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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

ในการบริหารบริษัทมหาชนนั้น สิ่งที่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ 
ต้องการ คือการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ผลการดำเนินกิจการที่ดีขึ้น การเปลี่ยน 
แปลงรวมทั้งความก้าวหน้า ตลอดจนผลประโยชน์และผลตอบแทนของบริษัทฯ 

ในปี 2560 เป็นปีที่สำคัญของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  
ที่มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน ์พันธกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ ์โดยมุ่งเน้นการดำเนิน
ธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งมีนโยบายในการกำกับดูแล
การบริหารงานและติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งสรุปความก้าวหน้าและผลการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 

1. การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯจาก บริษัท สตาร ์ซานิทารีแวร ์จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท 
สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับ
โครงสร้างธุรกิจใหม่ 

2. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจใหม่ รวมทั้งปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยมุ่งเน้นธุรกิจบริหารจัดการและรีไซเคิลในประเทศออสเตรเลีย ขยาย
ธุรกิจด้านสื่อสารและการประชาสัมพันธ ์ธุรกิจบริการจัดหาวัสดุก่อสร้าง และให้
บริการงานวิศวกรรม 

3. ผลการดำเนินงานของปี 2560 บริษัทฯ มีกำไร ซึ่งนับเป็นปีแรกที่บริษัทฯ มีกำไร  
หลังจากประสบผลขาดทุนติดต่อกันมาหลายป ีและมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปี 2559 

ในนามของคณะกรรมการฯ  บริษัท สตาร ์ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
ผู้บริหารและพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้
ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ 
พร้อมจะทุ่มเทเพื่อสร้างผลตอบแทนและดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลตลอดไป 

     ( พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ ์) 
        ประธานกรรมการบริษัท
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ปี 2560 นับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล 

เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการขายธุรกิจสุขภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่
มีการแข่งขันสูงออกไป ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 256 

ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนใน Star Shenton Energy Pty., 

Ltd. ในสัดส่วน 60% มูลค่าการลงทุน 8,000,000 เหรียญดอลล่าร์ออสเตรเลีย 

ซึ่งถือเป็นการเข้าลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากเป็นสัมปทานระยะยาว 

20 ป ีกับคู่สัญญาที่เป็นหน่วยงานรัฐของประเทศออสเตรเลียคือ Western 

Metropolitan Regional Council กับ City of Sterlings 

จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งสำคัญนี้ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 319 

ล้านบาท ถือเป็นการสร้างผลกำไรครั้งแรกของ บริษัทฯ ในรอบหลายปี การปรับ
โครงสร้างครั้งนี้ยังทำให้งบดุลของบริษัทฯ มีฐานที่แข็งแกร่งมั่นคง และยังได้มีการ
ล้างขาดทุนสะสมออกไปจนหมด 

สำหรับเป้าหมาย ในปี 2561บริษัทฯ จะเร่งขยายกิจการของสามธุรกิจหลักของบริ
ษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเน้นสร้างผลกำไรจากการ
ดำเนินงาน เพื่อผลตอบแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

ณ โอกาสนี ้ผมใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ 

สถาบันการเงิน และหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัท    

สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ด้วยดีมาโดยตลอด และหวังว่าเรายัง
คงจะเดินหน้าไปสู่อนาคตที่ยังยืนมั่นคงด้วยกันต่อไป 

         ( นาย กฤช เอทเตอร์ ) 
               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สตาร ์ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจ รวมถึงความรู้ด้านการกำหนดกลยุทธ์และการบริหาร

จัดการองค์กร ด้านการเงินการบัญชีและภาษีอากร ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ด ีการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ

กิจการ ซึ่งความรู้ดังกล่าวข้างต้นสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพลเอกธนสร ป้องอาณา 

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล และ นายอมรศักดิ ์สาลีพัฒนผล เป็นกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯและกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่กำหนดไว้ โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่าย

บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้ 

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้รับการแต่งต้ังในระหว่างปี 2560 (เดือนเมษายน 2560 – กรกฎาคม 2560) จึงไม่มีกรรมการ
ตรวจสอบท่านใดที่เข้าประชุมตามที่บริษัทฯ จัดได้ครบทั้ง 6 ครั้งในปี 2560 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีประเด็นและสาระสำคัญดังนี้ 

 1. พิจารณาและสอบทานการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาส รายงานทางการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้มี

การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญ รวม

ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ ใช้รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา 

 2. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้วทุกฉบับ และปฏิบัติตาม

กฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึง

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องและมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

 3. สอบทานรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย กับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ

ระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

บริษัทฯ 

 4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และให้คำแนะนำเพื่อให้มีการ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมถึงการให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการประเมินได้ว่า

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีอยู่อย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

 5. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ  

 6. คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันไม่ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม

กับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบริษัท ซีแอนด์ เอ จำกัด เนื่องจากได้รับแต่งต้ังภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 

ได้มีมติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว อย่างไรก็ตามในป ี2560 คณะกรรมการตรวจสอบ  มีการประชุมร่วมกันอย่างเป็นอิสระ

ระหว่างผู้สอบบัญชีกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯร่วมประชุมด้วยเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อหารือ

เก่ียวกับปัญหาจากการสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงิน และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นสำคัญได้ทันท่วงท ีรวมถึงมีการยืนยันความเป็นอิสระ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เพื่อกำหนด

แนวทางในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทนประจำปี 2561 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งท่ีเข้าร่วม / จำนวนครั้งท้ังหมด

1. พลเอกธนสร ป้องอาณา 4 / 6

2. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 5 / 6

3. นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล 3 / 6
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 7. การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลัก

เกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่

ดีของบริษัท เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น เจ้าหนี ้คู่ค้า และลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไป

ตามข้อกำหนด และการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงได้มีการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้สามารถรับทราบผลงานรวมถึงปัญหาต่างๆ เพื่อการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องให้ดีย่ิงขึ้น โดยเกณฑ์การประเมินจะพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติในแต่ละเรื่องหรือไม่และมีระดับประสิทธิผลเพียงใด 

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2560 มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน นอกจากนั้นกรรมการตรวจสอบได้เข้ารับ

การอบรมสัมมนาตามสมควร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของกรรมการตรวจสอบในเรื่องเก่ียวกับมาตรฐานการบัญช ีการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในป ี2560 ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปมี

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

               ขอแสดงความนับถือ 

                 ธนสร ป้องอาณา 

                  ( พลเอกธนสร ป้องอาณา ) 

              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                 30 มีนาคม 2561  
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รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2560 

เรียน คณะกรรมการบริษัทฯ และท่านผู้ถือหุ้น 

 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที ่15/2560 เมื่อวันที ่14 พฤศจิกายน 2560 มีมติแต่ง

ต้ังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ( “ คณะกรรมการฯ ” ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ ส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงกำกับดูแลในเรื่องการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจาก 3 ท่านซึ่งมีจำนวนเกินกว่าก่ึงหนึ่ง โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะ

กรรมการฯ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด ีและตามกฎบัตรของคณะกรรมการฯ โดยม ีนายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล เป็นประธานคณะ

กรรมการฯ นายณัฐพงษ์ ตังเดชะหิรัญ และนายกนก วงศราวิทย์   เป็นกรรมการ  ( นายกนก วงศราวิทย์ ได้ลาออกเมื่อวันที ่22 ธันวาคม 2560 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที ่17/ 560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560  มีมติแต่งต้ัง นายอมรศักดิ ์สาลีพัฒนผล เป็นกรรมการฯ แทน 

) ในปี 2560 คณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้มีการประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้

ในกฎบัตรของคณะกรรมการฯ สรุปผลการดำเนินการในแต่ละด้านดังนี ้

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้

ว่าในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้านการปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และด้านความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่อง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลการใช้

ข้อมูลภายใน การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุน ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนปรับปรุง

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความย่ังยืนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้

กำหนดและประกาศใช้ในปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติแล้วอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลในทุกข้อกำหนด นอกจากนี้ยังได้กำหนดแผนให้

บริษัทฯมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 2561   

2. ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์ความเสี่ยงด้านการเงิน 

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รวมถึงความเสี่ยงจากข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสิ่ง

แวดล้อม ภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ว่าในปี 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ

ได้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน                                                                                                                                                                                                                             

3. ด้านการสรรหากรรมการบริษัทฯ 

 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท ฯ ประจำปี 2561 ได้พิจารณาให้บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ด ีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายของบริษัทฯที่

ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกต้ังเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ จากบุคคลภายนอกตามที่บริษัทฯได้ประกาศแจ้ง

เรื่องหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www. Staruniversalnetwork.com ต้ังแต่ วันที่ 5 มกราคม 2561 ถึงวันที ่15 กุมภาพันธ ์2561 ผลการพิจารณา

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯรายใด เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของ

จำนวนกรรมการบริษัทโดยปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ท่านประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 

ท่าน  โดยมีข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                   

 4.1 คณะกรรมการฯได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 และเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ตลอดปี 2560 บริษัทฯ

ได้ปฏิบัติตามมติของกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างต่อเนื่อง 
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 4.2  คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ

กรรมการชุดย่อย โดยมีการประเมินใน 8 ด้านประกอบด้วย 1. นโยบายโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมของคณะกรรมการ 4. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 5. การดำรงความเป็นอิสระของคณะ

กรรมการ 6. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 7. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 8. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการรวมถึง

การพัฒนาทีมผู้บริหาร สรุปโดยรวมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2560 มีประสิทธิผลเพียง

พอตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 4.3  คณะกรรมการฯได้ทบทวนและเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดย

บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที ่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจำนวนของค่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางที่บริษัทฯกำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

                  ชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 

              (นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล) 

              ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

                     20 กุมภาพันธ ์2561 
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ข้อมูลกราฟ                        

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายได้ตามประเภท                     

-2.25

0

2.25

4.5

6.75

9

2558 2559 2560

อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

-150

0

150

300

450

600

2558 2559 2560

รายได้รวม กำไรสุทธิ

540.180 8.95 %

319.042

133.153128.772
1.52 %

-43.101

0.59 %

-0.37 %

-133.637
-1.00 %

-0.33 %

หน่วย : ล้านบาท

11%

4%

41%

43%

ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์ 57.59 ล้านบาท

การจำหน่ายและให้บริการงานด้านวิศวกรรม 55.06 ล้านบาท

การบริการสื่อและประชาสัมพันธ์ 5.22 ล้านบาท

การบริหารจัดการขยะ รีไซเคิล 15.18 ล้านบาท



�
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)                  รายงานประจำปี 2560

STAR
UNIVERSAL
NETWORK

สารบัญ 

                       หน้า 

  
 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ               1-3 

 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                 4-4 

 3. ปัจจัยความเสี่ยง                   5-6 

 4. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                 7-8 

 5. โครงสร้างการจัดการ                   9-9 

 6. คณะกรรมการและผู้บริหาร                  10-14 

 7. การกำกับดูแลกิจการ                   15-32 

 8. ประวัติกรรมการและผู้บริหาร                 33-37 

 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม                 38-38 

 10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง            39-39 

 11. รายการระหว่างกัน                   40-41 

 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                42-43 

 13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ               44-46 

 14. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต               47-49 

 15. ตารางแสดงงบการเงิน                  50-64 

 16. หมายเหตุประกอบงบการเงิน                65-115 

 17. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น                116-116 



�
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)                  รายงานประจำปี 2560

STAR
UNIVERSAL
NETWORK

1. นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ                 

 วิสัยทัศน์ 

  เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน ระบบไฟฟ้าการบริหารและจัดการขยะจากชุมชนและอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

 พันธกิจ 

  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอย่างต่อเนื่อง  

  ไม่หยุดย้ังที่จะแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจให้กับผู้ถือหุ้น  

  ยึดมั่นและปฎิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

1.1 ความเป็นมาและพัฒนาการท่ีสำคัญ 

 บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร ์จำกัด (มหาชน)”) (“บริษัทฯ”) ก่อต้ังขึ้นเป็นบริษัท

จำกัดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2533 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “STAR” เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่าง

ประเทศโดยมุ่งเน้นเครื่องสุขภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดระดับกลางถึงบน โดยมีโรงงานผลิตต้ังอยู่ที่จังหวัดสระบุร ีต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

จำกัดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 และจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เมื่อวันที ่15 กันยายน 2548  

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโดยการขยายธุรกิจออกเป็น 3 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจผลิตและ

จำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ และธุรกิจด้านสื่อและการประชาสัมพันธ ์

 ในปี 2560 รายได้ธุรกิจจำหน่ายสุขภัณฑ์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร ์(ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทถือหุ้น 100%) ยังคงเป็น

รายได้ของ บริษัทฯ จนถึงสิ้นไตรมาสที่ 2/2560 เนื่องจากมีการขายธุรกิจส่วนนี้ทั้งหมดให้บุคคลภายนอก โดยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 
บริษัทฯ มีเพียงรายได้จากธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและผู้ ให้บริการด้านงานวิศวกรรมซึ่งเกิดจากการดำเนินการของบริษัทฯ และธุรกิจด้านสื่อ

และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (บริษัทถือหุ้น 100%) ส่วนรายได้จากสัญญาการบริหารจัดการคัดแยก

และรีไซเคิลขยะจากชุมชนและอุตสาหกรรม ที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งดำเนินการโดย Star Shenton Energy Pty., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 (บริษัทฯ ถือหุ้น 60%) จะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที ่4/2560 

 ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญดังนี ้

 • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดต้ังและเข้าถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านสื่อและการ

  ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ STAR และขยายโอกาสและกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจด้านสื่อโฆษณานอก 
  บ้านเพื่อเสริมกลยุทธ์ด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์และกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม ่( ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31  
  ธันวาคม 2559 จำนวน 10,000,000.00 บาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น 100 % ) โดยในปี 2559 ได้มีการทำสัญญาลงทุนป้าย 
  โฆษณาในหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ตและรับรู้รายได้แล้วในไตรมาสที ่4 / 2558 และเมื่อวันที ่17 สิงหาคม 2560 บริษัทฯได้ลดทุนจด 
  ทะเบียนเป็น 5,000,000.00 ล้านบาท 

 • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดต้ังและเข้าถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร ์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรับโอน 
  ธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์ (ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 134,029,800.00 บาท โดยมีบริษัทฯ  
  เป็นผู้ถือหุ้น 100 % ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ได้จดทะเบียนลดทุนจากเดิมเป็นจำนวน 129,529,800.00 บาท  

 • ปี 2559 บริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ บริษัทฯ ได้ขยายจากธุรกิจเดิมในการเป็นผู้จำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ใน  
  ประเทศและส่งออก ขยายสายผลิตภัณฑ์เข้าสู่การเป็นผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและผู้ ให้บริการด้านงานวิศวกรรม โดยโอนย้ายธุรกิจ 
  การผลิตและจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ที่เป็นธุรกิจเดิมจัดต้ังเป็นบริษัทย่อย บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร ์(ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นส่วน 
  หนึ่งของสายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างพร้อมกับต้ังบริษัทย่อย บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด เพื่อเสริมกลยุทธ์ด้านสื่อและการ  
  ประชาสัมพันธ์และกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ 

 • ในระหว่างป ี2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเงินที่ได้รับชำระแล้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ STAR – W2 เป็นหุ้นสามัญ  
  ทำให้ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 118,522,905.20 บาท ( จำนวนหุ้นสามัญ 169,318,436  
  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท ) เพิ่มขึ้นจากเดิม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 95,210,535.70 บาท ( จำนวน 
  หุ้นสามัญ 136,015,051 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท ) 

b1
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 • เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนบริษัทย่อยเพิ่มเติมคือบริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์จีคอร์ป จำกัด ทุนจดทะเบียน   
  10,000,000.00 บาท บริษัทถือหุ้น 100% เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน  

 • เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนบริษัทย่อยเพิ่มเติมคือบริษัท สตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี คอร์ป จำกัด ทุนจดทะเบียน  
  10,000,000.00 บาท บริษัทถือหุ้น 100% เพื่อดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที ่23 มิถุนายน 2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
  บริษัท สตาร์ เกมส์ จำกัด 

 • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแบบ RO จากเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับชำระแล้ว ทำให้บริษัท มีทุนจด 
  ทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 118,522,905.20 บาท ( จำนวนหุ้นสามัญ 169,318,436 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท ) เป็นทุนจด 
  ทะเบียนจำนวน 189,636,647.90 บาท ( จำนวนหุ้นสามัญ 270,909,479 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท ) 

 • วันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้ย้ายที่ต้ังของบริษัทฯ จากเดิมต้ังอยู่เลขที่ 410/7-9 ถนนรัชดาภิเษก 22 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
  กรุงเทพมหานคร มาอยู่ที่ เลขที่ 128/200 ชั้น 18 เจ อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และเมื่อวัน

  ที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้ย้ายที่ต้ังของบริษัทฯ มาอยู่ที่ เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ ์ห้องเลขที่ 1607A ชั้นที่ 16 ถนนวิทยุ 
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 • วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากเดิม บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร ์จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล  
  เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

 • วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งจำนวนให้กับบุคคล 
  ภายนอก 

 • วันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของ Star Shenton   
  Energy Pty., Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้านการคัดแยกและรีไซเคิลขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม ต้ังอยู่ในประเทศออสเตรเลีย  
  จำนวน 30,000,060 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Star Shenton Energy Pty., Ltd. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
  214.38 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นสามัญของ Star Shenton Energy Pty., Ltd. จำนวนดังกล่าว 
  เรียบร้อยแล้ว 

 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เลิกบริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์จ ีคอร์ป จำกัด 

 • วันที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออก STAR – W3 จำนวน 135,454,787.00 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ากำหนด 
  อายุการใช้สิทธิ 2 ปี อัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นสามัญเดิมต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ์กำหนดราคาการใช้สิทธิ 4.00 บาท 
  ต่อหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง STAR - W3 เป็นหุ้นสามัญ จากเดิม 189,636,647.90 บาท เป็น   
  284,454,971.50 บาท (ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2561 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัท 
  ดำเนินการออก STAR-W3 ดังกล่าว) 

 • วันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติออกหุ้นกู้วงเงิน 500 ล้านบาท (ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่1/2561 ประชุม 
  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทดำเนินการออก หุ้นกู้ดังกล่าว) 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 บริษัท สตาร์ มีเดีย จำกัด 

  - บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% 

 บริษัท สตาร์เกมส์ จำกัด 

  - บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% 

 Star Shenton Energy Pty., Ltd. 

  - บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 60% 
  - บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ถือหุ้น 39.99% 
  - Aurigen Group ถือหุ้น 0.01% 
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1.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัท  

ประเภทรายได้
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. รายได้ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์ 118.07 100.00 112.68 91.69 57.59 43.29

2. รายได้จากการจำหน่ายและให้บริการงาน

ด้านวิศวกรรม
- - 9.49 7.72 55.06 41.38

3. รายได้จากการบริการสื่อและประชาสัมพันธ์ - - 0.72 0.59 5.22 3.92

4. รายได้จากการบริหารจัดการขยะ รีไซเคิล - - - - 15.18 11.41

รวมรายได้ 118.07 100.00 122.89 100.00 133.05 100.00

b3

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด 

บมจ.สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค ถือหุ้น 100%

Star Shenton Energy Pty., Ltd. 

บมจ.สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค ถือหุ้น 60%

บริษัท สตาร์ เกมส์ จำกัด 

บมจ.สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค ถือหุ้น 100%
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                    

 บริษัทสตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร ์จำกัด (มหาชน)”) ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที ่23 สิงหาคม 
2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า STAR 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 189,636,647.90 บาท 

 ในไตรมาส 3 พ.ศ. 2560 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจขนานใหญ่โดยได้มีการจำหน่ายธุรกิจสุขภัณฑ์ออกไปเพื่อมุ่งพัฒนาธุรกิจ 
เทรดดิ้งโดยเน้นการจัดหาวัสดุก่อสร้างและให้บริการด้านวิศวกรรม 

 ในไตรมาส 4 พ.ศ. 2560 บริษัทได้เข้าถือหุ้น 60% ใน Star Shenton Energy Pty., Ltd. (“Shenton”) เพื่อเข้าดำเนินการธุรกิจรีไซเคิลครบ

วงจรในเมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลีย Shenton ถือหุ้น 100% ในกิจการ Brockwaste Entities ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับ สัญญาสัมปทานกำจัด

ขยะชุมชนจากหน่วยงานของรัฐบาลคือ Western Metropolitan Regional Council (WMRC) และ City Of Sterlings (COS) โดยเป็นสัญญา

ระยะยาวอายุ 20 ปี  Shenton มีความสามารถในการกำจัดขยะรวม 55,000 ตันต่อป ี

 บริษัทยังได้จัดต้ังและเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อย อีกสามบริษัทได้แก่ บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด บริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์จี คอร์ป จำกัด และ
บริษัท สตาร ์เกมส์ จำกัด 

 บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ก่อต้ังขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ปัจจุบันดำเนิน ธุรกิจป้ายโฆษณาทั้งหมด 30 ป้ายบริเวณหาดป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต 

 บริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์จี คอร์ป จำกัด ก่อต้ังขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2560 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน 

 บริษัท สตาร์ เกมส์ จำกัด ได้ถูกก่อต้ังขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2560 เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทในอนาคต 

แผนธุรกิจในอนาคต 

 บริษัทอยู่ในขั้นตอนเจรจากับคู่สัญญาในการจัดหาวัสดุก่อสร้างและให้บริการด้านวิศวกรรมในโครงการรถไฟทางคู่โดยคาดว่ามูลค่า

โครงการจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาท คาดว่าการเจรจาจะแล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรก 2561 

 Shenton อยู่ในขั้นตอนศึกษา ความเป็นไปได้ ในการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น เพื่อสนองตอบ ความต้องการใช้บริการรีไซเคิลที่เมือง

เพิร์ธ ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด อยู่ในขั้นตอนเจรจากับคู่สัญญาในการให้บริการติดต้ังป้ายโฆษณาทั้งหมดจำนวน 900 ป้ายทั่วประเทศไทย 
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3. ปัจจัยความเส่ียง                      

ปัจจัยความเส่ียงของธุรกิจการบริหารจัดการขยะ 

 ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภทจะต้องประสบปัญหาทางด้านความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับลักษณะของประเภทของธุรกิจ และธุรกรรม
ที่่เกิดขึ้น ธุรกิจการจัดการบริหารขยะของบริษัทฯ ก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถจัดหมวดหมู่และแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ดังต่อไปนี้ 

1. ความเส่ียงทางด้านการสูญเสียลูกค้า 

 ปัจจัยความเส่ียง: เนื่องจากสัญญาการส่งมอบขยะกับเทศบาลทั้งสองผูกพันธ์ให้ทางคู่สัญญาต้องจัดหาขยะมาส่งมอบให้กับบริษัทเป็น

ระยะเวลายาวถึง 20 ปี และ เงื่อนไขการกำหนดค่าบริการยังเอื้อให้บริษัทสามารถย่ืนขอปรับขึ้นได้ภายใต้สัญญาที่ลงนามไว้ ทำให้เกิดประเด็น

ความเสี่ยงที่ทางคู่สัญญาอาจจะขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสัญญาที่ทำไว้ 

 ผลกระทบ: หากสัญญาถูกบอกเลิกบริษัทจะมีความเสียหายทางธุรกิจอย่างร้ายแรงเนื่องจากบริษัทมีคู่สัญญาเพียงเทศบาล 2 แห่ง แเละ
โอกาสในการที่จะหาคู่สัญญามาทดแทนในระยะสั้นมีความเป็นไปได้ต่ำ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: ตามสัญญาหากการบอกเลิกนั้นไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ทางคู่สัญญาจะต้องชดใช้การบอกเลิก

สัญญาให้กับบริษัทตามความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยคำนวณความเสียหายตลอดอายุสัญญาที่เหลืออยู่ แม้ว่าความเสี่ยงดังกล่าวหากเกิด

ขึ้นจะถูกชดเชยด้วยค่าความเสียหาย บริษัทยังคงมุ่งเน้นจัดการความเสี่ยงด้วยการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่สัญญาทั้งสอง โดยอาจพิจารณา

แก้ไขปรับปรุงสัญญาดังกล่าวในบางประเด็น เพื่อให้ทางคู่สัญญาพึงพอใจโดยที่บริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการลดปัจจัยที่จะก่อให้เกิดข้อขัดแย้งต่างๆ เช่น มาตรฐานการให้การบริการ การปรับปรุงอัตราการนำไปทิ้งบ่อขยะ 
และ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

2. ความเส่ียงทางด้านความเสียหายของเครื่องจักรหรืออุบัติเหตุ 

 ปัจจัยความเส่ียง: โรงงานของบริษัทมีอุปกรณ์และเครื่องจักรเป็นเครื่องมือหลักที่มีความซับซ้อนในการดำเนินการคัดแยก และแปรสภาพ

ขยะ ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุต่ออุปกรณ์ และเครื่องจักร ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยการสภาพการใช้งาน หรือจากผู้

ปฏิบัติงาน 

 ผลกระทบ: หากเกิดการหยุดปฏิบัติงานจะทำให้เกิดความเสียหายคือ บริษัทไม่สามารถให้บริการต่อคู่สัญญาได ้และจะสูญเสียรายได ้

