิม

จำนวนกรรมการเขาไปหลังผูสอบบัญชีมีขอสังเกต แตเมื่อพิจารณาเหตุการณขาพเจาเห็นวานาจะเปนการพยายามแกไข

โตแยงขอสังเกตเน่ืองจากบุคคลท่ีสงไปดำรงตำแหนงเปนบุคลากรในบริษัทและยังปฏิบัติงานเปนหลักในประเทศไทย 
 

1.3 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 ในเดือนเมษายน 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท สิทธิ อินเตอร

เนช่ันแนล จำกัด (“บริษัทสิทธิ”) โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนแลกกับเงินลงทุนในบริษัท สิทธิ รอยละ 40 พิจารณามูลคาเงิน

ลงทุนจากกระแสเงินสดรับคิดลด ขาพเจาไมพบวามีทำ Due diligence เพื่อศึกษากอนลงทุน โดยปรากฎวาหลังการรวม

ลงทุนใน บริษัทสิทธิ  การดำเนินงานของสิทธิไมไดเปนไปตามแผนท่ีประเมินมูลคากิจการ การดำเนินงานไมมีกระแสเงินสดรบั

จากการดำเนินงาน อีกท้ังบริษัทยังตองใหเงินกูยืมแกบริษัทสิทธิจำนวนหน่ึงเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน นอกจากน้ันขาพเจา

ยังพบวาทุนจดทะเบียนของสิทธิ ไมมีการจายชำระจริง โดยบันทึกเปนเงินใหกูยืมแกกรรมการ  

 

1.4  ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 เงินใหกูยืมแกกิจการอื่นยอดคงเหลือจำนวนเงิน 35.0 ลานบาท 

บริษัทมีการใหความชวยเหลือทางการเงินจำนวนมากแกกิจการอ่ืน ไดแกเงินใหกูยืมแก บริษัท เอ็มแปด โฮลดิ้ง จำกัด (เดิมช่ือ 

บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอรยี จำกัด) (“ศแบง”) เปนเวลานานตั้งแตป 2560 ถึงปจจุบัน มีจำนวนเงินสูงถึง 315.5 

ลานบาท โดยการพิจารณาหลักประกันคือ เช็คสั่งจายลงวันท่ีลวงหนา การค้ำประกันสวนบุคคล  การใหสิทธิแปลงหน้ีเปนทุน 

แตตอมามีการยกเลิกสิทธิแปลงหนี ้เปนทุน เปลี ่ยนเปนการนำหลักทรัพยตราสารทุน หุ นของบริษัทในตางประเทศ 

(“Shenton”) และหุนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศออสเตรเลีย (“M8 Sustainable”) ซึ่งมูลคาหลักประกัน

ไมครอบคลุมหนี้เงินใหกูยืม แตผูบริหารของบริษัทยังมีการอนุมัติรายการตออายุเงินใหกูยืมอยางตอเนื่องโดยไมไดพิจารณา

เรียกหลักประกันเพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลมุความเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินใหกูยืมดังกลาวมียอดคงเหลือจำนวนเงิน 

35.0 ลานบาททำใหบริษัทตองมีการบันทึกคาเผื ่อการดอยคาจำนวน 23.1 ลานบาท หลังจากหักลบมูลคายุติธรรมของ

หลักประกัน 
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1.5  ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 เงินใหกูยืมแก บริษัท บริษัท เอพี รุงเรือง จำกัด (“APR”) (เดิมช่ือ 

บริษัท เอเชีย แคปปตอล แมนเนจเมนท จำกัด) (“ACM”) เปนจำนวนมาก รวมทั้งมีการขยายระยะเวลาหรือตออายุเงินให

กูยืมตลอดเวลา หลักประกันคือเช็คสั่งจายลงวันท่ีลวงหนา ขณะท่ีเช็คสั่งจายไมสามารถระบุช่ือผูสั่งจายเช็ควาคือบุคคลใด และ

การค้ำประกันโดยกรรมการบริษัท APR และหุนของ APR จำนวนหนึ่ง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนคง

คาง 64.5 ลานบาท บริษัทบันทึกคาเผื่อดอยคาทั้งจำนวน และมีการติดตามหนี้โดยนัดหมายกรรมการบริษัท APR มาเจรจา 

ปรากฎวาไมมาตามที่เรียกและบริษัทก็ไมไดดำเนินการใดๆ ผูบริหารของบรษิัทพิจารณาใหเงินกูแก APR ทั้งที่หลักประกันไม

นาจะครอบคลุมความเสี่ยง แตก็มีการอนุมัติตออายุกันเสมอมา ทั้งนี ้ผู สอบบัญชีคนกอน ไดรายงานขอสังเกตเกี ่ยวกับ

พฤติการณตาม มาตรา 89/25 วาไมพบหลักฐานเก่ียวกับการพิจารณาฐานะการเงินของผูกู   ขาพเจาพบขอสังเกตเพ่ิมเติมวา

ที่ตั้งจดทะเบียนของ APR  และ บริษัทพีเพิล โซไซตี้ (“บริษัท พีเพิล”)  เปนที่เดียวกัน แสดงใหเห็นวา ทั้งสองบริษัทอาจมี

ความเกี่ยวของกัน ทั้งนี้ไดมีการยายที่ตั้งบริษัท พีเพิล ออกไปภายหลังขาพเจาไดชี้แจงขอสังเกต ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 มีจำนวนคงคาง 27.5 ลานบาท อยางไรก็ดี บริษัทไดรับชำระคืนแลวท้ังจำนวนเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2565 
 

1.6  ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 ลูกหนี้คดคีวามบริษัท เพ็ชรเงิน 108 จำกัด จำนวน 41.5 ลานบาท 

และดอกเบี้ยคางรับจำนวน 6.6 ลานบาท รวมเปนเงิน 48.1 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการยกเลิกสัญญาจางชวงเหมากอสราง

โครงการพีเพ้ิลปารค คอมมูนิตี้มอลล ทำใหเงินท่ีจายงวดงานใหผูรับเหมาชวงเกินกวางานท่ีทำไดจริง จึงมีการฟองรองเรียกคืน

เงินงวดงานที่จายเกินไปคืนในป 2561 ตอมาในเดือนมกราคม 2563 ศาลพิพากษาใหบริษัทชนะคดี ผูบริหารของบริษัทไม

สามารถอธิบายไดวาทำไมจึงจายคางวดงานเกินกวาที่สงมอบงาน และเหตุใดบริษัทจึงบันทึกคาเผื่อการดอยคาตามสวน

สินทรัพยสุทธิตามงบการเงินของบริษัท เพ็ชรเงิน 108 จำกัด ทั้งนี้ผูสอบบัญชีคนกอน ไดเคยรายงานขอสังเกตเกี่ยวกับ

พฤติการณตาม มาตรา 89/25 สำหรับเรื่องดังกลาว 
 

1.7 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 บริษัทยอย ไดแก บริษัท สตาร เมด โซลูชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท 

สตาร มีเดีย กรุป จำกัด) มีการทำสัญญาซื้อขายตูกาแฟสำเร็จรูปกับ บริษัท มาดี พรีเมี่ยม จำกัด มูลคาสัญญา 26.75 ลาน

บาท โดยมีการจายเงินมัดจำรอยละ 20 เปนเงิน 5.4 ลานบาท ขณะท่ี สัญญาท่ีตกลงกับการวางตู กับบริษัท เชิญยิ้มกาแฟไทย 

จำกัด ซึ่งยังไมมีการตกลงกันอยางเปนทางการ ขาพเจาพบวาบริษัทยอยทำสัญญาสั่งทำตูกอนการวางแผนการขาย 
 

1.8 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 บริษัท สตาร เมด โซลูชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สตาร มีเดีย กรุป 

จำกัด) ไดจายเงนิในการลงทุนทำภาพยนตร กับบริษัท ไอยารา แอนนิเมชั่น แอนด สตูดิโอ จำกัด จำนวน 10 ลานบาท ซึ่งมี

การตกลงวาบริษัทยอยจะไดรับผลตอบแทนจำนวนรอยละ 50 ขาพเจาพบวาผูบริหารของบริษัทไมมีการประเมนิความเสีย่ง

จากการลงทุน และการรับคืนผลตอบแทน  
 

1.9 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 ลูกหน้ีเช็คคืน บริษัท ที. แฟมิลี่ เวอรคเคอร จำกัด (“ทีแฟมิลี่”) จาก

การที่บริษัทขายอุปกรณกอสรางใหแกทีแฟมิลี่ จำนวน 8.8 ลานบาท บริษัทมีการฟองดำเนินดคดีเช็คกับ ทีแฟมิลี่ แตมีการ

เจรจาใหผอนชำระกันมาตลอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือ 7.5 ลานบาท ลูกหนี้แทบไมจายชำระตามที่ตกลง 

บริษัทบันทึกคาเผื่อการดอยคาเต็มจำนวนแลว ขาพเจาใหสังเกตวาการดำเนินการติดตามหนี้ของบริษัท โดยการเจรจาและ

ขยายเวลาใหแกลูกหน้ี และไมไดรับชำระหน้ีคืนในเวลาตอมา 

จากปจจัยดังกลาวขางตนตามที่กลาวไวใน 1.1 ถึง 1.9 เปนขอบงชี ้ที ่อาจแสดงถึงพฤติการณอันควรสงสัยวา กรรมการ 

ผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทไดกระทำความผิดตามความในบทบัญญัติของกฎหมาย มาตรา 

89/25 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ดังนั้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ขาพเจาจึงได
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รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อใหทราบและใหคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมและ

รายงานผลการตรวจสอบแกขาพเจาและสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับ

แจงจากขาพเจา  ทั้งนี้ เรื่องดังกลาวอยูระหวางการดำเนินการตรวจสอบ ดังนั้น ขาพเจาจึงไมสามารถสรุปไดวามีรายการ

ปรับปรุงใดๆท่ีอาจจำเปนตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

2. ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนใน Shenton ในประเทศ

ออสเตรเลียและเงินลงทุนในสิทธิซึ่งเปนบริษัทรวม มูลคาราคาทุนจำนวน 298.5 ลานบาทและ 153.3 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่ง

แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย บริษัทยังไมไดบันทึกสวนไดเสียจากเงินลงทุนทั้งสองดังกลาว เนื่องจากบริษัทยังไมไดรับงบ

การเงินท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวม ขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใหเปนท่ีพอใจในเงินลงทุน

ในบริษัทรวมดังกลาวได 

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 

ขาพเจาขอใหสังเกตตอเหตุการณตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 บริษัทไดเขา

ซื้อหุนสามัญของบริษัท สิทธิ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด จำนวนรอยละ 40 จากผูถือหุนเดิมซึ่งบริษัทชำระคาหุนโดยการออกหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 

70,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายเพื่อการแลกหุน ในราคาหุนละ 2.00 บาท รวมเปนเงิน

ท้ังสิ้น 140.0 ลานบาท ในปจจุบันบริษัทอยูระหวางดำเนินการใหมีการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีไดมา ณ วัน

ซื้อกิจการซึ่งจะถูกดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับจากวันท่ีซื้อกิจการตามท่ีกำหนดไวในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 ดังน้ันคาความนิยมท่ีเกิดจากราคาซื้อสวนท่ีเกินกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิจะถูกรวมอยู

ในมูลคาตามบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม อยางไรก็ตามในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคานี้ บริษัทจะทำการปรับปรุง

มูลคาของ คาความนิยมที่ถูกรวมอยูในมูลคาตามบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม หรือรับรูกำไรจากการซื้อในราคาต่ำกวามูลคา

ยุติธรรม หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีไดรับมาดังกลาวมีผลแตกตางจากมูลคาตามบัญชีอยางเปนสาระสำคัญ 

เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 ตลาดหลักทรัพยฯ พิจารณาการเขาขายอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทมีการหยุดประกอบกิจการท้ังหมด

หรือเกือบทั้งหมด เนื่องจากไดรับแจงจากบริษัทวาการหยุดดำเนินธุรกิจจำหนายและใหบริการงานดานวิศวกรรม สื่อ และ

ประชาสัมพันธ และตู กาแฟหยอดเหรียญ ซึ ่งเปนธุรกิจทั ้งหมด หรือเกือบทั ้งหมดของบริษัทนั ้น ไดผานการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท และเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอบังคับบริษัทแลว ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพยฯ จะใหระยะเวลาบริษัท

ในการแกไขเหตุเพิกถอนใหหมดไปภายใน 3 ป นับตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 ซึ่งกำหนดเปน 3 ระยะ โดยแตละระยะมีเวลา 1 

ป 

ขาพเจาไมมีเง่ือนไขในเรื่องท่ีกลาวขางตน 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมของบริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร 

สิทธิ โซลูชั ่น จำกัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กอนการปรับปรุงและการจัดประเภทใหมที ่แสดงเปนขอมูล

เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซึ่งไดเสนอรายงานการตรวจสอบลงวันท่ี 1 มีนาคม 2564 โดยแสดงความเห็นอยาง

มีเงื ่อนไขตองบการเงินดังกลาววาไมสามารถตรวจสอบใหแนใจวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวรของบริษัท Star 

Shenton Energy Pty Ltd.ในประเทศออสเตรเลียไดรับรูคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย คิดเปนจำนวนเงิน 148.84 ลาน

บาท (6.50 ลานเหรียญออสเตรเลีย) โดยพิจารณาจากราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ (บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ 
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จำกัด ) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ตามวิธีมูลคาตลาด (Market value) ซึ่งคำนวณจากตนทุนทดแทนหัก คาเสื่อมราคา

สะสม และปจจัยอ่ืนท่ีอาจเก่ียวของกับมูลคาตลาด ไดแก แนวทางการเปลี่ยนแปลงเปาหมายการกำจัดขยะจากเดิมมาเปนขยะ

อินทรีย ( FOGO ) ตลอดจนสถานการณโควิด 19 ในปจจุบัน อยางไรก็ตาม ขณะนี้ บริษัทอยูระหวางการพิจารณา เจรจา

เกี่ยวกับการขายหุนบริษัทยอยดังกลาว และมีผูสนใจทำ Letter of Intend มายังบริษัท ซึ่งอยูระหวางทำ Due diligence 

ความคืบหนาถึงปจจุบันยังอยูระหวางการดำเนินการศึกษาขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ ดังนั้นจึงไมสามารถตรวจสอบใหแนใจวา

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หลังปรับปรุงเปนมูลคาตลาดตามวิธีขางตน จะเปนราคาท่ีแตกตางจากราคาขายจริงหรือไม และ

อาจมีรายการปรับปรุงที ่จำเปนหรือไม และมีวรรคเนนเกี ่ยวกับ 1) ความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี ่ยวของกับการ

ดำเนินงานของกลุมบริษัท 2) การใชขอผอนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื ่อรองรับผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 3) คดีความฟองรองผูรับเหมาชวงที่ผิดสัญญา ซึ่งศาลพิพากษาให

บริษัทชนะคดี และ 4) เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอ่ืน 2 แหง 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลตองบการเงิน 

 ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำงบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 ในการจัดทำงบการเงิน  ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง เปดเผย

เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเน่ืองเวนแต

ผูบริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเน่ืองตอไปได  

ผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลมีหนาท่ีในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

อยางไรก็ตามเนื่องจากเรื่องที่กลาวในวรรคเกณฑในการไมแสดงความเห็น ขาพเจาไมสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

เหมาะสมอยางเพียงพอเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวได 

ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพ ในสวนท่ี

เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินและขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆซึ่งเปนไปตามขอกำหนด

เหลาน้ี 

(นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4165 

บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่  จำกัด 

กรุงเทพมหานคร 

25 กุมภาพันธ 2565 



 

บริษัท สตาร สิทธิ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน)                                                                          94                                                 STAR SITTHI SOULUTION  PLC.  
 

 บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564 

       (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 

 2564 

2563 

“จัดประเภทใหม” 

2562 

“จัดประเภทใหม” 2564 

2563 

“จัดประเภทใหม” 

2562 

“จัดประเภทใหม” 

 หมายเหต ุ  "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"  "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" 

สินทรัพย        

สินทรัพยหมุนเวยีน        

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 8 20,031,923 14,538,191 557,735 11,563,420 14,397,776 354,000 

ลูกหนีก้ารคาและลูกหนีอ้ื่น 7,9 6,447,931 14,966,026 136,838,606 6,707,449 9,271,961 136,869,057 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน 7,10 44,407,642 48,236,445 293,750,000 44,407,642 53,847,445 293,750,000 

สินทรัพยหมนุเวียนอืน่  90,700 2,549,695 533,067 88,031 2,549,099 446,203 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  70,978,196 80,290,357 431,679,408 62,766,542 80,066,281 431,419,260 

สินทรัพยไมหมุนเวียน        

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 - - - 10,000,000 15,000,000 15,000,000 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 12 163,474,059 45,626,362 51,128,155 163,474,059 45,409,619 54,600,303 

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 13 1,527,075 2,134,027 1,709,225 1,526,718 2,130,341 1,689,390 

สินทรัพยสิทธกิารใช 14 2,485,284 3,905,447 - 2,485,284 3,905,447 - 

สินทรัพยไมมีตัวตน 15 56,029 15,393 18,193 56,029 15,393 18,193 

สินทรัพยทางการเงินไมหมนุเวยีนอื่น 16 - 5,000,000 - - - - 

สินทรัพยไมหมนุเวียนอืน่  3,127,828 2,802,916 2,824,648 2,789,456 2,579,035 2,579,295 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  170,670,275 59,484,145 5,568,0221 180,331,546 69,039,835 73,887,181 

รวมสินทรัพย  241,648,471 139,774,502 487,359,629 243,098,088 149,106,116 505,306,441 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) และบริษทัยอย  

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 

       (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

2564 

2563 

“จัดประเภทใหม” 

2562 

“จัดประเภทใหม” 2564 

2563 

“จัดประเภทใหม” 

2562 

“จัดประเภทใหม” 

 
หมายเหตุ 

 
"ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" 

 
"ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน        

หน้ีสินหมุนเวียน        

เงินกูยืมระยะสั้น 17 18,949,382 77,754,238 139,769,989 18,949,382 77,754,238 139,769,989 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่ 18 1,156,770 2,250,782 30,833,195 1,084,147 2,175,418 30,770,950 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 7 - - - - 9,100,000 14,450,000 

ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนสำหรับผลประโยชนพนกังาน 19 - 540.000 540.000 - 540.000 540.000 

หนี้สินตามสัญญาเชาสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึง่ป 14 1,255,541 1,165,182 - 1,255,541 1,165,182 - 

หนี้สินหมนุเวียนอื่น  - - 61,960 - - 61,960 

รวมหนี้สินหมนุเวียน  21,361,693 81,710,202 171,205,144 21,289,070 90,734,838 185,592,899 

หน้ีสินไมหมุนเวียน        

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 14 947,728 2,203,269 - 947,728 2,203,269 - 

ประมาณการหนีส้ินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงาน 19 841,002 743,643 528,590 841,002 743,643 528,590 

หนี้สินไมหมนุเวียนอื่น  675,013 675,013 - 675,013 675,013 - 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  2,463,743 3,621,925 528,590 2,463,743 3,621,925 528,590 

รวมหนี้สิน  23,825,436 85,332,127 171,733,734 23,752,813 94,356,763 186,121,489 

        

สวนของผูถือหุน        

ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มลูคาหุนละ 0.70 บาท        

ทุนจดทะเบียน - 340,909,972 หุน  มูลคาหุนละ 0.70 บาท ในป 2564        

และ 461,364,245 หุน  มูลคาหุนละ 0.70 บาทในป 2563 และ 2562 20 238,636,980 322,954,972 322,954,972 238,636,980 322,954,972 322,954,972 

ทุนท่ีออกและชำระเต็มมูลคาแลว - 340,909,972 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท        

ในป 2564 และ 270,909,972  หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท ในป 2563 และ        

270,909,497  หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท ในป 2562 20 238,636,980 189,636,980 189,636,648 238,636,980 189,636,980 189,636,648 

สวนเกินมลูคาหุนสามัญ 20 405,436,347 304,636,347 304,634,779 405,436,347 304,636,347 304,634,779 

กำไร (ขาดทุน) สะสม        

จัดสรรแลว        
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ทุนสำรองตามกฎหมาย  1,517,887 1,517,887 1,517,887 1,517,887 1,517,887 1,517,887 

ยังไมไดจัดสรร  (388,418,904) (401,999,564) (136,596,356) (426,245,939) (441,041,861) (176,604,362) 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  (39,349,275) (39,349,275) (43,567,063) - - - 

รวมสวนของบริษัทใหญ  217,823,035 54,442,375 315,625,895 219,345,275 54,749,353 319,184,952 

สวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม  - - - - - - 

รวมสวนของผูถือหุน  217,823,035 54,442,375 315,625,895 219,345,275 54,749,353 319,184,952 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  241,648,471 139,774,502 487,359,629 243,098,088 149,106,116 505,306,441 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) และบริษทัยอย  

งบกำไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สำหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 - 2564 

      

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

 หมายเหต ุ  "ปรับปรุงใหม"  "ปรับปรุงใหม" 

รายได      

รายไดจากการใหบรกิาร  - 1,876,119 - 1,876,119 

กลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึน้  92,204,562 50,000 92,204,562 50,000 

รายไดอืน่  8,961,970 26,480,307 9,685,290 26,480,074 

รวมรายได  101,166,532 28,406,426 101,889,852 28,406,193 

คาใชจาย 22     

คาใชจายในการบริหารและทัว่ไป  33,351,567 21,619,163 21,963,590 21,182,118 

ผลขาดทนุดานเครดติที่คาดวาจะเกิดขึ้น  9,960,423 163,964,303 21,326,648 163,964,303 

ขาดทนุจากการดอยคาเงินจายลวงหนาคาสินคา  5,350,000 - - - 

ขาดทนุจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 12 35,473,693 - 40,256,949 93,350,389 

รวมคาใชจาย  8,4135,683 185,583,466 83,547,187 278,496,810 

กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน  17,030,849 (157,177,040) 18,342,665 (250,090,617) 

ตนทนุทางการเงิน  (4,042,644) (14,346,882) (4,139,198) (14,346,882) 

สวนแบงขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทรวม 12 - (93,879,286) - - 

กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได  12,988,205 (265,403,208) 14,203,467 (264,437,499) 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 21 - - - - 

กำไร(ขาดทุน)สำหรับป  12,988,205 (265,403,208) 14,203,467 (264,437,499) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี      
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  

    
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน  - 4,217,788 - - 

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  - 4,217,788 - - 

รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง      
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตรประกันภัย      
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สำหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน  592,455 - 592,455 - 

รวมรายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  592,455 - 592,455 - 

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสำหรับป-สุทธจิากภาษี  592,455 4,217,788 592,455 - 

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  13,580,660 (261,185,420) 14,795,922 (264,437,499) 

      
การแบงปนกำไร(ขาดทุน)      
สวนทีเ่ปนของบริษัทใหญ  12,988,205 (265,403,208) 14,203,467 (264,437,499) 

สวนทีเ่ปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม  - - - - 

  12,988,205 (265,403,208) 14,203,467 (264,437,499) 

      

การแบงปนกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม      

สวนทีเ่ปนของบริษัทใหญ  13,580,660 (261,185,420) 14,795,922 (264,437,499) 

สวนทีเ่ปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม  - - - - 

  13,580,660 (261,185,420) 14,795,922 (264,437,499) 

      

กำไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท)  0.04 (0.98) 0.04 (0.98) 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สำหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 - 2564 
          (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

  สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ   

      องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน     

    กำไร (ขาดทุน) สะสม  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

  ทุนที่ออก  จัดสรรเพื่อ  ผลตางจากการแปลงคา รวม รวมสวนของ สวนของ  

  และชำระ สวนเกิน เปนสำรอง ยังไมไดจัดสรร งบการเงินที่เปน องคประกอบอื่น ผูถือหุน สวนไดเสียที ่ รวม 

 หมายเหตุ เต็มมลูคาแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เงินตราตางประเทศ ของสวนของผูถือหุน บริษัทใหญ ไมมีอำนาจควบคุม สวนของผูถือหุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีเคยรายงานไว  189,636,648 304,634,779 1,517,887 (136,731,469) (48,093,045) (48,093,045) 310,964,800 34,085,437 345,050,237 

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบญัชี 6 - - - 135,113 4,525,982 4,525,982 4,661,095 (34,085,437) (29,424,342) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปรับปรุงใหม  189,636,648 304,634,779 1,517,887 (136,596,356) (43,567,063) (43,567,063) 315,625,895 - 315,625,895 

รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน           

เพิ่มทุนหุนสามัญ 20 332 1,568 - - - - 1,900 - 1,900 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน  332 1,568 - - - - 1,900 - 1,900 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรบัป           

ขาดทุนสำหรับป  - - - (265,403,208) - - (265,403,208) - (265,403,208) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  - - - - 4,217,788 4,217,788 4,217,788 - 4,217,788 

รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป  - - - (265,403,208) 4,217,788 4,217,788 (261,185,420) - (261,185,420) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  189,636,980 304,636,347 1,517,887 (401,999,564) (39,349,275) (39,349,275) 54,442,375 - 54,442,375 

           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีเคยรายงานไว  189,636,980 304,636,347 1,517,887 (385,793,269) (43,875,255) (43,875,255) 66,122,690 30,418,890 96,541,580 

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบญัชี 6 - - - (16,206,295) 4,525,980 4,525,980 (11,680,315) (30,418,890) (42,099,205) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ปรับปรุงใหม  189,636,980 304,636,347 1,517,887 (401,999,564) (39,349,275) (39,349,275) 54,442,375 - 54,442,375 

รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน           

เพิ่มทุนหุนสามัญ 20 49,000,000 100,800,000 - - - - 149,800,000 - 149,800,000 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน  49,000,000 100,800,000 - - - - 149,800,000 - 149,800,000 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรบัป           

กำไรสำหรบัป  - - - 12,988,205 - - 12,988,205 - 12,988,205 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  - - - 592,455 - - 592,455 - 592,455 

รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป  - - - 13,580,660 - - 13,580,660 - 13,580,660 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  238,636,980 405,436,347 1,517,887 (388,418,904) (39,349,275) (39,349,275) 217,823,035 - 217,823,035 

 

 



 

บริษัท สตาร สิทธิ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน)                                                                          100                                                 STAR SITTHI SOULUTION  PLC.  
 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ) 

สำหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 – 2564 
      (หนวย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
 

  กำไร (ขาดทุน) สะสม  
  ทุนที่ออกและชำระ สวนเกิน จัดสรรเพื่อเปน ยังไมไดจัดสรร รวมสวนของ 

 หมายเหตุ ที่ออกและเต็มมูลคาแลว มูลคาหุนสามัญ สำรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ผูถือหุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีเคยรายงานไว  189,636,648 304,634,779 1,517,887 (182,662,554) 313,126,760 

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบญัชี 6 - - - 6,058,192 6,058,192 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปรับปรุงใหม  189,636,648 304,634,779 1,517,887 (176,604,362) 319,184,952 

รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน       

เพิ่มทุนหุนสามัญ 20 332 1,568 - - 1,900 

รวมรายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน  332 1,568 - - 1,900 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป       

ขาดทุนสำหรับป  - - - (264,437,499) (264,437,499) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  - - - - - 

รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป  - - - (264,437,499) (264,437,499) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  189,636,980 304,636,347 1,517,887 (441,041,861) 54,749,353 

       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีเคยรายงานไว  189,636,980 304,636,347 1,517,887 (429,361,546) 66,429,668 

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบญัชี 6 - - - (11,680,315) (11,680,315) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ปรับปรุงใหม  189,636,980 304,636,347 1,517,887 (441,041,861) 54,749,353 

รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน       

เพิ่มทุนหุนสามัญ 20 49,000,000 100,800,000 - - 149,800,000 

รวมรายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน  49,000,000 100,800,000 - - 149,800,000 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป       

กำไรสำหรบัป  - - - 14,203,467 14,203,467 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  - - - 592,455 592,455 

รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป  - - - 14,795,922 14,795,922 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  238636980 405436347 1,517,887 (426,245,939) 219,345,275 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

งบกระแสเงินสด 

สำหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 – 2564 
      

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

   "ปรับปรุงใหม"  "ปรับปรุงใหม" 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน     

กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 12,988,205 (265,403,208) 14,203,467 (264,437,499) 

ปรับปรุงดวย     

คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 2,163,570 1,086,097 2,160,240 1,069,948 

กลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (92,204,562) (50,000) (92,204,562) (50,000) 

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 9,960,423 163,964,303 21,326,648 163,964,303 

ขาดทุนจากการดอยคาเงินจายลวงหนาคาสินคา 5,350,000 - - - 

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 35,473,693 - 40,256,949 93,350,389 

ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 10,000,000 - - - 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม - 93,879,286 - - 

ประมาณการหน้ีสินสำหรับผลประโยชนพนักงาน 247,814 215,053 247,814 215,053 

ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 235,956 1,108 235,956 1,108 

ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินทรัพย - 333,824 - 333,824 

ขาดทุนจากการตัดจำหนายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย - 359,024 - 250,933 

ตนทุนทางการเงิน 4,042,644 14,346,882 4,139,198 14,346,882 

ดอกเบี้ยรับ (7,974,649) (23,163,844) (8,728,969) (23,163,611) 

ขาดทุนจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดำเนินงาน (19,716,906) (14,431,475) (18,363,259) (14,118,670) 

สินทรัพยดำเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)     

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น (7,030,409) (8,748,976) (7,411,459) (2,996,796) 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 104,363 (2,328,179) 133,488 (2,327,829) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 136,443 (394,520) - (394,520) 

หน้ีสินดำเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)     

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (823,796) (27,521,587) (821,054) (27,562,370) 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - (61,960) - (61,960) 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (98,000) - (98,000) - 

เงินสดจายจากการดำเนินงาน (27,428,305) (53,486,697) (26,560,284) (47,462,145) 

จายภาษีเงินได (79,471) (210,421) (78,122) (210,420) 

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมดำเนินงาน (27,507,776) (53,697,118) (26,638,406) (47,672,565) 
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บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สำหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 – 2564 
      

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

   "ปรับปรุงใหม"  "ปรับปรุงใหม" 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 6,835,092 21,042,212 6,834,187 21,041,979 

เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน (5,000,000) - (10,000,000) (5,611,000) 

เงินสดรับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น 101,550,000 129,700,000 101,550,000 129,700,000 

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,193,810) - (1,193,810) - 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอืน่เพิ่มข้ึน (5,000,000) (5,000,000) - - 

เงินสดจายซื้ออุปกรณ (123,891) (1,368,536) (123,891) (1,368,536) 

เงินสดจายซื้อสินทรัพยสิทธิการใช - (57,420) - (57,420) 

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (53,200) - (53,200) - 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 97,014,191 144,316,256 97,013,286 143,705,023 

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินสดจายดอกเบ้ีย (2,634,603) (13,296,062) (2,731,156) (13,296,062) 

เงินกูยืมระยะสั้นลดลง (60,000,000) (63,000,000) (60,000,000) (63,000,000) 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกจิการท่ีเกี่ยวของกันลดลง - - (9,100,000) (5,350,000) 

จายชำระหนี้สนิตามสัญญาเชา (1,378,080) (344,520) (1,378,080) (344,520) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ - 1,900 - 1,900 

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน (64,012,683) (76,638,682) (73,209,236) (81,988,682) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 5,493,732 13,980,456 (2,834,356) 14,043,776 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 14,538,191 557,735 14,397,776 354,000 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิน้ป 20,031,923 14,538,191 11,563,420 14,397,776 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมตัิใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมือ่

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 
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ขอมูลท่ัวไป 
 

บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทร ัพย  เอ ็ม เอ ไอ เม ื ่อเด ือนกันยายน 2548 และที ่ต ั ้งสำนักงานใหญของบร ิษ ัทและบร ิษ ัทย อยอยู  เลขท ี ่  486  

โครงการพีเพิล พารค หองเลขท่ี อี2-302 ช้ัน 3 ตึก อี2 ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศ

ไทย 

เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2565 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทกับกระทรวงพาณิชย จาก “บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค 

จำกัด (มหาชน)” เปน “บริษัท สตาร สิทธิ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนช่ือยอหลักทรัพยจากเดิม “STAR” เปน “SSS” 

 

กลุมบริษัทดำเนินธุรกิจดังน้ี 

1) ธุรกิจจำหนายและใหบริการงานดานวิศวกรรม 

2) ธุรกิจการรวมลงทุน 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ที ่ปจจุบันยังมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ 

สถานการณดังกลาวอาจนำมาซึ่งความไมแนนอนและผลกระทบตอสภาพแวดลอมของการดำเนินธุรกิจ ฝายบริหารของกลุมบริษัท

ติดตามความคืบหนาของสถานการณดังกลาวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหนี้สนิ

และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ฝายบริหารไดใชประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นตาง ๆ เมื่อสถานการณมีการ

เปลี่ยนแปลง 

1. การดำเนินงานตอเนื่อง 
 

ตามงบการเงินรวม กลุมบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนติดตอกันและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ และจากการท่ีเมื่อ

วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 ตลาดหลักทรัพยฯ พิจารณาการเขาขายอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทมีการหยุดประกอบกิจการท้ังหมดหรือ

เกือบทั้งหมด ซึ่งบริษัทอยูระหวางการแกไขแผนการดำเนินงานธุรกิจ และผูบริหารเชื่อวากลุมบริษัทจะสามารถดำเนินงานตอเนื่อง

ตอไปได ปจจัยดังกลาวขางตนทำใหมีขอสงสัยเก่ียวกับความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเน่ือง              งบการเงิน

ของบริษัทไดจัดทำขึ้นภายใตขอสมมติฐานที่บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติอยางตอเนื่อง จึงไมรวมถึงรายการปรับปรุงตางๆ

เกี่ยวกับมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืนและมูลคาหนี้สินที่กลุมบริษัทจะตองชำระ ตลอดจนไมไดจัดประเภทรายการดังกลาวท่ี

อาจจำเปนในกรณีท่ีกลุมบริษัทไมสามารถดำเนินกิจการตอไป 

2. เกณฑการจัดทำงบการเงิน 
 

3.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

รวมท้ังกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ 

งบการเงินนำเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทำเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได

จัดทำข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
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งบการเงินแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานของกลุมบริษัท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมกีารปด

เศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือแสดงเปนหลักพันบาทหรือหลักลานบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน 

3.2 เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม 

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดรวมบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ที่บริษัทมีอำนาจ

ควบคุมหรือถือหุนท้ังทางตรงและทางออมในบริษัท ดังตอไปน้ี 

 

      สัดสวนการถือหุน 

      ท้ังทางตรงและทางออม 

    จัดตั้งข้ึนใน  ของบริษัท (รอยละ) 

ช่ือบริษัท  ลักษณะธุรกิจ  ประเทศ  2564  2563 

บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัท)         

บริษัท สตาร เมด โซลูช่ัน จำกัด  

(เดิมช่ือ บริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัด*)  

 จำหนายสินคาทางเภสัชกรรม

และทางการแพทย และ

เวชภัณฑ 

 ไทย  100  100 

บริษัท สตาร เทค โซลูช่ัน จำกัด  

(เดิมช่ือ บริษัท สตาร เกมส จำกัด*) 

 ดำเนินธุรกิจเก่ียวกับโครงการ     

ฟนเทคตางๆ 

 ไทย  100  100 

 

*บริษัท สตาร เกมส จำกัดและบริษัท สตาร มีเดีย กรุป จำกัดไดจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อและวัตถุประสงคการดำเนินธุรกิจ       

กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 และวันท่ี 22 มิถุนายน 2564 ตามลำดับ  

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน  
 

กลุมบริษัทไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่ง

มีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดย

สวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน  
 

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมผีลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท 
 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี         

1 มกราคม 2565 
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมข้ึีน

เพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ

ทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการใหขอผอนปรนในทางปฏิบัติหรือขอยกเวนช่ัวคราวกับผูใชมาตรฐาน 



 

 บริษัท สตาร สิทธิ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน)                         105                          STAR SITTHI SOULUTION  PLC.  

 

ฝายบริหารของบริษัทเช่ือวาการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท 
 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 
 

การจัดทำงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

การรวมธุรกิจ  

บริษัทบันทึกบัญชสีำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อเมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุมบริษัท ยกเวนในกรณีที่เปนการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกัน 

การควบคุม หมายถึง อำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการเพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรม

ของกิจการน้ัน ในการพิจารณาอำนาจในการควบคุม กลุมบริษัทและบริษัทตองนำสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดและสามารถใช

สิทธิไดมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อกิจการคือวันที่มีการโอนอำนาจในการควบคุมนั้นไปยังผูซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อกิจการและ

การโอนอำนาจควบคุมจากฝายหน่ึงไปอีกฝายหน่ึงตองใชดุลยพินิจเขามาเก่ียวของ 

บริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใชวิธีการซื้อสิ่งตอบแทนที่โอนใหสำหรับการซื้อบริษัทยอยตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ีผูซื้อโอนใหและหน้ีสินท่ีกอข้ึนและสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนท่ีออกโดยกลุมบริษัท รวมถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย 

หรือหน้ีสินท่ีคาดวาจะตองจายชำระ ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซื้อจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดข้ึน และวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพย

และหนี้สินที่ไดมาที่ระบุไดและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง 

บริษัทวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรม หรือ มูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซื้อ

ตามสัดสวนของหุนท่ีถือ 

ในกรณีท่ีมูลคาสิ่งตอบแทนท่ีโอนให และมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของสวน

ไดเสียในสวนของผูถือหุนของผูถูกซื้อท่ีผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจมากกวามูลคาสุทธิ ณ วันท่ีซื้อของสินทรัพยท่ีไดมาท่ีระบุไดและ

หนี้สินที่รับมา บริษัทจะรับรูเปนคาความนิยม หากมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนให และมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมในผูถกูซื้อ 

และมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนของผูถูกซื้อท่ีผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจนอยกวามูลคาราคา

ยุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยเน่ืองจากมีการตอรองราคาซื้อ บริษัทจะรับรูสวนตางโดยตรงไปยังกำไรหรือขาดทุน 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผัน

แปรจากการเกี ่ยวของกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอำนาจเหนือกิจการนั้นทำใหเกิดผลกระทบตอจำนวนเงิน

ผลตอบแทนของกลุมบริษัท งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุม

สิ้นสุดลง  

ผลขาดทุนในบริษัทยอยจะถูกปนสวนไปยังสวนไดเสยีท่ีไมมีอำนาจควบคุมแมวาการปนสวนดงักลาวจะทำใหสวนไดเสยีท่ีไมมอีำนาจ

ควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

 

การสูญเสียอำนาจควบคุม  

เมื ่อมีการสูญเสียอำนาจควบคุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหนี ้สินในบริษัทยอย สวนไดเสียที ่ไมมีอำนาจควบคุมและ

สวนประกอบอื่นในสวนของผูถือหุนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัท
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ยอยรับรูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิม หากยังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสีย

อำนาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเปนเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียหรือเปนเงินลงทุนเผือ่ขาย ขึ้นอยูกับระดับของอิทธิพลท่ี

คงเหลืออยู  

การตัดรายการในงบการเงนิรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมท้ังรายไดและคาใชจายจะถูกตัดรายการท้ังจำนวนในการจัดทำงบการเงิน

รวม 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินสดในมือ เงินสดระหวางทาง เช็คระหวางทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และ

เงินฝากประจำและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีวันครบกำหนดไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา ยกเวนเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำ

ประกัน 

เงินตราตางประเทศ  

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัว

เงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและ

ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

ลูกหนี้การคา 

ลูกหน้ีการคาแสดงในราคาตามใบแจงหน้ี หักคาเผื่อผลขาดทุน 

คาเผื่อผลขาดทุน บริษัทไดปฏิบัติตามวิธีอยางงาย (Simplified approach) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัด

มูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดใหพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตที่เกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรูผล

ขาดทุนตั้งแตการรับรูรายการลูกหน้ีการคา ในการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ลูกหน้ีการคาจะถูกจัดกลุม ตาม

วันที่ครบกำหนดชำระ อัตราความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยูกับประวัติการชำระเงิน และขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตใน

อดีตซึ่งมีการปรับเพ่ือสะทอนขอมูลปจจุบันและการคาดการณลวงหนาเก่ียวกับปจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคท่ีมีผลตอความสามารถ

ของลูกหน้ีการคาในการชำระหน้ี 

เงนิลงทุน  

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน หักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

เงินลงทุนในบริษัทรวม  

บริษัทรวมเปนกิจการท่ีบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญแตไมถึงกับควบคุม ซึ่งเงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูโดยใชวิธีสวนไดเสยีใน

การแสดงในงบการเงินรวม และแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

ภายใตวิธีสวนไดเสีย บริษัทรับรูเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลัง

วันท่ีไดมาดวยสวนแบงกำไรหรือขาดทุนของผูไดรับการลงทุนตามสัดสวนท่ีผูลงทุนมีสวนไดเสียอยู เงินลงทุนในบริษัทรวม รวมถึงคา