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บริษัทมีซอฟต์แวร์การติดตามการทำงานของแต่ละระบบ ซึ่งสามารถตรวจพบความผิดปกติได้แต่เนิ่นๆ ซึ่ง
จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายของระบบได ้ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ทันท่วงท ีและลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุงได้ นอกจาก

นี้บริษัทได้สำรองอุปกรณ์ และอะไหล่สำหรับระบบหลัก เช่น ระบบ Trommel หรือ ระบบการแปรสภาพ (Bio Conversion) นอกเหนือไปจากการ

ติดตามการทำงานของระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังมีตารางการบำรุงรักษา (Maintenance Schedule) เป็นระยะเพื่อป้องกันความ

เสียหายของเครื่องจักร และอุปกรณ์ และท้ายสุดหากเกิดสุดวิสัย บริษัทยังได้ทำประกันภัยครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

3. ความเส่ียงทางด้านอัตราแลกเปล่ียน 

 ปัจจัยความเส่ียง: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทและเงินเหรียญออสเตรเลีย 

 ผลกระทบ: ผลของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ก่อให้เกิดกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัทเนื่องจากบริษัทมีรายรับและรายจ่ายเป็นสกุล

เงินเหรียญออสเตรเลียทั้งหมด อย่างไรก็ตามอาจส่งผลต่อการรับรู้ผลประกอบการ (Consolidation) ของบริษัทแม่ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน

ประเทศไทย 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: ในระยะสั้นทางบริษัทแม่คือ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ทเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง

จัดทำการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะไม่ไ้ด้ส่งผลต่อกระแสเงินสด อย่างไรก็ตามบริษัทแม่อาจต้องพิจารณาการป้องกันความ

เสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาว 

4. ความเส่ียงทางด้านการแข่งขัน 

 ปัจจัยความเส่ียง: ธุรกิจการบริหารจัดการขยะเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐ ดังนั้นอาจมีการเพิ่มของคู่แข่งในอนาคต 
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 ผลกระทบ: บริษัทไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแข่งขันในธุรกิจเนื่องจาก บริษัทถือสัญญาการส่งมอบขยะแบบ Deliver or Pay กับ 
WMRC และ CoS ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว 20 ปี แต่บริษัทอาจได้รับผลกระทบทางด้านราคาอ้างอิงที่เปลี่ยนไปหากการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น 
ซึ่งอาจทำให้บริษัทประสบปัญหาในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในอนาคต 

 แนวทางบริหารความเส่ียง: แม้บริษัทจะถือสัญญาผูกขาดระยะยาวไว้ บริษัทยังมีความจำเป็นที่จะต้องลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการ 

ควบคุมต้นทุนการให้การบริการให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อลดแรงกดดันจากคู่สัญญาในเรื่องค่าบริการ 

ปัจจัยความเส่ียงของธุรกิจเทรดดิ้งจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรม 

 ปัจจัยเสี่ยงหลักคือ การแกว่งของราคาสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็น สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความเคลื่อนไหวของราคาตามตลาดโลกและเนื่องจาก

สินค้าเหล่านี้หลายรายการได้ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ จึงทำให้ธุรกิจนี้มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน 

ปัจจัยความเส่ียงของธุรกิจส่ือโฆษณา 

 ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญคือ อายุเวลาของสัมปทานที่มักจะมีจำกัด การต่อสัญญาสัมปทานในแต่ละครั้งมีความเสี่ยงจากการเข้าแข่งขัน

ของคู่แข่ง และการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงทางธุรกิจที่สำคัญ นอกจากนั้น พื้นที่สื่อในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้ถูกขยายขึ้นในปริมาณที่สูงมากทั้ง

จากจำนวนช่องโทรทัศน์ (ดิจิตอลและเคเบิลท้องถ่ิน) ที่มีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงป้ายดิจิตอลที่ผุดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั่วกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล และตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆ รวมกับพื้นที่ขายสื่อออนไลน์ที่นับวันย่ิงมีบทบาทมากขึ้นเป็นลำดับ 
 ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ( Out of home ) เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงทางปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากจุดที่ต้ังของป้ายโฆษณาจะ

ต้องเน้นถึงการมองเห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเน้นไปที่แหล่งชุมชนที่มีคนจำนวนมากผ่านไปมาใน

แต่ละวัน หรือเป็นแหล่งรวมของอาคารสำนักงาน ตามเส้นทางที่มีปริมาณรถผ่านไปมาจำนวนมากในแต่ละวัน 

1. ความเส่ียงของสถานท่ีต้ังป้าย 

 ปัจจัยความเส่ียง: เนื่องจากธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ( Out of Home ) ทั้งหมดจะต้องต้ังอยู่ตามสถานที่ต่างๆ นอกตัวอาคารหรือตาม

ถนนสายต่างๆ และสถานที่ดังกล่าวส่วนใหญ่หรือเกือบจะทั้งหมด จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือไม่ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐต่างๆ ซึ่งจะต้อง

ทำการขอเช่าพื้นที่ก่อนเข้าทำการก่อสร้างหรือติดต้ังป้ายโฆษณาชนิดต่างๆ ได้ 

 ผลกระทบ: บางพื้นที่อาจเป็นสัญญาระยะสั้น หรือบางพื้นที่เมื่อครบสัญญาแล้วไม่สามารถต่อสัญญาใหม่ได้ เพราะพื้นที่ดังกล่าวทาง

บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง จึงมีความเสี่ยงต่อธุรกิจ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: ต้องทำการตรวจสอบพื้นที่และเอกสารกรรมสิทธิ์ก่อนว่าใครเป็นเจ้าของหรือมีการเช่าช่วงต่อมาหรือไม่ 
เมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว จึงทำสัญญาร่วมกันอย่างถูกต้องและครอบคลุมตลอดอายุสัญญา รวมถึงความรับผิดชอบกรณีที่ต้องยกเลิก

สัญญาก่อนจบอายุสัญญา และสิทธิ์ในการต่อสัญญาเป็นอันดับแรกในการต่อสัญญาครั้งต่อไป 

2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก 

 ปัจจัยความเส่ียง: สถานที่ต้ังป้ายโฆษณาและโครงสร้างป้ายโฆษณาส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดอยู่ภายนอกอาคาร ซึ่งจะมีผลทำให้เกิด

ความเสียหายต่อป้ายโฆษณาและโครงสร้างป้ายต่างๆได้ง่าย เนื่องจากต้องตากแดดตากฝนหรือบางครั้งเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ 
รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆที่อาจส่งผลต่อพื้นที่และโครงสร้างป้ายโฆษณา 

 ผลกระทบ: เนื่องจากปัจจัยภายนอกต่างๆที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ แต่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินต่างๆ

ของทางบริษัท ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายบางส่วนหรือเสียหายจนไม่สามารถดำเนินงานต่อได ้

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: ทำการระบุเงื่อนไขความรับผิดชอบและสิ่งที่ไม่รับผิดชอบอันเกิดจากสาเหตุปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่ไม่

สามารถควบคุมได้เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ รวมถึงการทำประกันภัยชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  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4. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                    

4.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 189,636,647.90 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 270,909,497 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 189,636,647.90 บาท 

4.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 

4.3 การออกหลักทรัพย์และอื่นๆ 

 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 135,454,748 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมี

อัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง โดยมีอัตราการใช้สิทธ ิคือใบสำคัญแสดงสิทธิ 
1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นโดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น โดยใบ

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)

1 น.ส.ภัสธารีย์  วงษ์ทองหลิน 37,000,000 13.658

2 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 27,040,200 9.981

3 น.ส.ยุวดี  วชิรปภา 13,347,455 4.927

4 กลุ่มอัจฉริยะสมบัติ 17,010,400 6.279

     4.1 นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ 11,724,100 4.328

     4.2 นายสุสิชณ์ทักษ ์ อัจฉริยะสมบัติ 3,497,400 1.291

     4.3 น.ส.สิริกร  อัจฉริยะสมบัติ 1,782,400 0.658

     4.4 น.ส.ณัฐวี  อัจฉริยะสมบัติ 6,500 0.002

5 นายอนุโรจน์  เสนีย์ประกรณ์ไกร 13,500,000 4.983

6 นางปิยมา  ชรินธร 10,300,000 3.802

7 กลุ่มลิ่มอติบูลย์ 10,825,000 3.996

     7.1 น.ส.สุรัชนี  ลิ่มอติบูลย์ 9,900,000 3.654

     7.2 นายสุรภาพ  ลิ่มอติบูลย์ 925,000 0.341

8 นางอนัญญา  เรืองศักดิ์วิชิต 9,367,520 3.458

9 Mr. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN 8,500,000 3.138

10 นายนนทฉัตร  กุลประภา 8,300,000 3.064

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 155,190,575 57.285

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 115,718,922 42.715

รวม 270,909,497 100.000
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สำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต้ังแต่วันที ่21 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที ่21 กุมภาพันธ ์2563) ทั้งนี ้อัตรา

การใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธ ิ

4.4 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 -ไม่มี- 

4.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ประวัติการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ) 

 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ 
และกฏหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) 
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5. โครงสร้างการจัดการ                     

 

b9



�
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)                  รายงานประจำปี 2560

STAR
UNIVERSAL
NETWORK

6. คณะกรรมการและผู้บริหาร                    

 6.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 คนประกอบด้วย

 นายเฉลิมพล จันทร์ทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ : พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ ์สิทธิพันธุ ์และ นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ  ลงลายมือ

           ชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 

 ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ    : ไม่ม ี

 หมายเหตุ กรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกระหว่างปี 2560 มีดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหน่ง

1 พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ ์สิทธิพันธุ์ รักษาการประธานกรรมการ

(แต่งต้ังเมื่อ 30 มีนาคม 2560 แทนนายอริชัย รักธรรม)

2 นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการ

(แต่งต้ังเมื่อ 30 มีนาคม 2560 แทนนายอริชัย รักธรรม)

3 พลเอกธนสร ป้องอาณา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

(แต่งต้ังเมื่อ 28 เมษายน 2560 แทน ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ)

4 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

(แต่งต้ังเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560 แทน นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์)

5 นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

(แต่งต้ังเมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 แทน นายวิริยะ รามสมภพ)

รายชื่อ ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในปี 2560

1 พลเอกนิพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ

1 ม.ค. 2560 – 30 มี.ค. 2560

2 นายอริชัย รักธรรม รองประธานกรรมการ 1 ม.ค. 2560 – 30 มี.ค. 2560

3 นายสัจจะ สุขสงค์ รองประธานกรรมการ 1 ม.ค. 2560 – 29 เม.ย. 2560

4 นายสมชัย ว่องอรุณ รองประธานกรรมการ 1 ม.ค. 2560 – 30 ส.ค. 2560

5 นายสมชาย ธีรธรรม รองประธานกรรมการ 1 ม.ค. 2560 – 30 มี.ค. 2560

6 นายประธาน ยอดวศิน กรรมการ 1 ม.ค. 2560 –  9 ก.พ. 2560

7 นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กรรมการ 1 ม.ค. 2560 –  9 ก.พ. 2561

8 นายสมชาย ดำรงเกียรติชัย กรรมการ 1 ม.ค. 2560 –  14 มิ.ย. 2560

9 นางกรรณิการ์ ว่องอรุณ กรรมการ 1 ม.ค. 2560 –  9 ก.พ. 2563

10 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 1 ม.ค. 2560 – 30 มี.ค. 2560

b10



�
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)                  รายงานประจำปี 2560

STAR
UNIVERSAL
NETWORK

 หมายเหตุ กรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกระหว่างปี 2560 

 1. ลำดับที่ 1 – 12 เป็นกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และลาออกในระหว่างปี 2560 

 2. ลำดับที่ 13 – 17 เป็นกรรมการบริษัทฯที่แต่งต้ังในระหว่างปี 2560 และลาออกในระหว่างปี 2560 

 6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คนประกอบด้วย 

 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้เรื่องบัญชีและการเงิน 

 นายเฉลิมพล จันทร์ทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกระหว่างปี 2560 มีดังนี้ 

11 นายปิยภัสร ธาระวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 1 ม.ค. 2560 – 30 มี.ค. 2560

12 นายอัชนันต์ ขวัญดี กรรมการอิสระ 1 ม.ค. 2560 – 29 เม.ย. 2560

13 ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ม.ค. 2560 –  9 ก.พ. 2567

(แทนพลเอกนิพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์)

14 นายวิริยะ รามสมภพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 1 เม.ย. 2560 – 14 ก.ค. 2560

(แทน นายปิยะภัสร ธาระวานิช)

15 นายบรรลือศักดิ์ ภู่รุ่งเรือง กรรมการ 9 ก.พ. 2560 – 31 พ.ค. 2560

(แทนนายประธาน ยอดวศิน)

16 นายชลนที โสภาค กรรมการ 30 มิ.ย. 2560 – 30 พ.ย. 2560

(แทนนายสมชาย ดำรงเกียรติชัย)

17 นายกนก วงศราวิทย์ กรรมการ 9 ก.พ. 2560 – 22 ธ.ค. 2560

(แทนนายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ)

รายชื่อ ตำแหน่ง

1 พลเอกธนสร ป้องอาณา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3 นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ตำแหน่ง

1 พลเอกนิพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

3 นายปิยภัสร ธาระวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4 ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5 นายวิริยะ รามสมภพ กรรมการตรวจสอบ
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 6.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่15/2560 มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม

ธุรกิจ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการสรรหาและด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 คนประกอบด้วย 

 นายเฉลิมพล จันทร์ทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 หมายเหตุ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ลาออกระหว่างปี 2560 มีดังนี ้

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที ่17/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 มีมติแต่งต้ัง นายอมรศักดิ ์สาลีพัฒนผลเป็นกรรมการกำกับ

ดูแลกิจการแทนนายกนก วงศราวิทย์ ที่ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 

 6.4 คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 2 คนประกอบด้วย 

 นายเฉลิมพล จันทร์ทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 หมายเหตุ กรรมการบริหาร ที่ลาออกระหว่างปี 2560 มีดังนี ้

รายชื่อ ตำแหน่ง

1 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2 นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

3 นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล กรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อ ตำแหน่ง

1 นายกนก วงศราวิทย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อ ตำแหน่ง

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

2 นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในปี 2560

1 นายอริชัย รักธรรม ประธานกรรมการบริหาร 1 ม.ค. 2560 – 30 มี.ค. 2560

2 นายสัจจะ สุขสงค์ กรรมการบริหาร 1 ม.ค. 2560 – 29 เม.ย. 2560

3 นายสมชัย ว่องอรุณ กรรมการบริหาร 1 ม.ค. 2560 – 30 ส.ค. 2560

4 นายสมชาย ธีรธรรม กรรมการบริหาร 1 ม.ค. 2560 – 30 มี.ค. 2560

5 นายสมชาย ดำรงเกียรติชัย กรรมการบริหาร 1 ม.ค. 2560 –  14 มิ.ย. 2560

6 นายบรรลือศักดิ์ ภู่รุ่งเรือง กรรมการบริหาร 9 ก.พ. 2560 – 31 พ.ค. 2560

7 นายกนก วงศราวิทย์ กรรมการบริหาร 9 ก.พ. 2560 – 22 ธ.ค. 2560
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 6.5 คณะผู้บริหาร 

 6.6 เลขานุการบริษัทฯ 

 นายเฉลิมพล  จันทร์ทอง 

 6.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติหลักการในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ

คณะต่างๆ ดังนี้ 

 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ค่าเบี้ยประชุม) 

  (ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

   เบี้ยประชุม: แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นดังนี้ 

     - ประธานกรรมการ      25,000 บาทต่อการประชุม 

     - กรรมการ        15,000 บาทต่อการประชุม 

     - ประธานกรรมการตรวจสอบ    20,000 บาทต่อการประชุม 

     - กรรมการตรวจสอบ      15,000 บาทต่อการประชุม 

   ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ: 

     - ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ:  -ไม่มี- 

     - ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท:  -ไม่มี- 

     - ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการกำกับดูแลกิจการ: -ไม่ม-ี 

   ค่าตอบแทนรายป ี(เงินโบนัส): -ไม่ม-ี 

  (ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

   เบี้ยประชุม: (ไม่รวมผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท) 

     - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ   15,000 บาทต่อการประชุม 

     - กรรมการกำกับดูแลกิจการ    10,000 บาทต่อการประชุม 

สรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 

รายชื่อ ตำแหน่ง

1 นายกฤช เอทเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 นายดนัย ศรนคร ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน

รายชื่อ

ปี 2560

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจ

สอบ
กรรมการดูแลกำกับ

กิจการ
รวม

1. พล.ต.ต.หญิงดร. จิรารักษ ์สิทธิพันธุ์ 300,000 - - 300,000

2. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ 180,000 - - 180,000

3. พลเอกธนสร ป้องอาณา 150,000 80,000 - 230,000
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  (ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 150,000 75,000 30,000 255,000

5. นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล 105,000 60,000 - 165,000

6. พลเอกนิพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ 100,000 20,000 - 120,000

7. นายอริชัย รักธรรม 15,000 - - 15,000

8. นายสัจจะ สุขสงค์ 30,000 - - 30,000

9. นายสมชัย ว่องอรุณ - - - -

10. นายสมชาย ธีรธรรม - - - -

11. นายประธาน ยอดวศิน 15,000 - - 15,000

12. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ - - - -

13. นายสมชาย ดำรงเกียรติชัย 45,000 - - 45,000

14. นางกรรณิการ์ ว่องอรุณ - - - -

15. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ 30,000 15,000 - 45,000

16. นายปิยภัสร ธาระวานิช 45,000 15,000 - 60,000

16. นายอัชนันต์ ขวัญดี 75,000 - - 75,000

18. ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ - - - -

19. นายวิริยะ รามสมภพ - - - -

20. นายบรรลือศักดิ์ ภู่รุ่งเรือง 60,000 - - 60,000

21. นายชลนที โสภาค 30,000 - - 30,000

22. นายกนก วงศราวิทย์ 225,000 - - 225,000

รวม 1,555,000 265000 30000 1,850,000

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

จำนวน 

(คน)

จำนวนเงิน 

(ล้านบาท)

จำนวน 

(คน)

จำนวนเงิน 

(ล้านบาท)

จำนวน 

(คน)

จำนวนเงิน 

(ล้านบาท)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 8 22.32 28 24.29 28 24.59
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7. การกำกับดูแลกิจการท่ีดี                    

 ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด  อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ด ี(Code of  Conduct ) ตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นกรอบกำหนดแนวทางบริหารงานของบริษัทฯ สำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะนำมาซึ่งการ

บริหารงานที่โปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ของคณะกรรมการ อันเป็นหลักประกันที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า ภารกิจของ 
บริษัทฯ จะสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ และถูกต้องตามกฎหมาย 

7.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการที่ด ี(The 
Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ 
ยังได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่าง

ใกล้ชิด และคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ กลุ่ม ซึ่งมีสาระ

สำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้ 

หมวดท่ี 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

 คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอน

สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้

รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 1) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
  โดยตรง หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเลือกใช้ และจัดเตรียมสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปได้สะดวก ในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ซัก 
  ถาม ตอบคำถาม บันทึกข้อซักถาม การอำนวยความสะดวกเรื่องการมอบฉันทะ รวมถึงเลือกกำหนดวันและเวลาประชุมที่เหมาะสม 

 3) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณา 
  ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ  
  บริษัทฯ และ/หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และกำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ถือหุ้นใน 
  ทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงกำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสำคัญๆ หรือตามที่กฎหมาย  
  กำหนด 

 4) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการ 
  ประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการต้ังคำถามใดๆต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดย 
  ประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามต่างๆ  
  ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส 
  สอบถามหรือแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 

 5) หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิด 
  ทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
  รวมถึงรายละเอียดของกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนับทุกๆ วาระรวมถึงข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นที่สำคัญเป็นต้น เพื่อ 
  ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได ้โดยจะจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดท่ี 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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 1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบอำนาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับ 
  มอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น และลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได ้เพื่อ 
  สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้เอง 

 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วัน 
  ทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
  และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการแจ้ง 
  เพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยได้แจ้ง 
  ความประสงค์ผ่านมายังบริษัทฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที ่
  ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอชื่อ 
  บุคคลดังกล่าวที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อแต่งต้ัง เข้าดำรงตำแหน่ง 
  แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในแต่ละปี และนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาลงมติต่อไป 

 4) บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในหัวข้อจริยธรรม ซึ่ง 
  ได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ 

 5) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุนโดย 
  บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯเปิดทำการซื้อ ขาย 
  หลักทรัพย์รอบถัดไป กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง อีกทั้งกรรมการและผู ้
  บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ีมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงาน  
  ก.ล.ต. 

 6) กำหนดหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในการงดซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่าง 
  น้อย 1 เดือน และหลังประกาศอย่างน้อย 3 วัน รวมถึงการรายงานการถือหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ 
  ทุกครั้ง ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

 7) กำหนดหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับกับการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
  อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ ขาย 

หมวดท่ี 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

 บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎ

หมายใดๆ ที่เก่ียวข้องข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า ตลอดจนสังคมจะได้รับการดูแล 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคงโดย

ตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

 1) ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 2) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน 

 3) เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ 

 4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท 

 5) ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ด ีหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า 

 6) มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเก้ือกูลสังคมในวาระและโอกาส 
  ที่เหมาะสม 

หมวดท่ี 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

อย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ คือ 
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 1) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ีในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จำนวนครั้ง ของการประชุมและจำนวนครั้ง  
  ที่ีกรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 

 2) เปิดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งรูปแบบ หรือลักษณะของค่าตอบแทน 

 4) รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะ 
  ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเปิด 
  เผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 

หมวดท่ี 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็นประโยชน์ใน

การดำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มี

ส่วนร่วมในการกำหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับ

ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความ

มั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความ

เสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ 

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการจำนวน 5-13 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 5 คน 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน และกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน โดยมีกรรมการที่มี

คุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งเกินกว่าก่ึงหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งคณะจึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะ

สม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และ
ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งต้ัง โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้แต่งต้ังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน 
และกรรมการบริหาร 1 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งต้ัง โดยได้

กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

7.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารซึ่งกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 7.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

   ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 

 หมายเหตุ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที ่31 มกราคม 2561 ได้มีมติแต่งต้ัง  
 กรรมการบริษัทเพิ่มอีกจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหน่ง

1 พล.ต.ต.หญิง ดร.จิราลักษณ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการ

2 นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3 พลเอกธนสร ป้องอาณา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

4 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

5 นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
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 หมายเหตุ รายละเอียดของกรรมการทุกคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 โดยมีนายเฉลิมพล จันทร์ทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี 

3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรม 
 ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามตารางอำนาจอนุมัติ 

4. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่า 
 ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่ง  
 กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

5. พิจารณาแต่งต้ัง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและ  
 กรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของ 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ต่อไป 

6. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามหน้าที่ที่จำเป็นและสมควร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพร้อมทั้ง กำหนด 
 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย 

7. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกจาก ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการของบริษัท พร้อมทั้ง กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับ

 ผิดชอบของกรรมการบริหาร 

8. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัท ได้ 

9. แต่งต้ังบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ  
 และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้ 

10. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ใน 
 การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

11. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติ 
 ดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

12. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่าย 
 เงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

13. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น 
 ประจำทุกครั้ง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 

• มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้น ระหว่างรอบปีบัญชี 

• ถือหุ้นในบริษัทฯ 

14. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัทย่อยได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

 ทั้งนี้กำหนดให้ขณะที่ดำเนินการลงคะแนนในวาระการประชุมของกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ 
 จำนวนกรรมการที่มีอยู่ รวมถึงกรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น 

รายชื่อ ตำแหน่ง

1 นายกฤช  เอทเตอร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์ กรรมการ
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 ใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากนี้ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ 
 ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 

• การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

• การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่เก่ียวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การ 

 มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

• การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

• การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

• การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้นอาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน รายการที่

เก่ียวโยงกัน เป็นต้น 

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 

 กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่ง

ต้ังจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งต้ัง เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ 

 ทั้งนี้การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่

ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่

นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 7.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

 หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์ 
 กุล ซึ่ง จบการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 โดยมีนายเฉลิมพล จันทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิด 
 เผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ  
 กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

รายชื่อ ตำแหน่ง

1 พลเอก ธนสร ป้องอาณา ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ

2 นายชัชวาล  เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการตรวจสอบ

3 นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล กรรมการตรวจสอบ
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4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังและเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ของผู้สอบบัญชี รวมถึงการดำรงความอิสระให้ผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงาน 

5. สอบทานเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูก 
 ต้องและครบถ้วน 

7. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบ แผนงาน อัตรากำลัง และงบประมาณประจำปี 

8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบ มอบหมายงานและรวมถึงการดำรง 
 ไว้ซึ่งความอิสระให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

9. เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อใช้ผลงาน ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ  
 กรรมการตรวจสอบตามสมควรตามความจำเป็น 

10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดและคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น 

• ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่

เก่ียวข้องรวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ 

• ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

• ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 

• ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น บทรายงานและการ

วิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

11. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดัง 
 กล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

12. พิจารณาข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือการทุจริตตามที่ได้รับแจ้งจากบุคคลภายในองค์กรและภายนอกตามกระบวนการ การ
รับแจ้งเบาะแส (Whistle – blower hotline) รวมถึงกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

อนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะ

กรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก 

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งต้ัง จากคณะ

กรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งต้ัง จนถึง

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งต้ังเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ 

 7.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

 โดยมี นายเฉลิมพล จันทร์ทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

รายชื่อ ตำแหน่ง

1 นายชัชวาล  เตรียมวิจารณ์กุล ประธานคณะกรรมการ

2 นายอมรศักดิ์  สาลีพัฒนผล กรรมการ

3 นายณัฐพงศ์    ตังเดชะหิรัญ กรรมการ
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ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการท่ีด ีและจริยธรรมธุรกิจ 

 1.1 นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics)  
  ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 1.2 ติดตาม และกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่ม 
  บริษัทฯ กำหนด 

 1.3 พิจารณาทบทวนเก่ียวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง 
  กับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือ ข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือ หน่วยงานทางการที่เก่ียวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ 
  บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 1.4 พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของ 
  กลุ่มบริษัทฯ 

 1.5 ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วถึงในทุกระดับ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม  
  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

 1.6 พิจารณาแต่งต้ังและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการ 
  และจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม 

 1.7 ปฏิบัติงานอื่นใดเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

2. ด้านการบริหารความเส่ียง 

 2.1 พิจารณาสอบทานและนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 2.2 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและ 
  อนุมัติ 

 2.3 กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการ 
  บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

 2.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจใจว่า กลุ่มบริษัทฯมีการ 
  จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

 2.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า 
  กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช ้
  อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร 

 2.6 รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับ 
  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่ 
  เก่ียวข้องข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบการ 
  บริหารความเสี่ยง 

 2.7 พิจารณาแต่งต้ังบุคลากรเพิ่มเติม หรือทดแทนในหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความ 
  เหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ 

 2.8 ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

3. ด้านการสรรหา 

 3.1 กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน   
  โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  
  เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

b21



�
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)                  รายงานประจำปี 2560

STAR
UNIVERSAL
NETWORK

 3.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ และ/หรือ เมื่อมี 
  ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง และ/หรือ เมื่อมีการแต่งต้ังกรรมการบริษัทเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอ 
  ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

 3.3 ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน 

 4.1 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอคณะกรรมการ 
  บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 4.2 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ในแต่ละป ีโดย  
  พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันรวมถึง 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ 
  พิจารณาอนุมัติ 

 4.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำไปกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
  บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้กรรมการที่เป็นกรรมการบริหารจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของประธานเจ้า 
  หน้าที่บริหาร 

 4.4 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบข้อซักถามเก่ียวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและประธานเจ้า 
  หน้าที่บริหารในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 4.5 รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 

 4.6 ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสามารถเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง 4 ด้านเพื่อใช้ผลงาน ข้อคิดเห็นของผู้

เชี่ยวชาญ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามสมควรตามความจำเป็น 

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งต้ังจากคณะ

กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งต้ังเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได ้

 7.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จำนวน 2 คน ประกอบด้วย 

 หมายเหตุ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที ่31 มกราคม 2561 ได้มีมติแต่งต้ัง  
 กรรมการบริหาร เพิ่มอีกจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหน่ง

1 พล.ต.ต.หญิง ดร.จิราลักษณ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร

2 นายณัฐพงศ์    ตังเดชะหิรัญ กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง

1 นายกฤช  เอทเตอร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์ กรรมการ
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ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ 
 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับ 
 อนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ 

5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติ 
 ธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามตารางอำนาจอนุมัติ 

6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิก 
 จ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจลง 
 นามในสัญญาจ้างแรงงาน 

7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เก่ียวกับกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งต้ัง หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  
 กระทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือ 
 แก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

9. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็น 
 ประจำทุกครั้ง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 

• มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี 

• ถือหุ้นในบริษัทฯ 

 ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวอาจต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 

 7.2.5 คณะผู้บริหาร 

   ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. กำหนดและเสนอกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. ดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

3. แสวงโอกาสทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทังธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และ  
 พนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

4. ดำเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อ ตำแหน่ง

1 พล.ต.ต.หญิง ดร.จิราลักษณ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร

2 นายณัฐพงศ์    ตังเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3 นายดนัย ศรนคร ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน
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5. สั่งการ ออกระเบียบ / ประกาศ / บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย 

6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติ 
 ธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามตารางอำนาจอนุมัติ 

7. ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดีในการดำเนิน 
 ธุรกิจ 

9. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร 

10. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนำเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการ 
 บริษัทอนุมัติ 

 ทั้งนี้การมอบอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริหาร 
สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ 
และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด) ที่ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

สรุปตารางอำนาจอนุมัติท่ัวไป 

 หมายเหตุ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดงบประมาณรายปีสำหรับแต่ละป ีโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร 

 ดังนั้นในกรณีที่ฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกินจากงบประมาณที่กำหนดไว้ จะต้องมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

 เพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ นั้นในทุกกรณี 

7.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการรวมถึงผู้บริหารระดับสูง 

 การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งต้ังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ทำ

หน้าที่โดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะไม่มีการกีดกันทางเพศ และเชื้อชาติ ทั้งนี้ใน

การดำเนินกิจการนั้นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยข้อกำหนดเก่ียวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารทุกคน ต้องไม่มี

ประวัติกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังก่อนวันย่ืนคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่

เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน

หนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา 
ดังนี้ 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 
 ก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมาย 
 กำหนด 

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่ง
 การอนุมัติโครงการ 

(บาท / รายการ)

 การอนุมัติเงินลงทุน 

(บาท / รายการ)

การอนุมัติค่าใช้จ่ายท่ัวไป 

(บาท / รายการ)

คณะกรรมการบริษัท เกินกว่า 50 ล้านบาท เกินกว่า 50 ล้านบาท เกินกว่า 50 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท

b24



�
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)                  รายงานประจำปี 2560

STAR
UNIVERSAL
NETWORK

 2.1 ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 

 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้กรณีเลือกบุคคล 
  หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังใน 
  ครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังใน 
  ครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้า 
 จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจาก 
 ตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน 
 บริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี(่3/4) ของ 
 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและม ี
 สิทธิออกเสียง 

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่ม ี 
 ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนใน 
 การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้น จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดัง 
 กล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งต้ัง บุคคลเข้าเป็น 
 กรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี(่3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได ้

8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
 หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งมอบหมายโดย

 ประธานกรรมการ 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ จำนวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 
 ตรวจสอบ 

2. กรรมการตรวจสอบแต่ละคนต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญที่เหมาะสมต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 จากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเรื่องที่เก่ียวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน 

4. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งต้ัง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานในเรื่องเก่ียวกับการจัด 
 เตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี 
 อำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  
 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
 การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ืนคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งต้ังทั้งนี้ลักษณะต้องห้าม 
 ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

 ของบริษัท 
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  
 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ 
 ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ใน 
 ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ 
 ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ 
 พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ย่ืนคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น 
 ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญช ีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

 หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ืน 
 คำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งต้ัง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการ 
 เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือ 
 หุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 ก่อนวันที่ย่ืนคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งต้ัง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือ 
 หุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง 
 หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวน 
 หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ 
 บริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท 
 ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ  
 (Collective Decision) ได ้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่กำหนดไว้ดังนี ้

1. เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัท 
 ย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัท 
 ร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งต้ังขันเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ 
 เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นมที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย  
 (หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส  
 บุตร เป็นต้น) 

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภาย 
 ใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง (หมายความรวมถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับ 

b26
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 บริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัย 
 สำคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว 

7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ 
 เก่ียวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะทำให้ไม่สามารถ 
 แสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น 

8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความต้ังใจที่จะเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับการดำเนิน 
 งานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี 

10. คณะกรรมการ ฯ แต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการ ฯ อย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานในเรื่องเก่ียวกับกับการจัดเตรียมข้อมูล  
 วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดย  
 กรรมการมากกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้ง หมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการส่วนน้อยต้องไม่มีตำแหน่งเป็นประธาน 
 คณะกรรมการบริษัท 

2. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมของคณะกรรมการฯ 

3. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และมีความต้ังใจที่จะเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับการ 
 ดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน 

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี 

5. คณะกรรมการฯ แต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานในเรื่องเก่ียวกับกับการจัดเตรียมข้อมูล วาระ 
 การประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 

7.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 

 บริษัทฯ มีการแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดัง

กล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์

ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้การทำรายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ ให้ใช้หลัก
เกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บ

ข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯสามารถตรวจสอบและนำมาจัดทำรายงานทางการเงินรวม

ได้ทันตามกำหนด 

7.5 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 สำหรับการดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดในการ

เปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชี และการเงิน เนื่องด้วยบริษัทฯ ยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่อยู่

ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัดซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ ไม่สามารถนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได ้
นอกจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าที่ต้อง

เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อใดก็ตามที่บุคคลดัง

กล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ก็จะต้องรายงานตามแบบ 59-2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 
ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ และภายใน 30 วัน นับต้ังแต่ได้รับการเลือกต้ังให้เป็นกรรมการ

และผู้บริหาร บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการในการแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่แจ้งให้

กรรมการและผู้บริหาร ผ่านทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเรื่องไม่

ซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน 
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7.6 การจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ค่าสอบบัญชี และ ค่าบริการอื่นๆ) 

1. ค่าตอบแทนการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) 

 - ไม่มี - 

7.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีอื่นๆ 

 ในช่วงปี 2560  ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปี ท่ีผ่านมา 

 ในปี 2560  คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้ง หมด 17  ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี  2558 - 2560 ดังน้ี

(หน่วย : บาท)

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

บริษัท สตาร ์ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
และงบการเงินรวม

800,000.00 360,000.00 580,000.00

บริษัท สตาร ์ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 140,000.00 300,000.00 -

บริษัท สตาร ์มีเดีย กรุ๊ป จำกัด 140,000.00 110,000.00 -

บริษัท สตาร ์เกมส์ จำกัด 55,000.00 - -

บริษัท สตาร ์เอ็นเนอร์จี คอร์ป จำกัด 55,000.00 - -

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล

บริษัท สตาร ์ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
และงบการเงินรวม

450,000.00 540,000.00 -

บริษัท สตาร ์ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 120,000.00 300,000.00 -

บริษัท สตาร ์มีเดีย กรุ๊ป จำกัด 60,000.00 90,000.00 -

บริษัท สตาร ์เกมส์ จำกัด 45,000.00 - -

บริษัท สตาร ์เอ็นเนอร์จี คอร์ป จำกัด 45,000.00 - 420,000.00

รวม 1,910,000.00 1,700,000.00 1,000,000.00

รายชื่อ  การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

1 พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ ์  สิทธิพันธุ์ 14 / 17

2 นายณัฐพงศ์    ตังเดชะหิรัญ 13 / 17

3 พลเอกธนสร ป้องอาณา 11 / 17

4 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 11 / 17
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สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปี ท่ีผ่านมา 

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด  6  ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมีดังนี้ 

หมายเหตุ :  

1. กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้รับการแต่งต้ังในระหว่างปี 2560 (เดือนเมษายน 2560 – กรกฎาคม 2560) จึงไม่มีกรรมการตรวจสอบ 
 ท่านใดที่เข้าประชุมได้ทั้ง 6 ครั้งในปี 2560 

2. ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมโดยอิสระ ร่วมกับผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด  
 จำนวน 4 ครั้ง 

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในช่วงปี ท่ีผ่านมา 

 ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมทั้ง หมด 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแล

กิจการมีดังนี ้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 มีมติแต่งต้ัง นายอมรศักดิ ์สาลีพัฒนผล เป็นกรรมการกำกับดูแล

กิจการแทนนายกนก วงศราวิทย์ ที่ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารในช่วงปี ท่ีผ่านมา 

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 20 ครั้งโดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร มีดังนี้ 

5 นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล 7 / 17

รายชื่อ  การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

1 พลเอกธนสร ป้องอาณา 4 / 6

2 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 5 / 6

3 นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล 3 / 6

รายชื่อ  การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

1 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 2 / 2

2 นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ 2 / 2

3 นายกนก วงศราวิทย์ 2 / 2

รายชื่อ  การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

1 พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ ์สิทธิพันธุ์ 15 / 20

2 นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ 15 / 20

3 นายอริชัย รักธรรม 8 / 20

4 นายสัจจะ สุขสงค์ 8 / 20

5 นายสมชัย ว่องอรุณ 7 / 20

6 นายสมชาย ธีรธรรม 4 / 20
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การรับเรื่องร้องเรียน 

 บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเรื่องร้องเรียน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้

เสียภายใน และภายนอกองค์กร มีการตรวจสอบตามขั้น ตอน และบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน เพื่อรายงานต่อกรรมการตรวจสอบอิสระของบริษัท พิจารณาดำเนินการ โดยมีนโยบายการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื่อ

ผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้ง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้แจ้งร้องเรียนดังกล่าว และคณะ

กรรมการตรวจสอบ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบริษัทฯมีกระบวนการสอบสวนหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณในการ

ดำเนินธุรกิจ และหากพบว่าบุคลากร คู่ค้า หรือลูกค้าของบริษัทฯ ละเมิดข้อกำหนดด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ จะไม่มีการผ่อน

ผันใดๆ 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

 กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ ได้ต้ังไว้ในสถานที่เปิดเผยสะดวกต่อการย่ืนคำร้องเรียน ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท จดหมาย ผู้จัดการ

แผนกตรวจสอบภายใน 

 บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1607A ชั้นที่ 16 ถนนวิทยุ 

 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 อีเมล์ : admin@staruniversalnetwork.com 

 เว็บไซต์บริษัท : www.staruniversalnetwork.com 

 โทรศัพท์ : 0-2041-8162, 0-254-9877 

 โทรสาร : 0-2041-8162 

 บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามและรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการส่งข้อความคิดเห็น มาโดยตลอดทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีเรื่อง

ร้องเรียนใด ๆ ที่ส่งเข้ามาถึงบริษัทฯ 

7.8 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที ่22 ธันวาคม 2560 กรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติแบบประเมินของคณะกรรมการบริษัท ทั้ง 3 แบบ ได้แก่ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณะ

กรรมการทั้งคณะ และ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการทั้งคณะแบบการประเมินไขว้ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านทราบ 
และจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ดังนี้ 

1. กรรมการประเมินเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตนเองสำหรับกรรมการบริษัททั้งคณะ มีเกณฑ์การประเมินรวม 3 หัวข้อ ได้แก่ หมวด 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การฝึกอบรมและการพัฒนา และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด ี 

2. กรรมการประเมินเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตนเองสำหรับกรรมการบริษัท (รายบุคคล) มีเกณฑ์การประเมินรวม 3 หมวด ได้แก่  
 หมวดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หมวดการฝึกอบรมและการพัฒนา และหมวดการปฏิบัติตามนโยบายการ 
 กำกับดูแลกิจการที่ด ี

3. ประเมินกรรมการทั้งคณะแบบไขว้ โดยไม่เจาะจงว่าเป็นกรรมการรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียว ประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่เป็น 
 ผู้บริหารทุกท่าน ประเมินกรรมการทั้งคณะ มีเกณฑ์การประเมินรวม 6 หมวด ได้แก่ หมวดโครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
 หมวดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการ หมวดการทำหน้าที่ของกรรมการ หมวด 
 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และหมวดการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

7 นายสมชาย ดำรงเกียรติชัย 6 / 20

8 นายบรรลือศักดิ์ ภู่รุ่งเรือง 6 / 20

9 นายกนก วงศราวิทย์ 12 / 20
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7.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 ในปี 2560 ไม่มีการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนื่องจากท่านเดิมได้ลาออกเมื่อวันที ่22 ธันวาคม 2560 และท่านปัจจุบันได้รับการ

แต่งต้ังเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

7.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 โดยสรุปดังนี้ 

 ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 กรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านทราบ และจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 โดยมีเกณฑ์การประเมินใน 2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดทำ และทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเหมาะสม  
  และมีลักษณะที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปที่เอื้อต่อการทำ  
  หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส่วนท่ี 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน ในสาระ  
  สำคัญต่างๆ ครอบคลุมในส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 

  หมวดท่ี 1 การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ในรอบปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ไม่มีการ  
    เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส่งผลกระทบที่สำคัญ รายการที่ไม่ใช่รายการปกติซึ่งมีนัยสำคัญเกิดขึ้นรายการใน  
    รายงานทางการเงินที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ 

  หมวดท่ี 2 สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีระบบการตรวจสอบ 
    ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอด 
    จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิด 
    ชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ในรอบปี ที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดือน มกราคม – มีนาคม 2560 บริษัทมีการใช้บริการ 
    จากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้บริการด้านการตรวจสอบภายใน ส่วนในช่วงเวลา ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม – ธันวาคม  
    2560 ดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และยังไม่มีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายโดยผู้  
    ประเมินอิสระจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

  หมวดท่ี 3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
    กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาทางบริษัทไม่มีกรณี การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
    จรรยาบรรณและระเบียบที่เก่ียวข้อง การได้รับแจ้งพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าอาจมีการกระทำอันเป็นการทุจริตจากผู้ 
    สอบบัญช ีรวมถึงการรวมรวบประเด็นทั้งหมดที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเก่ียวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยและสอบทาน 
    ได้ว่าได้รายงานผลการตรวจสอบภายในเบื้องต้นสำหรับทุกประเด็น 

  หมวดท่ี 4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทน 
    ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย ในระหว่างปีทางบริษัท 
    ไม่มีนโยบายเก่ียวกับการรับบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน 

  หมวดท่ี 5 การพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อ 
    กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในปี 
    ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีกรณีที่มีความเห็นแย้งกับคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการทำรายการที่เก่ียวโยง 
    กัน และการสอบทานรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้บันทึกความเห็นของคณะกรรมตรวจสอบอย่างถูก 
    ต้องและครบถ้วน 

  หมวดท่ี 6 การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง

    นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาด 
    หลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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7.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ประจำปี 2560 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที ่22 ธันวาคม 2560 กรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์

ให้งดการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ด ีเนื่องจากคณะกรรมการได้รับการแต่งต้ังในเดือนพฤศจิกายน 2560 และเห็น
ควรให้มีการประเมินในปี 2561 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2560 ในปี 2560 บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์การ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร 
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8. ประวัติกรรมการและผู้บริหาร                   

(1) พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิพันธ์ุ                   

  

 - รักษาการประธานคณะกรรมการบริษัท 

 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

 - ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 แต่งต้ังเมื่อ     : 27 กุมภาพันธ ์2560 

 อายุ      : 62 ปี 

 คุณวุฒิการศึกษา   : ปริญญาเอก Human Resource Development, Oklahoma State University, 

        ปริญญาโท Technical Education, Oklahoma State University, 

        ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ประสบการณ์ทำงาน   : ผู้กำกับการ กองงบประมาณ สำนักงานแผนงานและงบประมาณ, 

        รองผู้บังคับการ กองงบประมาณ สำนักงานแผนงานและงบประมาณ, 

        ผู้บังคับการ กองงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 

        บังคับการ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 

        รองผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : -ไม่ม-ี 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น   : -ไม่ม-ี 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 

(2) นายกฤช เอทเตอร์                     

  

 - กรรมการบริษัท 

 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 - กรรมการบริหาร 

 แต่งต้ังเมื่อ     : 1 กุมภาพันธ ์2561 

 อายุ      : 48 ปี 

 คุณวุฒิการศึกษา   : University of Southern California, Los Angeles, U.S.A. 

 ประสบการณ์ทำงาน   : Next Company Limited, Chief Financial Officer 

        Food Capitals Plc., Director and Audit Committee 

        SCB Securities Head Equity Capital Markets 

        Asset Plus Securities : Senior Vice President Research Department 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : -ไม่ม-ี 

b33



�
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)                  รายงานประจำปี 2560

STAR
UNIVERSAL
NETWORK

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น   : -ไม่ม-ี 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่ม-ี 

(3) นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์                     

  

 - กรรมการบริษัท 

 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

 - กรรมการบริหาร 

 แต่งต้ังเมื่อ     : 1 กุมภาพันธ ์2561 

 อายุ      : 43 ปี 

 คุณวุฒิการศึกษา   : Master of Business Administration, Strategic Management and Finance Concentration 
        Stuart School of Business - IIT, Chicago, U.S.A. 

        Bachelor Degree, Business Economics and Finance Concentration University of   
        California, Santa Barbara, U.S.A. 

 ประสบการณ์ทำงาน   : Next Company Limited, Chief Commercial Officer 

        RS Plc., Chief Commercial Officer - Corporate Client Management 

        RS Plc., Executive Vice President - Film Business Unit (Film R Us) 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : -ไม่ม-ี 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น   : -ไม่ม-ี 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 

(4) นายณัฐพงศ ์ตังเดชะหิรัญ                     

  

 - กรรมการบริษัท 

 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

 - กรรมการบริหาร 

 แต่งต้ังเมื่อ     : 30 มีนาคม 2560 

 อายุ      : 44 ปี 

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

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

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

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

 ประสบการณ์ทำงาน   : OTV Co., Ltd, Co-Founder and Director 
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        Buzzebee Co., Ltd, Co-Founder and Board of Director 

        Saitech Solution, Director 

        BTL Enterprise Co., Ltd, Director 

        ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน IT กระทรวงศึกษา เขตปทุมธานี 

        เลขานุการคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร 

        ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร 

        ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาธุรกิจ สถานบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : -ไม่ม-ี 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น   : -ไม่ม-ี 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 

(5) พลเอกธนสร ป้องอาณา                     

  

 - กรรมการบริษัท 

 - กรรมการอิสระ 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 แต่งต้ังเมื่อ     : 20 เมษายน 2560 

 อายุ      : 61 ปี 

 คุณวุฒิการศึกษา   : ประกาศนียบัตรชั้นสูง วปม.7, วปอ.2556, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 

        เสนาธิการทหารบก ร.ร.เสนาธิการทหารบก, 

        ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 

        ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.)/วิศวะเครื่องกล ร.ร.นายร้อย จปร. 