ความนิยมท่ีระบุได ณ วันท่ีซื้อเงินลงทุน 

ถาสวนไดเสียของเจาของในบริษัทรวมน้ันลดลงแตยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญ กิจการตองจัดประเภทรายการท่ีเคยรับรูในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขากำไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดสวนในสวนไดเสียของเจาของที่ลดลง กำไรและขาดทุนจากการลดสัดสวนใน

บริษัทรวมจะรับรูในกำไรหรือขาดทุน 

สวนแบงกำไรหรือขาดทุนของบริษัทในบริษัทรวมที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในกำไรหรือขาดทุน และสวนแบงในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลังการไดมาจะรวมไวในกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดมา

ดังกลาวขางตนจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนของบริษัทในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวา

มูลคาสวนไดเสียของบริษัทในบริษัทรวมน้ัน ซึ่งรวมถึงสวนไดเสียระยะยาว ซึ่งโดยเน้ือหาแลวถือเปนสวนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของ

บริษัทในบริษัทรวม บริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป เวนแตบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทรวมหรือรับวาจะจายหน้ี

แทนบริษัทรวม 

บริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ที่แสดงวาเงินลงทุนในบริษัทรวมเกิดการดอยคาหรือไม หากมีขอบงช้ี

เกิดข้ึนบรษัิทจะคำนวณผลขาดทุนจากการดอยคา โดยเปรียบเทียบมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และ

รับรูผลตางไปท่ีสวนแบงกำไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษัทรวมในกำไรหรือขาดทุน 

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหน่ึงตามความเหมาะสม เมื่อตนทุนน้ัน

เกิดขึ้นและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกบริษัทและตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ และจะตัด

มูลคาตามบัญชีของช้ินสวนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออก สำหรับคาซอมแซมและบำรุงรักษาอ่ืนๆ บริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายใน

กำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ

สินทรัพยแตละรายการ ประมาณอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 

สวนปรับปรุงอาคาร 5  ป 

เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสำนักงาน 5 ป 

ยานพาหนะ 5 ป 

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยใหเหมาะสม 

ในกรณีท่ีมูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน มูลคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนทันที 

 

กำไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจำหนายสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ

จำหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูบัญชีกำไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกำไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจำหนาย 

บริษัทบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ 

สวนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากรายการอื่น บริษัทจะบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู

รายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของ

สินทรัพยน้ัน 

บริษัทตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทจะทบทวน

ระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปน

คาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจำกัดมีดังน้ี 

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร  3 และ 10 ป 

ไมมีการคิดคาตัดจำหนายสำหรับซอฟตแวรคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 

สัญญาเชา 

ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา บริษัทจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม โดยสัญญาจะเปนสัญญาเชา

หรือประกอบดวยสัญญาเชา ถาสัญญานั้นมีการใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพยที่ระบุไดสำหรับชวงเวลาหนึ่งเพื่อเปนการ

แลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

บริษัทในฐานะผูเชา 

บริษัทใชวิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา เวนแตสัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาท่ี

สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ บริษัทรับรูหน้ีสินตามสัญญาเชาตามการจายชำระตามสัญญาเชาและสินทรัพยสิทธิการใช ซึ่งแสดงสิทธิใน

การใชสินทรัพยอางอิง 

ก) สินทรัพยสิทธิการใช  

ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล กลุมบริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใช ดวยมูลคาราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอยคา

สะสม และปรับปรุงดวยการวัดมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชาใหม ราคาทุนของสินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวยจำนวนเงินของ

หนี้สินตามสัญญาเชาจากการวัดมูลคาเริ่มแรก ตนทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จายชำระตามสัญญาเชา ณ วันที่สัญญา

เชาเริ่มมีผลหรือกอนวันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผล และหักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชาท่ีไดรับ 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาหรืออายุการใหประโยชนโดยประมาณ

ของสินทรัพยสิทธิการใชแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ดังน้ี 

 

สวนปรับปรุงอาคาร 3 ป 
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ข) หน้ีสินตามสญัญาเชา 

หน้ีสินตามสัญญาเชาวัดมลูคาดวยมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาตลอดอายสุัญญาเชา จำนวนเงินท่ีตองจาย

ตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงที่หักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชา จำนวนเงินที่คาดวาจะจายภายใตการรับประกันมูลคา

คงเหลือ รวมถึงราคาใชสิทธิของสิทธิเลอืกซื้อซึ่งมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใชสิทธินั้น และการจายคาปรับเพ่ือ

การยกเลิกสัญญาเชา หากขอกำหนดของสัญญาเชาแสดงใหเห็นวาบริษัทจะใชสิทธิในการยกเลิกสัญญาเชา บริษัทบันทึกคาเชาผัน

แปรท่ีไมข้ึนอยูกับดัชนีหรืออัตราเปนคาใชจายในงวดท่ีเหตุการณหรือเง่ือนไขซึ่งเก่ียวของกับการจายชำระน้ันไดเกิดข้ึน 

บริษัทคิดลดมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาโดยใชอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเชามีผล 

หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเชานั้นไมสามารถกำหนดได ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มอางอิงจากอัตรา

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับดวยคาความเสี่ยงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเชาน้ัน หลังจากวันท่ีสัญญาเชาเริ่มมี

ผล มูลคาตามบัญชขีองหนี้สินตามสัญญาเชาจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเชา และลดลงจากการจายชำระหนี้สิน

ตามสัญญาเชา นอกจากนี้ มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสญัญาเชาจะถูกจัดมูลคาใหมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเชา การ

เปลี่ยนแปลงการจายชำระตามสัญญาเชา หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยอางอิง 

ค) สัญญาเชาระยะสั้นและสญัญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ 

สัญญาเชาท่ีมีอายสุัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวานับตั้งแตวันท่ีสญัญาเชาเริ่มมีผล หรือสญัญาเชาซึง่สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ จะ

บันทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายสุัญญาเชา 

 

การดอยคาของสนิทรัพยท่ีไมใชสนิทรัพยทางการเงิน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการดอยคาของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ สินทรัพยสิทธิการใชหรือ 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นของบริษัทหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทำการประเมินการดอยคาเปนรายป บริษัท

รับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ท้ังน้ีมูลคาท่ี

คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและ

คำนวณคิดลดเปนมูลคาปจจบัุนโดยใชอัตราคดิลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตาม

ระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกำลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 

บริษัทใชแบบจำลองการประเมนิมูลคาที่ดีที่สุดซึง่เหมาะสมกับสนิทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการ

จำหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจำหนาย โดยการจำหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ

สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน  

บริษัทจะรับรูรายการผลขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนได

หมดไปหรือลดลง บริษัทจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาท่ี

รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกำหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจาก

การดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการ ดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตาม

บัญชีท่ีควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจาก

การดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกำไรหรือขาดทุนทันที 

 

ผลประโยชนของพนักงาน 
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ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 

เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทจายสมทบใหเปนราย

เดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินที่บริษัทจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปน

คาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 
 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 
 

กลุมกิจการมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุมกิจการถือวาเงินชดเชย

ดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน   

หนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชนจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ สิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

กลุมกิจการคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 

(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่ง

หลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติที่หลากหลายรวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟอ 

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรูคาใชจายของโครงการ

ผลประโยชนพนักงานท่ีกำหนดไวในกำไรขาดทุน 

ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตดับัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

บริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตาม

หลักเกณฑท่ีกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั ่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ ้นรอบ

ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเก่ียวของน้ัน โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใชอยู หรือ ท่ีคาดไดคอนขางแนวา

จะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนำไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ี

เก่ียวของไดรับประโยชน หรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชำระ 
 

บริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจำนวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ี
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บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทนุทางภาษทีี่ยังไมไดใช

น้ัน 
 

บริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลคาตาม

บัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 
 

บริษัทจะบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึก

โดยตรงไปยังสวนของเจาของ  

 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับรูในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เมื่อบริษัทเปนคูสัญญาตามขอกำหนดของ

สัญญาของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ตนทุนการทำรายการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับ

การซื้อ การออกตราสารสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัด

มูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน) เพิ่มหรือหักจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินตามความ

เหมาะสม เมื่อรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก ตนทุนการทำรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทาง

การเงินดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน รับรูทันทีในกำไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินที่รับรูทั้งหมดวัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนายหรือมูลคายุติธรรม ขึ้นอยูกับการจัดประเภทรายการ

ของสินทรัพยทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน 

(1) ราคาทุนตัดจำหนายและวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

วิธีดอกเบี้ยที่แทจริงเปนวิธีการคำนวณราคาทุนตัดจำหนายของตราสารหนี้และปนสวนดอกเบี้ยรับตลอดชวงระยะเวลาที่เกี่ยวของ 

ดอกเบ้ียรับ รับรูในกำไรหรือขาดทุนและรวมในรายการ “รายไดดอกเบ้ีย” 

(2) ตราสารหน้ีท่ีจัดประเภทแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

หุนกูท่ีถือครองโดยบริษัท จัดประเภทแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หุนกูรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคา

ยุติธรรมรวมตนทุนการทำรายการ การเปลี่ยนแปลงภายหลังในมูลคาตามบัญชีของหุนกูเกิดจากผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการดอยคาและดอกเบี้ยรับที่คำนวณดวยการใชวิธีดอกเบี้ยที่แทจริงรับรูในกำไรหรือขาดทุน 

จำนวนเงินท่ีรับรูในกำไรหรือขาดทุนเปนจำนวนเดียวกับท่ีรับรูในกำไรหรือขาดทุนหากหุนกูเหลาน้ีรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ

ผลสะสมภายใตรายการสำรองการวัดมูลคาเงินลงทุน เมื่อหุนกูเหลานี้ถูกตัดรายการ ผลกำไรหรือขาดทุนสะสมที่รับรูกอนหนาใน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจัดประเภทรายการใหมเปนกำไรหรือขาดทุน 

 

 

(3) ตราสารทุนท่ีเลือกกำหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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ณ วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทเลือกใหเงินลงทุนในตราสารทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (เปน

รายตราสาร) ทั้งนี้เมื่อเลือกแลวไมสามารถยกเลิกได การเลือกกำหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม

สามารถปฏิบัติได หากตราสารทุนเปนการถือไวเพ่ือคาหรือหากเปนสิ่งตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายท่ีรับรูโดยผูซื้อในการรวมธุรกิจ 

 

สินทรัพยทางการเงินเปนการถือไวเพ่ือคาดังตอไปน้ี 

- ไดมาโดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือขายในอนาคตอันใกล หรือ 

- ถูกกำหนดใหเปนสวนหนึ่งของกลุมเครื่องมือทางการเงินซึ่งบริษัทบริหารเปนกลุม ณ วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรก และมี

หลักฐานท่ีแสดงถึงรูปแบบของการทำกำไรระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนจริงในปจจุบัน หรือ 

- เปนอนุพันธ (ยกเวนอนุพันธท่ีเปนสัญญาค้ำประกันทางการเงินหรือเลือกกำหนดใหเปนเครื่องมือท่ีใชปองกันความเสี่ยงในสวนท่ี

มีประสิทธิผล) 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมรวมตนทุน

การทำรายการ 

รายการดังกลาววัดมูลคาภายหลังดวยมูลคายุติธรรมกับกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมที่รับรูในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและสำรองการวัดมูลคาเงินลงทุนสะสม ผลสะสมกำไรหรือขาดทุนจะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเปนกำไรหรอื

ขาดทุนเมื่อตัดจำหนายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดังกลาวจะโอนไปกำไรสะสมแทน 

เงินปนผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหลาน้ีรับรูในกำไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 เวนแตเงินปนผลดังกลาวจะแสดงอยางชัดเจนวา

เปนสวนหนึ่งในการชดเชยตนทุนของเงินลงทุน เงินปนผลรวมอยูในรายการ “กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทาง

การเงิน” ในกำไรหรือขาดทุน 

(4) สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยทางการเงินท่ีไมเขาเง่ือนไขสำหรับการวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนายหรือดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน  วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน โดยเฉพาะ 

- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจัดประเภทแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน เวนแตบริษัทกำหนดใหเงินลงทุนในตราสาร

ทุนท่ีไมใชเงินลงทุนท่ีถือไวเพ่ือคาหรือไมเปนสิ่งตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายท่ีรับรูโดยผูซื้อในการรวมธุรกิจแสดงดวยมูลคายุติธรรม

ผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วันท่ีรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก  

- ตราสารหนี้ที่ไมเขาเงื่อนไขราคาทุนตัดจำหนายหรือมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจัดประเภทแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน นอกจากน้ีตราสารหน้ีท่ีเขาเง่ือนไขราคาทุนตัดจำหนายหรือมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นอาจถูกกำหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรก หากการกำหนดดังกลาวชวย

ขจัดหรือลดความไมสอดคลองในการวัดมูลคาหรือการรับรูรายการอยางมีนัยสำคัญ (เรียกวา “การจับคูไมเหมาะสมทางการบัญชี”) 

ที่เกิดจากการวัดมูลคาสินทรัพยหรือหนี้สินหรือการรับรูผลกำไรและขาดทุนจากรายการดังกลาวดวยเกณฑที่แตกตางกัน บริษัทไม

เลือกกำหนดใหตราสารหน้ีใด ๆ แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน 
 

 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหน้ีสินทางการเงิน 



 

 บริษัท สตาร สิทธิ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน)                         113                          STAR SITTHI SOULUTION  PLC.  

ยกเวนหนี้สินตราสารอนุพันธ กลุมบริษัทรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนการทำ

รายการ และจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเปนหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนาย โดยใชวิธีดอกเบ้ียท่ี

แทจริง ท้ังน้ี ผลกำไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการหน้ีสินทางการเงินและการตัดจำหนายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจริงจะรับรู

ในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

โดยการคำนวณมูลคาราคาทุนตัดจำหนายคำนึงถึงคาธรรมเนียมหรือตนทุนที่ถือเปนสวนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงนั้นดวย 

ท้ังน้ี คาตัดจำหนายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจริงแสดงเปนสวนหน่ึงของตนทุนทางการเงินในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิท่ีจะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยน้ันไดสิ้นสุดลง หรือไดมีการโอน

สิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น รวมถึงไดมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยนั้น หรือมี

การโอนการควบคุมในสินทรัพยน้ัน แมวาจะไมมีการโอนหรือไมไดคงไวซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพยน้ัน   

กลุมบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินก็ตอเมื่อไดมีการปฏบัิติตามภาระผูกพันของหน้ีสินน้ันแลว มีการยกเลิกภาระผูกพันน้ัน หรือ

มีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยูใหเปนหนี้สินใหมจากผูใหกูรายเดียวกันซึ่งมี

ขอกำหนดที่แตกตางกันอยางมาก หรือมีการแกไขขอกำหนดของหนี้สินที่มีอยูอยางเปนสาระสำคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการ

หน้ีสินเดิมและรับรูหน้ีสินใหม โดยรับรูผลแตกตางของมูลคาตามบัญชีดังกลาวในสวนของกำไรหรือขาดทุน  

การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 

กลุมบริษัทรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไร

หรือขาดทุน ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลตางของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับ

กระแสเงินสดท้ังหมดท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะไดรับชำระ และคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงโดยประมาณของสินทรัพยทางการเงิน 

ณ วันท่ีไดมา  

ในกรณีที่ความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยไมไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก กลุมบริษัทวัดมูลคาผล

ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสญัญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา ในขณะที่หากความเสี่ยง

ดานเครดิตของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก กลุมบริษัทวัดมูลคาผลขาดทนุดวยจำนวนเงินท่ี

เทากับผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุท่ีเหลืออยูของเครื่องมือทางการเงิน  

กลุมบริษัทพิจารณาวาความเสี่ยงดานเครดิตจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ เมื่อมีการคางชำระการจายเงินตามสัญญาเกินกวา 30 วัน 

และพิจารณาวาสินทรัพยทางการเงินน้ันมีการผิดสัญญา เมื่อมีการคางชำระการจายเงินตามสัญญาเกินกวา 90 วัน อยางไรก็ตาม ใน

บางกรณี กลุมบริษัทอาจพิจารณาวาสินทรัพยทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงดานเครดิตอยางมีนัยสำคัญและมีการผิด

สัญญา โดยพิจารณาจากขอมูลภายในหรือขอมูลภายนอกอ่ืน เชน อันดับความนาเช่ือถือดานเครดิตของผูออกตราสาร 

 กลุมบริษัทใชวิธีการอยางงายในการคำนวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การคาดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจึงไมมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางดานเครดิต แตจะรับรูคาเผื่อผลขาดทุนจากผล

ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การคา โดยอางอิงจากขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณใน

อดีต ปรับปรุงดวยขอมูลการคาดการณไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีน้ันและสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ  

สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดจำหนายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดวาจะไมไดรับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกตอไป  

กำไร (ขาดทุน) ตอหุน 
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กำไร (ขาดทุน) ตอหุนคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย

ถวงน้ำหนักท่ีออกอยูในระหวางป 

ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือภาระ

ผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือ

ชำระภาระหนี้สินดังกลาว โดยภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจำนวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทบดังกลาวเปน

นัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคำนึง

ภาษีเงินได  เพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหน้ีสิน 

การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่นโดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทใชราคาเสนอซื้อขายใน

ตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกำหนดใหตอง

วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสำหรับสนิทรัพยหรือหน้ีสนิท่ีมีลักษณะเดยีวกันหรือไมสามารถ

หาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกบัแต

ละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

 ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินออกเปนสามระดับตาม

ประเภทของขอมูลท่ีนำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหน้ีสิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเปนในการโอนรายการระหวางลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมสำหรับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจำ 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงและมูลคาตามบัญชีขั้นตน ยกเวนลูกหนี้ที่มีการดอย

คาดานเครดิต ณ วันท่ีในงบการเงิน ซึ่งตองคำนวณจากอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงและราคาทุนตัดจำหนายท่ีสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุน

ดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีรายน้ัน 

เงินปนผล 

เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายไดเมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
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ตนทุนทางการเงิน 

คาใชจายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนายคำนวณโดยใชวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจริงและรับรูตามเกณฑคง

คาง 

คาใชจายอ่ืน 

คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสำคัญ 

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจ และการประมาณการในเรื่องที่มี

ความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจำนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูล

ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการท่ีสำคัญมีดังน้ี 

 

การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสิน 

ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาบริษัทไดโอนหรือรับ

โอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาวแลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรูไดใน

สภาวะปจจุบัน 

 

สัญญาเชา 

บริษัทจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา ฝายบริหารไดใช      ดุลย

พินิจในการประเมินเง่ือนไข และรายละเอียดของสัญญา 

 

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 

บริษัทจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญและเปนระยะ

เวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญหรือเปนระยะเวลานาน

หรือไมน้ันจำเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหา

ราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใช

เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจำลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดย

คำนึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต (ท้ังของบริษัทและคูสัญญา) สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของ

เครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวของกับตัวแปรท่ีใชในการคำนวณ อาจมีผลกระทบตอมูลคา

ยุติธรรมท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยลำดับช้ันของมูลคายุติธรรม 
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สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและ

มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก

การดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจ

ท่ีเก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ใน

การประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการลาออก

และอัตราการมรณะ เปนตน 

 

คดีฟองรอง 

บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูก

ฟองรองแลว และไดบันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สำหรับในกรณีที่ฝาย

บริหารเช่ือมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดข้ึนจะยังไมบันทึกประมาณการหน้ีสินในสวนน้ัน 

 

5.  การปรับปรุงงบการเงินใหม 

ในระหวางป 2564 บริษัทไดมีการปรับปรุงงบการเงินยอนหลังและจัดประเภทรายการใหม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

6.1 การจัดทำงบการเงินรวม 

ผูบริหารชุดปจจุบันไดมีการประเมินวากลุมบริษัทมีการควบคุมในบริษัทยอยหรือไม โดยพิจารณาขอเท็จจริงและสถานการณท่ีบงช้ี

วาเขาเง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เรื่อง “งบการเงินรวม” รวมถึงประเมนิประเภทของการรวมการงาน

วาเปนการดำเนินงานรวมกัน หรือเปนการรวมคา โดยพิจารณาสิทธิและภาระผกูพันของผูเขารวมการงานตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง “การรวมการงาน” และพิจารณาการมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

เรื่อง “เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา” ผลจากการประเมินดังกลาวพบวา มีผลกระทบตอวิธีการบัญชีสำหรับการจัดทำงบ

การเงินรวมและวิธีการบัญชีสำหรับสวนไดเสียในบริษัทดังตอไปน้ี 

เงินลงทุนใน Star Shenton Energy Pty Ltd. 

เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 บริษัท (“ผูซื้อ”)ไดทำสัญญาซื้อขายหุนของบริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd. (เดิมช่ือ Shenton 

Energy Pty Ltd.) (“Shenton”) กับบริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอรยี จำกัด (“ผูขาย/ศแบง”) จำนวน 30,000,060 หุนคิด

เปนสัดสวนรอยละ 60 ในมูลคา 8 ลานเหรียญออสเตรเลีย โดยมีเงื่อนไขในการชำระคาหุนที่เปนสาระสำคัญ คือ ผูขายจะตองสง

มอบตราสาร เอกสารแสดงการโอนกรรมสิทธิ์รวมไปถึงเอกสารอื่นใดที่ผู ซื ้อและบริษัทรองขอเพื่อเปนการประกันหรือยืนยัน

กรรมสิทธ์ิและผลประโยชนของผูซื้อหุนรวมถึงการสงมอบตราสารการโอนหุนท่ีไดลงนามแลว 
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ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติใหบริษัทเขาลงทุนในธุรกิจ การคัด

แยก กำจัด และรีไซเคิลขยะที่ประเทศออสเตรเลีย โดยการเขาซื้อหุนใน Shenton ในสัดสวนรอยละ 60 จากผูถือหุนของ Shenton 

โดยปราศจากภาระผูกพันในราคาไมเกิน 8 ลานเหรียญออสเตรเลีย และมอบอำนาจใหคณะกรรมการบริหารในการดำเนินการท่ี

เกี่ยวของกับธุรกรรมการซื้อหุนของ Shenton ซึ่งการลงทุนของบริษัทในหุนสามัญของบริษัทดังกลาวมีขึ้น ณ วันที่ 3 ตุลาคม 

2560 ท้ังน้ีบริษัทไดนำงบการเงินของ Shenton มาจัดทำงบการเงินรวมตั้งแตวันดังกลาว  
 

ท้ังน้ีโดยขอเท็จจริงแลว ตามสัญญาซื้อขายหุนของบริษัทดังกลาวมีการระบุเง่ือนไขบังคับกอน ในเรื่องของการแตงตั้งและอำนาจของ

กรรมการใหม โดยระบุใหบุคคลสองคนของกลุมผูซื้อและกลุมผูขายลงนามรวมกันพรอมประทับตราบริษัทและการเปลี่ยนแปลงผูลง

นามในบัญชีธนาคาร โดยหนึ่งคนของบริษัท (ผูซื้อ) และหนึ่งคนของบริษัทผูขาย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทของ Shenton 

ตั้งแตวันท่ีบริษัทเขาลงทุนจนถึงปจจุบันปรากฏวามีตัวแทนของบริษัทเขาไปมีสวนรวมในการบริหารแตไมถึงข้ันการมีอำนาจควบคุม 

รวมทั้งบริษัทและศแบงมีสวนรวมในการสนับสนุนดานการเงินใหกับ Shenton ดวยเชนกัน จากเหตุผลดังกลาวบริษัทจึงมีอิทธิพล

อยางมีสาระสำคัญใน Shenton มากกวาการมีอำนาจในการควบคุม ผูบริหารจึงเห็นควรแสดงเงินลงทุนในหุนสามัญของ Shenton 

เปนเงินลงทุนในบริษัทรวมและใชวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม ซึ่งผูบริหารไดทำการปรับปรุงงบการเงินยอนหลังตามที่แสดงใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6.2 

6.2 การแกไขขอผิดพลาดและการจัดประเภทรายการใหม 

ในระหวางป 2564 บริษัทไดมีการปรับปรุงยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

ดังน้ี 

(ก) ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 สืบเนื่องจากการที่บริษัทไดทำสัญญากอสรางงานระบบโครงการใหกับ

ลูกคารายหน่ึง โดยบริษัทไดวาจางผูรับเหมาชวงรายหน่ึง ตอมาบริษัทไดฟองรองผูรับเหมาชวงในฐานความความผิดสัญญาจางทำของ

เรียกเงินคืนและเรียกคาเสียหาย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ศาลไดวินิจฉัยวาจำเลยผิดสัญญากับโจทก และพิพากษาใหจำเลยชำระ

เงินคืนแกโจทกจำนวน 41.5 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ท้ังน้ีในป 2562 บริษัทไดทำการบันทึกผลขาดทุนจาก

คดีความมากเกินไปจำนวน 4.1 ลานบาท และรับรูกำไรตามผลของคำพิพากษา จำนวน 2.0 ลานบาทผูบริหารจึงไดปรับปรุงงบ

การเงินยอนหลังสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

นอกจากน้ีปจจุบันคดีดังกลาวไดถึงท่ีสุดแลวโดยจำเลยไมไดยื่นอุทธรณภายในระยะเวลาท่ีขอขยายไว คดีจึงเสร็จไปจากการพิจารณา

ของศาล ซึ่งบริษัทไดบันทึกผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจำนวน 28.1 ลานบาทโดยพิจารณาจากฐานะการเงินของจำเลย 

อยางไรก็ดี ผูบริหารประเมินแลววา โอกาสท่ีจำเลยจะชำระเงินคืนใหแกบริษัทนอยมาก จึงไดทำการปรับปรุงผลขาดทุนดานเครดติท่ี

คาดวาจะเกิดข้ึนอีกจำนวน 20.0 ลานบาทในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

(ข) จากการท่ีบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง “สัญญาเชา” มาถือปฏิบัติครั้งแรกในป 2563 บริษัท

รับรูมูลคาสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชาต่ำไป บริษัทจึงปรับปรุงยอนหลังงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่         31 

ธันวาคม 2563  

(ค) ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อ จากการที่บริษัทเขาลงทุนใน บริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งบริษัทบันทึก

ตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในป 2563 ท้ังน้ีบริษัทควรบันทึกเปนตนทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันที่แสดงเปน

ขอมูลเปรียบเทียบท่ีจัดทำข้ึนใหม โดยปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดตามท่ีกลาวขางตนและจัดประเภทใหมผลกระทบตอรายการในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังน้ี 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

ตามท่ี

รายงานไว

เดิม 

รายการปรับปรุง

งบการเงินรวม

ใหม 

(หมายเหตุ 6.1) 

รายการแกไข

ขอผิดพลาด 

(หมายเหตุ 6.2) 

จัดประเภท

รายการใหม 

ตามท่ีแสดง

ใหม  

ตามท่ี

รายงานไว

เดิม 

รายการปรับปรุง

งบการเงินรวม

ใหม 

(หมายเหตุ 6.1) 

รายการแกไข

ขอผิดพลาด 

(หมายเหตุ 6.2) 

จัดประเภท

รายการ

ใหม 

ตามท่ีแสดง

ใหม 

งบแสดงฐานะการเงินรวม             

สินทรัพย            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 14,564 (26) - - 14,538  1,295 (737) - - 558 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 47,821 (13,395)       (18,214)(ก) (1,246) 14,966  68,628 68,610 1,831(ก) (2,230) 136,839 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน 48,236 - - - 48,236  293,750 - - - 293,750 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,412 -      2,328(ค) (2,190) 2,550  2,560 - - (2,027) 533 

เงินลงทุนในบริษัทรวม - 45,626 - - 45,626  - 51,128 - - 51,128 

อาคารและอุปกรณ 206,959 (204,825) - - 2,134  334,219 (332,510) - - 1,709 

สินทรัพยสิทธิการใช 2,175 - 1,730(ข) - 3,905  - - - - - 

สินทรัพยไมมีตัวตน 15 - - - 15  18 - - - 18 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 5,000 - - - 5,000  - - - - - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 614 - - 2,190 2,804  798 - - 2,027 2,825 
            

หนี้สิน            

เงินกูยืมระยะส้ัน 79,000 - - (1,246) 77,754  142,000 - - (2,230) 139,770 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 118,866 (113,553)        (3,063)(ก) - 2,250  147,454 (113,588)         (3,033)(ก) - 30,833 

เงินกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6,424 (6,424) - - -  7,532 (7,532) - - - 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 1,521 (1,521) - - -  1,396 (1,396) - - - 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสำหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 540 - - - 540 

 

540 - - - 540 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

ตามท่ี

รายงานไว

เดิม 

รายการปรับปรุง

งบการเงินรวม

ใหม 

(หมายเหตุ 6.1) 

รายการแกไข

ขอผิดพลาด 

(หมายเหตุ 6.2) 

จัดประเภท

รายการใหม 

ตามท่ีแสดง

ใหม  

ตามท่ี

รายงานไว

เดิม 

รายการปรับปรุง

งบการเงินรวม

ใหม 

(หมายเหตุ 6.1) 

รายการแกไข

ขอผิดพลาด 

(หมายเหตุ 6.2) 

จัดประเภท

รายการ

ใหม 

ตามท่ีแสดง

ใหม 

หน้ีสินตามสัญญาเชาสวนท่ีถึงกำหนดชำระ

ภายในหน่ึงป 542 - 623(ข) 

 

- 1,165 

 

- - - 

 

- 

 

- 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 5,265 (4,071) (1,194)(ก) - -  3,878 (2,623) (1,194)(ก) - 61 

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที ่ถึง

กำหนดชำระภายในหน่ึงป 1,045 - 1,158(ข) - 2,203 

 

- - - - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 16,632 (16,632) - - -  52,889 (52,889) - - - 

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสำหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 744 - - - 744 

 

529 - - - 529 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 675 - - - 675  - - - - - 
            

สวนของผูถือหุน            

ขาดทุนสะสมตนป (136,731) (5,923) 6,058(ก) - (136,596)  (24,405) (5,327) 6,058(ก) - (23,674) 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (43,875) 4,526 - - (39,349)  (48,093) 4,526 - - (43,567) 

สวนของสวนไดเสียไมมีอำนาจควบคุม 30,419 (30,419) - - -  34,085 (34,085) - - - 
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 พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

ตามท่ีรายงาน

ไวเดิม 

รายการแกไข

ขอผิดพลาด 

(หมายเหตุ 6.2) 

จัดประเภท

รายการใหม 

ตามท่ีแสดง

ใหม  

ตามท่ีรายงาน

ไวเดิม 

รายการแกไข

ขอผิดพลาด 

(หมายเหตุ 6.2) 

จัดประเภท

รายการใหม 

ตามท่ีแสดง

ใหม 

งบแสดงฐานะการเงิน           

สินทรัพย          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 14,398 - - 14,398  354 - - 354 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 28,732 (18,214)(ก) (1,246) 9,272  137,268 1,831(ก) (2,230) 136,869 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน 53,847 - - 53,847  293,750 - - 293,750 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,187 2,328(ค) (1,966) 2,549  2,228 - (1,782) 446 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 60,410 - (45,410) 15,000  69,600 - (54,600) 15,000 

เงินลงทุนในบริษัทรวม - - 45,410 45,410  - - 54,600 54,600 

อาคารและอุปกรณ 2,130 - - 2,130  1,689 - - 1,689 

สินทรัพยสิทธิการใช 2,175 1,730(ข) - 3,905  - - - - 

สินทรัพยไมมีตัวตน 15 - - 15  18 - - 18 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 613 - 1,966 2,579  798 - 1,782 2,580 
          

หนี้สิน          

เงินกูยืมระยะส้ัน 79,000 - (1,246) 77,754  142,000 - (2,230) 139,770 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 5,238 (3,063)(ก) - 2,175  33,804 (3,033)(ก) - 30,771 

เงินกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 9,100 - - 9,100  14,450 - - 14,450 

          

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน

พนักงาน 540 - - 

 

540 

 

540 - - 540 

หน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป 542 623(ข) - 1,165  - - - - 
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 พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

ตามท่ีรายงาน

ไวเดิม 

รายการแกไข

ขอผิดพลาด 

(หมายเหตุ 6.2) 

จัดประเภท

รายการใหม 

ตามท่ีแสดง

ใหม  

ตามท่ีรายงาน

ไวเดิม 

รายการแกไข

ขอผิดพลาด 

(หมายเหตุ 6.2) 

จัดประเภท

รายการใหม 

ตามท่ีแสดง

ใหม 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,194 (1,194)(ก) - -  1,255 (1,194)(ก) - 61 

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระ

ภายในหน่ึงป 1,045 1,158(ข) - 

 

2,203 

 

- - - - 

ประมาณการหนี ้สินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน

พนักงาน 744 - - 744 

 

529 - - 529 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 675 - - 675  - - - - 
          

สวนของผูถือหุน          

ขาดทุนสะสมตนป (182,662) 6,058(ก) - (176,604)  (14,433) 6,058(ก) - (8,375) 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีรายงานไว

เดิม 

รายการปรับปรุงงบ

การเงินรวมใหม 

(หมายเหตุ 6.1) 

รายการแกไข

ขอผิดพลาด และ

การจัดประเภท

รายการใหม 

(หมายเหตุ 6.2) 

ตามท่ีแสดง

ใหม 

 

ตามท่ีรายงานไว

เดิม 

รายการแกไข

ขอผิดพลาด 

(หมายเหตุ 6.2) 

จัดประเภท

รายการใหม 

ตามท่ีแสดง

ใหม 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปสิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 

2563 

         

รายไดจากการใหบริการ - 
1,876 

- 
1,876 

 
1,876 

- - 
1,876 

กลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น - 
- 

50 
50 

 
- 

- 50 
50 

รายไดอื่น 
28,724 (2,194) (50) 26,480 

 26,530 - 
(50) 26,480 

คาใชจายในการบริหารและท่ัวไป 
(363,758) 195,892 

146,247 
(21,619) 

 
(260,779) (17,717) 

257,314 
(21,182) 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น - 
- (163,964) (163,964) 

 - - 
(163,964) (163,964) 

ขาดทุนจากการดอยคาในบริษัทยอยและบริษัทรวม - 
- - - 

 - - 
(93,350) (93,350) 

ตนทุนทางการเงิน 
(15,162) 836 (21) (14,347) 

 
(14,326) (21) 

- 
(14,347) 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม - 
(93,879) 

- 
(93,879) 

 - - - - 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 
38,548 (38,548) 

- -  - - - - 

ขาดทุนสำหรับป (311,648) 63,983 (17,738) (265,403)  (246,699) (17,738) - (264,437) 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีรายงานไว

เดิม 

รายการปรับปรุงงบ

การเงินรวมใหม 

(หมายเหตุ 6.1) 

รายการแกไข

ขอผิดพลาด และ

การจัดประเภท

รายการใหม 

(หมายเหตุ 6.2) 

ตามท่ีแสดง

ใหม 

 

ตามท่ีรายงานไว

เดิม 

รายการแกไข

ขอผิดพลาด 

(หมายเหตุ 6.2) 

จัดประเภท

รายการใหม 

ตามท่ีแสดง

ใหม 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น          

รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง          

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที ่เปน

เงินตราตางประเทศ 
7,030 (2,812) 

- 
4,218 

 

- 
- - 

- 

รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป 
(304,618) 61,171 (17,738) (261,185) 

 
(246,699) (17,738) 

- 
(264,437) 

การแบงปนขาดทุนสำหรับป 
  

 
 

 
 

  
 

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 
(249,062) 1,397 (17,738) (265,403) 

 
(246,699) (17,738) 

- 
(264,437) 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม 
(62,586) 62,586 

- 
- 

 
- 

- - 
- 

 
(311,648) 63,983 (17,738) (265,403) 

 
(246,699) (17,738) 

- 
(264,437) 

 
  

 
 

 
 

  
 

การแบงปนกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 
  

 
 

 
 

  
 

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 
(244,844) 1,397 (17,738) (261,185) 

 
(246,699) 

(17,738) - 
(264,437) 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีรายงานไว

เดิม 

รายการปรับปรุงงบ

การเงินรวมใหม 

(หมายเหตุ 6.1) 

รายการแกไข

ขอผิดพลาด และ

การจัดประเภท

รายการใหม 

(หมายเหตุ 6.2) 

ตามท่ีแสดง

ใหม 

 

ตามท่ีรายงานไว

เดิม 

รายการแกไข

ขอผิดพลาด 

(หมายเหตุ 6.2) 

จัดประเภท

รายการใหม 

ตามท่ีแสดง

ใหม 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม 
(59,774) 59,774 

- 
- 

 
- 

- - 
- 

 
(304,618) 61,171 (17,738) (261,185) 

 
(246,699) 

(17,738) - 
(264,437) 

 
  

 
 

 
 

  
 

ขาดทุนตอหุน (บาท) 
(0.92) 0.00 

(0.06) 
(0.98) 

 
(0.91) 

(0.07) - 
(0.98) 
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5.2 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

สินทรัพย หนี้สิน รายได ตนทุน และคาใชจาย สวนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวของกัน บุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัทท้ังทางตรงและ

ทางออม หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท  
 

ลักษณะของความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันเปนดังน้ี 
 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสมัพันธ 

บริษัท สตาร เมด โซลูช่ัน จำกัด  จำหนายสินคาทางเภสัชกรรมและ

ทางการแพทย และเวชภัณฑ 

 บริษัทยอย 

บริษัท สตาร เทค โซลูช่ัน จำกัด  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการฟนเทค

ตางๆ 

 บริษัทยอย 

บริษัท สิทธิ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด  นำเขา สงออก สินคาอุปโภค บริโภค  บริษัทรวม 

Star Shenton Energy Pty Ltd.  การคัดแยก กำจัด และรีไซเคิลขยะ  บริษัทรวม 

DiCom AWT Operations Pty Ltd.  การคัดแยก กำจัดและรีไซเคิลขยะ  บริษัทยอยของ Star Shenton Energy Pty 

Ltd. 

Brockway DiCom Facility Pty Ltd.  การคัดแยก กำจัดและรีไซเคิลขยะ  บริษัทยอยของ Star Shenton Energy Pty 

Ltd. 

Brockwaste WA Operations Pty 

Ltd. 

 การคัดแยก กำจัดและรีไซเคิลขยะ  บริษัทยอยของ Star Shenton Energy Pty 

Ltd. 

DiCom AWT Investment Trust.  การคัดแยก กำจัดและรีไซเคิลขยะ  บริษัทยอยของ Star Shenton Energy Pty 

Ltd. 

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแตละรายการอธิบายไดตอไปน้ี  

 

รายการ  นโยบายการกำหนดราคา 

รายไดจากการใหบริการ  อัตราตามท่ีตกลงกัน 

รายไดอ่ืน  อัตราตามท่ีตกลงกัน 

ดอกเบ้ียรับ  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 8.5 ตอป (ตั้งแตวันท่ี 25 มกราคม 2564) 

ตนทุนทางการเงิน  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.0 ตอป (ตั้งแตวันท่ี 31 มีนาคม 2564) 

คาใชจายอ่ืน  อัตราตามท่ีตกลงกัน 
 

รายไดและคาใชจายที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีดังน้ี 
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 พันบาท 

 สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

“ปรับปรุงใหม” 

 2564  2563 

 

รายไดจากการใหบริการ        

Star Shenton Energy Pty Ltd. -  1,876  -  1,876 

รายไดอ่ืน        

บริษัท สิทธิ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 340  -  340  - 
        

ดอกเบ้ียรับ        

บริษัท สตาร เมด โซลูช่ัน จำกัด -  -  755  - 

บริษัท สิทธิ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 115  -  115  - 

 115  -  870  - 

ตนทุนทางการเงิน        

บริษัท สตาร เทค โซลูช่ัน จำกัด -  -  97  - 
 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารท่ีสำคัญ สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2564 และ  2563  มีดังน้ี 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

“ปรับปรุงใหม” 

 2563 

ผลประโยชนระยะสั้น 7,605  6,370 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 715  187 

รวม 8,320  6,557 

 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

“ปรับปรุงใหม” 

 2564  2563 

ลูกหนี้อ่ืน        

บริษัท สตาร เมด โซลูช่ัน จำกัด -  -  1,144  33 

บริษัท สตาร เทค โซลูช่ัน จำกัด -  -  268  - 

บริษัท สิทธิ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 130  -  130  - 

รวม 130  -  1,542  33 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน -  -  (755)  - 

สุทธิ 130  -  787  33 

เงินทดรองจาย        

Star Shenton Energy Pty Ltd. 6,779  -  6,779  - 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (6,779)  -  (6,779)  - 

สุทธิ -  -  -  - 
 

 

       เงินใหกูยืมระยะสั้น        

บริษัท สตาร เมด โซลูช่ัน จำกัด -  -  10,611  5,611 

บริษัท สิทธิ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 5,000  -  5,000  - 

รวม 5,000  -  15,611  5,611 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน -  -  (10,611)  - 

สุทธิ 5,000  -  5,000  5,611 

        เจาหนี้อ่ืน        

บริษัท สิทธิ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 42  -  42  - 

        เงินกูยืมระยะสัน้        

บริษัท สตาร เทค โซลูช่ัน จำกัด -  -  -  9,100 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกันมีรายการเคลื่อนไหวท่ีเปนสาระสำคัญในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดังน้ี 
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 พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 

2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  

31 ธันวาคม 

2564 

บริษัท สตาร เมด โซลูชั่น จำกัด        

เงินตน 5,611  5,000  -  10,611 

ดอกเบ้ียคางรับ -  755  -  755 

รวม 5,611  5,755  -  11,366 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน -  (11,366)  -  (11,366) 

สุทธิ 5,611  (5,611)  -  - 

บริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด        

เงินตน -  5,000  -  5,000 

ดอกเบ้ียคางรับ -  115  -  115 

 -  5,115  -  5,115 

รวม 5,611  (496)  -  5,115 

เงินใหกูระยะสัน้แกบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนเงินกูในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงิน และมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 

2565 และวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทเริ่มคิดดอกเบี้ยสำหรับตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกในเดือนมกราคม 2564 

เปนตนไป 

 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกันมีรายการเคลื่อนไหวท่ีเปนสาระสำคัญในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีดังน้ี 

 พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 

2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  

31 ธันวาคม 

2564 

บริษัท สตาร เทค โซลูชั่น จำกัด        

เงินตน 9,100  -  (9,100)  - 

ดอกเบ้ียคางจาย -  97  (97)  - 

รวม 9,100  97  (9,197)  - 

 

เงินกูระยะสั้นจากบริษัทยอยเปนเงินกูในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงิน และมีกำหนดชำระคืนภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้บริษัท

ยอยเริ่มคิดดอกเบ้ียสำหรับตั๋วสัญญาใชเงินท่ีออกในเดือนเมษายน 2564 เปนตนไป ซึ่งบริษัทจายชำระเงินตนและดอกเบ้ียครบถวน

แลวเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2564 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสด 10  12  10  10 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 19,820  14,406  11,387  14,322 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 96  114  60  60 

เงินฝากธนาคาร - ประจำไมเกิน 3 เดือน 106  6  106  6 

รวม 20,032  14,538  11,563  14,398 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีเงินฝากออมทรัพย ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.05 - 0.10 ตอป และรอยละ     

0.05 - 0.15 ตอป ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: รอยละ 0.05 - 0.10 ตอป และรอยละ 0.05 - 0.15  ตอป ตามลำดับ) 

 

7. ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

“ปรับปรุงใหม” 

 2564  2563 

“ปรับปรุงใหม” 

กิจการท่ีเกี่ยวของกนั        

ลูกหนี้อ่ืน        

เงินทดรองจาย  6,779  -  6,779  - 

อ่ืนๆ 130  -  1,542  33 

รวม 6,909  -  8,321  33 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (6,779)  -  (7,534)  - 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 130  -  787  33 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

“ปรับปรุงใหม” 

 2564  2563 

“ปรับปรุงใหม” 

กิจการอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา 
18 

 
- 

 -  - 

ลูกหน้ีเช็คคืน (1) 7,500  7,700  7,500  7,700 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (7,500)  (7,700)  (7,500)  (7,700) 

สุทธิ 18  -  -  - 

        

ลูกหนี้อ่ืน 
 

 
 

    

ลูกหน้ีฟองรองดำเนินคดี(2) 48,151  48,151  48,151  48,151 

   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 5,346  4,912  4,967  4,535 

   คาใชจายจายลวงหนา 160  86  160  86 

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

   เงินจายลวงหนาคาสินคาและบริการ(3) 5,409  5,409  59  59 

   อ่ืนๆ 2,928  2,855  2,928  2,855 

   รวม 63,698  63,117  57,969  57,390 

   หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดติท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (57,398)  (48,151)  (52,049)  (48,151) 

   สุทธิ 6,300  14,966  5,920  9,239 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน  6,448  14,966  6,707  9,272 

 

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน มีรายละเอียดดังน้ี 
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(1) ลูกหนี้เช็คคืนบริษัท ที.แฟมิลี่ เวอรคเคอร จำกัด  (“ทีแฟมิลี”่) ซึ่งบริษัทขายวัสดุกอสรางและไดรับชำระคาวัสดุกอสรางเปนเช็ค

ลงวันท่ีลวงหนาจำนวน 2 ฉบับ จำนวนเงินรวม 11.7 ลานบาท จากน้ันบริษัทนำเช็คไปข้ึนเงินท่ีธนาคารแลวปรากฎวาเช็คไมสามารถ

ขึ้นเงินได บริษัทไดฟองรองดำเนินคดีกับทีแฟมิลี่ ตอมาทีแฟมิลี่ ใหการรับสารภาพและขอเจรจาเพื่อผอนชำระหนี้ใหแลวเสร็จ

ภายในเดือนธันวาคม 2563 อยางไรก็ดี ปจจุบันบริษัทไดรับการชำระหนี้เปนรายเดือนซึ่งไมเปนไปตามที่ตกลงกัน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ลูกหนี้มียอดคงเหลือจำนวน 7.5 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทไดบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเต็ม

จำนวนแลว 

(2)บริษัทไดทำสัญญากอสรางงานระบบโครงการกับลูกคารายหนึ่ง โดยมีคาจางเหมามูลคา 100.9 ลานบาท และบริษัทมีสิทธิ 

ทำการจางชวงใหบุคคลอื่น ดังนั้นบริษัทจึงไดวาจางผูรับเหมาชวงอีกรายหนึ่งคือบริษัท เพ็ชรเงิน 108 จำกัด (“เพ็ชรเงิน”) โดยมี

มูลคางาน 98.9 ลานบาท โดยทำสัญญาระบบไฟฟาและสื่อสารงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงของโครงการดังกลาว และ

จนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาบริษัทไดจายใหแกผูรับเหมาชวงไปแลวเปนจำนวนเงินรวม 60.6 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการจายเงิน

คางวดงานใหแกผูรับเหมารายดังกลาวเกินกวางานที่ทำไดจริง และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัทไดยื่นฟองตอผูรับเหมา

ชวงในฐานความผิดสัญญาจางทำของเรียกเงินคืนและเรียกคาเสียหาย และจำเลยไดทำคำใหการจำเลย ระบุวาจำเลยไดดำเนนิการ

วางงานระบบสุขาภบิาลและงานระบบไฟฟา มีมูลคางานของโครงการท้ังหมด 46.4 ลานบาท โดยเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2563 ศาล

ไดวินิจฉัยวาจำเลยผิดสัญญากับโจทก และพิพากษาใหจำเลยชำระเงินคืนแกโจทกจำนวน 41.5 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา

รอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งบริษัทบันทึกดอกเบี้ยคางรับจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 

6.6 ลานบาท รวมจำนวน 48.1 ลานบาท ในไตรมาสที่ 4 ของป 2563 บริษัทไดบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น จำนวน 48.1 ลานบาท (รวมการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6.2 จำนวนเงิน 

20.0 ลานบาท) ในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เน่ืองจากปจจุบันคดีดังกลาวไดถึงท่ีสุดแลวโดยจำเลยไมไดยื่น

อุทธรณภายในระยะเวลาท่ีขอขยายไว คดีจึงเสร็จไปจากการพิจารณาของศาล ท้ังน้ีผูบริหารของบริษัทไมสามารถอธิบายไดวา เหตุ

ใดจึงจายคางวดงานเกินกวาเนื้องานที่ทำไดจริง รวมทั้งผูสอบบัญชีคนกอนไดเคยรายงานขอสังเกตเกี่ยวกับพฤติการณตามมาตรา 

89/25 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยสำหรับเรื่องดังกลาว 

(3)   ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดซื้อตูจำหนายกาแฟ

หยอดเหรียญ ซึ่งโครงการน้ีเปนความรวมมือระหวางบริษัท สตาร เมด จำกัด (บริษัทยอย) กับบริษัท เชิญยิ้ม กาแฟไทย จำกัด และ

เมื ่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  บริษัทยอยไดลงนามบันทึกขอตกลงกับบริษัทดังกลาวเพื่อรวมดำเนินธุรกิจ ตอมาเมื ่อวันที่ 18 

กันยายน 2563 บริษัทตกลงทำสัญญาซื้อขายตูกาแฟหยอดเหรียญกับบริษัท มาดี พรีเมี่ยม จำกัด จำนวน 1,000 ตู พรอมระบบ

ควบคุมการทำงานของตูกาแฟ จำนวนเงินรวม 30.4 ลานบาท โดยบริษัทจะตองจายเงินคามัดจำตูกาแฟดังกลาวรอยละ 20 ของ

ราคาซื้อขาย คิดเปนเงิน 5.4 ลานบาท ในวันที่ทำสัญญา เพื่อเปนการจัดทำตูกาแฟตนแบบ ซึ่งบริษัทไดทำการจายเงินคามัดจำ

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ณ วันท่ี 1 มกราคม  55,851  7,750  55,851  7,750 

สำรองผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  16,026  48,151  11,432  48,151 

กลับรายการคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดติท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (200)  (50)  (200)  (50) 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 71,677  55,851  67,083  55,851 
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ดังกลาวแลว ทั้งนี้บริษัท มาดี พรีเมี่ยม จำกัด จะตองนำสงตูกาแฟตนแบบ พรอมระบบซอฟทแวรที่สามารถทำงานรวมกับระบบ

ควบคุมการทำงานภายใน 45 วัน นับตั้งแตวันที่ทำสัญญา ซึ่งบริษัทดังกลาวไมสามารถดำเนินการไดตามที่ตกลงกัน ดังนั้นเมื่อวนัท่ี 

19 กุมภาพันธ 2564 บริษัทจึงสงหนังสือบอกเลิกสัญญาซื้อขาย และขอคืนเงินมัดจำ 

เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2564 บริษัท มาดี พรีเมี่ยม จำกัด ไดสงหนังสือปฏิเสธการบอกเลิกสัญญาและใหบริษัทยอยปฏิบัติตามสัญญา

ตอไป จากน้ันเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 บริษัทไดฟองรองดำเนินคดีกับบริษัทดังกลาวตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 27 และบริษัทไดบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งจำนวนแลวในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564  ท้ังน้ีในการดำเนินธุรกิจโครงการดังกลาว 1) ไมพบบันทึกขอตกลงกับบริษัท เชิญยิ้ม กาแฟไทย จำกัด รวมท้ังไมพบ

ชื่อบริษัทดังกลาวในการคนหาใน Business Online 2) บริษัทยอยมีการตกลงทำสัญญาซื้อขายตูกาแฟโดยที่ยังไมมีแผนการขายท่ี

ชัดเจน 

 

8. เงินใหกูยืมระยะสั้น 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้น ดังน้ี 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินใหกูยืมระยะสั้น        

กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 7) 5,000  -  15,611  5,611 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน -  -  (10,611)  - 

สุทธิ 5,000  -  5,000  5,611 

        กิจการอ่ืน 62,500  164,050  62,500  164,050 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (23,092)  (115,814)  (23,092)  (115,814) 

สุทธิ 39,408  48,236  39,408  48,236 

        

 

รวม 44,408  48,236  44,408  53,847 

 

 

 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอ่ืนมีรายการเคลื่อนไหวท่ีเปนสาระสำคัญในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดังน้ี 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม 

2563  

 

เพ่ิมข้ึน  ลดลง  

31 ธันวาคม 

2564 

1) เงินใหกูยืมแกบริษัท เอพี รุงเรือง จำกัด        

เงินตน 64,050  -  (36,550)  27,500 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (64,050)  -  64,050  - 

สุทธิ -  -  27,500  27,500 

        2) เงินใหกูยืมแกบริษัท เอ็มแปด โฮลด้ิง จำกัด        

เงินตน 100,000  -  (65,000)  35,000 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (51,764)  (13,414)  42,086  (23,092) 

สุทธิ 48,236  (13,414)  (22,914)  11,908 

รวม 48,236  (13,414)  4,586  39,408 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เอพี รุงเรือง จำกัด 

ในป 2560 และ 2561 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เอพี รุงเรือง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย แคปปตอล แมนเนจเมนท 

จำกัด) ในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงิน จำนวน 4 วงเงิน รวมจำนวนท้ังสิ้น 188.8 ลานบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 6.25 – 8.75 

ตอป โดยครบกำหนดชำระภายใน 3 - 6 เดือน รายละเอียดมีดังน้ี 

 

  พันบาท   

    ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม   

วงเงินท่ี  จำนวนเงิน  2564  2563  รับชำระครบถวน 

1  25,000  -  -  มิถุนายน 2561 

2  25,000  -  5,000  พฤษภาคม 2564 

3  50,000  -  -  กรกฎาคม 2561 

4  88,750  27,500  59,050  - 

รวม  188,750  27,500  64,050   
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เงินใหกูยืมระยะสั้นดังกลาวขางตนตามสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงินจำนวน 64.05 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.25 

ตอป และรอยละ 8.75 ตอป โดยมีเงื่อนไขแบงการรับชำระออกเปน 8 งวด สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2564 เงินใหกูยืมดังกลาวค้ำ

ประกันโดยหุนของกรรมการในบริษัทผูกู จำนวน 3,000,000 หุน และค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัทผูกู 

ในป 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการขอขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทดังกลาว

เรื่อยมา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดพิจารณาบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนเงินใหกูยืมแกบริษัทดังกลาวท้ังจำนวนแลว 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2564 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติปรับลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดจากรอย

ละ 15.0 ตอป เปนรอยละ 3.0 ตอปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 บริษัทไดรับ

หนังสือขอเลื่อนการชำระเงินสวนที่เหลือ จำนวน 27.5 ลานบาท ออกไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 ตอมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 

2565 บริษัทไดรับชำระเงินตนจำนวน 27.5 ลานบาทแลว นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 28 

ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติยกเวนการคิดดอกเบ้ียจำนวน 2.2 ลานบาท  

ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคม 2563 ผูสอบบัญชีคนกอนไดรายงานขอสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมตามมาตรา 89/25 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยสำหรับเรื่องดังกลาว 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เอ็มแปด โฮลด้ิง จำกัด 

ครั้งท่ี  

1 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 และวันท่ี 12 กันยายน 2560 บริษัทใหกูยืมเงินแก บริษัท เอ็มแปด โฮลดิ้ง จำกัด (เดิมช่ือ บริษัท 

ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอรยี จำกัด/ศแบง/ผูกู) ในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงินจำนวน 2 ฉบับ รวมเปนเงิน 45 ลานบาท 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.0 - 6.25 ตอป ไมมีหลักประกัน ครบกำหนดชำระเดือนตุลาคมและธันวาคม 2560 และมีการตอ

อายุตั๋วสัญญาใชเงินเรื่อยมา 

2 เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 บริษัทไดตกลงทำสัญญาใหกูเงินแกศแบงจำนวนเงิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.0 ตอ

ป ครบกำหนดชำระวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 ตอมาวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 บริษัทไดรับชำระเงินใหกูยืมจำนวน 5.0 ลานบาท 

และขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกูจำนวน 5 ลานบาทเปนวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เมื่อถึงวันดังกลาวไดตกลงขอขยาย

ระยะเวลาชำระเงินใหกูยืมจำนวน 5 ลานบาทออกไปเปนวันท่ี 30 กันยายน 2561  

3 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 บริษัทตกลงทำสัญญา Term Sheet กับศแบงในการใหเงินกูยืมเพิ่มเติมอีกจำนวน 50 ลาน

บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.25 ตอปเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในธุรกิจพลังงานจากชีวมวล ครบกำหนดชำระ

ภายใน 1 ป นับตั้งแตวันท่ีกู โดยมีเง่ือนไขท่ีสำคัญดังน้ี 

- บริษัทสามารถใชสิทธิแปลงสภาพเงินกูยืมจำนวน 50.0 ลานบาทเปนหุนสามัญของของศแบงไดจำนวนไมเกิน 16.7 

ลานหุน ราคามูลคาหุนละ 3.0 บาท กอนท่ีศแบงจะแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน  

- จำนำหุนของ Shenton Energy Pty Ltd. ในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 20,000,030 หุน ท่ีถือโดยศแบง  

- ค้ำประกันโดยกรรมการของศแบง 

 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2561 บริษัทไดรับชำระเงินใหกูยืมจำนวน 50.0 ลานบาท แลว 

4 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 บริษัทตกลงทำสัญญากูเงินใหศแบงเพิ่มอีกจำนวน 3 ลานบาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.0 ตอป 

ครบกำหนดชำระวันท่ี 30 กันยายน 2561 

5 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 บริษัทใหเงินกูยืมในรปูแบบตั๋วสัญญาใชเงินจำนวน 95.0 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.5 

ตอป ครบกำหนดชำระวันท่ี 23 เมษายน 2561 

6 เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2561 บริษัทตกลงเปลี่ยนคูสัญญาเงินใหกูยืมแก Star Shenton Energy Pty Ltd. จำนวน 2.0 ลาน

เหรียญออสเตรเลีย เทียบเทา 50.0 ลานบาท เปนศแบง 
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ครั้งท่ี  

7 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัทใหเงินกูยืมในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงินจำนวน 69.5 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.5 

ตอป ครบกำหนดชำระวันท่ี 30 กันยายน 2561 

8 เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 บริษัทมีการใหกูยืมเงินเพ่ิมจำนวน 48.0 ลานบาท โดยไมมีการทำสัญญาเงินใหกูยืม 

9 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 บริษัทตกลงทำสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงินกับศแบงเพื่อนำไปใชในการลงทุนในการ

ดำเนินงานของศแบงจำนวนวงเงิน 350.0 ลานบาท โดยมีการรวมยอดเงินกูบางสวนขางตนรวมเปนเงิน  267.5 ลานบาท 

โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละและวันท่ีครบกำหนดชำระตามท่ีกำหนดในวันท่ีเบิกเงินกูแตละครั้ง 

 

ครั้งท่ี  วันท่ี  จำนวนเงิน (พันบาท) 

1  8 สิงหาคม 2560 และ 

12 กันยายน 2560 

 45,000 

2  12 ตุลาคม 2560  5,000 

4  9 มกราคม 2561  3,000 

5  24 มกราคม 2561  95,000 

6  23 มิถุนายน 2561  50,000 

7  29 มิถุนายน 2561  69,500 

  รวม  267,500 

เงินใหกูยืมท่ีไมมีสญัญา 

8  12 กรกฎาคม 2561  48,000 

  รวมท้ังหมด  315,500 
 

นอกจากน้ี ในสัญญามีการระบุเง่ือนไขท่ีสำคัญดังน้ี 

- ศแบงสามารถเบิกเงินกูสวนท่ีเหลือในวงเงินอีก 82.5 ลานบาทภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีทำสัญญาฉบับน้ี  

- หากศแบงผิดนัดชำระ บริษัทคิดดอกเบี้ยผิดนัดอัตรารอยละ 15 ตอป นับจากวันที่ผิดนัดจนกวาจะไดรับชำระหน้ี

ครบถวน 

- หลักประกันประกอบดวย 1) หุน Star Shenton Energy Pty Ltd. ในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 20,000,030 หุน ท่ี

ถือโดยศแบง 2) หุ นบริษัท M8 Sustainable Limited (เดิมชื ่อ Starworks Enterprises Pty Ltd.)  ซึ ่ งเปน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศออสเตรเลีย จำนวน 23,900,000 หุน ปจจุบันคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 5.08 ของจำนวนหุนท้ังหมด  
 

เมื่อวันท่ี 27 และ 30 กันยายน 2561 บริษัทไดรับชำระเงินใหกูยืมจากศแบงจำนวน 113.5 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

    พันบาท   

      รับชำระเงินใหกูยืม   

คร้ังที่  วันที่  จำนวนเงิน  วันที่  จำนวนเงิน  ยอดคงเหลือ 

           1  8 สิงหาคม 2560 และ 12 

กันยายน 2560 

 45,000  -  -  45,000 
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ตอมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 บริษัทและศแบงตกลงทำบันทึกขอตกลงรวมกันโดยระบุวาศแบงจะตองชำระคืนเงินกูคง

คางทั้งหมด 202.0 ลานบาทภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยศแบงจะตองทำการจายเงินกูจำนวน 2.0 ลานบาทใหกับ

บริษัท เพ่ือใหเหลือยอดเงินกูคางชำระจำนวน 200.0 ลานบาท ซึ่งศแบงไดจายชำระจำนวน 2.0 ลานบาทใหบริษัทเมื่อวันท่ี 

19 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้บันทึกขอตกลงดังกลาวมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.5 ตอป และวันที่ครบกำหนด

ชำระดังน้ี 

วันท่ีครบกำหนด จำนวนเงิน (พันบาท) 