 ประสบการณ์ทำงาน   : ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย 

        รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย 

        ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย 

        ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา ภาค 4 กองทัพไทย 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : -ไม่ม-ี 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น   : -ไม่ม-ี 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย 

(6) นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล                    

  

 - กรรมการบริษัท 

 - กรรมการอิสระ 
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 - กรรมการตรวจสอบ 

 - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 แต่งต้ังเมื่อ     : 5 พฤษภาคม 2560 

 อายุ      : 53 ปี 

 คุณวุฒิการศึกษา   : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 

        ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

        ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 

        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (CPA), 

        ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

 ประสบการณ์ทำงาน   : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

        กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) 

        กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเพ็กซ ์จำกัด (มหาชน), 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : -ไม่ม-ี 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น   : -ไม่ม-ี 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - กรรมการผู้จัดการบริษัท สมาร์ท คอนซัลต้ิง แอนด ์เซอร์วิสเซส จำกัด 

(7) นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล                     

  

 - กรรมการบริษัท 

 - กรรมการอิสระ 

 - กรรมการตรวจสอบ 

 - กรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 แต่งต้ังเมื่อ     : 17 กรกฎาคม 2560 

 อายุ      : 50 ปี 

 คุณวุฒิการศึกษา   : อบรมหลักสูตรการประกอบวิชาชีพทนายความ, 

        ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ประสบการณ์ทำงาน   : คณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ 

        ทนายความ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : -ไม่ม-ี 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น   : -ไม่ม-ี 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - นิติกรและทนายความ บริษัท เอวอน คอสเมติคส ์(ประเทศไทย) จํากัด 

        - ทนายความ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน) 
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        - คณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ 

(8) นายดนัย ศรนคร                      

  

 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 แต่งต้ังเมื่อ     : 1 มิถุนายน 2560 

 อายุ      : 44 ปี 

 คุณวุฒิการศึกษา   : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 

        ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชีต้นทุน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ประสบการณ์ทำงาน   : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท บีเอ็มพ ีเอ็นเนอร์ย่ี จำกัด (มหาชน) 

        ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท เอ็ม.โอ.ชิค จำกัด และบริษัทในเครือ 

        ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และวางระบบบัญชี บริษัท พี.เอ็ม. การบัญชีและที่ปรึกษาจำกัด 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : -ไม่ม-ี 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น   : -ไม่ม-ี 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคม                    

 เพื่อความย่ังยืนของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิด

ชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

และชุมชนโดยรอบ  รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องโดยมุ่งสร้างและสืบสานความ

สัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน  คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่

บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร

เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

นโยบายนี้มีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 7  ประการ ดังนี้ 

1) การกำกับดูแลองค์กร :  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของผู้ประกอบการด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียต่อการดำเนินธุรกิจ  เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร  รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย  ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรม อันเป็นคุณค่าพื้นฐานของ

องค์กรชั้นนำ 

2) สิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ  ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติส่ง

เสริมความเสมอภาค  ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

3) การปฏิบัติด้านแรงงาน : บริษัทฯ  มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างและการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบ โดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ที่เก่ียวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน โดยพยายาม

ให้ทุกคนปลอดจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

4) ส่ิงแวดล้อม : บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน  และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เช่น  มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน

กิจกรรมต่างๆ  ขององค์กร  ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่  รวมทั้งสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร  ด้วยการสร้างจิตสำนึกของพนักงานและผู้ที่ปฏิบัติงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย  
เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง 

6) ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา : บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้อง

เรียนของลูกค้า  รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความคาด

หวังที่จะได้รับสินค้าและการบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากองค์กรผู้จัดหาสินค้าโดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ย่ังยืนกับลูกค้าและผู้

จัดหา 

7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : บริษัทฯ  จะพิจารณาความต้องการของชุมชน  ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน

ท้องถ่ินรอบสถานประกอบการในด้านการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรม สังคมและมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น  พร้อม

ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร  และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน 
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10. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง                

 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีบทบาท

และความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งมีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหาร การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน โดยมีความสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ  
 (Strategy) ของบริษัทฯ 

2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

3. รายงานข้อมูลที่มีสาระสำคัญทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดำเนินงาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันเวลา 

4. การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เก่ียวข้องกับ 
 การดำเนินธุรกิจ 

5. บุคลากร ทรัพย์สินรวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย 

6. มีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
จากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ผลการประเมินจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบ

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอนอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ซีแอนด์เอ จำกัด ซึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบรายงาน

ทางการเงินประจำปี 2560 ได้ประเมินประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น โดยพบว่า ระบบการควบคุมภายในที่

มีสาระสำคัญมีความเหมาะสมและเพียงพอตามสมควร 
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11. รายการระหว่างกัน                      

1. การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ มีนโยบายทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

บริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงาน

ของบริษัท  นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละประเภทรายการมีดังนี้ 

รายการบัญชี นโยบายการกำหนดราคา

ยอดขาย ราคาทุนบวกกำไรส่วนเกิน/ราคาทุน

ซื้อสินค้า ราคาทุนบวกกำไรส่วนเกิน/ราคาทุน

ดอกเบี้ยจ่าย อัตราที่ตกลงตามสัญญา

ค่าเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณาสินค้า อัตราเช่าเดือนละ 0.13 ล้านบาท

รายได้อื่น อัตราตามที่ตกลงกัน

ค่าใช้จ่ายอื่น อัตราตามที่ตกลงกัน

สินทรัพย์และหน้ีสินระหว่างกัน มีดังน้ี (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร ์ (ประเทศไทย)  จำกัด

ลูกหนี้อื่น - - - 20,219,151.77
เงินทดรองจ่าย - - - 1,670,316.54
เจ้าหนี้การค้า - - - 2,786,966.72
เจ้าหนี้อื่น - - - 3,364,991.21
เงินกู้ยืมระยะสั้น

เพิ่มขึ้น - - - 4,483,957.02
ลดลง - - - (4,483,957.02)
ยอดคงเหลือปลายปี - - - -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมโดยการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์หลังจากระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 2 ปี นับต้ังแต่วันที่ออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน และไม่มีหลักประกัน

บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด 

เงินกู้ยืมระยะสั้น

เพิ่มขึ้น - - 1,400,000.00 -
ยอดคงเหลือปลายปี - - 1,400,000.00 -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมในรูปสัญญากู้ยืม กำหนดการชำระเงินภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561
โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างกัน

เจ้าหนี้อื่น - - - 5,988.00
บริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์จี คอร์ป จำกัด

เงินทดรองรับ 8,416,064.69
บริษัท สตาร์ เกมส์ จำกัด

เงินกู้ยืมระยะสั้น

เพิ่มขึ้น - - 5,000,000.00 -
ยอดคงเหลือปลายปี - - 5,000,000.00 -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมในรูปสัญญากู้ยืม กำหนดการชำระเงินภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 
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2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจขัดแย้งกันในอนาคต จะต้องผ่านการเห็น

ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น  ทั้งนี ้การอนุมัติการทำรายการ

ระหว่างกันจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและราคาที่เป็นไปตามราคาตลาด  นอกจากนี้  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดัง

กล่าวได้ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ 
จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 

 นโยบายการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะกำหนดตามลักษณะการค้าทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะ

สมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันดัง

กล่าว ทั้งนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบ

การพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 

โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างกัน

Star Shenton Energy Pty., Ltd.

ลูกหนี้อื่น - - 9,602,537.95 -
เงินทดรองจ่าย - - 9,987,000 -

รายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน
นางจิราวัธน์ ว่องอรุณ

เจ้าหนี้อื่น - 240,000.00 - -
นายสมชัย ว่องอรุณ 

เงินทดรองรับ - 561,411.92 - -

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มีดังน้ี (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร ์ (ประเทศไทย)  จำกัด

ขายสินค้า - - - 21,061,213.42
รายได้อื่น - - - 872,725.73
ซื้อสินค้า - - - 10,802,206.47

บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด 

ค่าใช้จ่ายอื่น - - 450,000.00 -
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนบริษัทย่อย - - 4,475,211.72 -

บริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์จี คอร์ป จำกัด
ซื้อยานพาหนะ - - 1,353,889.49 -
ค่าใช้จ่ายอื่น - - 47,615.00 -
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนบริษัทย่อย - - 1,621,921.81 -

รายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน
นางสาวรัตนา ว่องอรุณ

ดอกเบี้ยจ่าย - 375,000.00 - 250,000.00
นางจิราวัธน์ ว่องอรุณ

ค่าเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณาสินค้า 757,894.74 1,515,789.48 - 757,894.74
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12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                  

 12.1 ข้อมูลทางการเงินท่ีสำคัญ 

  ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินปี 
2560 โดยนางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4687 จากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด ์เอ จำกัด 

ก. ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานความเห็นโดยผู้สอบบัญชี ปี 2558, 2559 และ 2560 

รายงานการสอบบัญชี 

• รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวจินตนา  มหา

วนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4687 จากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซ ีแอนด ์เอ จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการ

เงินข้างต้นต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และเฉพาะของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนิน

งานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม

มาตราฐานการรายงานทางการเงิน 

• รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวจินตนา  มหา

วนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4687 จากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซ ีแอนด ์เอ จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการ

เงินข้างต้นต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และเฉพาะของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนิน

งานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม

มาตราฐานการรายงานทางการเงิน 

• รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวจินตนา  มหา

วนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4687 จากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซ ีแอนด ์เอ จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการ

เงินข้างต้นต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และเฉพาะของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนิน

งานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม

มาตราฐานการรายงานทางการเงิน  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ค. ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินท่ีสำคัญ ปี 2560, 2559 และ 2558 

อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2558 2560 2559 2558

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง ( เท่า ) 2.40 0.65 0.52 4.35 6.68 0.51
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ( เท่า ) 2.39 0.26 0.12 4.35 6.67 0.11
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด ( เท่า ) 0.30 0.21 0.20 0.90 0.08 0.21
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ( เท่า ) 2.77 3.59 4.54 1.95 2.48 4.69
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ( วัน ) 130 100 79 184 145 77
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ( เท่า ) - 0.58 0.67 - - 0.62
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ( วัน ) - 616 534 - - 583
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ( เท่า ) 8 5.22 4.31 8.83 5.13 4.46
ระยะเวลาชำระหนี้ ( วัน ) 45 69 84 41 70 81
Cash Cycle ( วัน ) 85 585.40 538.40 143 75 579

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitabillity Ratio) Ratio)

อัตรากำไรขั้นต้น ( % ) 0.01 0.40 0.38 0.04 0.20 0.40
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ( % ) 2.43 (0.98) (0.21) 0.07 0.31 0.70
อัตรากำไรสุทธิ ( % ) 0.59 (1.00) (0.33) 0.04 0.05 0.29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( % ) 1.52 8.95 (0.37) 0.01 0.05 0.39

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ( % ) 0.46 (0.37) (0.09) 0.01 0.02 0.13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ( % ) 1.20 (0.73) (0.10) 2.78 0.22 0.27
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ( เท่า ) 0.78 0.36 0.27 0.24 0.49 0.44

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( เท่า ) 0.55 (7.24) 16.28 0.16 0.05 2.81
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย ( เท่า ) 0.09 (6.51) 12.67 53.54 2.25 6.42
อัตราการจ่ายเงินปันผล ( % ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a

อัตราส่วนอื่นๆ
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ( บาท ) 1.31 (0.87) (0.32) 0.02 0.06 0.49
มูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น ( บาท ) 2.92 (0.34) 0.17 1.97 1.29 0.97
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13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ                 

 ผลการดำเนินงาน 

 รายได้ 

 รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงปี 2558 – ปี 2560 มาจากรายได ้4 ประเภทหลักๆ ได้แก่ รายได้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์  รายได้

จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและบริการงานด้านวิศวกรรม รายได้จากการให้บริการสื่อและประชาสัมพันธ ์และป ี2560 มีรายได้จากการบริหารจัดการ

ขยะรีไซเคิล  

 ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 133.04 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 10.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.26 
เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยรายได้สำคัญที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและบริการงานด้านวิศวกรรม เพิ่มขึ้น 45.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 480.19 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้จากการให้บริการสื่อและประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น 4.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 625.61 เมื่อเทียบกับปี

ก่อน เนื่องบริษัทเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 และในปี 2560 บริษัทรับรู้รายได้ตลอดทั้งป ี  

 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจใหม่ 1 ธุรกิจ เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ได้แก่รายได้จากการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล 
จำนวน  15.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.41 ของรายได้จากการขายและบริการ  

 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์ ลดลง 55.09 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48.89 เมื่อเทียบกับป ี2559 รายได้ที่ลดลง

เนื่องมาจากในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริษัทได้จำหน่ายธุรกิจผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในอดีตที่มีการเติบโตลดลงอย่างต่อ

เนื่อง จากยอดจำหน่ายสุขภัณฑ์ ในปี 2557 – 2559 ตามลำดับ ดังนี้ ปี 2557 จำนวน 176.98 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 118.07 ล้านบาท ปี 
2559 จำนวน 112.68 ล้านบาท และงวดหกเดือนแรกปี 2560 จำนวน 57.59 ล้านบาท  จากสถานการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่อง

สุขภัณฑ์ ที่มีความรุนแรงของการแข่งขันสูง 

 โครงสร้างของรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

 รายได้อื่น 

 สำหรับปี 2560 กลุ่มบริษัทฯมีรายได้อื่น เท่ากับ 29.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน  18.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 184.98 เมื่อเทียบกับปี

ก่อน และในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทฯมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท สตาร์ ซานิทารี่แวร ์(ประเทศไทย) จำกัด) 
จำนวน 276.83 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทฯมีกำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม ในส่วนต่างของมูลค่าเงิน

ลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมของบริษัท Star Shenton Energy Pty. Ltd. กับต้นทุนการจ่ายซื้อทั้งสิ้นของบริษัทเป็น

จำนวน 101.05 ล้านบาท 

 กำไรขั้นต้น 

 ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 1.63 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2559 ที่มีกำไรขั้นต้น 49.63 ล้านบาท ลดลงจำนวน 48.00 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 96.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากต้นทุนการผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นโดยมีอัตราต้นทุนขายของเครื่องสุขภัณฑ์ในป ี
2560 ร้อยละ 64.45 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราต้นทุนขายร้อยละ 56.78  ต้นทุนการบริการสื่อและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นโดยมีอัตราต้นทุนการ

บริการสื่อและประชาสัมพันธ์ในปี 2560 ร้อยละ 79.38 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราต้นทุนขายร้อยละ 47.04   

 กลุ่มบริษัทฯ มีขาดทุนขั้นต้นจากธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจจากการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล 22.02 ล้านบาท หรือขาดทุนร้อยละ 145.10 
เนื่องจากเริ่มประกอบดำเนินงานในไตรมาส 4 ของปี 2560 ซึ่งอยู่ในช่วงทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร และในป ี2561 คาดว่า

จะมีกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ประเภทรายได้
2558 2559 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. รายได้ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์ 118.07 100.00 112.68 91.69 57.59 43.29
2. รายได้จากการจำหน่ายและให้บริการงานด้านวิศวกรรม - - 9.49 7.72 55.06 41.38
3. รายได้จากการบริการสื่อและประชาสัมพันธ์ - - 0.72 0.59 5.22 3.92
4. รายได้จากการบริหารจัดการขยะ รีไซเคิล - - - - 15.18 11.41

รวมรายได้ 118.07 100.00 122.89 100.00 133.05 100.00
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขาย 16.52 ล้านบาท ลดลงจำนวน 21.22 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 56.22 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากใน

ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560  บริษัทได้จำหน่ายธุรกิจผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์ ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในการขายจากการ

จำหน่ายสุขภัณฑ์  เมื่อเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.42 ร้อยละ 30.71 และร้อยละ 28.43 
ของรายได้จากการขายและบริการของป ี2560 ปี 2559 และปี 2558 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 มีจำนวน 68.58 ล้านบาท ลงลงจำนวน 73.74 ล้านบาท หริอลดลงร้อยละ 51.78 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ค่าใช้จ่ายที่เป็นสาระสำคัญ คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขาดทุนจากการตีราคาแม่แบบสุขภัณฑ์ จำนวน 79.41 ล้านบาท 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ปี 2560 กลุ่มบริษัท มีต้นทุนทางการเงิน 5.52 ล้านบาท ลดลงจำนวน 7.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 58.70 เมื่อเทียบกับปีก่อน จาก
ภาระหนี้สินเงินกู้ยืมที่ลดลง 

กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน 

 กำไรสุทธิงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป ี2560 เท่ากับ 319.00 ล้านบาท ปี 2559 ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 133.64 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 
452.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 338.71 เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากรายการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สตาร์ ซานิทา

รี่แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 276.83 ล้านบาท และกำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม จำนวน 101.05 ล้านบาท 

 ฐานะทางการเงินของบริษัท 

 สินทรัพย์รวม 

 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1,059.11 ล้านบาท โดยรายการหลักของสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ 
เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 178.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.82 ของสินทรัพย์รวม เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 153.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 14.48 ของสินทรัพย์รวม และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 122.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.54 ของสินทรัพย์รวม สำหรับรายการ

หลักของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้แก่ อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 449.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.42 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่มีตัว

ตน จำนวน 143.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.55 ของสินทรัพย์รวม 

 เงินลงทุนชั่วคราว ปี 2560 จำนวน 178.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157.91 ล้านบาท เมื่อเทียบกับป ี2559 บรัษัทรับเงินจากการเพิ่มทุนและได้

ลงทุนในรูปแบบต๋ัวแลกเงินระยะเวลาประมาณ 3-5 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25-7.00 ต่อปี   

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ปี 2560 จำนวน 153.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับป ี2559 บริษัทรับเงินจากการเพิ่มทุนและได้ลงทุน

ในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระยะเวลาประมาณ 3-5 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00-8.25 ต่อปี   

 อาคารและอุปกรณ์ ปี 2560 จำนวน 449.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 352.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับป ี2559 บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการ

ซื้อเงินลงทุนในบริษัท Star Shenton Energy Pty. Ltd. จำนวน 480.80 ล้านบาท และจำหน่ายสินทรัพย์จากการขายเงินลงทุนในบริษัท สตาร์ 
ซานิทารี่แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 106.02 ล้านบาท  

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ปี 2560 จำนวน 143.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.83 ล้านบาทเมื่อเทียบกับป ี2559 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นมา

จากสัญญาบริหารจัดการขยะจำนวน 154.53 ล้านบาท 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ปี 2560 จำนวน 122.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.37 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2559  ดังปรากฏแสดงไว้ในตาราง

ข้างล่าง 

ลูกหน้ีการค้า
2558 2559 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ยังไม่ครบกำหนดชำระ 29.67 82.42 27.54 84.84 16.55 26.05
เกินกำหนดชำระ

- ไม่เกิน 3 เดือน 5.25 14.59 3.15 9.70 38.19 60.10
- มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 ดือน 0.10 0.25 0.01 0.04 - -
- มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 0.60 1.68 1.19 3.65 - -
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 หน้ีสินรวม 

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นป ี2560 ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 311.53 ล้านบาท โดยประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนได้แก่ เจ้าหนี้การค้า

และเจ้าหนี้อื่น จำนวน 141.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.39 ของสินทรัพย์รวม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
จำนวน 50.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.72 ของสินทรัพย์รวม และรายการหนี้สินไม่หมุนเวียน มีหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 116.70 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.02 ของสินทรัพย์รวม 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 504.99 ล้านบาท และ 198.65 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 และ 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตาม

ลำดับ 

 สำหรับงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2560 และปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนรวมของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 564.18 ล้านบาท และ (52.98) 
ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 617.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี ้คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,164.89 สาเหตุเกิดจาก การที่กลุ่ม

บริษัทฯ มีกำไรสะสมสิ้นปี 2560 จำนวน 86.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ 2559 จำนวน 332.55 ล้านบาท และการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 
189.64 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 304.63 ล้านบาท  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ณ สิ้นปี 2560 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 เป็น 0.55 เท่า จาก (7.24) เท่า 

 ในด้านของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับป ี2560 และปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 1.25 
และ ร้อยละ 8.95 ตามลำดับ 

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 สำหรับปี 2560 และปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.55 เท่า และ (7.24) เท่า ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า

บริษัทฯ เริ่มมีหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากการหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวที่ลดลงจากการขายเงินลงทุนบริษัท สตาร์ ซา
นิทารี่แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 สภาพคล่อง 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 81.02 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและ

เจ้าหนี้อื่น และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 284.68 ล้านบาท โดยจ่ายชำระค่าหุ้นสามัญใน

บริษัท Star Shenton Energy Pty. Ltd. และมีกรแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 348.26 ล้านบาท 

 ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.40 เท่า และมีเงินสดในมือ 10.32 ล้านบาท จากอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.65 เท่า และ
เงินสดในมือ 10.75 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559  

- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป 0.38 1.06 0.70 2.15 - -
รวม 36.00 100.00 32.59 100.38 54.74 86.15
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (0.12) (0.38) - -

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 36.00 100.00 32.47 100.00 54.74 86.15
ลูกหนี้เช็คคืน - - - - 8.80 13.85
รวมลูกหน้ีการค้า-สุทธิ 36.00 100.00 32.47 100.00 63.54 100.00

2560 

ล้านบาท
2559 

ล้านบาท
2558 

ล้านบาท

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (81.02) (70.27) (55.52)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน (284.68) (35.59) (17.32)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 348.26 115.17 73.43

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (17.44) 9.31 0.59
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14. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                  

เสนอ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร ์ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
    (เดิมชื่อ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร ์จำกัด (มหาชน)) 

ความเห็น 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท สตาร ์ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ซึ่งประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแส

เงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท สตาร ์ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด 
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ

บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ในระหว่าง ปี 2560 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย(บริษัท สตาร์ ซานิทารี

แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด) และรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่

อย่างใด 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการ

เงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ 

 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่อง มีดังนี้ 

การรวมธุรกิจ  

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ในระหว่างปี 2560 บริษัทเข้าซื้อกิจการในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ในสัดส่วนร้อยละ 60 ซึ่ง
กลุ่มกิจการของบริษัทย่อยจะดำเนินธุรกิจหลักด้านการบริหารจัดการขยะ การคัดแยก และกำจัดขยะ ทั้งนี้ ในการซื้อกิจการดังกล่าว ผู้บริหาร

ประเมินว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ และวิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มานั้นสอดคล้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ดังนั้น ในการจัดทำงบการเงินรวม ณ วันซื้อกิจการ กลุ่มกิจการของบริษัทย่อยที่ถูกซื้อจะรับรู้และวัด

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ด้วยมูลค่ายุติธรรมจำนวน 525.72 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการซื้อกิจการในบริษัทย่อยที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

ตามวิธีซื้อเป็นจำนวน 101.05 ล้านบาท  

 ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเรื่องการรวมธุรกิจ และการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ เนื่องจากผู้บริหาร

ต้องใช้ดุลยพินิจเพื่อสอบทานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยต้องสอบทานปัจจัยที่สำคัญ เช่น วิธี
การวัดมูลค่า อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์  ข้อมูลและข้อสมมติต่าง ๆ ที่สำคัญ 
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วิธีการตรวจสอบ 

 ข้าพเจ้าได้กำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างเหมาะสมว่ารายการดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจ และมีการบันทึกอย่าง

เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนี้ 

• สอบทานรายงานการประชุมที่เก่ียวข้องกับการซื้อกิจการในบริษัทย่อยเพื่อพิจารณาว่า ธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้ผ่านการอนุมติจากที่ประชุมแล้ว

รวมทั้งข้อมูลและหลักฐานที่ได้ในการตรวจสอบนั้นสอดคล้องกับมติที่ประชุม 

• สอบถามผู้บริหารเพื่อประเมินว่ารายการซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่3 หรือไม่ 

• ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นรวมทั้งข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 

• ตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซื้อและการจ่ายเงิน 

• สอบทานคุณสมบัติ ใบอนุญาตของผู้ประเมินอิสระว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

• สอบทานความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคากับเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือรับรอง บมจ.6 รวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่น 

• สอบทานความสมเหตุสมผลของข้อมูล, สมมติฐาน และวิธีการที่ใช้ในการประเมินราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบ ุ 

• สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอื่น 

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มกิจการ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ

ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระ

สำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

สำคัญหรือไม ่

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มกิจการตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลต่องบการเงิน 

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับ
ผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่อง

ที่เก่ียวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่

จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัทหรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้

 ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม ่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้า

อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะ

มีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี ้
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 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญช ีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด

การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด

พลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมา

จากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่

เก่ียวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน   การสอบบัญชีที่

ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อ

ความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ 
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เก่ียวข้อง หรือถ้าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัท

ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน

กลุ่มกิจการและบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการและบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า  

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจ

สอบของข้าพเจ้า        

 ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้

สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณา

ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด

ปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้

เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ

ข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย

สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

               บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด ์เอ จำกัด 

                    จินตนา  มหาวนิช 

                      (นางสาวจินตนา  มหาวนิช) 
                       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687 

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 1 มีนาคม 2561 
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15. ตารางแสดงงบการเงิน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของ บริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ จ ากดั (มหาชน)) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) 

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) ดว้ย

เช่นกนั 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของ บริษัท สตาร์ ยูนิ เวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ                  
บริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษทั

ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ           

งบการเงิน และขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่า

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเ่น้น 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 ในระหว่าง ปี 2560 บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย

(บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั) และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดง
ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและใน

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ือง มีดงัน้ี 

การรวมธุรกจิ 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 ในระหว่างปี 2560 บริษทัเขา้ซ้ือกิจการในบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 

ในสัดส่วนร้อยละ 60 ซ่ึงกลุ่มกิจการของบริษทัยอ่ยจะด าเนินธุรกิจหลกัดา้นการบริหารจดัการขยะ การคดัแยก และก าจดัขยะ ทั้งน้ี 
ในการซ้ือกิจการดงักล่าว ผูบ้ริหารประเมินวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ และวธีิท่ีใชใ้นการประเมิน
มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มานั้นสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 ดงันั้น ในการจดัท างบการเงินรวม 
ณ วนัซ้ือกิจการ  กลุ่มกิจการของบริษทัย่อยท่ีถูกซ้ือจะรับรู้และวดัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดด้ว้ยมูลค่ายติุธรรมจ านวน 525.72 
ลา้นบาท และรับรู้ก าไรจากการซ้ือกิจการในบริษทัยอ่ยท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจตามวธีิซ้ือเป็นจ านวน 101.05 ลา้นบาท  

ขา้พเจา้ให้ความส าคญัในเร่ืองการรวมธุรกิจ และการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ 

เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจเพื่อสอบทานการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญโดยตอ้งสอบ

ทานปัจจยัท่ีส าคญั เช่น วธีิการวดัมูลค่า อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ ขอ้มูลและขอ้สมมติต่าง ๆ ท่ีส าคญั   

วธีิการตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าได้ก าหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างเหมาะสมว่ารายการดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจ 

และมีการบนัทึกอยา่งเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัน้ี 
- สอบทานรายงานการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือกิจการในบริษทัยอ่ยเพ่ือพิจารณาวา่ ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนไดผ้า่นการอนุมติจากท่ี

ประชุมแลว้รวมทั้งขอ้มูลและหลกัฐานท่ีไดใ้นการตรวจสอบนั้นสอดคลอ้งกบัมติท่ีประชุม

- สอบถามผูบ้ริหารเพ่ือประเมินวา่รายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 หรือไม่
- ตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายหุน้รวมทั้งขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัท าโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน

- ตรวจสอบมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหใ้นการซ้ือธุรกิจกบัเอกสารประกอบการซ้ือและการจ่ายเงิน

- สอบทานคุณสมบติั ใบอนุญาตของผูป้ระเมินอิสระวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- สอบทานความเป็นอิสระของผูป้ระเมินราคากบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือรับรอง บมจ.6 รวมทั้งแหล่งขอ้มูลอ่ืน
- สอบทานความสมเหตุสมผลของขอ้มูล, สมมติฐาน และวธีิการท่ีใชใ้นการประเมินราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุ
- สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มกิจการ (แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีน้ี 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนั้นมีความ

ขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดั

ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มกิจการตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพ่ือให้มีการด าเนินการแกไ้ขท่ี

เหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทัหรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไป

ได ้
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ

บริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ

บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่

การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้

เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
ไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจาก

การใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ

แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 53



- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

กิจการและบริษทั

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิด

ขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้

ขอ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกต

ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ี เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า

จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุด

การด าเนินงานต่อเน่ือง

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการและบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงิน ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง

การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการและบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็น

ของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ

เป็นอิสระ 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่

ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

บริษทั ส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ากดั 

(นางสาวจินตนา  มหาวนิช) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4687 

กรุงเทพมหานคร : วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 54



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 10,318,006.20    10,751,195.28 5,584,267.00      9,357,446.82      
เงินลงทุนชัว่คราว 10 178,184,542.33  20,278,176.12 178,184,542.33  20,278,176.12    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11 122,211,927.13  59,841,719.14    83,255,680.89    34,100,273.83    
มลูคา่งานท่ีเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็ 1,301,161.22      - 1,301,161.22 -                     
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 12 153,340,209.90  - 74,400,000.00 -                     
สินคา้คงเหลือ 13 - 129,899,742.68 -                     -                     
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 377,170.48         2,689,771.30 268,757.19         142,245.61         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 465,733,017.26  223,460,604.52  342,994,408.63  63,878,142.38    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 14 - 3,606,100.00 -                     -                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 - -                     237,760,249.45 144,029,800.00  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 449,278,535.61 96,550,359.39 2,803,299.04      328,691.85         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 143,523,337.35 696,839.01         23,792.50           26,592.40           
สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 579,800.00 6,293,546.45      579,800.00         -                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 593,381,672.96 107,146,844.85  241,167,140.99  144,385,084.25  
รวมสินทรัพย์ 1,059,114,690.22 330,607,449.37  584,161,549.62  208,263,226.63  

บริษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
  (เดมิช่ือ บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

19 50,000,000.00    111,851,702.93  50,000,000.00    214,950.00         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 141,867,769.31  25,506,064.47    21,278,372.55    9,057,743.25      

21 58,500.00           11,220,197.15    58,500.00           78,000.00           
เงินกูย้ืมระยะสั้น 22 - 191,403,165.72 5,000,000.00      147,838.62         
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,521,166.84      4,376,757.73      2,446,196.98      61,090.81           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 194,447,436.15  344,357,888.00  78,783,069.53    9,559,622.68      
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 23 - 30,270,000.00 -                     -                     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 24 - 58,500.00 - 58,500.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 385,110.00         8,901,021.22      385,110.00         -                     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 116,698,911.38  -                     -                     -                     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 117,084,021.38  39,229,521.22    385,110.00         58,500.00           
รวมหนีสิ้น 311,531,457.53  383,587,409.22  79,168,179.53    9,618,122.68      

บริษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
  (เดมิช่ือ บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 27
ทุนจดทะเบียน

189,636,647.90 189,636,647.90 
119,000,044.10 119,000,044.10 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว

189,636,647.90 -                     189,636,647.90 -                     
- 118,522,905.20 -                     118,522,905.20 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 304,634,778.90 73,300,528.60   304,634,778.90 73,300,528.60   
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 1,517,887.62 1,315,780.29     1,517,887.62     1,315,780.29     
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 86,285,166.44 (246,261,047.37) 9,204,055.67     5,364,016.43     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (17,897,181.60) 141,873.43        -                     141,873.43        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 564,177,299.26 (52,979,959.85) 504,993,370.09 198,645,103.95 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 183,405,933.43 -                     -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 747,583,232.69 (52,979,959.85) 504,993,370.09 198,645,103.95 
     รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,059,114,690.22 330,607,449.37 584,161,549.62 208,263,226.63 

57

งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
  (เดิมช่ือ บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย)

หุน้สามญั 169,318,436 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.70 บาท

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หุน้สามญั 270,909,497 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.70 บาท

หุน้สามญั 170,000,063 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.70 บาท

หุน้สามญั 270,909,497 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.70 บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

รายไดจ้ากการขายและบริการ 133,043,767.21 122,887,481.89 55,056,460.06 51,452,513.95
ตน้ทุนขายและบริการ (131,414,009.15) (73,261,917.17) (52,954,496.98) (41,235,699.04) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 1,629,758.06 49,625,564.72 2,101,963.08 10,216,814.91
รายไดอ่ื้น 29,255,620.24 10,265,685.55 19,953,033.62 124,148,769.59 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 276,830,150.30 - 20,470,200.00 -
ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามลูคา่ยติุธรรม 15 101,051,290.97 - - -
คา่ใชจ่้ายในการขาย (16,522,738.21) (37,739,279.60) - (6,281,236.61)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (68,677,812.42) (142,415,757.80) (38,406,113.90) (112,266,985.36) 
ตน้ทุนทางการเงิน (5,523,315.46) (13,373,344.22) (76,936.23) (7,030,854.30)
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ 318,042,953.48 (133,637,131.35) 4,042,146.57 8,786,508.23
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 29 963,097.10 - - -
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 319,006,050.58 (133,637,131.35) 4,042,146.57 8,786,508.23
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ

 ขาดทุนในภายหลงั

16 - (7,226,035.40) - (7,226,035.40)
16 - (51,016,366.60) - (51,016,366.60)

25 (1,209,316.42) 184,938.91 - -

 ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 16,29 - 11,648,480.40 - 11,648,480.40
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ

 ขาดทุนในภายหลงั

(29,828,636.00) - - -
10 428,639.20 278,176.12 428,639.20 278,176.12

ส่วนท่ีโอนไปก าไร(ขาดทุน)เน่ืองจาก
   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 10 (570,512.63) (136,302.69) (570,512.63) (136,302.69)

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษี (31,179,825.85) (46,267,109.26) (141,873.43) (46,452,048.17) 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 287,826,224.73 (179,904,240.61) 3,900,273.14 (37,665,539.94) 

บริษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย

  (เดมิช่ือ บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ตดัจ าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์

โอนกลบัส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์

ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
  ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 333,957,637.56 (133,637,131.35) 4,042,146.57 8,786,508.23
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (14,951,586.98) - - -

รวม 319,006,050.58 (133,637,131.35) 4,042,146.57 8,786,508.23
ส่วนแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 314,709,266.11 (179,904,240.61) 3,900,273.14 (37,665,539.94) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (26,883,041.38) - - -

รวม 287,826,224.73 (179,904,240.61) 3,900,273.14 (37,665,539.94) 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 31 1.31                    (0.87)                  0.02                    0.06                    

บริษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
  (เดมิช่ือ บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

ผลก าไร(ขาดทุน) ผลต่างของอตัรา รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว จากการวดัมูลค่า แลกเปลี่ยนจากการ อ่ืนของส่วน ผู้ถือหุ้น ไม่มอี านาจ รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผ่ือขาย แปลงค่างบการเงนิ ของผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 118,522,905.20 73,300,528.60 1,315,780.29 (246,261,047.37) 141,873.43 - 141,873.43 (52,979,959.85) - (52,979,959.85) 
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 27 71,113,742.70 231,334,250.30 - - - - - 302,447,993.00 - 302,447,993.00 
ส ารองตามกฏหมาย - - 202,107.33 (202,107.33) - - - - - -
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ
 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 25 - - - (1,209,316.42) - - - (1,209,316.42) - (1,209,316.42) 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 333,957,637.56 (141,873.43) (17,897,181.60) (18,039,055.03) 315,918,582.53 183,405,933.43 499,324,515.96 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 189,636,647.90 304,634,778.90 1,517,887.62 86,285,166.44 - (17,897,181.60) (17,897,181.60) 564,177,299.26 183,405,933.43 747,583,232.69 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
  (เดมิช่ือ บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

ผลก าไร(ขาดทุน) รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว ส่วนเกนิทุนจาก จากการวดัมูลค่า อ่ืนของส่วน ผู้ถือหุ้น ไม่มอี านาจ รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตรีาคาสินทรัพย์ เงนิลงทุนเผ่ือขาย ของผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 95,210,535.70 33,081.60 1,033,463.64 (119,752,573.68) 46,593,921.60 - 46,593,921.60 23,118,428.86 - 23,118,428.86 
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 27 23,312,369.50 73,267,447.00 - - - - - 96,579,816.50 - 96,579,816.50 
ส ารองตามกฏหมาย - - 282,316.65 (282,316.65) - - - - - -
ตดัจ าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ 16 - - - 7,226,035.40 - - - 7,226,035.40 - 7,226,035.40 
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 25 - - - 184,938.91 - - - 184,938.91 - 184,938.91
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - (133,637,131.35) (46,593,921.60) 141,873.43 (46,452,048.17) (180,089,179.52) - (180,089,179.52) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 118,522,905.20 73,300,528.60 1,315,780.29 (246,261,047.37) - 141,873.43 141,873.43 (52,979,959.85) - (52,979,959.85) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
  (เดมิช่ือ บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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(หน่วย : บาท)

รวมองค์ประกอบ

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว ส่วนเกนิทุนจาก ผลก าไร(ขาดทุน)จากการ อ่ืนของส่วน รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตรีาคาสินทรัพย์ วดัมูลค่าเงนิลงทุนเผ่ือขาย ของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 118,522,905.20  73,300,528.60    1,315,780.29      5,364,016.43      - 141,873.43 141,873.43         198,645,103.95  
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 27 71,113,742.70    231,334,250.30  -                     -                     - - - 302,447,993.00 
ส ารองตามกฏหมาย -                     -                     202,107.33         (202,107.33)       - - - -
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                     4,042,146.57      - (141,873.43) (141,873.43)       3,900,273.14      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 189,636,647.90  304,634,778.90  1,517,887.62      9,204,055.67      -                     -                     -                     504,993,370.09  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 95,210,535.70    33,081.60           1,033,463.64      (10,366,210.55)  46,593,921.60    - 46,593,921.60 132,504,791.99  
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 27 23,312,369.50    73,267,447.00    -                     -                     -                     -                     - 96,579,816.50 
ส ารองตามกฏหมาย -                     -                     282,316.65 (282,316.65) -                     -                     - -
ตดัจ าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ 16 -                     -                     -                     7,226,035.40      -                     -                     - 7,226,035.40      
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                     8,786,508.23      (46,593,921.60)  141,873.43         (46,452,048.17)  (37,665,539.94)  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 118,522,905.20  73,300,528.60    1,315,780.29      5,364,016.43      - 141,873.43 141,873.43         198,645,103.95  

ก าไร(ขาดทุน)สะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
  (เดมิช่ือ บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 318,042,953.48 (133,637,131.35) 4,042,146.57 8,786,508.23
ปรับกระทบรายการก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 8,480,228.46 15,598,264.54 307,672.82 12,449,465.79
ดอกเบ้ียรับ (9,991,264.24) (138,572.70) (8,643,539.49) (91,981.38)
ตน้ทุนทางการเงิน 5,446,379.23 13,373,344.22 76,936.23 7,030,854.30
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 7,829.54 217,352.05 -
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (570,512.63) (136,302.69) (570,512.63) (136,302.69)
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (276,830,150.30) - (20,470,200.00) -
ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามลูคา่ยติุธรรม (101,051,290.97) - - -
ก าไรจากการโอนสินทรัพยสุ์ทธิ - - - (122,073,502.59) 
ขาดทุนจากมลูคา่สินคา้คงเหลือลดลง (โอนกลบั) - 2,846,528.76 - 2,075,213.47
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 6,097,133.53 -
ขาดทุนจากจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 146,106.12 - 148,182.40 -
ขาดทุนจากการตีราคาแม่แบบสุขภณัฑ์ - 79,414,144.64 - 79,414,144.64
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร - 200,503.44 - -
หน้ีสงสยัจะสูญ - 225,157.72 - 100,746.01
หน้ีสงสยัจะสูญไดรั้บคืน (24,411.24) (483,982.48) - -
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 934,926.89 1,322,876.02 385,110.00 -

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง
 ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน (55,417,035.20) (21,407,340.34) (18,409,718.52) (12,444,854.22) 

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 116,612,751.05 (22,716,182.78) (50,330,334.23) (36,645,451.73) 
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในมลูคา่งานท่ีเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็ (1,301,161.22) - (1,301,161.22) -
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคา้คงเหลือ 1,528,233.94 (11,635,020.09) - 18,309,978.82
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (1,398,336.01) (308,233.11) 123,471.86 55,291.73
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน (424,160.00) 69,360.00 (579,800.00) 75,000.00
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (155,117,791.12) (11,652,798.78) 17,463,904.36 45,669,721.55
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,151,754.78 (423,478.84) 2,385,106.17 (454,370.35)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
  (เดมิช่ือ บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน
เงินสดรับในดอกเบ้ียรับ 12,703,050.46 143,938.22 11,355,214.28 104,474.81
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (358,355.81) (2,343,239.39) (249,983.44) (2,342,838.75)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนินงาน (81,021,049.13) (70,272,995.11) (39,543,300.74) - 12,326,951.86
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นอ่ืน (46,080,070.26) - (74,400,000.00) -
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั - (106,100.00) - 3,500,000.00
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 600,499,910.32 60,000,000.00 600,499,910.32 60,000,000.00
เงินรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 149,553,825.88 - 150,000,000.00 -                     
เงินสดรับจากการลดทุนจดทะเบียนบริษทัยอ่ย - - 524,788.28 -                     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,252,517.76 - 1,238,317.76 -                     
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (759,793,095.00) (80,000,000.00) (759,793,095.00) (80,000,000.00) 
เงินสดจ่ายช าระคา่หุ้นสามญับริษทัยอ่ย (213,700,777.63) - (234,382,171.26) (17,506,541.28) 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (16,416,530.15) (15,262,518.79) (4,165,980.27) (201,606.09)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (218,757.94) - (28,000.00)

เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (284,684,219.08) (35,587,376.73) (320,478,230.17) (34,236,147.37) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

31,857,183.03 2,718,602.69 49,785,050.00 (48,915,260.08) 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้น 26,319,614.47 38,289,774.79 4,852,161.38 (5,081,595.29)
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ืมระยะยาว (6,420,000.00) (9,250,000.00) - (4,570,000.00)
เงินสดจ่ายในหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (87,865.40) (46,629.85) (78,000.00) (19,500.00)
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (5,852,084.41) (13,118,796.31) (758,853.29) (7,526,307.56)
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 302,447,993.00 96,579,816.50 302,447,993.00 96,579,816.50

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงิน 348,264,840.69 115,172,767.82 356,248,351.09 30,467,153.57
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน 17,050,845.51 - - -

(43,607.07) (1,368.70) - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (433,189.08) 9,311,027.28 (3,773,179.82) 8,557,958.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 10,751,195.28 1,440,168.00 9,357,446.82 799,488.76
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 10,318,006.20 10,751,195.28 5,584,267.00 9,357,446.82

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
  (เดมิช่ือ บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)                  รายงานประจำปี 2560
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16. หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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1.  ข้อมูลทั่วไป

บริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตาม

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2533 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 

และเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2548 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2560 กลุ่มกิจการจะด าเนินธุรกิจหลกั

ในการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองสุขภณัฑ ์จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง การร่วมลงทุน และการใหบ้ริการทางวิศวกรรม 

ในระหว่างปี 2560 กลุ่มกิจการไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากเดิมไปอยูเ่ลขท่ี 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ หอ้งเลขท่ี 1607A ชั้นท่ี 16

ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเปล่ียนช่ือบริษทัจาก "บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ จ  ากดั 

(มหาชน)" เป็น "บริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ  ากดั (มหาชน)" บริษทัจดทะเบียนการเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 

24 พฤษภาคม 2560

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจึงรวมเรียกบริษทั

และบริษทัยอ่ยว่า "กลุ่มกิจการ"

2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน

2.1  เกณฑ์การถือปฏบัิติ

งบการเงินจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนด ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความ

ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย์

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมลูคา่ขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้รายการบางประเภท

ซ่ึงใชม้ลูคา่ยติุธรรมตามท่ีอธิบายในนโยบายบญัชี

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือมีความแตกต่างกนั

 ในการตีความระหว่างสองภาษา ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

บริษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

  (เดมิช่ือ บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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2.2  เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม

(1) งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ  ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า

“บริษทั”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) ดงัน้ี

ประเทศที่

กจิการจัดตั้ง 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

บริษัทท่ีถือหุ้นทางตรง

บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ ไทย - 100

     (ประเทศไทย)  จ ากดั

บริษทั สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั ไทย 100 100

ไทย 100 -

ไทย 100 -

(เดิมช่ือ บริษัท สตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้คอร์ป จ ากัด)
ออสเตรเลีย 60 -

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยจ านวน 2 แห่ง คือ บริษทั สตาร์ เอน็เนอร์จี คอร์ป จ ากดั และบริษทั สตาร์ 

เกมส์ จ  ากดั ซ่ึงการจดัตั้งบริษทัเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั Star Shenton Energy Pty Ltd โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 60 ทั้งน้ี 

การถือหุ้นดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2560

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2560 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมติัใหเ้ปล่ียนช่ือบริษทั 

บริษทั สตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี คอร์ป จ ากดั เป็น "บริษทั สตาร์ เกมส์ จ  ากดั" บริษทัจดทะเบียนการเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพาณิชย์

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2560

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการเปล่ียนช่ือบริษทัจาก "Shenton Energy Pty Ltd." 

เป็น "Star Shenton Energy Pty Ltd." บริษทัจดทะเบียนการเปล่ียนช่ือกบัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ

ออสเตรเลีย แลว้เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560

(2) นโยบายบญัชีท่ีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 4.22

2.3  สกลุเงินที่น าเสนองบการเงิน

งบการเงินจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกลุเงินบาท 

2.4  การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ

การจดัท างบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณ และขอ้สมมติฐาน

หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ

คา่ใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชี

จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ

ขอ้มลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชีมีผลกระทบต่อ

การรับรู้จ  านวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดงัน้ี

อตัราร้อยละของการถือหุ้น

ณ วันที่ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ

ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองสุขภณัฑ์

ส่ือและประชาสมัพนัธ์

บริษทั สตาร์ เอน็เนอร์จี คอร์ป จ ากดั ยงัไม่ด าเนินธุรกิจหลกั

บริษทั สตาร์ เกมส์ จ  ากดั ยงัไม่ด าเนินธุรกิจหลกั

Star Shenton Energy Pty Ltd. การคดัแยก ก าจดั และรีไซเคิลขยะ
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2.4  การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ)

2.4.1  คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี

ในการประมาณคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้

2.4.2  คา่เผ่ือลดมลูคา่ส าหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั และเส่ือมคุณภาพ

บริษทัไดป้ระมาณการคา่เผ่ือลดมลูคา่ส าหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั และเส่ือมคุณภาพเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงการดอ้ยคา่ลงของ

สินคา้คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการการหมนุเวียนและเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือประเภทต่างๆ

2.4.3  อาคารและอุปกรณ์ และคา่เส่ือมราคา

ในการค านวณคา่เส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์

และมลูคา่คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลือใหม่

หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วง

เวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยคา่หากคาดว่ามลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น

ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ือง

กบัสินทรัพยน์ั้น

2.4.4 คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์

บริษทัจะตั้งคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพยเ์ม่ือมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรือ

เม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยคา่ การท่ีจะสรุปว่าสินทรัพยด์งักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรือไมน่ั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจของฝ่ายบริหาร

2.4.5 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนว่าบริษทัจะมีก าไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทั

ควรรับรู้จ  านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดใน

อนาคตในแต่ละช่วงเวลา

2.4.6  ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ

บริษทัมีขอ้ผกูมดัในการใหป้ระโยชน์แก่พนกังานหลงัเกษียณอาย ุโดยหน้ีท่ีมีต่อพนกังานเป็นไปตามกฎหมาย

แรงงานไทย ประมาณการหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินเป็นมลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของ

พนกังานท่ีค  านวณดว้ยวิธีคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินคา่ใชจ่้ายผล

ประโยชน์ของพนกังานสุทธิประจ างวดไดร้วมถึงอตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนกังาน และอตัราการ

เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังานและอ่ืน ๆ การเปล่ียนแปลงในอตัราเหล่าน้ีมีผลต่อประมาณการคา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผลประโยชน์ของพนกังานสุทธิ ในทุกปีบริษทัจะมีการทบทวนสมมติฐานดงักล่าว เช่น อตัราคิดลดท่ีเหมาะสม ซ่ึงควร

สะทอ้นถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีควรน ามาใชใ้นการค านวณมลูคา่ปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะ

ตอ้งจ่ายใหก้บัพนกังานในการประเมินอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม บริษทัจะพิจารณาโดยเทียบเคียงกบัอตัราดอกเบ้ียของ

พนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว
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2.4  การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ)

2.4.7  สญัญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและ

ผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1  มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เร่ิมมผีลบังคบัใช้ในระหว่างปี

กลุ่มกิจการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และฉบบัใหมท่ี่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มผีลบังคบัใช้

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการ

เปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี

มาตรฐานการบัญชี วันที่มผีลบังคบัใช้

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การน าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบั 1 มกราคม 2561

     ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการกูย้ืม 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 มกราคม 2561

69



3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี วันที่มผีลบังคบัใช้

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) ก าไรต่อหุ้น 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) การดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม 1 มกราคม 2561

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) การส ารวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานด าเนินงาน 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) การวดัมลูคา่ยติุธรรม 1 มกราคม 2561

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 1 มกราคม 2561

     กบักิจกรรมด าเนินงาน

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต์ 1 มกราคม 2561
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3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ)

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มผีลบังคบัใช้

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน 1 มกราคม 2561

     ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 1 มกราคม 2561

     สภาพแวดลอ้ม

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) 1 มกราคม 2561

     เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยคา่ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า 1 มกราคม 2561

     และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี

       ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน (ปรับปรุง 2560)

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไมใ่ช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 1 มกราคม 2561

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เงินท่ีน าส่งรัฐ 1 มกราคม 2561

ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น

สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

4.  นโยบายการบัญชีที่ส าคญั

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ

รายไดจ้ากการขายท่ีใหก้บัลูกคา้รับรู้เป็นจ านวนสุทธิจากภาษีขาย การรับคืนและส่วนลด 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือมีการส่งมอบและผูซ้ื้อยอมรับสินคา้ โดยผูซ้ื้อไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น

สาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ไดโ้อนไปยงัผูซ้ื้อแลว้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือใหบ้ริการแลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีโฆษณา รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน

รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้าง

รายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีจากสญัญาก่อสร้างจะรับรู้เป็นรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายกต่็อเม่ือสามารถ

ประมาณผลส าเร็จของสญัญาก่อสร้างไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้างรับรู้ตามสญัญาคงท่ีดว้ยวิธี

อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จค านวณจากตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีประมาณว่าจะใช้

ในการก่อสร้างตามสญัญา โดยเทียบเคียงกบัอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสญัญาก่อสร้างจะรับรู้ทั้ง

จ  านวนทนัทีในงบก าไรขาดทุนเม่ือมีความเป็นไดค้อ่นขา้งแน่ว่าตน้ทุนรวมตามสญัญาจะมีมลูคา่สูงกว่ารายไดร้วมตามสญัญา
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4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)

รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้าง (ต่อ)

เงินคา่งวดท่ีถึงก าหนดช าระตามสญัญาส่วนท่ียงัไมไ่ดรั้บช าระแสดงไวเ้ป็น “ลูกหน้ีการคา้” ส่วนของรายไดท่ี้รับรู้ตามเกณฑ์

อตัราร้อยละของงานท่ีท าเสร็จท่ีเกินกว่าเงินคา่งวดท่ีถึงก าหนดช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น “มลูคา่งานเสร็จแต่ยงัไมเ่รียกเกบ็” 

ภายใตสิ้นทรัพยห์มนุเวียน เงินคา่งวดท่ีไดรั้บช าระตามสญัญาซ่ึงเกินกว่ารายไดท่ี้รับรู้ตามเกณฑอ์ตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ 

แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนา้” ภายใตห้น้ีสินหมนุเวียน

รายไดด้อกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุ

ตน้ทุนขาย และคา่ใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูง

ในการเปล่ียนมือสูงซ่ึงมีอายไุม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและไมน่ าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัใดๆ

4.3 ลูกหนีก้ารค้า

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมลูคา่ตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมลูคา่ต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยคา่เผ่ือหน้ีสงสยั

จะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชี

ของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญสงสยัจะสูญ/หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของคา่ใชจ่้ายในการบริหาร

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั หรือมลูคา่สุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

มลูคา่สุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ หกัดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีจะผลิตใหเ้สร็จ

และคา่ใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือใหสิ้นคา้นั้นขายได้

ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และคา่ใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น คา่ขนส่งหกัดว้ยส่วนลด

และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ (ถา้มี)

ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ย คา่วตัถุดิบ คา่แรงงานทางตรง คา่ใชจ่้ายอ่ืนทางตรงและคา่โสหุ้ย

การผลิต ซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานปกติ

บริษทับนัทึกคา่เผ่ือการลดมลูคา่สินคา้ส าหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมสภาพเท่าท่ีจ  าเป็น

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงดว้ยราคาทุนและปรับดว้ยคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

รายไดจ้ากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะรับรู้เม่ือมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 

เงินลงทุนชัว่คราวจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถือเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัท่ีท่ีวดัมลูคา่

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมลูคา่ตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย

บริษทัตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่ามลูคา่ตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็น

รายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ

บริษทัจะทดสอบการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยคา่เกิดข้ึน หากราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุนสูงกว่ามลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
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4.5 เงินลงทุน (ต่อ)

การจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ กรณีท่ีจ  าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิด

เดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ  าหน่ายจะใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจ านวนทั้งหมด

ท่ีถือไว้

4.6 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุนและปรับดว้ยคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี)

อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูคา่ตามราคาทุนหกัคา่เส่ือมราคาสะสม และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(ถา้มี)

แม่แบบสุขภณัฑ์ แสดงมลูคา่ตามราคาท่ีตีใหม่หกัคา่เส่ือมราคาสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(ถา้มี)

ส่วนสินทรัพยอ่ื์นท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ แสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์

(ถา้มี)

บริษทับนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม่ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 

ในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยแสดงเป็นยอดสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี อยา่งไรกต็าม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลง

และบริษทัไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงเป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแลว้ ส่วนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้

ไมเ่กินจ านวนท่ีเคยลดลง ซ่ึงรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จปีก่อนแลว้

บริษทัรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ อยา่งไรกต็าม 

หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของ

ผูถื้อหุ้นส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกน าไปหกัออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ไมเ่กินจ านวนซ่ึงเคยตี

ราคาเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยช์นิดเดียวกนั และส่วนท่ีเหลือจะรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์จะทยอยตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั้น

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม

เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมลูคา่ไดอ้ยา่ง

น่าเช่ือถือ และจะตดัมลูคา่ตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก ส าหรับคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทัจะรับรู้

ตน้ทุนดงักล่าวเป็นคา่ใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน

คา่เส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาตามบญัชีใหเ้ท่ากบัมลูคา่คงเหลือของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดตามอายกุาร

ใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ 

ท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างด าเนินงานไม่มีการคิดคา่เส่ือมราคา

อายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี

ประเภทสินทรัพย์ จ  านวนปี 

อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 47

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20

แม่แบบสุขภณัฑ์ 25

ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคารส านกังาน 5 - 20

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 - 20

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 - 20

ยานพาหนะ 5
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4.6 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

มลูคา่คงเหลือ และอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยไ์ดท้บทวนและแกไ้ขตามความเหมาะสม ณ ทุกส้ินรอบระยะ

เวลารายงาน 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ทนัที

ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายสินทรัพยค์  านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย

สินทรัพยก์บัมลูคา่ตามบญัชี และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไรหรือขาดทุน

ในการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะโอนไปยงัก าไรสะสม 

4.7 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในราคาทุนหกัคา่ตดัจ าหน่ายสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 

คา่ตดัจ าหน่าย

คา่ตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ค  านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์  จ  านวนปี

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10

เคร่ืองหมายการคา้ 10

สญัญาบริหารจดัการขยะ ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ บริษทัรับรู้มลูคา่ยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ ซ่ึงประมาณข้ึนโดยใชวิ้ธีรายได้

(Income approach-Multiperiod Excess Earning Method) การประมาณมลูคา่ยติุธรรมดงักล่าวใชอ้ตัราการคิดลดท่ี 8.42% ตลอดอายุ

ของสญัญาเป็นระยะเวลา 20 ปี

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์  

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น คา่ความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยคา่เป็น

ประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยคา่ เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจ

สูงกว่ามลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ เม่ือมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด

สูงกว่ามลูคา่ท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยคา่บนัทึกในงบก าไรขาดทุน

การค านวณมลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

มลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมลูคา่จากการใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่มลูคา่ใดจะสูงกว่า

ในการประเมินมลูคา่จากการใชข้องสินทรัพยเ์กิดจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจุบนั

โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านวณภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมลูคา่ท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียง

ท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นใหพิ้จารณา

มลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย

การกลบัรายการดอ้ยคา่

บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยคา่หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมลูคา่ท่ีคาดว่า

จะไดรั้บคืน

บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยคา่เพียงเพ่ือใหม้ลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยไ์มเ่กินกว่ามลูคา่ตามบญัชี

ภายหลงัหกัคา่เส่ือมราคาหรือคา่ตดัจ าหน่าย เช่นเดียวกบัในกรณีท่ีไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยคา่มาก่อน 
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4.9 สัญญาเช่าระยะยาว – กรณีบริษทัเป็นผู้เช่า

สญัญาเช่าระยะยาวท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่า

การเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมลูคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงิน

ท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มลูคา่ใดจะต ่ากว่า 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัคา่ใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาวส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุน

สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า แต่หากมีความไมแ่น่นอน

ในสิทธิการเป็นเจา้ของเม่ือสญัญาส้ินสุดจะค านวณคา่เส่ือมราคาตามอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาแลว้

แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากว่า

สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ ส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดั

เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึก

ในงบก าไรขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่านั้น

คา่ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึก

เป็นคา่ใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน

4.10 เงินกู้ยืม

เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมลูคา่ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมนุเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา

ไมน่อ้ยกว่า 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

4.11 ต้นทุนการกู้ยืม

ดอกเบ้ียจ่ายและคา่ใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีคา่ใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้

ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือ

การผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคา่งวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึก

ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะส้ัน

เงินเดือน คา่จา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ รับรู้เป็นคา่ใชจ่้าย

เม่ือเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทั

จ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์

กลุ่มกิจการมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มกิจการถือว่า

เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะ

เวลารายงาน
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4.12 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

กลุ่มกิจการค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ

การไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้  าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนั

ภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลายรวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้คา่ใชจ่้ายของโครงการ

ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไวใ้นก าไรขาดทุน 

4.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการวดัมลูคา่โดยใชส้กลุเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั

ท่ีกิจการด าเนินงานอยู ่(สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงในสกลุเงินบาท 

ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

รายการและยอดคงเหลือ

รายการท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ

และแปลงคา่สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นตวัเงิน ซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีใน

งบแสดงฐานะการเงินรายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการ

แปลงคา่สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของอตัรา

แลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้ก าไรหรือขาดทุน

ของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้

ไวใ้นก าไรขาดทุนดว้ย

กลุ่มกิจการ

การแปลงคา่ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกลุเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง) ซ่ึงมีสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานแตกต่างจากสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินไดถู้กแปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนอ

งบการเงิน ดงัน้ี

- สินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงคา่ดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ

งบแสดงฐานะการเงินนั้น

- รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแปลงคา่ดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ

- ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
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4.14 ภาษเีงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

กลุ่มกิจการบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ โดยค านวณจาก

ก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

กลุ่มกิจการบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน หรือท่ีคาดไดค้อ่นขา้งแน่นอนว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี เกิดจากการรับรู้คา่ความนิยมเม่ือเร่ิมแรก 

การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไร

ขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหากเป็นไป

ไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้  

กลุ่มกิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความ

เป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น

กลุ่มกิจการจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะ

ท าการปรับลดมลูคา่ตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ว่าบริษทัจะไมมี่ก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

กลุ่มกิจการจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ี

ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้

ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษี

ต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืน

สินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

4.15 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวดบญัชีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

ของหุ้นสามญัตามระยะเวลาท่ีออกและเรียกช าระแลว้
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4.16 ส ารองตามกฎหมาย

บริษทัใหญ่

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไมส่ามารถน าไปจ่ายเป็น

เงินปันผลได้

บริษทัย่อยในประเทศไทย

บริษทัยอ่ยจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิอยา่งนอ้ยร้อยละหา้ เป็นส ารองตามกฏหมายทุกคร้ังท่ีประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่า

ส ารองตามกฏหมายจะมีเท่ากบัร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเงินปันผลไมไ่ด้

4.17 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลท่ีจ่ายบนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้นุมติัการจ่าย

เงินปันผล

4.18 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คา่ตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งและคา่ตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน 

4.19 การน าเสนอข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน

ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมิน

ผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน 

4.20 ประมาณการหนีสิ้น 

กลุ่มกิจการจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน เม่ือเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเน่ืองมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลใหต้อ้งใชท้รัพยากรเพ่ือจ่ายช าระตามภาระผกูพนัและสามารถประมาณการ

จ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ เม่ือไดจ่้ายช าระประมาณการหน้ีสินไปแลว้หากแน่ใจว่าจะไดรั้บคืนอยา่งแน่นอนใหบ้นัทึก

รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก

4.21 มูลค่ายุตธิรรม 

 มลูคา่ยติุธรรม คือ ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินใหแ้ก่ผูอ่ื้นโดยเป็น

รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด (market participants) ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 

กลุ่มกิจการใชวิ้ธีราคาตลาด (Market approach) เป็นเทคนิคในการวดัมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ยกเวน้ในกรณี

ท่ีไมมี่ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชวิ้ธีเทคนิคทางการเงินเป็น

เทคนิคในการวดัมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแทน

ล าดบัชั้นของมลูคา่ยติุธรรม

การวดัมลูคา่ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมลูคา่ยติุธรรมตาม

ขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมลูคา่ นิยามของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไมว่่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรือทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
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4.22 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มกิจการ”) 

การรวมธุรกจิ

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มกิจการ

การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์

จากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กลุ่มกิจการตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการ

พิจารณาดว้ย วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบั

การโอนอ านาจควบคุมจากผูถู้กซ้ือไปยงัผูซ้ื้อตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชวิ้ธีการซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้ าหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ยมลูคา่

ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย 

รวมถึงมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระ และวดัมลูคา่เร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละ

หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมลูคา่

ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมลูคา่ยติุธรรม หรือ มลูคา่ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วน

ของหุ้นท่ีถือ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจาก

เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูคา่ยติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

กลุ่มกิจการวดัมลูคา่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มกิจการท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย คา่ธรรมเนียม

วิชาชีพและคา่ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นคา่ใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน

บริษทัย่อย

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกิจการ  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มกิจการเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ

จ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มกิจการ  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม  นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง

วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนตามความจ าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มกิจการ

การสูญเสียการควบคุม

เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึง

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น   ก  าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน

จากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม

การตดัรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือคา่ใชจ่้ายท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ

ระหว่างกิจการในกลุ่มจะถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  

ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ  านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไมไ่ดเ้ป็น

ของบริษทัและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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5.  การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

        บริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไมมี่ผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุ้น การจดัประเภทดงักล่าวมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บาท)

ก่อนการจัด รายการจัด หลงัการจัด

 ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 36,239,508.66          23,602,210.48 59,841,719.14     

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 26,291,981.78     (23,602,210.48) 2,689,771.30       

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 25,250,512.21     255,552.26 25,506,064.47     

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 4,632,309.99       (255,552.26) 4,376,757.73       

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 32,043,126.31            2,057,147.52 34,100,273.83     

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 2,199,393.13       (2,057,147.52) 142,245.61          

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8,992,601.49                   65,141.76 9,057,743.25       

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 126,232.57          (65,141.76) 61,090.81            

6.  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกบริษทัควบคุมไมว่่าจะเป็น

โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม

ซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีมีอ  านาจในการวางแผนและ

ควบคุมการด าเนินงานของบริษทั
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6.  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี

ช่ือบริษทัและบุคคลที่เกีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์

**นางจิราวธัน์ ว่องอรุณ เป็นญาติสนิทของกรรมการ

*นางสาวรัตนา ว่องอรุณ ผูถื้อหุ้น 

***นายสมชยั ว่องอรุณ กรรมการและผูถื้อหุ้น

**บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย)  จ ากดั บริษทัยอ่ย

บริษทั สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั บริษทัยอ่ย

บริษทั สตาร์ เอน็เนอร์จี คอร์ป จ ากดั บริษทัยอ่ย

บริษทัยอ่ย

Star Shenton Energy Pty Ltd. บริษทัยอ่ย

DiCom AWT Operations Pty Ltd. บริษทัยอ่ยของ Star Shenton Energy Pty Ltd.

Brockway DiCom Facility Pty Ltd. บริษทัยอ่ยของ Star Shenton Energy Pty Ltd.

Brockwaste WA Operations Pty Ltd. บริษทัยอ่ยของ Star Shenton Energy Pty Ltd.

DiCOM AWT Investment Trust. บริษทัยอ่ยของ Star Shenton Energy Pty Ltd.

* ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 นางสาวรัตนา ว่องอรุณไมไ่ดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัส่งผลใหส้ิ้นสุดความสมัพนัธ์ในการเป็น

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

** ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 คุณจิราวธัน์ ว่องอรุณ ส้ินสุดความเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

** ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดส้ิ้นสุดอ านาจการควบคุมบริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดงันั้นนบัจาก

วนัท่ีดงักล่าวจึงไม่ถือว่าบริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัแลว้ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ

ขอ้ 15

*** เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 นายสมชยั ว่องอรุณไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัและไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ส่งผลใหส้ิ้นสุดความสมัพนัธ์ในการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละประเภทรายการมีดงัน้ี

รายการบัญชี นโยบายในการก าหนดราคา

ยอดขาย ราคาทุนบวกก าไรส่วนเกิน/ราคาทุน

ซ้ือสินคา้ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเกิน/ราคาทุน

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงตามสญัญา

คา่เช่าพ้ืนท่ีป้ายโฆษณาสินคา้ อตัราเช่าเดือนละ 0.13 ลา้นบาท 

รายไดอ่ื้น อตัราตามท่ีตกลงกนั

คา่ใชจ่้ายอ่ืน อตัราตามท่ีตกลงกนั

บริษทั สตาร์ เกมส์ จ  ากดั
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6.1 สินทรัพย์และหนีสิ้นระหว่างกนั มดีงันี้

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย 

บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์  (ประเทศไทย)  จ ากดั

ลูกหน้ีอ่ืน -                      -                      -                      20,219,151.77     

เงินทดรองจ่าย -                      -                      -                      1,670,316.54       

เจา้หน้ีการคา้ -                      -                      -                      2,786,966.72       

เจา้หน้ีอ่ืน -                      -                      -                      3,364,991.21       

เงินกูย้ืมระยะสั้น

เพ่ิมข้ึน -                      -                      -                      4,483,957.02       

ลดลง -                      -                      -                      (4,483,957.02)     

ยอดคงเหลือปลายปี - - - - 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้ืมโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากออมทรัพยห์ลงัจากระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน และไมมี่หลกัประกนั

บริษทั สตาร์ มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น

เพ่ิมข้ึน -                      -                      1,400,000.00       -                      

ยอดคงเหลือปลายปี -                      -                      1,400,000.00       -                      

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินใหกู้ย้ืมในรูปสญัญากูย้ืม ก าหนดการช าระเงินภายในวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 

โดยไม่คิดดอกเบ้ียระหว่างกนั

เจา้หน้ีอ่ืน -                      -                      -                      5,988.00              

บริษทั สตาร์ เอน็เนอร์จี คอร์ป จ ากดั

เงินทดรองรับ -                      -                      8,416,064.69       -                      

บริษทั สตาร์ เกมส์ จ ากดั

เงินกูย้ืมระยะสั้น

เพ่ิมข้ึน -                      -                      5,000,000.00       -                      

ยอดคงเหลือปลายปี -                      -                      5,000,000.00       -                      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้ืมในรูปสญัญากูย้ืม ก าหนดการช าระเงินภายในวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 

โดยไม่คิดดอกเบ้ียระหว่างกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ ณ วันที่
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6.1 สินทรัพย์และหนีสิ้นระหว่างกนั มดีงันี ้(ต่อ)

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย 

Star Shenton Energy Pty., Ltd.

ลูกหน้ีอ่ืน -                      -                      9,602,537.95       -                      

เงินทดรองจ่าย -                      -                      9,987,000.00       -                      

รายการธุรกจิกบับุคคลที่เกีย่วข้องกนั

นางจิราวัธน์ ว่องอรุณ

เจา้หน้ีอ่ืน -                      240,000.00          -                      -                      

นายสมชัย ว่องอรุณ 

เงินทดรองรับ -                      561,411.92          -                      -                      

6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั มดีงันี้

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย

บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์  (ประเทศไทย)  จ ากดั

ขายสินคา้ -                      -                      -                      21,061,213.42     

รายไดอ่ื้น -                      -                      -                      872,725.73          

ซ้ือสินคา้ -                      -                      -                      10,802,206.47     

บริษทั สตาร์ มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั 

คา่ใชจ่้ายอ่ืน -                      -                      450,000.00          -                      

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนบริษทัยอ่ย -                      -                      4,475,211.72       -                      

บริษทั สตาร์ เอน็เนอร์จี คอร์ป จ ากดั

ซ้ือยานพาหนะ -                      -                      1,353,889.49       -                      

คา่ใชจ่้ายอ่ืน -                      -                      47,615.00            -                      

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนบริษทัยอ่ย -                      -                      1,621,921.81       -                      

รายการธุรกจิกบับุคคลที่เกีย่วข้องกนั

นางสาวรัตนา ว่องอรุณ 

ดอกเบ้ียจ่าย -                      375,000.00          -                      250,000.00          

นางจิราวัธน์ ว่องอรุณ

คา่เช่าพ้ืนท่ีป้ายโฆษณาสินคา้ 757,894.74          1,515,789.48       -                      757,894.74          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ ณ วันที่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่
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6.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,524,874.77     25,259,633.00     7,927,000.00       3,007,258.00       

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 790,688.97          968,206.41          368,390.96          -                      

รวม 22,315,563.74     26,227,839.41     8,295,390.96       3,007,258.00       

7.  ข้อมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 

รายการคา่ใชจ่้ายตามลกัษณะงานส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

7.1 2,000,151.86 (13,006,892.40)   - 18,309,978.82

7.2 ขาดทุน(โอนกลบั)จากการลดมลูคา่สินคา้ - 2,846,528.76       - 2,075,213.47

7.3 ซ้ือสินคา้ 16,829,624.85 20,010,166.75     14,062,791.41 20,850,506.75

7.4 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 9,810,321.33 22,012,508.10     - -                      

7.5 คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 47,983,029.02 62,433,117.51     8,580,426.88 1,939,436.66

7.6 คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 8,480,228.46 15,598,264.54     307,672.82 12,449,465.79

7.7 ขาดทุนจากการตีราคาแม่แบบสุขภณัฑ์ - 79,414,144.64     - 79,414,144.64     

7.8 ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - -                      6,097,133.53 -                      

7.9 คา่จา้งท าของ 39,783,895.14 -                      39,783,895.14 -                      

8.  ข้อมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบังบกระแสเงินสด

บริษทัใหญ่

บริษทัมีรายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดในงบกระแสเงินสดท่ีมีสาระส าคญั ไดแ้ก่ 

- ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัโอนสินทรัพยสุ์ทธิเพ่ือลดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 4.50 ลา้นบาท

- ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัโอนสินทรัพยสุ์ทธิเพ่ือช าระเงินคา่หุ้นในเงินลงทุนบริษทัยอ่ยจ านวน 126.27

ลา้นบาท

บริษทัย่อย (บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย)  จ ากดั)

บริษทัมีรายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดในงบกระแสเงินสดท่ีมีสาระส าคญั ไดแ้ก่ 

- ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัรับโอนสินทรัพยสุ์ทธิจากบริษทัใหญ่เพ่ือลดทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้จ านวน 

4.50 ลา้นบาท

- ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัรับโอนสินทรัพยสุ์ทธิเพ่ือรับช าระเงินคา่หุ้นจ านวน 126.27 ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่

การเปล่ียนแปลงของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า
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9.  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

เงินสด 89,636.44            151,606.25          10,000.00 10,762.00 

เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ 10,103,676.00     10,525,582.54     5,525,687.00 9,345,854.53 

เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวนั 124,693.76          74,006.49            48,580.00 830.29 

รวม 10,318,006.20     10,751,195.28     5,584,267.00       9,357,446.82       

เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีธนาคารก าหนด 

10.  เงินลงทุนช่ัวคราว

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม -                      20,278,176.12     

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด

ตัว๋แลกเงิน 178,184,542.33   -                      

รวม 178,184,542.33   20,278,176.12     

10.1 หน่วยลงทุนในกองทุนรวม

กลุ่มกิจการมีรายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุนเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายตน้ปี 20,136,302.69 - 

บวก ซ้ือเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 404,793,095.00 80,000,000.00 

หกั จ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (424,929,397.69) (59,863,697.31) 

ราคาทุนเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายปลายปี - 20,136,302.69 

คา่เผ่ือมลูคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายตน้ปี 141,873.43 - 

บวก ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 428,639.20 278,176.12 

หกั ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงส่วนท่ีโอนไปก าไรหรือขาดทุนเน่ืองจากการขาย (570,512.63) (136,302.69) 

ค่าเผ่ือมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายปลายปี - 141,873.43 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย-สุทธิ - 20,278,176.12 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ ณ วันที่ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 
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10.  เงินลงทุนช่ัวคราว (ต่อ)

บริษทัมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 1 แห่ง ดงัน้ี

ผู้จัดการกองทุน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

1. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม - 11.6775

วรรณ จ ากดั

10.2 ตั๋วแลกเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดมี้การลงทุนในตัว๋แลกเงินในวงเงิน 180 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25-7.00 ต่อปี 

ระยะเวลาประมาณ 3-5 เดือน

11.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น

บริษทัมีการวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ลูกหนีก้ารค้า ประเภทขายสินค้า

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ - 27,540,105.68 - 10,153,658.00 

เกินก าหนดช าระ

ไม่เกิน 3 เดือน - 3,149,033.62 - - 

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน - 13,219.89 - - 

มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน - 1,185,357.68 - - 

มากกว่า 12 เดือน ข้ึนไป  - 697,593.32 - - 

รวม - 32,585,310.19 - 10,153,658.00 

หกั คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                      (124,411.71)        -                      -                      

ลูกหน้ีการคา้ประเภทขายสินคา้-สุทธิ - 32,460,898.48 - 10,153,658.00 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

(NAV : UNIT)

ณ วันที่ 

ช่ือกองทุน

กองทุนเปิดวรรณพนัธบตัรไทย (1AM-TG)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ ณ วันที่ 
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11.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ลูกหนีก้ารค้า ประเภทงานบริการ

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 16,551,738.50 - - - 

เกินก าหนดช าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 38,190,443.38 - 37,391,868.14 - 

รวม 54,742,181.88 - 37,391,868.14 - 

ลูกหน้ีการคา้ประเภทงานบริการ-สุทธิ 54,742,181.88 - 37,391,868.14 - 

54,742,181.88 32,460,898.48 37,391,868.14 10,153,658.00 

ลูกหน้ีเช็คคืน 8,800,000.14 - 8,800,000.14 - 

ลูกหน้ีเช็คคืน-สุทธิ 8,800,000.14 - 8,800,000.14 - 

รวมลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ 63,542,182.02 32,460,898.48 46,191,868.28 10,153,658.00 

ลูกหนีอ่ื้น

ลูกหน้ีอ่ืน 13,698,674.43 - 9,602,537.95 20,219,151.77 

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้และบริการ 11,709,255.85 - 11,709,255.85 - 

เงินทดรองจ่าย 100,345.60 47,432.27 9,987,014.40 1,670,316.54 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 20,323,629.77 21,947,587.92 4,808,937.26 1,026,823.97 

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,005,995.32 5,311,999.22 700,724.86 1,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินประกนั 212,552.99 - 212,552.99 - 

อ่ืนๆ 619,291.15 73,801.25 42,789.30 30,323.55 

รวมลูกหนีอ่ื้น 58,669,745.11 27,380,820.66 37,063,812.61 23,946,615.83 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 122,211,927.13   59,841,719.14     83,255,680.89     34,100,273.83     

บริษทัย่อย (บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดน้ าลูกหน้ีการคา้บางส่วนจ านวน 6.82 ลา้นบาทไปขายลดกบั factoring

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ ณ วันที่ 

ลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ
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12.  เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการอ่ืน 153,340,209.90 - 73,000,000.00 - 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,400,000.00 - 

153,340,209.90 - 74,400,000.00 - 

บริษทัใหญ่

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการอ่ืนเป็นเงินใหกู้ย้ืมในรูปตัว๋แลกเงิน ระยะเวลาประมาณ 3-5 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

7.00 - 8.25 ต่อปี 

บริษทัย่อย Star Shenton Energy Pty., Ltd.