31 มีนาคม 2563                    15,000 

30 มิถุนายน 2563                    25,000 

30 กันยายน 2563                    30,000 

18 ธันวาคม 2563                  130,000 

 รวม                  200,000  

 

ท้ังน้ีเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระ บริษัทในฐานะผูใหกูมีสิทธิบังคับตามหลักประกัน แตหากมูลคาของหลักทรัพยค้ำประกันไมเพียงพอ

ตอการชำระหน้ี ศแบงตกลงชำระหน้ีในสวนท่ีขาดคืนแกผูใหกูจนครบเต็มจำนวน 

ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทไดรับการโอนหุนสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศออสเตรเลียจำนวน 

23,900,000 หุน เพ่ือเปนหลักทรัพยค้ำประกันตามสัญญาจำนำหุนขางตน 

 

    พันบาท   

      รับชำระเงินใหกูยืม   

คร้ังที่  วันที่  จำนวนเงิน  วันที่  จำนวนเงิน  ยอดคงเหลือ 

           2  12 ตุลาคม 2560  5,000  27 กันยายน 2561  5,000  - 

4  9 มกราคม 2561  3,000  27 กันยายน 2561  3,000  - 

5  24 มกราคม 2561  95,000  -  -  95,000 

6  23 มิถุนายน 2561  50,000  27 กันยายน 2561  50,000  - 

7  29 มิถุนายน 2561  69,500  30 กันยายน 2561  7,500  62,000 

  รวม  267,500    65,500  202,000 

เงินใหกูยืมที่ไมรวมในสัญญาฉบับนี ้

8  12 กรกฎาคม 2561  48,000  27 กันยายน 2561  48,000  - 

  รวมทั้งหมด  315,500    113,500  202,000 
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ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทและศแบงไดทำบันทึกขอตกลงยกเลิกการใชส ิทธิแปลงสภาพเงินกู เปนหุ นสามัญ และ 

ไดมีการจดัทำแผนการจายชำระคืนเงินกู โดยเงินใหกูยืมดังกลาวจะครบกำหนดชำระภายใน 1 ป  โดยแบงชำระการจายคืนเงินตน

เปนระยะเวลา 4 งวดๆละ 25 ลานบาทซึ่งครบกำหนดงวดสุดทายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้บริษัทไดรับการชำระเงินใหกูยืม

ดังน้ี 

 

 พันบาท 

วันที่ครบกำหนด จำนวนเงิน รับชำระเงินใหกูยืม จำนวนเงิน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 

31 มีนาคม 2563 15,000 31 มีนาคม 2563 15,000 - 

30 มิถุนายน 2563 25,000 24 สิงหาคม 2563 และ  

1 กันยายน 2563 

25,000 - 

30 กันยายน 2563         30,000 30 กันยายน 2563 30,000 - 

18 ธันวาคม 2563            130,000 18 ธันวาคม 2563 30,000 100,000 

 รวม           200,000   100,000 100,000 

 

เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 12/2563 มีมติอนุมัติใหบริษัทขยายระยะเวลาการรับชำระคืน

เงินตนซึ่งครบกำหนด เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 จำนวน 100 ลานบาท ออกไปอีก 1 ป โดยมีเง่ือนไขแบงการชำระเงินออกเปน 4 

งวด ซึ่งครบกำหนดงวดสุดทายในเดือนธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 วันท่ีครบกำหนด จำนวนเงิน (พันบาท) 

31 มีนาคม 2564 25,000 

30 มิถุนายน 2564 25,000 

30 กันยายน 2564 25,000 

17 ธันวาคม 2564 25,000 

รวม 100,000 

 

ท้ังน้ี บริษัทไดพิจารณาบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนจากมูลคาท่ีคาดวาจะไมไดรับคืนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำนวน 51.8 ลานบาท 

สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยพิจารณาจากฐานะการเงินของศแบง และมูลคาตามบัญชีของหลักประกันเงินกู 

ในระหวางป 2564 บริษัทไดรับชำระคืนเงินกูจำนวน 65.0 ลานบาท ดังนั้นยอดเงินคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีมูลคา

เทากับ 35.0 ลานบาท   
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จากท่ีกลาวขางตน บริษัทมีการใหความชวยเหลือทางการเงินจำนวนมากแกศแบง เปนเวลานานตั้งแตป 2560 จนถึงปจจุบัน มีจำนวน

เงินสูงถึง 315.5 ลานบาท โดยการพิจารณาหลักประกันคือ เช็คสั่งจายลงวันท่ีลวงหนา การค้ำประกันสวนบุคคล  การใหสิทธิแปลง

หนี้เปนทุน แตตอมามีการยกเลิกสิทธิแปลงหนี้เปนทุน เปลี่ยนเปนการนำหลักทรัพยตราสารทุน หุนของบริษัทในตางประเทศ ( 

Shenton) และหุนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศออสเตรเลีย (M8 Sustainable) ซึ่งมูลคาหลักประกันไมครอบคลมุ

หนี้เงินใหกูยืม แตผูบริหารของบริษัทยังมีการอนุมัติรายการตออายุเงินใหกูยืมอยางตอเนื่อง  โดยไมไดพิจารณาเรียกหลักประกัน

เพื่อใหครอบคลุมความเสี่ยง โดยยินยอมใหมีการเปลี่ยนหลักประกัน โดยแมหลักประกันลาสุดจะเปนหลักทรัพยตราสารทุนของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศออสเตรเลยี ( M8 Sustainable) และหุนของบริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd  

ซึ่งเปนบริษัทจำกัดในประเทศออสเตรเลยี ซึ่งหลักประกันท้ังสองรายการก็ยังไมครอบคลมุความเสีย่งของเงินใหกูยืมคงเหลือ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน 35 ลานบาททำใหบริษัทตองมีการบันทึกคาเผื่อการดอยคาจำนวน 23.1 ลานบาท   
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    สัดสวนการถือหุนทางตรง

และทางออม 

 

พันบาท 

   ทุนชำระแลว (รอยละ) ราคาทุน คาเผื่อการดอยคา สุทธิ เงินปนผลรับ 

 

ช่ือบริษัท 

 

ลักษณะธุรกิจ 

จัดต้ังข้ึนใน

ประเทศ 

 2564 

 

2563 

 

2564 

 

2563 

 

2564 

 

2563 

“ปรับปรุงใหม” 

2564 

 

2563 

“ปรับปรุงใหม” 

2564 

 

2563 

“ปรับปรุงใหม” 

2564 

 

2563 

 

บริษัท สตาร เมด โซลูช่ัน 

จำกัด 

จำหนายสินคาทางเภสัช

กรรมและเวชภัณฑ 

ไทย 5 ลานบาท 5 ลานบาท 100 100 5,000 5,000 (5,000) - - 5,000 - - 

บริษัท สตาร เทค โซลูช่ัน 

จำกัด 

ดำเน ินธ ุรก ิจเก ี ่ยวกับ

โครงการฟนเทคตางๆ 

ไทย 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - - 

รวม      15,000 15,000 (5,000) - 10,000 15,000 - - 
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10.   เงินลงทุนในบริษัทรวม   
 

    งบการเงินรวม 

    สัดสวนการถือหุนทางตรง  

    และทางออม พันบาท 

   ทุนชำระแลว (รอยละ) มูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย 

 

ชื่อบริษัท 

 

ลักษณะธุรกิจ 

จัดต้ังข้ึน 

ในประเทศ 

2564 

 

2563 

 

2564 

 

2563 

 

2564 

 

2563  

“ปรับปรุงใหม” 

Star Shenton 

Energy Pty Ltd. 

การคัดแยก 

กำจัด  

และรีไซเคิลขยะ 

ออสเตรเลีย 14.5 ลาน

เหรียญ

ออสเตร- 

เลีย 

12.0 ลาน

เหรียญ

ออสเตร- 

เลีย 

60 60 45,626 45,626 

บริษัท สิทธิ อินเตอร

เนชั่นแนล จำกัด 

นำเขา สงออก 

สินคาอุปโภค 

บริโภค 

ไทย 5.0 ลาน

บาท 

- 40 - 153,321 

 

 

- 

 

 

รวม       198,947 45,626 

หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน      (35,473) - 

สุทธิ       163,474 45,626 

 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    สัดสวนการถือหุนทางตรง พันบาท 

    และทางออม  

   ทุนชำระแลว (รอยละ) ราคาทุน 

 

ชื่อบริษัท 

 

ลักษณะธุรกิจ 

จัดต้ังข้ึน 

ในประเทศ 

2564 

 

2563 

 

2564 

 

2563 

 

2564 

 

2563  

“ปรับปรุงใหม” 

Star Shenton 

Energy Pty Ltd. 

การคัดแยก 

กำจัด  

และรีไซเคิลขยะ 

ออสเตรเลีย 14.5 ลาน

เหรียญ

ออสเตร- 

เลีย 

12.0 ลาน

เหรียญ

ออสเตร- 

เลีย 

60 60 298,542 298,542 

บริษัท สิทธิ อินเตอร

เนชั่นแนล จำกัด 

นำเขา สงออก 

สินคาอุปโภค 

บริโภค 

ไทย 5.0 ลาน

บาท 

- 40 - 153,321 

 

 

- 

 

 

รวม       451,863 298,542 
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    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    สัดสวนการถือหุนทางตรง พันบาท 

    และทางออม  

   ทุนชำระแลว (รอยละ) ราคาทุน 

 

ชื่อบริษัท 

 

ลักษณะธุรกิจ 

จัดต้ังข้ึน 

ในประเทศ 

2564 

 

2563 

 

2564 

 

2563 

 

2564 

 

2563  

“ปรับปรุงใหม” 

หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน      (288,389) (253,132) 

สุทธิ       163,474 45,410 

 

เงินลงทุนใน Star Shenton Energy Pty Ltd. 
 

Shenton Energy Pty Ltd (“Shenton”) ถูกรวมกอตั้งข้ึนโดย บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอรยี จํากัด (ศแบง) และ Aurigen 

Group Limited  โดยการจัดตั้ง Shenton มีวัตถุประสงคคือ การเขาซื้อกิจการของ Brockwaste Entities ซึ่งเปนกิจการที่ไดรับ

สัมปทานกําจัดขยะชุมชนจาก Western Metropolitan Regional Council (WMRC) and City of Stirling (CoS) เปนสัญญา

ระยะยาวเวลา 20 ป และมีความสามารถในการกําจัดขยะรวม 55,000 ตันตอป โดยรายไดหลักมาจากคารับกําจัดขยะ  
 

เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560 บริษัททำบันทึกขอตกลงกับศแบงและผูถือหุนใหญของศแบง (“ตัวแทนบริษัทเปาหมาย”) เพ่ือใหไดหุน

ใน Shenton จำนวน 30,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 โดยบริษัทจะตองเขาทำการตรวจสอบกิจการภายใน 45 วัน และ

เพื่อเปนการแสดงเจตจำนงในการที่จะลงทุน ซึ่งบริษัทจะใหวงเงินกูแกศแบงจำนวน 75 ลานบาทในรูปของตั๋วแลกเงิน โดยมีอตัรา

ดอกเบี้ยรอยละ 6.0 ตอป และชำระเงินตนพรอมดอกเบี้ยภายใน 90 วัน ครบกำหนดภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ในกรณีท่ี

บริษัทประสงคจะลงทุนใน Shenton บริษัทจะตองแจงการใชสิทธิแปลงหน้ีตั๋วแลกเงินเปนหุน จำนวนไมเกิน 11,250,000 หุน สวน

ดอกเบ้ียถือวาเปนโมฆะ  
 

ตอมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 บริษัทไดตกลงทำหนังสือแกไขเพิ่มเติมบันทึกขอตกลงฉบับดังกลาว โดยมีการแกไขขอตกลงท่ี

สำคัญดังน้ี 

- บริษัทจะตองทำการตรวจสอบขอมูลใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 หรือระยะเวลาท่ีมีการตกลงรวมกัน 

- หากบริษัทไมประสงคจะลงทุน ตัวแทนบริษทัเปาหมายจะคืนหนี้เงินกูจำนวน 75 ลานบาทใหบริษัท ภายในกำหนดเวลาไมเกิน 

90 วัน 

- บริษัทตกลงที่จะใหวงเงินกูเพิ่มเติมจำนวน 125 ลานบาท ในรูปของตั๋วแลกเงิน จำนวน 2 ฉบับ แกศแบง โดยมีอัตราดอกเบ้ีย

อัตรารอยละ 6.0 ตอป และครบกำหนดชำระจำนวน 100 ลานบาท ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 และจำนวน 25 ลานบาท 

ภายในวันท่ี 4 ตุลาคม 2560 ตามลำดับ 

- ในกรณีที ่บริษัทประสงคที ่จะลงทุนใน Shenton บริษัทตองแจงความประสงคการใชสิทธิแปลงหนี้ตั ๋วแลกเงินเปนหุนใน 

Shentonจำนวนไมเกิน 30,000,000 หุน ในกรณีน้ีใหถือวาดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บใหถือเปนโมฆะแตแรกเริ่ม 
 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 บริษัท (ผูจะซื้อ)ไดตกลงทำบันทึกขอตกลงกับศแบง (ผูจะขาย) และผูถือหุนใหญของศแบง โดยท่ี

บริษัทอยูระหวางการตรวจสอบขอมูลของ Shenton และไดตกลง 

1) ยกเลิกบันทึกขอตกลงฉบับแรกและใหใชบันทึกขอตกลงฉบับน้ีแทน 

2) เงินมัดจำการซื้อขายหุน Shenton 
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- ผูจะซื้อและผูจะขายตกลงรวมกันวา เงินที่ผูจะซื้อไดจายลวงหนาใหแกผูจะขายตามบันทึกขอตกลงจำนวนรวม 175 ลาน

บาทใหถือวาเปนเงินมัดจำคาซื้อหุน Shenton 

- ผูจะซื้อจะวางเงินมัดจำสวนที่เหลือจำนวน 25 ลานบาท ใหแกผูจะขายภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 รวมเงินมัดจำ

จำนวน 200 ลานบาท ใหถือเปนเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขาย 

3) สัญญาจะซือ้จะขายหุน Shenton 

ผูจะซื้อจะเขาทำสัญญาจะซื้อจะขายหุน Shenton ภายใน 7 วันนับแตวันแจงผลการตรวจสอบจำนวน 30,000,000 หุน ในราคา 

200 ลานบาท โดยมีเง่ือนไขหลักดังน้ี 

- Shenton จะตองมีทุนชำระเต็มจำนวน 8 ลานเหรียญออสเตรเลีย  โดยแบงออกปน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.16 

เหรียญออสเตรเลีย ในวันสงมอบ 

- ผูจะขายตองเปนเจาของหุนจะซื้อจะขายถูกตองสมบูรณตามกฎหมายออสเตรเลีย โดยไมติดภาระผูกพันใดๆ 

- บริษัทเปาหมายจะตองไดมาในวันสงมอบหุน ทรัพยสินและกิจการท้ังหมด  

- ผูจะขายตองพิสูจนใหเปนท่ีพอใจของผูจะซื้อวา โรงงานคัดแยกขยะชุมชนสามารถเริม่ใชดำเนินงานตามสมรรถภาพภายใน

วันสงมอบ หรือตามแตท่ีจะมีการตกลงกันระหวางผูจะซื้อจะขาย 

- สัญญาจะซื้อจะขายหุนบริษัทเปาหมายตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของผูจะซื้อไมเกินวันที่ 25 กันยายน 

2560 

- ในกรณีท่ีผูจะซื้อไมสามารถดำเนินการตามเง่ือนไขได ผูจะซื้อมีสิทธิใหผูจะขายคืนเงินมัดจำโดยไมมเีบ้ียปรับภายใน 90 วัน

หรือ เงินท่ีตองคืนใหถือเปนการซื้อหุนศแบง โดยมีการแปลงหน้ีเปนหุนในศแบงราคา 15 บาทตอหุน 
 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 บริษัทไดทำสัญญาซื้อขายหุนของ Shenton Energy Pty., Ltd. กับบริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็น

เนอรยี จำกัด (ผูขาย) จำนวน 30,000,060 หุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ในมูลคา 8.0 ลานเหรียญออสเตรเลยี หรือเทียบเทา 200.0 

ลานบาทโดยมีเงื่อนไขในการชำระคาหุนที่เปนสาระสำคัญ คือ ผูขายจะตองสงมอบตราสาร เอกสารแสดงการโอนกรรมสิทธิ์รวมไป

ถึงเอกสารอ่ืนใดท่ีผูซื้อรองขอและบริษัทเพ่ือเปนการประกันหรือยนืยันกรรมสิทธ์ิและผลประโยชนของผูซื้อหุนรวมถึงการสงมอบตรา

สารการโอนหุนท่ีไดลงนามแลว  
 

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติใหบริษัทเขาลงทุนในธุรกิจการคัด

แยก กำจัด และรีไซเคิลขยะท่ีประเทศออสเตรเลยี โดยการเขาซื้อหุนใน Shenton ในสัดสวนรอยละ 60  จากผูถือหุนของ Shenton 

โดยปราศจากภาระผูกพันในราคาไมเกิน 8 ลานเหรียญออสเตรเลีย และมอบอำนาจใหคณะกรรมการบริหารในการดำเนินการท่ี

เกี่ยวของกับธุรกรรมการซื้อหุนของ Shenton และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัทไดรับโอนหุนของ Shenton จากศแบง (ผูขาย) 

จำนวน 30,000,060 หุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Shenton รวมเปนเงินท้ังสิ้นจำนวน 214.4 ลานบาท ซึ่ง

บริษัทไดจายชำระคาซื้อหุนเพ่ิมเติมจำนวน 14.4 ลานบาท เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 และเมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 บริษัทไดนำงบ

การเงินของ Shenton มาจัดทำงบการเงินรวม  

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงสรางผูถือหุนในบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. 
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กอนวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 
 

ผูถือหุน Shenton Energy Pty Ltd.  จำนวนหุน  รอยละ 

บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอรยี จำกัด  90  90.0 

Aurigen Group  10  10.0 

รวม  100  100.0 

ทุนชำระแลว  100 เหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเทา 2,685 บาท 

 

วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 
 

ผูถือหุน Shenton Energy Pty Ltd.  จำนวนหุน  รอยละ 

บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอรยี จำกัด  50,000,090  99.99 

Aurigen Group  10  0.01 

รวม  50,000,100  100.00 

ทุนชำระแลว  8,000,010 เหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเทา 214.8 ลาน

บาท 

 

หลังทำรายการโอนหุนใหบริษัท 
 

ผูถือหุน Shenton Energy Pty Ltd.  จำนวนหุน  รอยละ 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน)  30,000,060  60.00 

บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอรยี จำกัด  20,000,030  39.99 

Aurigen Group  10  0.01 

รวม  50,000,100  100.00 

ทุนชำระแลว  8,000,010 เหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเทา 214.8 ลาน

บาท 

 

เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมมีติอนุมัตกิารเปลี่ยนช่ือบริษัทจาก Shenton Energy Pty Ltd. เปน 

“Star Shenton Energy Pty Ltd.” บริษัทจดทะเบียนการเปลี่ยนช่ือเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ภายหลังการทำรายการซื้อขายหุนได 1 เดือน หนวยงานของรฐัท้ัง 2 แหง คือ WMRC และ CoS ไดขอให

ศาลมีคำสั่งคุมครองช่ัวคราวเก่ียวกับการตีความขอสัญญาบริการคัดแยกขยะ (Waste Supply Agreement) ในเรื่องการปฏิบัติตาม

เง่ือนไขบังคับกอนการเริ่มดำเนินงานการเชิงพาณิชย ซึ่งเปนวันท่ีเริ่มตนการดำเนินการผลิตของสัญญา ทำให WMRC และ CoS ไม

ชำระคาบริการแกกลุม Shenton ซึ่งกลุมบริษัท Shenton มีการเรียกเก็บเงินคาบริหารจัดการขยะภายใตสัญญาจัดสงขยะ (Waste 
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Supply Agreement) กับ Western Municipal Regional Council (“WMRC”) และ City of Stirling (“CoS”) จำนวน 3.4 ลาน

เหรียญออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 ศาลพิพากษาใหลูกหน้ีชนะคดี จากเหตุการณดังกลาวสงผลใหกลุมบริษัท Shenton 

หยุดดำเนินธุรกิจ และบริษัทมีการชวยเหลือทางการเงินใหกับ Shenton จำนวนมาก  
 

ในระหวางป 2563 Shenton มีการเพ่ิมทุนโดยการแปลงหน้ีเปนทุนตามบันทึกขอตกลงการแปลงหน้ีเปนทุน (Circular Resolution 

of the Director) ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 และวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 40,765,666 หุนคิดเปนเงิน 140.3 ลานบาท ซึ่ง