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการอ่ืนเป็นเงินใหกู้ย้ืมในรูปสญัญากูย้ืม ก าหนดการช าระเงินภายใน 12 เดือน โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 6 ต่อปี 

13.  สินค้าคงเหลือ

(หน่วย :บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สินคา้ส าเร็จรูป -                      129,951,010.69   

สินคา้ระหว่างท า -                      11,721,207.25     

วตัถุดิบ -                      3,648,916.49 

วสัดุโรงงาน -                      1,772,676.73       

รวม - 147,093,811.16 

หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่สินคา้ -                      (17,194,068.48) 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ - 129,899,742.68 

14.  เงินฝากที่ตดิภาระค า้ประกนั

บริษทัย่อย ( บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากทั้งจ  านวน บริษทัยอ่ยไดน้ าไปค ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดจ้ากสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีทส์ และหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ ณ วันที่ 

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 
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15.  เงินลงทุนในบริษทัย่อย

15.1 กระทบยอดเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัตน้ปี 144,029,800.00   250,000.00          

บวก  จ่ายช าระคา่หุ้นจากการเพ่ิมทุน 234,382,171.26   143,779,800.00   

หกั   รับช าระคา่หุ้นจากการลดทุน (9,500,000.00)     -                      

จ าหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย (129,529,800.00) -                      

รวม 239,382,171.26   144,029,800.00   

หกั คา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทุนบริษทัยอ่ย (1,621,921.81)     -                      

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วันปลายปี 237,760,249.45   144,029,800.00   

15.2 รายละเอยีดการลงทุนในบริษทัย่อย

สัดส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน

สกลุเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ (%) ตามวธีิราคาทุน (บาท) 

บริษทั สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั บาท 5,000,000.00 100 5,000,000.00       

บริษทั สตาร์ เอน็เนอร์จี คอร์ป จ ากดั บาท 10,000,000.00 100 10,000,000.00     

บริษทั สตาร์ เกมส์ จ  ากดั บาท 10,000,000.00 100 10,000,000.00     

Star Shenton Energy Pty., Ltd. ดอลลาร์ออสเตรเลีย 8,000,000.00 60 214,382,171.26   

รวม 239,382,171.26   

หกั คา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทุนบริษทัยอ่ย (1,621,921.81)     

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วันปลายปี 237,760,249.45   

สัดส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน

สกลุเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ (%) ตามวธีิราคาทุน (บาท) 

บาท 134,030,000.00   100 134,029,800.00   

บริษทั สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั บาท 10,000,000.00 100 10,000,000.00     

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วันปลายปี 144,029,800.00   

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว

ช่ือบริษทั

งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว

ช่ือบริษทั

บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย)  จ ากดั
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15.2 รายละเอยีดการลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

ในระหว่างปี 2560 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่จ านวน 2 แห่ง ซ่ึงการจดัตั้งบริษทัขา้งตน้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

บริษทั โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี

บริษทั สตาร์ เอน็เนอร์จี คอร์ป จ ากดั

ตามมติท่ีประชุมจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 มีมติใหผู้ถื้อหุ้นช าระคา่หุ้น หุ้นละ 25 บาท รวมเป็นเงินท่ีจะไดรั้บช าระ

คา่หุ้นในคร้ังแรกจ านวน 2.50 ลา้นบาท ซ่ึงปัจจุบนับริษทัไดรั้บช าระคา่หุ้นจากบริษทัใหญ่เตม็จ านวนแลว้ และบริษทัไดจ้ดทะเบียน

กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหเ้ลิกกิจการ

บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560

งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จ านวน 1.62 ลา้นบาท 

บริษทั สตาร์ เกมส์ จ ากดั

ตามมติท่ีประชุมจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 มีมติใหผู้ถื้อหุ้นช าระคา่หุ้น หุ้นละ 25 บาท รวมเป็นเงินท่ีจะไดรั้บช าระ

คา่หุ้นในคร้ังแรกจ านวน 2.50 ลา้นบาท ซ่ึงปัจจุบนับริษทัไดรั้บช าระคา่หุ้นจากบริษทัใหญ่เตม็จ านวนแลว้ และบริษทัไดจ้ดทะเบียน

กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560

บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ปี 2560

การจ าหน่ายเงินลงทุน

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2560 ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัจ  าหน่ายเงินลงทุน

ในบริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ใหก้บับุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นอดีตผูถื้อหุ้นของบริษทัในราคารวมทั้งส้ิน 150 ลา้นบาท 

ทั้งน้ีการพิจารณามลูคา่การซ้ือขายดงักล่าวไดน้ าการประเมินมลูคา่ของกิจการซ่ึงประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินมาเป็นขอ้มลู

ประกอบการพิจารณา

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าสญัญาซ้ือขายหุ้นบริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ  านวนหุ้น 

1,295,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ใหก้บับุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นอดีตผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยมีการตกลงราคาซ้ือขายเป็นจ านวนเงิน 150 

ลา้นบาท โดยแบ่งการช าระเป็น 2 งวดดงัน้ี

1) จ านวน 15 ลา้นบาท ณ วนัท าสญัญาซ้ือขาย

2) จ านวน 135 ลา้นบาท วนัท่ีบริษทัด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิหุ้นท่ีซ้ือขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อ

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในหุ้นของบริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

จ  านวน 1,295,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ใหก้บัผูซ้ื้อเรียบร้อยแลว้ และบริษทัไดรั้บช าระเงินจากผูซ้ื้อแลว้ทั้งจ  านวน ดงันั้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 จึงถือเป็นวนัท่ีส้ินสุดอ านาจควบคุมบริษทัยอ่ย

งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จ านวน 20.47 ลา้นบาท และงบการเงินรวมจ านวน 276.83 ลา้นบาท
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15.2 รายละเอยีดการลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ต่อ)

ปี 2559

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2559 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียน

ของบริษทัอีกจ านวน 4.50 ลา้นบาท โดยลดจ านวนหุ้นสามญัจ านวน 45,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท จากเดิม 134.03 ลา้นบาท 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนคงเหลือ 129.53 ลา้นบาท โดยน าเงินคืนทุนไปหกักลบลบหน้ีเงินคงคา้งระหว่างบริษทักบัผูถื้อหุ้น บริษทัได้

จดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทัอีกจ านวน 43.03 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 430,298 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท จากเดิม 91 ลา้นบาท 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 134.03 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการเพ่ิมทุนดงัน้ี

1) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 36.37 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่  านวน 0.36 ลา้นหุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท โดยออกให้

เสมือนว่าไดช้ าระเตม็มลูคา่แลว้ เพ่ือตอบแทนการรับช าระคา่หุ้นดว้ยสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรับโอนจากบริษทัใหญ่ 

2) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 6.66 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่  านวน 0.07 ลา้นหุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท ซ่ึงตอ้งจ่าย

ช าระคา่หุ้นดว้ยเงินเตม็มลูคา่และใหเ้รียกช าระคา่หุ้นคร้ังแรกจ านวน 1.67 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ในระหว่างปี 2559 บริษทัได้

รับช าระคา่หุ้นจากบริษทัใหญ่เตม็จ านวนแลว้และบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนมติเพ่ิมทุนท่ีกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในเดือนมิถุนายน 

2559

ในระหว่างปี 2559 บริษทัใหญ่ไดจ่้ายช าระคา่หุ้นเพ่ิมทุนใหก้บับริษทัยอ่ยจ านวน 133.78 ลา้นบาท โดยจ่ายช าระเป็นเงินสด

จ านวน 7.51 ลา้นบาท และจ่ายช าระโดยการโอนสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัใหญ่จ านวน 126.27 ลา้นบาท ทั้งน้ีการก าหนดมลูคา่การโอน

สินทรัพยสุ์ทธิขา้งตน้เป็นไปตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2559 ซ่ึงมีมติใหป้รับมลูคา่สินทรัพยท่ี์โอนให้

สอดคลอ้งกบัราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ และใหถื้อว่าราคาท่ีปรับนั้นเป็นส่วนหน่ึงของมลูคา่สินทรัพยท่ี์น าไปแลกกบัหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยท่ีไดอ้อกและจดัสรรใหแ้ก่บริษทั ส่วนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอ่ืนใหใ้ชร้าคาตามบญัชี ณ วนัท่ีโอน โดยรายละเอียด

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีโอน มีดงัน้ี

(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่าที่โอน

290.22                 58.68                   231.54                 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีโอนในราคาตามบญัชี (163.95)               (163.95)               -                      

รวมก าไรจากการโอนสินทรัพย์สุทธิ 231.54                 

หกั ก าไรจากการโอนสินทรัพยใ์นปี 2558 109.47                 

ก าไรจากการโอนสินทรัพยสุ์ทธิในระหว่างปี 2559 122.07                 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดว้่าจา้งบริษทัแห่งหน่ึงประเมินมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย ์ไดแ้ก่  ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงาน 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และแม่แบบสุขภณัฑ ์โดยบริษทัไดรั้บรายงานการประเมินมลูคา่ยติุธรรมดงักล่าวแลว้ ดงันั้น 

การค านวณก าไรจากการโอนสินทรัพยสุ์ทธิขา้งตน้ จึงอา้งอิงจากรายงานท่ีไดรั้บจากผูป้ระเมินอิสระ 

 ราคาตามบัญชี

บริษทัใหญ่

 ก าไรจากการโอน

สินทรัพย์สุทธิ

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีโอนโดยเทียบเคียงมูลค่ายติุธรรม  
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15.2 รายละเอยีดการลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

บริษทั สตาร์ มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั 

ปี 2560

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียน

ของบริษทัอีกจ านวน 5 ลา้นบาท โดยลดจ านวนหุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท จากเดิม 10 ลา้นบาท รวมเป็น

ทุนจดทะเบียนคงเหลือ 5 ลา้นบาท โดยน าไปหกักบัผลขาดทุนสะสมจ านวน 4.47 ลา้นบาท และคืนใหก้บัผูถื้อหุ้น 0.53 ลา้นบาท

บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560

งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จ านวน 4.47 ลา้นบาท 

ปี 2559

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทัอีกจ านวน 9 ลา้นบาท จากเดิม 1 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน

ดงักล่าวในวนัท่ี 3 มีนาคม 2559

Star Shenton Energy Pty Ltd.

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 บริษทัไดท้  าสญัญาซ้ือขายหุ้นของบริษทั Shenton Energy Pty., Ltd. กบับริษทั ศแบง ซสัเทนเอเบิล 

เอน็เนอร์ยี จ  ากดั (ผูข้าย) จ านวน 30,000,060 หุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 ในมลูคา่ 8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยมีเง่ือนไขใน

การช าระคา่หุ้นท่ีเป็นสาระส าคญั คือ ผูข้ายจะตอ้งส่งมอบตราสาร เอกสารแสดงการโอนกรรมสิทธ์ิรวมไปถึงเอกสารอ่ืนใด

ท่ีผูซ้ื้อร้องขอและบริษทัเพ่ือเป็นการประกนัหรือยืนยนักรรมสิทธ์ิและผลประโยชน์ของผูซ้ื้อหุ้นรวมถึงการส่งมอบตราสารการ

โอนหุ้นท่ีไดล้งนามแลว้

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในธุรกิจ

การคดัแยก ก าจดั และรีไซเคิลขยะท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยการเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั Shenton Energy Pty., Ltd. ในสดัส่วนร้อยละ

60 จากผูถื้อหุ้นของบริษทั Shenton Energy Pty. Ltd โดยปราศจากภาระผกูพนัในราคาไม่เกิน 8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย และมอบ

อ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซ้ือหุ้นของบริษทั Shenton Energy Pty., Ltd.

ณ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 บริษทัไดรั้บโอนหุ้นของบริษทั Shenton Energy Pty., Ltd. จากบริษทั ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี  

จ  ากดั (ผูข้าย) จ านวน 30,000,060 หุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั Shenton Energy Pty. Ltd รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ินจ านวน 214.38 ลา้นบาท 

 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งพิจารณามลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

ท่ีระบุไดข้องบริษทั Star Shenton Energy Pty,. Ltd โดยบริษทัตอ้งเปรียบเทียบตน้ทุนการลงทุนกบัส่วนไดเ้สียของบริษทัใน

มลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดข้องบริษทั Star Shenton Energy Pty,. Ltd  ซ่ึงการลงทุนของ

บริษทัในหุ้นสามญัของบริษทั Star Shenton Energy Pty Ltd มีข้ึน ณ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 ในระหว่างปี 2560 บริษทัไดว้่าจา้งบริษทั

ประเมินราคาทรัพยสิ์นเพ่ือท าการประเมินมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย ์ไดแ้ก่  อาคาร เคร่ืองจกัร ทรัพยสิ์นอ่ืน และสญัญาบริหารจดั

การขยะของบริษทั Star Shenton Energy Pty Ltd โดยบริษทัไดรั้บรายงานการประเมินมลูคา่ยติุธรรมดงักล่าวแลว้ ดงันั้น บริษทัจึงรับรู้

ส่วนต่างของมลูคา่เงินลงทุนท่ีค  านวณจากมลูคา่สินทรัพยสุ์ทธิตามมลูคา่ยติุธรรมของ บริษทั Star Shenton Energy Pty,. Ltd  กบั 

ตน้ทุนการจ่ายซ้ือทั้งส้ินของบริษทัเป็น "ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามลูคา่ยติุธรรม"
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15.2 รายละเอยีดการลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

Star Shenton Energy Pty., Ltd. ("Shenton") (ต่อ)

ณ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 มลูคา่ตามบญัชี และมลูคา่ยติุธรรมตามประมาณการท่ีดีท่ีสุด ณ วนัดงักล่าวของของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีระบุไดข้องบริษทั Star Shenton Energy Pty,. Ltd   มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 681,393.63          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 225,290,363.83   

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 114,593,773.55   

อาคาร 31,310,891.28     

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 449,032,729.73   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สญัญาบริหารจดัการขยะ ดูหมายเหตุ 4.7) 154,537,441.75   

รวมสินทรัพย์ 975,446,593.77   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (327,848,333.18)

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (121,875,823.54)

รวมหนีสิ้น (449,724,156.72)

สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา 525,722,437.05   

หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (210,288,974.82)

สินทรัพย์สุทธิที่ได้มาของบริษทัใหญ่ 315,433,462.23   

หกั ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามลูคา่ยติุธรรม (101,051,290.97)

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 214,382,171.26   

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (681,393.63)

จ านวนเงินที่จ่ายซ้ือบริษทัย่อย ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 213,700,777.63   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของ

Star Shenton Energy Pty,. Ltd ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

รายได้ 24,100,782.74     

ขาดทุน (37,378,967.45)
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15.3 ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจการควบคุม

สรุปขอ้มลูเก่ียวกบับริษทั Star Shenton Energy Pty,. Ltd ของบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี

งบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 40%

สินทรัพยห์มนุเวียน 133,481,201.38   

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 589,922,648.60   

หน้ีสินหมนุเวียน (148,190,105.03) 

หน้ีสินไมห่มนุเวียน (116,698,911.38) 

สินทรัพย์สุทธิ 458,514,833.57   

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม 183,405,933.43   

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 

ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2560

รายได้ 24,100,782.74     

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (37,378,967.46)   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (29,828,636.00)   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (67,207,603.46)   

ก าไร(ขาดทุน)ท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (14,951,586.98) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (11,931,454.40) 

งบกระแสเงินสดรวม

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (16,366,955.08)   

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 13,520,453.56     

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน -                      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (2,846,501.52)     

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,635,160.14       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 272,557.45          

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 61,216.07            
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16.  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : บาท)

ส่วนปรับปรุง

อาคารและ เคร่ืองจักรและ แม่แบบ ที่ดนิและอาคาร เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่งและ สินทรัพย์

ที่ดนิ ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์โรงงาน สุขภณัฑ์ ส านักงาน อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่ :
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 26,002,749.00 149,936,133.77 - 166,586,021.00 - 70,167,167.07 - 18,471,627.41 - 18,431,192.83 - 37,858,643.06 - 11,224,047.16 - 10,831,685.50 - 509,509,266.80 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนบริษทัยอ่ย - 31,310,891.28 449,032,729.73 - - - 452,429.75 - - 480,796,050.76 
ซ้ือเพ่ิม - 17,100.00 107,304.02 - 785,033.00 - 2,488,823.76 3,182,233.65 9,383,605.97 15,964,100.40 
โอนเขา้ (โอนออก) - - - 3,906,230.23 - - - - (3,906,230.23) - 
ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (26,002,749.00) (149,953,233.77) (166,693,325.02) (74,073,397.30) (18,471,627.41) (18,431,192.83) (39,407,264.39) (12,774,280.81) (16,309,061.24) (522,116,131.77) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - (2,003,796.60) (28,736,654.28) - - - - - - (30,740,450.88) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 29,307,094.68 - 420,296,075.45 - - - 785,033.00 - - - 1,392,632.18 - 1,632,000.00 - - - 453,412,835.31 
ค่าเส่ือมราคาสะสม :
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 147,690,199.15 160,903,753.26 28,431,741.89 14,245,217.06 18,192,760.40 32,271,473.96 11,223,761.69 - 412,958,907.41 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี - - 454,077.07 - 3,429,026.98 - 2,393,881.22 - 50,462.98 - 294,717.80 - 223,132.54 - 428,063.33 - - 7,273,361.92 
ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งปี - (147,900,050.27) (160,955,727.03) (30,825,623.11) (14,249,856.24) (18,487,478.20) (32,315,906.26) (11,363,328.52) - (416,097,969.63) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 244,225.95 3,377,053.21 - 45,823.80 - 178,700.24 288,496.50 - 4,134,299.70 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 29,062,868.73 416,919,022.24 - 739,209.20 - 1,213,931.94 1,343,503.50 - 449,278,535.61 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 26,002,749.00 2,245,934.62 5,682,267.74 41,735,425.18 4,226,410.35 238,432.43 5,587,169.10 285.47 10,831,685.50 96,550,359.39 
ค่าเส่ือมราคาที่อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 7,273,361.92   
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 15,461,383.05 

งบการเงินรวม
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16.  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่งและ

อาคารส านักงาน เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน :

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 357,606.09 - 357,606.09 

บวก ซ้ือเพ่ิม 785,033.00 501,824.13 2,879,123.14 4,165,980.27 

หกั ขายและตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - (1,525,233.65) (1,525,233.65) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 785,033.00 859,430.22 1,353,889.49 2,998,352.71 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 28,914.24 - 28,914.24 

บวก คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 45,823.80 109,929.64 149,119.48 304,872.92 

หกั ขายและตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - (138,733.49) (138,733.49) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 45,823.80 138,843.88 10,385.99 195,053.67 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 739,209.20 720,586.34 1,343,503.50 2,803,299.04 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 328,691.85 - 328,691.85 

ค่าเส่ือมราคาที่อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 304,872.92          

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 12,377,103.01     

งบการเงินเฉพาะกจิการ

96



16.  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดใ้หบ้ริษทัประเมินราคาอิสระ คือ บริษทั 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ  ากดั ประเมินราคาแมแ่บบสุขภณัฑ ์

ซ่ึงตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ระบุว่าใชวิ้ธีการประเมินราคาตามวิธีตน้ทุน (Cost approch) 

โดยการประเมินราคาดงักล่าวใชข้อ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัมาเป็นตวัแปรในเทคนิคการประเมินมลูคา่ บริษทัจึงได้

จดัประเภทการวดัมลูคา่ยติุธรรมดงักล่าวอยูใ่นระดบั 3 ของล าดบัชั้นมลูคา่ยติุธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13

เร่ือง การวดัมลูคา่ยติุธรรม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

มลูคา่ตามบญัชีก่อนปรับการตีราคาใหม่ในปี 2559 151,832,361.24 

มลูคา่ตามท่ีตีราคาใหม่ในปี 2559 21,401,850.00 

ผลต่างจากการตรีาคาแม่แบบสุขภณัฑ์ใหม่ในปี 2559 130,430,511.24 

ประกอบดว้ย :

รับรู้- ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

   -  โอนกลบัส่วนเกินทุนจากการตีมลูคา่สินทรัพย ์ 51,016,366.60 

รับรู้ใน- ก าไรขาดทุน

   -  ขาดทุนจากการตีราคาแม่แบบสุขภณัฑ์ 79,414,144.64 

ผลต่างจากการตรีาคาแม่แบบสุขภณัฑ์ใหม่ในปี 2559 130,430,511.24 

การวดัมลูคา่แมแ่บบสุขภณัฑข์องบริษทัวดัมลูคา่โดยใชวิ้ธีตีราคาใหมทุ่ก 3-5 ปี ทั้งน้ีในการวดัมลูคา่โดยวิธีตีราคาใหมข่า้งตน้

บริษทัจะวดัมลูคา่โดยใชม้ลูคา่ยติุธรรมเพ่ือรับรู้รายการของสินทรัพยข์า้งตน้ ซ่ึงมลูคา่ดงักล่าวประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีรายการเคล่ือนไหวของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ยอดยกมา - สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 46,593,921.60 

หกั ตดัจ าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -     (7,226,035.40)

โอนกลบัส่วนเกินทุนจากการตีมลูคา่สินทรัพย์ -     (51,016,366.60)

 ผลกระทบภาษีเงินได้ - 11,648,480.40 

ยอดคงเหลือ - สุทธิจากหนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี - - 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 บริษทัใชวิ้ธีการบนัทึกบญัชีของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม ่ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16

(ปรับปรุง 2558 ) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แทนการใชข้อ้ผอ่นปรนวิธีการบนัทึกบญัชีเม่ือมีการตีราคาใหมต่ามประกาศ

สภาวิชาชีพฉบบัท่ี 18/2554  เร่ือง การบญัชีเม่ือมีการตีราคาใหม ่ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2554 ซ่ึงประกาศดงักล่าวอนุญาตใหกิ้จการ

สามารถใชวิ้ธีการบนัทึกบญัชีเม่ือมีการตีราคาใหมส่ าหรับสินทรัพยเ์ดิมไดจ้นถึงรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 

2559 ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชีดงักล่าวบริษทัใชวิ้ธีเปล่ียนทนัทีตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มกิจการไดน้ าท่ีดิน อาคารพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตลอดจนเคร่ืองจกัรบางส่วนไปค ้าประกนัสินเช่ือ

ท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 
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17.  สินทรัพย์ไม่มตีวัตน

(หน่วย : บาท)

สัญญาบริหาร โปรแกรม สินทรัพย์ไม่มตีวัตน

จัดการขยะ คอมพวิเตอร์ เคร่ืองหมายการค้า ระหว่างพฒันา รวม 

ราคาทุน :

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -                      2,136,764.21       669,791.35          93,457.94            2,900,013.50       

บวก เพ่ิมระหว่างปี -                      -                      -                      671,495.00          671,495.00          

154,537,441.75   -                      -                      -                      154,537,441.75   

-                      (2,108,764.21)     (669,791.35)        (764,952.94)        (3,543,508.50)     

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (9,889,900.54)     -                      -                      -                      (9,889,900.54)     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 144,647,541.21   28,000.00            -                      -                      144,675,541.21   

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม :

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -                      1,982,448.37       220,726.12          -                      2,203,174.49       

บวก คา่ตดัจ าหน่ายระหว่างปี 1,147,996.36 35,424.50 23,445.68 -                      1,206,866.54       

- (2,013,665.37) (244,171.80) -                      (2,257,837.17)     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,147,996.36       4,207.50              -                      -                      1,152,203.86       

ราคาตามบัญชีสุทธิ :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 143,499,544.85   23,792.50            -                      -                      143,523,337.35   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -                      154,315.84          449,065.23          93,457.94            696,839.01          

ค่าตดัจ าหน่ายที่อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,206,866.54       

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 136,881.49          

งบการเงินรวม

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนบริษทัยอ่ย

หกั ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งปี

หกั ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งปี
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17.  สินทรัพย์ไม่มตีวัตน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ราคาทุน :

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 28,000.00            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 28,000.00            

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม :

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,407.60              

บวก คา่ตดัจ าหน่ายระหว่างปี 2,799.90 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,207.50              

ราคาตามบัญชีสุทธิ :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 23,792.50            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 26,592.40            

ค่าตดัจ าหน่ายที่อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,799.90              

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 72,362.78            

18.  สินเช่ือและการค า้ประกนั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สินเช่ือในรูปเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร หนงัสือค ้าประกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

และเงินกูย้ืมระยะยาว กลุ่มกิจการไดน้ าท่ีดิน อาคารพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรบางส่วนตามหมายเหตุ 16 รวมทั้งเงินฝากท่ีติด

ภาระค ้าประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 14 เป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือดงักล่าว นอกจากน้ีกลุ่มกิจการไดโ้อน

ผลประโยชน์จากการประกนัภยัในสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการใหก้บัสถาบนัการเงิน

งบการเงินเฉพาะ

กจิการ
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19.  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ 

อตัราดอกเบีย้ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR -                      39,369,768.89     -                      214,950.00          

เงินกูย้ืมระยะสั้น MOR-1.50%,MOR 50,000,000.00     72,481,934.04     50,000,000.00     -                      

รวม 50,000,000.00     111,851,702.93   50,000,000.00     214,950.00          

ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดโ้อนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 60 ลา้นบาท

ใหก้บั บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มกิจการไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรบางส่วนและจ าน าสิทธิในสมดุ

เงินฝากประจ าของธนาคาร เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสินจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 14 และ 16 )

20.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

(หน่วย :บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

เจา้หน้ีการคา้ 22,268,304.37     10,581,116.17     9,202,963.34       2,786,966.72       

เจา้หน้ีอ่ืน

เงินรับล่วงหนา้ 932,405.51          5,749,507.66       932,405.51          -                      

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,894,166.63     6,090,643.07       540,717.67          2,803,446.14       

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 1,891,662.40       -                      1,891,662.40       -                      

เจา้หน้ีอ่ืน 99,620,284.54     2,798,035.89       8,445,493.46       3,370,979.21       

อ่ืน ๆ 6,260,945.86       286,761.68          265,130.17          96,351.18            

รวม 119,599,464.94   14,924,948.30     12,075,409.21     6,270,776.53       

รวมทั้งหมด 141,867,769.31   25,506,064.47     21,278,372.55     9,057,743.25       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 99 ลา้นบาท เป็นเจา้หน้ีท่ีบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายใหก้บั Palisade Trust และ 

Western Metropolitan Regional Council ("WMRC") ทั้งน้ี ภายหลงัวนัส้ินงวดบริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระหน้ีใหก้บั Palisade Trust แลว้ 

จ  านวน 39 ลา้นบาท ส่วนเจา้หน้ี WMRC จ านวนไม่เกิน 60 ลา้นบาท เป็นมลูหน้ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีตกลงกนัตามสญัญา

ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดโ้อนเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 68.46 ลา้นบาทใหก้บั บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ ณ วันที่ 
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21.  ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                      11,120,000.00     -                      -                      

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 58,500.00            100,197.15          58,500.00            78,000.00            

รวม 58,500.00            11,220,197.15     58,500.00            78,000.00            

22.  เงินกู้ยืมระยะส้ัน

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน -                      191,403,165.72   -                      147,838.62          

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      5,000,000.00       -                      

รวม -                      191,403,165.72   5,000,000.00       147,838.62          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มกิจการมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคล โดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์หลงัจากระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน และไมมี่หลกัประกนั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มกิจการไดท้  าสญัญาขอสินเช่ือ factoring กบักิจการแห่งหน่ึงโดยบริษทัไดน้ าบญัชีลูกหน้ีการคา้

เป็นหลกัประกนั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี

23.  เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                      41,390,000.00     

-                      (11,120,000.00)   

รวมทั้งหมด -                      30,270,000.00     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ ณ วันที่ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ ณ วันที่ 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดโ้อนเงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืนจ านวน 130.90 ลา้นบาทใหก้บั บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี
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23.  เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัน้ี  

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ตน้ปี 41,390,000.00     50,640,000.00     

หกั จ่ายคืนเงินกูย้ืมระหว่างปี (6,420,000.00)     (9,250,000.00)     

จ าหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย (34,970,000.00)   -                      

ยอดคงเหลือ ปลายปี -                      41,390,000.00     

ในระหว่างปี 2559 สถาบนัการเงินยินยอมใหบ้ริษทัโอนวงเงินสินเช่ือใหก้บั บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทัย่อย (บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั)

บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินโดยไดรั้บวงเงินสินเช่ือจ านวน 2 วงเงิน ดงัน้ี  

วงเงินที่ 1 วงเงิน 30.48 ลา้นบาท เป็นการกูย้ืมโดยจดัท าเป็นสญัญากูย้ืม ระยะเวลาการกูย้ืมเดือนมี.ค. 2559 ถึงเดือนธ.ค. 2562

โดยมีอตัราดอกเบ้ีย MLR และมีเง่ือนไขการจ่ายช าระเงินตน้ทุกเดือน เดือนละ 0.62 - 0.70 ลา้นบาท 

วงเงินที่ 2 วงเงิน 17.93 ลา้นบาท เป็นการกูย้ืมโดยจดัท าเป็นสญัญากูย้ืม ระยะเวลาการกูย้ืมเดือนมี.ค. 2559 ถึงเดือนธ.ค. 2562

โดยมีอตัราดอกเบ้ีย MLR และมีเง่ือนไขการจ่ายช าระเงินตน้ทุกเดือน เดือนละ 0.16 - 0.67 ลา้นบาท 

บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วน เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสินจากสถาบนัการเงิน 

(ดูหมายเหตุ 16)

ภายใตส้ญัญาเงินกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หรือการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากธนาคารก่อน หรือช าระเงินกูย้ืมธนาคารใหเ้สร็จก่อน

จึงสามารถช าระหน้ีเงินกูย้ืมใหแ้ก่กรรมการ/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งได ้ยกเวน้การแปลงเงินกูย้ืมกรรมการเป็นทุน

บริษทั เป็นตน้

24.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ไมเ่กิน 1 ปี 58,500.00            100,197.15          58,500.00            78,000.00            

ครบก าหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -                      58,500.00            -                      58,500.00            

รวม 58,500.00            158,697.15          58,500.00            136,500.00          

มลูคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินท่ีถูกรับรู้

   ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 58,500.00            158,697.15          58,500.00            136,500.00          

หกั หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

                 ช าระภายในหน่ึงปี (58,500.00)          (100,197.15)        (58,500.00)          (78,000.00)          

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ -                      58,500.00            -                      58,500.00            

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ ณ วันที่ 
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24.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน (ต่อ)

ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดโ้อนหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินจ านวน 0.05 ลา้นบาท ใหก้บั บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์

(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทัใหญ่

บริษทัใหญ่ไดท้  าสญัญาเช่าการเงินกบับริษทั ฟจิู ซีร็อกซ์ ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั โดยก าหนดช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน

จ านวน 24 งวดๆ ละ 6,500.00 บาท  โดยกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยจ์ะโอนเป็นของบริษทัเม่ือไดจ่้ายช าระคา่งวดครบถว้นแลว้ 

และไมมี่หลกัทรัพยค์  ้าประกนั

บริษทัย่อย (บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั)

บริษทัยอ่ยไดท้  าสญัญาเช่าการเงิน กบับริษทั RICOH (THAILAND) LIMITED โดยก าหนดช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน จ านวน

48 งวดๆ ละ 2,305.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.28  ต่อปี โดยกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยจ์ะโอนเป็นของบริษทัเม่ือไดจ่้ายช าระ

คา่งวดครบถว้นแลว้ และมีกรรมการบริษทัเป็นผูค้  ้าประกนั

25.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 8,901,021.22       12,026,544.11     -                      12,026,544.11

บวก ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 745,171.11          748,197.66          385,110.00          -                      

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 189,755.78          574,678.36          -                      -                      

หกั จ่ายเงินเกษียณพนกังานระหว่างปี -                      (4,263,460.00) -                      -                      

โอนเพ่ือช าระคา่หุ้นบริษทัยอ่ย -     -     -     (12,026,544.11)

จ าหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย (10,660,154.53) -     -     -     

บวก (หกั) ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม

     หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ

          ผลประโยชน์พนกังาน 1,209,316.42 (184,938.91) -     -     

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานปลายปี 385,110.00          8,901,021.22       385,110.00          -                      

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

และ 2559 จ านวน 0.93 ลา้นบาท และ 1.32 ลา้นบาท ตามล าดบั งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

2560 จ านวน 0.39 ลา้นบาท 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สมมติฐานทางการเงิน 660,550.00 - 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 548,766.42 (184,938.91)

รวม 1,209,316.42 (184,938.91)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ ณ วันที่ 

งบการเงินรวม 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 
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25.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย :ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

อตัราคิดลด 2.81 4.49 - 4.62

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5 2.57 - 4.18

อตัราการลาออก 5 6.72 - 9.65

อตัราการทุพพลภาพ 10 ของอตัรามรณะ 10 ของอตัรามรณะ

จ านวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ 

ปี 2560 385,110.00          385,110.00 

ปี 2559 8,901,021.22       - 

ปี 2558 12,026,544.11     12,026,544.11 

ปี 2557 -                      10,626,072.24 

ปี 2556 -                      7,797,595.92       

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงิน

ดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บาท)

เพิ่มขึน้ ลดลง เพิ่มขึน้ ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 375,702.00          395,116.00          8,666,219.00       9,149,308.00       

394,145.00          376,531.00          9,234,392.00       8,580,973.00       

อตัราการหมนุเวียนพนกังาน  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 376,027.00          394,791.00          8,573,877.00       9,243,476.00       

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5)
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26.  หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  มีดงัน้ี

(หน่วย :  บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 116,698,911.38   -                      

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ณ วันซ้ือบริษัทย่อย ณ วันที่

3 ตุลาคม 2560 ก าไรหรือขาดทุน 31 ธันวาคม 2560

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอตดับัญชี

อาคาร และอุปกรณ์ 79,378,027.06 (637,858.95) (2,744,480.85) 75,995,687.26 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 42,497,796.48 (325,238.15) (1,469,334.21) 40,703,224.12 

121,875,823.54 (963,097.10) (4,213,815.06) 116,698,911.38 

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 28,090,412.96     32,718,555.54     21,321,309.80     23,503,989.68     

กลุ่มกิจการยงัไมรั่บรู้ผลขาดทุนทางภาษีเงินไดด้งักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ

ประเมินว่าผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัมีปัจจยัเส่ียงจากผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ จึงท าใหอ้าจไม่สามารถประมาณผลการ

ด าเนินงานท่ีแน่นอนได ้ดงันั้นกลุ่มกิจการจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชสิ้ทธิ

ประโยชน์ไดเ้ม่ือมีภาระภาษีท่ีเกิดจริง 

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 

งบการเงินรวม

การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้/(ลดลง)

ผลต่างจากอตัรา

แลกเปลยีน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ ณ วันที่ 
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27.  ทุนเรือนหุ้น

จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่า (บาท) จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่า (บาท)

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญัตน้ปี 170,000,063        119,000,044.10   170,000,063        119,000,044.10   

บวก หุ้นสามญัเพ่ิมข้ึน 101,591,061        71,113,742.70     -                      -                      

หกั หุ้นสามญัลดลง (681,627)             (477,138.90)        -                      -                      

หุ้นสามญัปลายปี 270,909,497        189,636,647.90   170,000,063        119,000,044.10   

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว

หุ้นสามญัตน้ปี 169,318,436        118,522,905.20   136,015,051        95,210,535.70     

บวก หุ้นสามญัเพ่ิมข้ึน 101,591,061        71,113,742.70     33,303,385          23,312,369.50     

หุ้นสามญัปลายปี 270,909,497        189,636,647.90   169,318,436        118,522,905.20   

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 มีสาระส าคญั ดงัน้ี

- มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 477,138.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 119,000,044.10 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนจ านวน 118,522,905.20 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัจ านวน 681,627 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.70 บาท 

- มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมจ านวน 118,522,905.20 บาท เป็น 189,636,647.90 บาท โดยการออกหุ้น

สามญัใหม่จ านวน 101,591,061 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.70 บาท โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนจ านวนหุ้น

ซ่ึงผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) 

- มีมติอนุมติัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 101,591,061 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.70 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม ่ราคาขายหุ้นละ 3 บาท 

ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 101,591,061   

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท และบริษทัไดด้ าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้น

ท่ีจองซ้ือเป็นจ านวนทั้งส้ิน 101,591,061 หุ้น โดยบริษทัไดรั้บช าระเงินคา่หุ้นดงักล่าวหลงัจากหกัคา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนเป็น

จ านวนเงินทั้งส้ิน 302,447,993.00 บาท

บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีเรียกและช าระแลว้ในหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 71,113,742.70 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 โดย ณ ปัจจุบนับริษทัมีทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้เปล่ียนแปลงจากทุนท่ีออกและเรียกช าระ

แลว้เดิมจ านวน 118,522,905.20 บาท เป็นจ านวน 189,636,647.90 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 270,909,497 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.70 บาท โดยบริษทัมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนทั้งส้ิน 189,636,647.90 บาท 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดรั้บเงินจากการซ้ือหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 96.58 ลา้นบาท มีผลท าให้

บริษทัมีทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้จ านวน 23.31 ลา้นบาท และมีส่วนเกินกว่ามลูคา่หุ้นสามญัจ านวน 73.27 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัได้

ไปจดแจง้ท่ีกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2559

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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28. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้น สูงกว่ามลูคา่หุ้นท่ีจด

ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าคา่หุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมลูคา่หุ้น”) ส่วนเกินมลูคา่หุ้นน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้

29.  ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษเีงินได้

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ตดัจ าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีมลูคา่สินทรัพย์ -                      11,648,480.40     

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                      11,648,480.40     

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 318,042,953.48 (133,637,131.35) 4,042,146.57 8,786,508.23 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20-27.50% 20% 20% 20%

60,732,935.86 (26,727,426.27) 808,429.31 1,757,301.65 

ขาดทุนสะสม (2,182,679.88) - (2,182,679.88) - 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ : 

  คา่ใชจ่้ายหรือรายไดท่ี้ไม่สามารถหกัภาษีได ้ (65,122,246.65) 20,215,770.38 1,374,250.57 (6,458,099.58) 

5,608,893.57 6,511,655.89 - 4,700,797.93 

(963,097.10) - - - 

30. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ .ศ. 2530 ซ่ึงประกอบ

ดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให ้ในปัจจุบนักองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทั ในระหว่าง

ปี 2560 กลุ่มกิจการไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนเงิน 0.40 ลา้นบาท (ปี 2559 : กลุ่มกิจการและเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 

0.51 ลา้นบาท)

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 

  ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

รายได้ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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31.  ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัน้ี 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น

บริษทัใหญ่ (หน่วย:บาท) 333,957,637.56   (133,637,131.35) 4,042,146.57       8,786,508.23       

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

   (หน่วย : หุ้น) 255,879,587        154,263,481        255,879,587        154,263,481        

1.31 (0.87) 0.02 0.06

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
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32.  การน าเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ  านาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั

กลุ่มกิจการไดจ้ดักลุ่มส่วนงานด าเนินงานใหม่ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจและการรายงานภายในของกลุ่มกิจการ 
ทั้งน้ีไดมี้การจดักลุ่มส่วนงานด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ใหม่เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกนัได้

กลุ่มกิจการด าเนินกิจการใน 4 ส่วนงานหลกั คือ

ก) ส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสุขภณัฑ์ เคร่ืองสุขภณัฑ์

ข) วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง และให้บริการงานดา้นวิศวกรรม

ค) ส่วนงานธุรกิจส่ือและประชาสมัพนัธ์ ให้เช่าป้ายโฆษณา

ง) ส่วนงานธุรกิจบริหารจดัการขยะ ให้บริการคดัแยก ก าจดั และรีไซเคิลขยะ

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

บริหารจัดการขยะ

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2560 2559
57,588,974.10 112,678,415.89 55,056,460.06 9,489,400.00 5,221,992.00 719,666.00 15,176,341.05 133,043,767.21 122,887,481.89 

ตน้ทุนขายและบริการ (37,117,526.00) (63,980,067.17) (52,954,496.98) (8,943,300.00) (4,145,263.38) (338,550.00) (37,196,722.79) (131,414,009.15) (73,261,917.17) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 20,471,448.10 48,698,348.72 2,101,963.08 546,100.00 1,076,728.62 381,116.00 (22,020,381.74) 1,629,758.06 49,625,564.72 
รายไดอ่ื้น 29,255,620.24 10,265,685.55 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 276,830,150.30 - 
ก าไรจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 101,051,290.97 - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (16,522,738.21) (37,739,279.60) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (68,677,812.42) (142,415,757.80) 
ตน้ทุนทางการเงิน (5,523,315.46) (13,373,344.22) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 318,042,953.48 (133,637,131.35) 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 963,097.10 - 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 319,006,050.58 (133,637,131.35) 

ส่วนงานทีร่ายงาน ประเภทของผลติภัณฑ์และบริการ

ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการงานดา้นวิศวกรรม

งบการเงนิรวม

ผลติและจ าหน่ายสุขภัณฑ์ จ าหน่ายและให้บริการงานด้านวศิวกรรม ส่ือและประชาสัมพนัธ์ รวม

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม

รายไดจ้ากการขายและบริการ
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32.  การน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ส่วนงาน

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพยต์ามส่วนงาน - 282,147,642.88 325,411,762.22 42,343,958.32 5,911,335.38 6,115,848.17 723,403,849.99 1,054,726,947.59 330,607,449.37 

การกระทบยอดผลรวมของสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงานกบัสินทรัพย์รวมของกจิการ

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์

ผลรวมของสินทรัพยข์องทุกส่วนงานท่ีรายงาน 1,054,726,947.59 330,607,449.37 
รายการท่ีไมไ่ดปั้นส่วนอ่ืน 4,387,742.63 - 
สินทรัพย์รวมของกจิการ 1,059,114,690.22 330,607,449.37 

จ านวนเงิน อตัราร้อยละของ จ านวนเงิน อตัราร้อยละของ

2560 2559 (ล้านบาท) รายได้สุทธิ (%) (ล้านบาท) รายได้สุทธิ (%)
กลุ่มกิจการมีรายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้รายใหญ่

รายไดจ้ากการขายและบริการรวม 11 ราย 8 ราย 103.06 77.46 56.08 49.77

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ผลติและจ าหน่ายสุขภณัฑ์ จ าหน่ายและให้บริการงานด้านวศิวกรรม ส่ือและประชาสัมพนัธ์ บริหารจัดการขยะ รวม

ณ วันที่ 

งบการเงินรวม

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 2559

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
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33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

33.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มกิจการมีหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าท่ีออกโดยธนาคาร จ านวน 1.09 ลา้นบาท

33.2 ตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคาร ป้ายโฆษณาและสญัญาบริการอ่ืน โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย

ในอนาคต ดงัน้ี 

(หน่วย :  บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ภายใน 1 ปี 5,648,211.13       13,586,382.11     2,540,800.00       4,020,000.00 

เกิน 1 ปี 3,828,000.00       6,708,653.00       3,828,000.00       - 

9,476,211.13       20,295,035.11     6,368,800.00       4,020,000.00       

33.3 ภาระผกูพนัจากการท าสญัญาซ้ือขายกา๊ซธรรมชาติ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีภาระผกูพนัจากการท าสญัญาซ้ือขาย

กา๊ซธรรมชาติตามใบอนุญาตเลขท่ี สบ 2120063 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 และส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2560

33.4 ภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี

ก าไร(ขาดทุน)

จ านวนเงนิตามสัญญา อตัราแลกเปลีย่น จากมูลค่ายุติธรรม 

สกลุเงิน (ล้าน) ตามสัญญา ครบก าหนด (ล้านบาท)

สินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมลูคา่ยติุธรรม ปอนดส์เตอร์ลิง 0.07 44.10 - 44.54 9 ก.พ. 60 -  21 มี.ค. 60 0.001

หน้ีสินท่ีวดัดว้ยมลูคา่ยติุธรรม ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.15 35.02 - 35.68 12 เม.ย. 60 - 29 พ.ค. 60 (0.092)

 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงมลูคา่ยติุธรรมอยูใ่นระดบั 2 การวดัมลูคา่ยติุธรรมขา้งตน้จะค านวณโดยการใชเ้ทคนิค

และแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมลูคา่ ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด 

โดยค านึงถึงขอ้มลูความสมัพนัธ์ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราการคิดลด ระยะเวลาท่ีจะถึงก าหนด และความผนั

ผวนของมลูคา่อา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมลูคา่ยติุธรรมดงักล่าวถูกค านวณจากสถาบนัการเงินท่ีบริษทัท าธุรกรรมดว้ย 

33.5  สญัญางานจา้งเหมา 

บริษทัใหญ่

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัใหญ่มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายคา่จา้งตามสญัญางานจา้งเหมาในอนาคตเป็นจ านวนเงิน 

59.59 ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ ณ วันที่ 

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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33.6 สญัญาบริหารจดัการขยะ

บริษทัยอ่ยของ  Star Shenton Energy Pty., Ltd. ไดท้  าสญัญากบั Western Metropolitan Regional Council ("WMRC") และ

City of Striling (CoS) โดย WMRC และ CoS จะตอ้งส่งมอบขยะใหก้บัโรงงานของบริษทัยอ่ยของ Star Shenton Energy Pty., Ltd.

ในปริมาณปีละประมาณ 47,000-55,000 ตนั เป็นระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัท่ีส้ินสุดช่วงทดสอบตามท่ีระบุในสญัญา 

(Bank Test Period) โดยบริษทัจะไดรั้บรายไดจ้ากการบริหารจดัการขยะ ตามอตัราท่ีตกลงกบั WMRC และ CoS 

34.  สัญญางานระหว่างก่อสร้าง

บริษทัใหญ่

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัใหญ่มีตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนและก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้สะสมจนถึงปัจจุบนัส าหรับ

งานก่อสร้างเป็นจ านวนเงิน 40.47 ลา้นบาท 

35.  เคร่ืองมือทางการเงิน

35.1 นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน

กลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่าง

ประเทศ และจากการไมป่ฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มกิจการไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็น

ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนส าคญัของธุรกิจของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของระดบั

ความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้

การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มกิจการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าเกิดความสมดุลระหว่างความเส่ียง

และการควบคุมความเส่ียง

35.2 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาด

และก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มกิจการพิจารณา

จากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไมร่วมส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม อีกทั้งยงั

ก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั

35.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ (Credit risk)

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ หมายถึง ความเส่ียงท่ีคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวก้บั

เคร่ืองมือทางการเงินจนท าใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเกิดความเสียหายทางการเงิน 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน และเงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้ ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเส่ียงน้ีโดยการพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีจะใหก้บัลูกคา้หรือคู่สญัญา และวิเคราะห์ทางการเงินของลูกคา้หรือคู่สญัญาอยา่ง

สม ่าเสมอบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ
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35.4  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้

          ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงจาก

อตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั ดงัน้ี
(หน่วย : %)

มอีตัราดอกเบีย้คงที่ ไม่มอีตัราดอกเบีย้ รวม อตัราดอกเบีย้

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10.10           10.53           -               -               0.22             0.23             10.32           10.75           0.370 - 0.375
เงินลงทุนชัว่คราว -               -               178.18         -               -               20.28           178.18         20.28           6.25-7.00
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -               -               -               -               122.21         59.84           122.21         59.84           -
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -               -               153.34         -               -               -               153.34         -               6.00 - 8.25
เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั -               -               -               3.61             -               -               -               3.61             0.90
หนีสิ้นทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -               -               50.00           111.85         -               -               50.00           111.85         MOR-1.5%,MOR

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -               -               -               -               141.87         25.51           141.87         25.51           -
เงินกูย้ืมระยะสั้น -               178.90         -               12.50           -               -               -               191.40         4.00
เงินกูย้ืมระยะยาว -               -               -               41.39           -               -               -               41.39           MLR
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -               -               -               -               0.39             8.90             0.39             8.90             -

ตามอตัราตลาด

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)
อตัราดอกเบีย้ปรับขึน้ลง
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35.5 ความเส่ียงจากสภาพคล่อง

กลุ่มกิจการมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้

เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง

35.6 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลเสีย

แก่บริษทัในงวดปัจจุบนัและในปีต่อ ๆ ไปบริษทัคาดว่าอาจจะไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงเกิดจาก

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศส่วนท่ีไมไ่ดท้  าสญัญาป้องกนัความเส่ียงไว้

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัมีสินทรัพยท่ี์เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ อยา่งไร

กต็ามฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัเน่ืองจากบริษทัไดมี้การท าสญัญา

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศไวบ้างส่วนตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33.4

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มกิจการมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ

ดงัน้ี

สกลุเงิน (ล้าน) 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคาร ปอนดส์เตอร์ลิง -                      0.001                   -                      -                      

ดอลลาร์สหรัฐ -                      0.050                   -                      -                      

  ปอนดส์เตอร์ลิง -                      0.141                   -                      -                      

ดอลลาร์ออสเตรเลีย -                      -                      0.78                     -                      

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

     สถาบนัการเงิน ดอลลาร์สหรัฐ -                      0.050                   -                      -                      

ปอนดส์เตอร์ลิง -                      0.139                   -                      -                      

ดอลลาร์สหรัฐ -                      0.009                   -                      -                      

35.7 มูลค่ายุตธิรรม

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินโดยส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูโ้ดยส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย

ข้ึนลงตามอตัราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษทั จึงประมาณมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว

ใกลเ้คียงกบัมลูคา่ตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ

ลูกหน้ีอ่ืนต่างประเทศ

เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ ณ วันที่ 

รายการ
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35.7 มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมลูคา่ยติุธรรม ดงัน้ี

(หน่วย :  บาท)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - 20,278,176.12 - 20,278,176.12 

มลูคา่ยติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมลูคา่สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน ในระหว่างงวด บริษทัไม่มีการโอนรายการระหว่างระดบัชั้นของมลูคา่ยติุธรรม 

เทคนิคการประเมินมลูคา่ยติุธรรมและขอ้มลูท่ีใชส้ าหรับการวดัมลูคา่ยติุธรรมระดบั 2

มลูคา่ยติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมลูคา่สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุนในระหว่างปี บริษทัไม่มีการโอนรายการระหว่างระดบัชั้นของมลูคา่ยติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงมีมลูคา่ยติุธรรมตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 

33.4

36.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 มีสาระส าคญั ดงัน้ี

- มีมติอนุมติัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (STAR-W3) เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

เดิม จ  านวนไมเ่กิน 135,454,748 หน่วย โดยไมคิ่ดมลูคา่และมีอตัราการจดัสรรเท่ากบั 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั

แสดงสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 4 บาทต่อหุ้น และใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย

- มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมจ านวน 189,636,647.90 บาท เป็น 284,454,971.50 บาท โดยออก

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 135,454,748 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.70 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (STAR-W3)

- มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไมเ่กิน 500 ลา้นบาท เพ่ือระดมทุนส าหรับใชใ้นกิจการต่างๆ

37.  การอนุมตังิบการเงิน

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ล าดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม
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17. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสำคัญอื่น                   

 ชื่อบริษัท     บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  รีไซเคิล จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เทรดดิ้ง และสื่อโฆษณา 

 ที่ต้ังสำนักงานใหญ่   57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้นที ่16 ห้องเลขที่ 1607A  ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน  

       กรุงเทพมหานคร 10330 

 เลขทะเบียนบริษัท   0107548000242 

 เว็บไซต์     www.staruniversalnetwork.com 

 โทรศัพท์     0-2041-8162, 0-2254-9877 

 โทรสาร     0-2041-8162 

 บุคคลอ้างอิง 

 นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

       เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

       โทรศัพท์: 0-2009-9000 (Call Center) 

 ที่ปรึกษากฎหมาย   นายธรรมรัตน ์หอบุญมาสุทธิ์             

       บริษัท สำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด            

       546 อาคารยูนิเวสท์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม 

       เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

       โทรศัพท์ 0-2511-1512 

 บริษัทผู้สอบบัญชีในประเทศไทย นางสาวจินตนา มหาวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4687      

       บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด           

       เลขที่ 53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120   

       โทรศัพท์ 0-2678-0750-4 

 บริษัทผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ 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
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Star Universal Network Public Company Limited

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
ชั้นท่ี 16 ห้องเลขท่ี 1607A  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทร 0-2041-8162, 0-2254-9877
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