เปนสวนของบริษัทจำนวน 24,459,400 หุน คิดเปนเงิน 84.2 ลานบาทมาจากเงินทดรองจายและลูกหน้ีอ่ืน 
 

อยางไรก็ดี ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6.1 ตามสัญญาซื้อขายหุนของ Shenton มีการระบุเง่ือนไขบังคับกอน ใน

เรื่องของการแตงตั้งและอำนาจของกรรมการใหม และคณะกรรมการบริษัทของ Shenton ตั้งแตวันท่ีบริษัทเขาลงทุนจนถึงปจจุบัน

ปรากฏวามีตัวแทนของบริษัทเขาไปมีสวนรวมในการบริหารแตไมถึงขั้นการมีอำนาจควบคุม รวมทั้งบริษัทและศแบงมีสวนรวมใน

การสนับสนุนดานการเงินใหกับ Shenton ดวยเชนกัน จากเหตุผลดังกลาวบริษัทจึงมีอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญใน Shenton 

มากกวาการมีอำนาจในการควบคุม ผูบริหารจึงเห็นควรแสดงเงินลงทุนในหุนสามัญของ Shenton เปนเงินลงทุนในบริษัทรวมและ

ใชวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม ซึ่งผูบริหารไดทำการปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง 
 

ตอมาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมมีมตอินุมัติการจำหนายหุนสามัญทั้งหมดของ 

Shenton ที่บริษัทถืออยูทั้งหมดจำนวน 54,459,460 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Shenton ในราคาซื้อ

ขาย  710,771 เหรียญออสเตรเลีย หรือคิดเปน 17.1 ลานบาท ใหแก W Management Limited (“ผูซื้อ”) ราคาซื้อขายขางตน

รวมภาระหน้ีระหวางบรษัิทกับ Shenton (ยกเลิกหน้ีท่ี Shenton มีอยูกับบริษัทจำนวน 284,304 เหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 

6.9 ลานบาท) โดยภายหลังจากการจำหนายหุนสามัญของ Shenton ทั้งหมดแลว จะสงผลให Shenton สิ้นสุดการเปนบริษัทรวม

ของบริษัท  
 

ท้ังน้ีจากการท่ีบริษัทไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญครั้งท่ี 2/2564 ในการจำหนายหุนสามัญท้ังหมดของ Shenton จึงสงผลทำให

บริษัทไมไดรับงบการเงินสำหรบัปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี และผูบริหารไดประเมินมูลคา

เงินลงทุนใน Shenton ใหเทากับมูลคาท่ีจำหนายตามท่ีไดรับอนุมัติดังกลาวขางตน 
 

รายการกระทบยอดขอมูลทางการเงินของเงินลงทุนใน Star Shenton Energy Pty Ltd. สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 มีดังน้ี 

 พันบาท 

 

2564 

“ไมไดรับงบการเงิน” 

 2563 

“ตรวจสอบแลว” 

รายได -  2,194 

    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด/ป -  (156,465) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน  -  7,029 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -  (149,436) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมตามวิธีสวนไดเสียของกลุมบริษัท     
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 พันบาท 

 

2564 

“ไมไดรับงบการเงิน” 

 2563 

“ตรวจสอบแลว” 

(ถือหุนรอยละ 60) -  (89,662) 

 

 

   สินทรัพยหมุนเวียน -  13,420 

สินทรัพยไมหมุนเวียน -  204,825 

หน้ีสินหมุนเวียน -  (125,569) 

หน้ีสินไมหมุนเวียน -  (16,632) 

สินทรัพยสุทธิ -  76,044 

มูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย (ถือหุนรอยละ 60) -  45,626 

    
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในสินทรัพยสุทธิของผูถูกลงทุน    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 45,626  51,128 

เพ่ิมทุน -  84,159 

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม -  - 

กำไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของกลุมบริษัท  -  (93,879) 

ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน -  4,218 

มูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 45,626  45,626 

หัก ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนสำหรับป 2564   (35,473)  - 

สุทธิ 10,153  45,626 

 

จากเหตุการณดังกลาวขางตน 1) บริษัทมีการจายเงินลงทุนสวนเพ่ิมรอยละ 100 ใหกับศแบงจำนวนเงิน 8.0 ลานเหรียญออสเตรเลยี 

โดยศแบงนำไปเพิ่มทุนใน Shenton กอนที่จะขายใหบริษัทในสัดสวนรอยละ 60 และ ศแบงมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 39.99 โดย

ไมมีการจายเงินลงทุนใน Shenton 2) ศแบงนำหุนของ Shenton ที่ไดมาจำนวน 20,000,030 หุน และหุนของ M8 Sustainable 

Limited (M8S) จำนวน 23,900,000 หุนมาเปนหลักประกันเงินใหกูยืมตามที่กลาวในหมายเหตประกอบงบการเงินขอ 10 และ 

ศแบงยังมีการโอนช่ือใหแกบริษัทเปนผูถือหุนใน M8S ทันที และบริษัทนำหุนท่ีรับโอนช่ือดังกลาวไปวางเปนหลกัประกันเงินกูยืมจาก

บริษัทหลักทรัพย บียอนด จำกัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัทหลักทรัพย เออีซี จำกัด (มหาชน)) 3) ภายหลังการเขาถือหุนใน Shenton 

และไดเริม่ดำเนินกิจการไปไดระยะหน่ึงเกิดขอพิพาทกับหนวยงานภาครัฐท่ีเปนคูสัญญารบับริการ จึงสงผลทำให Shenton ตองหยดุ

ดำเนินกิจการ โดยท่ีไมสามารถเรียกรองความเสียหายท่ีอาจมีอยูกอนการเขาซื้อธุรกิจตามปกติธุรกิจ 
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เงินลงทุนในบริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2564 ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติการเขาลงทุนในบริษัท สิทธิ 

อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (“สิทธิ”) ซึ่งประกอบธุรกิจนายหนาในการจัดหาสินคาอุปโภคบริโภคเพ่ือจัดจำหนายในประเทศลาว โดย

ซื้อหุนสามัญของสิทธิจำนวน 200,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาซื้อขายหุนละ 700 บาท จำนวนเงิน 140.0 

ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนจากนายคำสอน สิดทิไซ และนายจันทร สิดทิไซ ผูถือหุนของสิทธิ ซึ่งบริษัท

ชำระคาหุนโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private 

Placement) จำนวน 70,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายเพ่ือการแลกหุน ในราคาหุนละ 2.00 บาท 

รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 140.0 ลานบาท ซึ่งมีมลูคายุติธรรม ณ วันแลกหุนจำนวน 149.8 ลานบาท และตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงในการ

ทำรายการจำนวน 3.5 ลานบาท รวมจำนวนเงินลงทุน 153.3 ลานบาท 

 

ท้ังน้ีบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญตามท่ีระบุในสัญญาการรวมทุน (Shareholder Agreement) ดังน้ี 

- มีตัวแทนอยูในคณะกรรมการบริษัทของสิทธิ จำนวน 2 ตำแหนงจาก 5 ตำแหนง และกรรมการผูมีอำนาจลงนามตองมี

ตัวแทนจากท้ังสองฝายลงนามรวมกัน 

- มีการกำหนดใหเรื่องสำคัญตางๆในการบริหารจัดการในสิทธิเชน การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน การอนุมัติงบการเงิน

ประจำป การกำหนดแผนการลงทุน การอนุมัติจายเงินปนผล ตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือจากบริษัทอยาง

นอย 1 เสียง 

 

เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 บริษัทไดรับโอนหุนของสิทธิจำนวน 200,000 หุน จึงสงผลให สิทธิ เปนบริษัทรวมของบริษัทตั้งแตวันน้ี

เปนตนไป  

 

ในปจจุบันบริษัทอยูระหวางดำเนินการใหมีการวัดมูลคายุตธิรรมของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีไดมา ณ วันซื้อกิจการซึ่งจะถูกดำเนินการ

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาสิบสองเดอืนนับจากวันท่ีซื้อกิจการตามท่ีกำหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 ดังน้ัน

คาความนิยมท่ีเกิดจากราคาซื้อสวนท่ีเกินกวามูลคายุตธิรรมของสนิทรัพยสุทธิจะถูกรวมอยูในมูลคาตามบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม

อยางไรก็ตามในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคานี้ บริษัทจะทำการปรับปรุงมูลคาของคาความนิยมที่ถูกรวมอยูในมูลคาตาม

บัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม หรือ รับรูกำไรจากการซื้อในราคาต่ำกวามูลคายุติธรรม หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สนิท่ี

ไดรับมาดังกลาวมีผลแตกตางจากมูลคาตามบัญชีอยางเปนสาระสำคัญ 
 

นอกจากน้ีบริษัทไมไดรับงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของสิทธิ ท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ดังน้ันงบ

การเงินรวมของบริษัทสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จึงไมมีรายการรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในสิทธิ 

 

จากเหตุการณดังกลาวขางตน บริษัทไมมีการทำ due diligence  เพื ่อศึกษากอนการลงทุนและหลังจากการรวมลงทุน การ

ดำเนินงานของสิทธิไมเปนไปตามแผนการประเมินมูลคากิจการ และการดำเนินงานใหบริการไมมีกระแสเงินสดรับจากคูคา อีกท้ัง

บริษัทยังตองใหเงินกูยืมแกสิทธิจำนวน 5.0 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน  
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11. อาคารและอุปกรณ 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม 

   สวนปรับปรุง เครื่องตกแตง    

 อาคารและ เครื่องจักรและ ท่ีดินและอาคาร และเครื่องใช  สินทรัพย  

 สวนปรับปรุง อุปกรณโรงงาน สำนักงาน สำนักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม        

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - ตามท่ีเคยรายงาน 24,594 357,571 785 2,513 1,354 - 386,817 

โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม (24,594) (357,571) - (1,439) - - (383,604) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - ปรับปรุงใหม - - 785 1,074 1,354 - 3,213 

ซื้อเพ่ิม - - 215 140 - 1,014 1,369 

โอนเขา/(โอนออก) - - 1,014 - - (1,014) - 

จำหนาย/ตัดจำหนาย - - (785) - - - (785) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - - 1,229 1,214 1,354 - 3,797 

ซื้อเพ่ิม - - 21 103 - - 124 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - - 1,250 1,317 1,354 - 3,921 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม 

   สวนปรับปรุง เครื่องตกแตง    

 อาคารและ เครื่องจักรและ ท่ีดินและอาคาร และเครื่องใช  สินทรัพย  

 สวนปรับปรุง อุปกรณโรงงาน สำนักงาน สำนักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 

คาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม        

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - ตามท่ีเคยรายงาน 2,664 37,569 360 748 552 - 41,893 

โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม (2,664) (37,569) - (156) - - (40,389) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - ปรับปรุงใหม - - 360 592 552 - 1,504 

คาเสื่อมราคาสำหรบัป - - 113 226 271 - 610 

จำหนาย/ตัดจำหนาย - - (451) - - - (451) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - - 22 818 823 - 1,663 

คาเสื่อมราคาสำหรบัป  - - 248 212 271 - 731 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - - 270 1,030 1,094 - 2,394 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        

31 ธันวาคม 2563 - - 1,207 396 531 - 2,134 

31 ธันวาคม 2564 - - 980 287 260 - 1,527 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม 

   สวนปรับปรุง เครื่องตกแตง    

 อาคารและ เครื่องจักรและ ท่ีดินและอาคาร และเครื่องใช  สินทรัพย  

 สวนปรับปรุง อุปกรณโรงงาน สำนักงาน สำนักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 

คาเสื่อมราคาท่ีรวมอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็สำหรับป 

2563       610 

2564       731 
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 พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เครื่องตกแตง
และ 

 สินทรัพย  

 สวนปรับปรุง และเครื่องใช  ระหวาง  

 อาคารสำนักงาน สำนักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 

ราคาทุน      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 
2563 

785 993 1,354 - 3,132 

ซื้อเพ่ิม 215 140 - 1,014 1,369 

โอนเขา/(โอนออก) 1,014 - - (1,014) - 

จำหนาย/ตัดจำหนาย (785) - - - (785) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 

1,229 1,133 1,354 - 3,716 

ซื้อเพ่ิม 21 103 - - 124 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 

1,250 1,236 1,354 - 3,840 

คาเสื่อมราคาสะสม      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 
2563 

360 531 552 

- 1,443 

คาเสื่อมราคาสำหรบัป  113 210 271 - 594 

จำหนาย/ตัดจำหนาย (451) - - - (451) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 

22 741 823 

- 1,586 

คาเสื่อมราคาสำหรบัป  248 209 270 - 727 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 

270 950 1,093 

- 2,313 

มูลคาสุทธิทางบัญชี      

31 ธันวาคม 2563 1,207 392 531 - 2,130 

31 ธันวาคม 2564 980 286 261 - 1,527 
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คาเสื่อมราคาท่ีรวมอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็สำหรับป 

2563     594 

2564     727 

 

 

 

 

12. สัญญาเชา  
 

กลุมบริษัทในฐานะผูเชา 

 

กลุมบริษัททำสัญญาเชาสินทรัพยเพ่ือใชในการดำเนินงานของกลุมบริษัท  

 

14.1  สินทรัพยสิทธิการใช 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - ตามท่ีเคยรายงานไว 2,445 

ผลสะสมจากการแกไขขอผดิพลาดทางบัญชี 1,933 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  - ปรับปรุงใหม 4,378 

เพ่ิมข้ึน - 

จำหนาย/ตัดจำหนาย - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 4,378 

คาเสื่อมราคาสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - ตามท่ีเคยรายงานไว 271 

ผลสะสมจากการแกไขขอผดิพลาดทางบัญชี 202 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - ปรับปรุงใหม 473 

คาเสื่อมราคาสำหรบัป 1,420 

จำหนาย/ตัดจำหนาย - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 1,893 

มูลคาสุทธิทางบัญชี  

31 ธันวาคม 2563 3,905 

31 ธันวาคม 2564 2,485 

คาเสื่อมราคาท่ีรวมอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็สำหรับป  

2563 473 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

2564 1,420 

 

 

14.2  หน้ีสินตามสญัญาเชา 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

“ปรับปรุงใหม” 

หน้ีสินตามสญัญาเชา 2,354  3,732 

หัก ดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชี (151)  (364) 

สุทธิ 2,203  3,368 

หัก สวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป (1,255)  (1,165) 

สุทธิ 948  2,203 
 

14.3  คาใชจายเก่ียวกับสญัญาเชาท่ีรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุนสำหรบัปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

  

2563 

“ปรับปรุงใหม” 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช 
1,420 

 473 

ดอกเบ้ียจายของหน้ีสินตามสัญญาเชา 
213 

 67 

 

 

13. สินทรัพยไมมีตัวตน 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 สัญญาบริหาร 

จัดการขยะ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร รวม 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - ตามท่ีเคยรายงานไว 121,387 28 121,415 

โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม (121,387) - (121,387) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - ปรับปรุงใหม - 28 28 

ซื้อเพ่ิม - - - 

จำหนาย / ตดัจำหนาย - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 28 28 

ซื้อเพ่ิม - 53 53 

จำหนาย / ตดัจำหนาย - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - 81 81 

คาตัดจำหนายสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - ตามท่ีเคยรายงานไว 121,386 10 121,396 

โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม (121,386) - (121,386) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - ปรับปรุงใหม - 10 10 

คาตัดจำหนายสำหรับป - 3 3 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 13 13 

คาตัดจำหนายสำหรับป - 12 12 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - 25 25 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

31 ธันวาคม 2563 - 15 15 



 

 บริษัท สตาร สิทธิ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน)                         154                          STAR SITTHI SOULUTION  PLC.  

 พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 สัญญาบริหาร 

จัดการขยะ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร รวม 

31 ธันวาคม 2564 - 56 56 

คาตัดจำหนายซึ่งรวมอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป 

2563   3 

2564   12 

 

 พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 28 

ซื้อเพ่ิม - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 28 

ซื้อเพ่ิม 53 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 81 

คาตัดจำหนายสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 10 

คาตัดจำหนายสำหรับป 3 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 13 

คาตัดจำหนายสำหรับป 12 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 25 
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 พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

มูลคาสุทธิตามบัญชี   

31 ธันวาคม 2563 15 

31 ธันวาคม 2564 56 

คาตัดจำหนายซึ่งรวมอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป  

2563 3 

2564 12 

 

14. สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืนดังน้ี  

 

 งบการเงินรวม 

 พันบาท 

 ราคาทุน มูลคายตุิธรรม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืนท่ีวัดมูลคายุติธรรมผานกำไร (ขาดทุน)      

เงินสนับสนุนการถายทำภาพยนตร 10,000 5,000 - 5,000 

หัก คาเผื่อการปรับมูลคายุติธรรม (10,000) - - - 

สุทธิ - 5,000 - 5,000 

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 บริษัท สตาร เมด โซลูชั่น จำกัด (บริษัทยอย) ทำบันทึกขอตกลงเพื่อสนับสนุนการถายทำภาพยนตรเรื่องหนึ่งกับ

บริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งโดยบริษัทประสงคที่จะรวมลงทุนและสนับสนุนการถายทำภาพยนตรเรื่องดังกลาวจำนวนเงิน 10.0 ลานบาท 

โดยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 บริษัทยอยไดจายชำระแลวจำนวน 5.0 ลานบาท ตอมาเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2564 บริษัทยอยไดตกลงทำ

สัญญาสนับสนุนการจัดทำภาพยนตกับบริษัทดังกลาว และจายเงินงวดสุดทายอีก 5.0 ลานบาท เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 รวมจำนวนเงิน

ลงทุนท้ังสิ้น 10.0 ลานบาท ท้ังน้ีคูสัญญาตกลงแบงปนผลประโยชนดังน้ี 
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1. บริษัทยอยจะไดรับผลประโยชนในอัตรารอยละ 50 ของจำนวนเงินท่ีลงทุน เปนจำนวน 5.0 ลานบาท โดยบริษัทดังกลาวตกลงจะทยอยคืนเงิน

ลงทุนจำนวน 10.0 ลานบาทใหแกบริษัทยอยเมื่อมีรายไดจากการจำหนายภาพยนตรครบทุกๆ 5.0 ลานบาทข้ึนไป จนกวาบริษัทยอย

จะไดรับคืนเงินลงทุนครบ จากน้ันจึงจะแบงผลประโยชนจำนวน 5.0 ลานบาทใหแกบริษัทยอยจนครบเต็มจำนวน  

 

2. บริษัทไดรับสิทธ์ิในการใสโลโกจำนวน 1 โลโกในภาพยนตรและสือ่ตางๆ 
 

ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไดทำการประเมินมลูคายุตธิรรมเงินสนับสนุนการถายทำภาพยนตดังกลาวเทากับศูนย เน่ืองจากปจจุบัน

ผูบริหารยังไมสามารถประเมินผลตอบแทนท่ีจะไดรับคืนได รวมท้ังภาพยนตดังกลาวยังไมเสร็จสมบูรณและอยูระหวางการทำสัญญากับผูจดั

จำหนาย 

 
 

เงินกูยืมระยะสัน้ 

   พันบาท 

 
อัตราดอกเบ้ีย (รอยละตอป)  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

“จัดประเภทใหม” 

เงินกูยืมระยะสัน้จากบริษัทหลักทรัพย 
       

ตั๋วแลกเงิน 
7.5  7.5  19,000  79,000 

หัก สวนลดตั๋วแลกเงิน 
    (51)  (1,246) 

สุทธิ 
    18,949  77,754 

 

เงินกูยืมดังกลาว ค้ำประกันโดย 

 

1)     หลักทรัพยท่ีไดมาซึ่งการใหกูยืมแกลูกหน้ีตามสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงินของบริษัทแหงหน่ึง ซึ่งเปนบริษัท         จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยประเทศออสเตรเลยี จำนวน 23,900,000 หุน (ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10) 

 

2)     หุนสามัญของบริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd. จำนวน 30,000,060 หุนท่ีบริษัทถืออยู 

 

บริษัทไดจายชำระคืนเงินกูยืมจากบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจำนวนเงิน 5.0 ลานบาท เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 และจำนวน 14.0 ลานบาท 

เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565  
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15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
 

 พันบาท 

 
งบการเงินรวม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

“ปรับปรุงใหม” 

 2564  2563 

“ปรับปรุงใหม” 

กิจการท่ีเกี่ยวของกนั (หมายเหตุ 7)        

เจาหน้ีอ่ืน 
42  -  42  

- 

        

กิจการอ่ืน        

เจาหน้ีการคา  
-  420  -  

420 

เจาหน้ีอ่ืน 
      

 

   เงินรับลวงหนา 
-  270  -  

270 

   คาใชจายคางจาย 
616  855  564  

799 

   เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 
253  278  253  

278 

   อ่ืนๆ 
246  428  225  

408 

 
1,115  2,251  1,042  

2,175 

รวม 
1,157  2,251  1,084  

2,175 
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16. ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนกังาน 
 

ประมาณการหน้ีสินสำหรับผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังตอไปน้ี 

 พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,284  1,069 

สวนท่ีรับรูในกำไรหรือขาดทุน    

   ตนทุนบริการในปจจุบัน  197  207 

   ตนทุนดอกเบ้ีย 11  8 

   ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง 40  - 

สวนท่ีรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน :    

   สวนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน (37)  - 

   สวนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ (556)  - 

ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (98)  - 

ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 841  1,284 

หัก ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงานท่ีครบกำหนดชำระภายในหน่ึงป -  (540) 

ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงานท่ีครบกำหนดชำระเกินกวาหน่ึงป 841  744 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของกลุมบริษัทประมาณ 13 ป 

 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีใชมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

อัตราคิดลด (รอยละ) 2.28  1.50 

อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเฉลีย่ (รอยละ) 5.00  5.00 
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อัตราการหมุนเวียนของพนักงานเฉลี่ย (รอยละ) 1.91 - 22.92  5.00 

   ( ข้ึนอยูกับระยะเวลาการทำงาน)  
  ( ข้ึนอยูกับระยะเวลาการ

ทำงาน) 

อัตรามรณะ 105 (ตารางมรณะไทยป 2560)  105 (ตารางมรณะไทยป 2560) 

 

ผลกระทบของการเปล ี ่ ยนแปลงสมมต ิ ฐานท ี ่ สำค ัญต อม ูลค  าป จจ ุบ ั นของภาระผ ูกพ ันของผลประโยชน พน ักงาน ณ ว ัน ท่ี  

31 ธันวาคม 2564 สรุปไดดังน้ี 

 

  พันบาท 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เพ่ิมข้ึน 1.0%  ลดลง 1.0% 

อัตราคิดลด  (58)  66 

อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน   64  (57) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน  (33)  38 

 

17. ทุนเรือนหุน 
 

  พันบาท / พันหุน 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563 

   

จำนวนหุน 

 ราคาตามมูลคา

หุน (บาท) 

  

จำนวนเงิน 

  

จำนวนหุน 

 ราคาตามมูลคา

หุน (บาท) 

  

จำนวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน             

ณ วันท่ี 1 มกราคม             

หุนสามัญ  461,364  0.70  322,955  461,364  0.70  322,955 

ลดทุน  (190,454)  0.70  (133,318)  -  -  - 

เพ่ิมทุน  70,000  0.70  49,000  -  -  - 
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  พันบาท / พันหุน 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563 

   

จำนวนหุน 

 ราคาตามมูลคา

หุน (บาท) 

  

จำนวนเงิน 

  

จำนวนหุน 

 ราคาตามมูลคา

หุน (บาท) 

  

จำนวนเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม           

หุนสามัญ  340,910  0.70  238,637  461,364  0.70  322,955 

             

 
            

             

หุนท่ีออกและชำระแลว             

ณ วันท่ี 1 มกราคม             

หุนสามัญ  270,910  0.70  189,637  270,910  0.70  189,637 

เพ่ิมทุน   70,000  0.70  49,000  -  -  - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม           

หุนสามัญ  340,910  0.70  238,637  270,910  0.70  189,637 

 

ป 2564 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2564 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 133,317,991 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 322,954,972 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 

189,636,980 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดออกจำหนายของบริษัทซึ่งเปนหุนสามัญจำนวน 190,454,273 หุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 

0.70 บาท ซึ่งเปนหุนที่เหลือจากการจัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทซึ่งไดหมดอายุแลว และ

เปนหุนที่เหลือจากการจัดสรรไวเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 

2561 บริษัทไดดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2564 
 

- การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 49,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 189,636,980 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 

238,636,980 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจำนวนไมเกิน 70,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70บาท เพื่อเสนอขายใหแกบคุคล

ในวงจำกัด (Private Placement) ไดแก นายคำสอน สิดทิไซ และนายจันทร สิดทิไซ บริษัทไดดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับ

กระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 
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- การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไมเกิน 70,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขาย      หุนละ 2.00 

บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 140,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไดแก นายคำสอน 

สิดทิไซ และนายจันทร สิดทิไซ (“ผูลงทุน”) เพื่อเปนคาตอบแทนสำหรับการไดมาซึ่งหุนใน บริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด จำนวน 

200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 700 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 140,000,000 บาท ใหแกผูลงทุนแทน

การชำระดวยเงินสด (Payment in Kind) 
 

เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 บริษัทไดออกจำหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก นายคำสอน สิดทิไซ จำนวน 35,000,000 หุน และ    นายจันทร สิดทิ

ไซ จำนวน 35,000,000 หุน รวมจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท้ังหมดจำนวน 70,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.70 บาท คิดเปนจำนวน 49,000,000 

บาท ในราคาหุนละ 2.00 บาท รวมเปนเงิน 140,000,000 บาท เพื่อเปนคาตอบแทนสำหรับการไดมาซึ่งหุนในบริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล 

จำกัด จำนวน 200,000 หุน ในราคาซื้อขายหุนละ 700 บาท คิดเปนมูลคารวม 140,000,000บาท แทนการชำระดวยเงินสด (Payment in 

Kind) ท้ังน้ีบริษัทไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนท่ีออกและเรียกชำระแลวจากเดิม 189,636,980 บาท เปน 238,636,980 บาท กับกระทรวง

พาณิชยเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2564 

 

ป 2563  

ในเดือนกุมภาพันธ 2563 ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญครั้งท่ี 3 (Star – W3) จำนวน 475 หนวย โดยจัดสรรเปนหุนสามัญ

ใหมจำนวน 475 หุน ราคามูลคาหุนละ 4.0 บาท รวมเปนเงิน 1,900 บาท ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนท่ีออกและเรียกชำระแลวจาก

เดิม 270,909,497 หุน เปน 270,909,972 หุน กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี                4 มีนาคม 2563 ท้ังน้ีใบสำคัญแสดงในการซื้อหุนครั้ง

ท่ี 3 (Star - W3) จำนวน 135 ลานหนวย ไดพนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตั้งแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 

 

18. ภาษีเงินได 
 

รายการกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริงสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดดังน้ี 

 

 
พันบาท 

 
งบการเงินรวม 

 
2564  2563  

 

อัตรา 

 (รอยละ) 
 

จำนวนเงิน  

อัตรา 

 (รอยละ)  

จำนวนเงิน 

“ปรับปรุงใหม” 

กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชกีอนภาษีเงินไดนิติบุคคล   12,988    (265,403) 

จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20    (2,598)  20  53,081 

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ        
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พันบาท 

 
งบการเงินรวม 

 
2564  2563  

 

อัตรา 

 (รอยละ) 
 

จำนวนเงิน  

อัตรา 

 (รอยละ)  

จำนวนเงิน 

“ปรับปรุงใหม” 

   รายไดที่ตองเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติม   (24)    1 

   คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไมได และอื่นๆ   (68)    (133) 

   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่คาดวา        

   จะไมไดใชสิทธิทางภาษี   6,284    (51,616) 

   ผลขาดทุนปจจุบันที่ไมรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี   (3,594)    (1,333) 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -  -  -  - 

 

 

 

 
พันบาท 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2564  2563 

 

อัตรา 

 (รอยละ) 
 

จำนวนเงิน  

อัตรา 

 (รอยละ)  

จำนวนเงิน 

“ปรับปรุงใหม” 

กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชกีอนภาษีเงินไดนิติบุคคล   14,203    (264,437) 

จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20    (2,841)  20  52,887 

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ        

   คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไมได และอื่นๆ   (107)    (111) 

   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่คาดวา        

   จะไมไดใชสิทธิทางภาษี   6,124    (51,463) 
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พันบาท 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2564  2563 

 

อัตรา 

 (รอยละ) 
 

จำนวนเงิน  

อัตรา 

 (รอยละ)  

จำนวนเงิน 

“ปรับปรุงใหม” 

  ผลขาดทุนปจจุบันที่ไมรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี   (3,176)    (1,313) 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -  -  -  - 

 

สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

2563 

“ปรับปรุงใหม” 

2564 

 

2563 

“ปรับปรุงใหม” 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชี - - - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตดับัญชี - - - - 
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จำนวนเงินภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับสวนประกอบของแตละสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

สรุปไดดังน้ี 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและอุปกรณ อาคารและอุปกรณ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ตามที่เคยรายงาน 52,889 - 

 
โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม (52,889) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ปรับปรุงใหม - - 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) กำไรขาดทุน - - 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียน - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563/ 31 ธนัวาคม 2564 - - 

   

 พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดรับรู 52,759 51,113 49,969 46,676 

 

กลุมบริษัทยังไมรับรูผลขาดทุนทางภาษีเงินไดดงักลาวเปนสนิทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เน่ืองจากผูบริหารของกลุมบริษัทประเมินวาผลการ

ดำเนินงานในอนาคตของบริษัทมีปจจัยเสี่ยงจากผลกระทบดานเศรษฐกิจ จึงทำใหอาจไมสามารถประมาณผลการดำเนินงานที่แนนอนได ดังน้ัน

กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชสิทธิประโยชนไดเมื่อมีภาระภาษีท่ีเกิดจริง 

 

19. คาใชจายตามลักษณะ 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

“ปรับปรุงใหม” 

 2564  2563 

“ปรับปรุงใหม” 

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 7,273  6,973  7,273  6,969 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

“ปรับปรุงใหม” 

 2564  2563 

“ปรับปรุงใหม” 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 2,164  1,086  2,160  1,070 

คาธรรมเนียมท่ีปรึกษา 9,224  7,301  8,033  7,012 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสญู  9,960  163,964  21,327  163,964 

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวมและ

บริษัทยอย 35,474  -  40,257  93,350 

ขาดทุนจากการดอยคาเงินจายลวงหนาคาสินคา 5,350  -  -  - 

คาใชจายอ่ืน 14,691  6,259  4,497  6,132 

รวม 84,136  185,583  83,547  278,497 

 

20. กำไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 

กำไร (ขาดทุน) ตอหุนคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวย

จำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

กำไร (ขาดทุน) ตอหุนสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดการคำนวณดังน้ี 

 

 พันบาท/พันหุน 

   สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

  

2563 

“ปรับปรุงใหม”  

2564 

  

2563 

“ปรับปรุงใหม” 

กำไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 12,988  (265,403)  14,203  (264,437) 

จำนวนหุนสามญัโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ำหนัก 319,239  270,910  319,239  270,910 

กำไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 0.04  (0.98)  0.04  (0.98) 
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21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 

บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัตกิองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงาน

จายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบให ในปจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

และจะจายใหพนักงานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัท ในป 2564 และ 2563 บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุน

เปนจำนวนเงิน 0.3 ลานบาท 
 

22. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลสวนงานดำเนินงานสอดคลองกับรายงานภายในสำหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการ

ดำเนินงานของสวนงานของผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของบริษัท คือ กรรมการบริษัท 

 

กลุมกิจการดำเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ 

 

 สวนงานท่ีรายงาน ประเภทของผลิตภัณฑและบริการ 

ก) ธุรกิจจำหนายและใหบริการงานดานวิศวกรรม วัสดุและอุปกรณกอสราง และใหบริการดานงานวิศวกรรม  

ข) ธุรกิจการรวมลงทุน  การลงทุน 

 

ผูบริหารสอบทานผลการดำเนินงานของแตละสวนงานดำเนินงานแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงคในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดย

ใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน 

 

ท้ังน้ีกลุมบริษัทไมมีการดำเนินการในสวนงานหลักตามท่ีกลาวขางตนสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
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สินทรัพยตามสวนงานท่ีรายงานของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 จำหนายและใหบริการดาน

วิศวกรรม การรวมลงทุน รายการท่ีไมไดปนสวนอื่น งบการเงินรวม 

 2564 

 

2563 

“ปรับปรุงใหม” 

2564 

 

2563 

“ปรับปรุงใหม” 

2564 

 

2563 

“ปรับปรุงใหม” 

2564 

 

2563  

“ปรับปรุงใหม” 

สินทรัพยของสวนงาน 68,967 80,725 154,076 13,380 18,605 45,670 241,648 139,775 

 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุมบริษัทไมมีธุรกรรมตราสารอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง 

1) วัตถุประสงคและนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุมบริษัทประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เจาหนี้การคาและ

เจาหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินตามสัญญาเชา กลุมบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงดังน้ี 

การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและกอใหเกิดการ

พัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุมกิจการพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจาก

กิจกรรมดำเนินงานตอสวนของเจาของรวม ซึ่งไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

สามัญ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ (Credit Risk) 

ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ หมายถึง ความเสี่ยงท่ีคูสัญญาฝายหน่ึงจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวกับเครื่องมือทางการเงินจนทำ

ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเกิดความเสียหายทางการเงินบริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือท่ีเก่ียวกับลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืน และเงินจายลวงหนา

คาสินคา ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่จะใหกับลูกคาหรือคูสัญญา และวิเคราะหทางการเงินของลูกคาหรือ

คูสัญญาอยางสม่ำเสมอบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสำคัญจากการใหสินเช่ือ 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเสี่ยงท่ีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะสงผลกระทบตอการดำเนินงานและกระแส

เงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย 

ดังน้ันบริษัทจึงมีความเสี่ยงเก่ียวกับความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยในสวนที่เปนสาระสำคัญ 

ดังน้ี 
 

 ลานบาท  

 งบการเงินรวม   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

  

อัตราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด 

ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย 

 อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตรา  ที่แทจริง 

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.11 - 19.82 0.10 20.03 0.05 - 0.10 

ลูกหน้ีการคาและลกูหน้ีอื่น 0.12 - - 6.33 6.45 8.50 

เงินใหกูยืมระยะสั้น 44.41 - - - 44.41 8.50 - 8.75 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะสั้น 18.95 - - - 18.95 7.50 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - - - 1.16 1.16 - 

หน้ีสินตามสัญญาเชา 1.26 0.95 - - 2.21 7.49 
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 ลานบาท  

 งบการเงินรวม  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

  

อัตราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด 

ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตรา  ท่ีแทจริง 

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.01 - 14.40 0.13 14.54 0.05 - 0.15 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - - - 15.00 15.00 - 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน 48.24 - - - 48.24 6.25 - 8.75 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น - - - 5.00 5.00 - 

       

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะส้ัน 77.75 - - - 77.75 7.50 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - - - 2.25 2.25 - 

หน้ีสินตามสัญญาเชา 1.17 2.20 - - 3.37 7.49 

 

 ลานบาท  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

  

อัตราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด 

ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตรา  ท่ีแทจริง 

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.10 - 11.39 0.07 11.56 0.05 - 0.10 



 

 บริษัท สตาร สิทธิ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน)                         170                          STAR SITTHI SOULUTION  PLC.  

 ลานบาท  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

  

อัตราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด 

ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตรา  ท่ีแทจริง 

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 0.12 - - 6.59 6.71 8.50 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน 44.41 - - - 44.41 8.50 - 8.75 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะส้ัน 18.95 - - - 18.95 7.50 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - - - 1.08 1.08 - 

หน้ีสินตามสัญญาเชา 1.26 0.95 - - 2.21 7.49 

 

 

 

 

 

 ลานบาท  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

  

อัตราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด 

ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย 

 อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตรา  ที่แทจริง 

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.01 - 14.32 0.07 14.40 0.05 - 0.15 
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 ลานบาท  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

  

อัตราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด 

ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย 

 อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตรา  ที่แทจริง 

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 

ลูกหน้ีการคาและลกูหน้ีอื่น - - - 9.27 9.27 - 

เงินใหกูยืมระยะสั้น 53.85 - - - 53.85 6.25 - 8.75 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะสั้น 77.75 - - - 77.75 7.50 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 9.10 9.10 - 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - - - 2.18 2.18 - 

หน้ีสินตามสัญญาเชา 1.17 2.20 - - 3.37 7.49 

 

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการ

ดำเนินงานของกลุมบริษัท และเพ่ือทำใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มูลคายุติธรรม 
 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของกลุมบริษัทกำหนดใหมีการกำหนดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินและไมใชทางการเงิน มูลคา

ยุติธรรมหมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย หรือจะจายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่วัด

มูลคา วัตถุประสงคของการวัดมูลคาและ/หรือการเปดเผยมูลคายุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีตอไปน้ี 
 

มูลคายุติธรรมของเงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมระยะสั้น สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เงินกูยืมระยะสั้น 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาท่ีบันทึกไวในบัญชี 

24. คดีความ 
 

27.1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 Western Metropolitan Regional Council  (คูสัญญาตามสัญญาคัดแยก กำจัด และ รีไซเคิลขยะ (WSA) 

กับบริษัท Star Shenton ) เปนโจทกไดยื่นคำรองตอศาล Supreme Court ของ Western Australia โดย DiCom และ Brockway ซึ่งเปน

บริษัทในกลุมของบริษัทรวมไดตกเปนจำเลยในประเด็นเรื่องความคงอยูของสัญญาเชาระยะยาวสำหรับพื้นที่ตั้งโรงงานของบริษัทรวม ภายหลัง
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จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ศาลไดเรียกใหทั้งสองฝายยื่นขอมูลประกอบการพิจารณาของศาล ตอมาในวันที่ 29 มกราคม 2563 บริษัทรวมได

ยื่นคำแถลงการณพรอมทั้งแจงประเด็นเพิ่มเติมชี้แจงตอหนังสือของศาลที่ออกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 และในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 

บริษัทรวมในฐานะจำเลยไดยื่นขอมูลและคำแกตางเพิ่มเติมตอ  คำฟองของโจทก  ทั้งนี้ศาลมีคำสั่งเลื่อนออกไปเปนวันที่ 13 เมษายน 2565 

รวมท้ังการเจรจากับคูคาซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ ในประเทศออสเตรเลีย 

 

27.2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 บริษัท สตาร เมด จำกัด (บริษัทยอย) ไดฟองรองดำเนินคดีบริษัท มาดี พรีเมี่ยม จำกัด (จำเลย) ขอหาผิด

สัญญาเรียกเงินมัดจำคืนคาตูกาแฟหยอดเหรียญพรอมระบบควบคุมการทำงาน จำนวนทุนทรัพย 5.7 ลานบาทและดอกเบ้ียอัตรารอยละ 7.5 ตอ

ป ตอมาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 จำเลยยื่นคำใหการฟองแยงและเรียกคาเสียหายจำนวน 7.0 ลานบาทพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป 

โดยศาลนัดไกลเกลี่ยวันท่ี 8 เมษายน 2565 

 

25. ภาระผูกพัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีภาระผูกพัน ดงัน้ี 

 

28.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาจางท่ีปรึกษาตางๆ ดังน้ี 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ภายใน 1 ป 6,600  2,432  3,300  2,432 

เกิน 1 ป 3,000  -  3,000  - 

รวม 9,600  2,432  6,300  2,432 

 

28.2 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีภาระผูกพันในสัญญาซื้อขายตูกาแฟหยอดเหรียญท่ียังไมไดมีการสงมอบ จำนวน 21.4 ลานบาท 
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	เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมต้นทุนการทำรายการ
	รายการดังกล่าววัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมกับกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสำรองการวัดมูลค่าเงินลงทุนสะสม ผลสะสมกำไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนเมื่อตัดจำหน่า...
	เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่านี้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งในการชดเชยต้นทุนของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยู่ในรายการ “กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน” ในกำไรหรือขาดทุน
	(4) สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
	สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขสำหรับการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยเฉพาะ
	- เงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่บริษัทกำหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้าหรือไม่เป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้โดยผู้ซื้อในการรวมธุรกิจแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก...
	- ตราสารหนี้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจัดประเภทแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอาจถูกกำหนดให...
	การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
	ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้...
	โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
	การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
	สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบค...
	กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข...
	การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
	กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่...
	ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครด...
	กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่...
	กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตท...
	สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
	การวัดมูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่...
	ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
	ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
	ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
	ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
	ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
	การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
	รายได้ดอกเบี้ยรับ
	ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น ยกเว้นลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่ในงบการเงิน ซึ่งต้องคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและราคาทุนตัดจำหน่ายที่สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที...
	เงินปันผล
	เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล
	ต้นทุนทางการเงิน
	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
	ค่าใช้จ่ายอื่น
	ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
	การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
	ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเง...
	การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
	ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจ...
	สัญญาเช่า
	บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารได้ใช้      ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข และรายละเอียดของสัญญา
	ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
	บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้อง...
	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
	ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกา...
	ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
	ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
	นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ...
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