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บริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส�ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่งท่ีมี
ต่อกำรด�ำเนนิงำนขององค์กร คณะกรรมกำรบรษัิทจงึได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งขึน้ ภำยใต้หลกัธรรมำภบิำลทีด่ี 
เพือ่ท�ำหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรและควบคมุกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ใน
แต่ละปีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะก�ำหนดนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยงขึ้น แล้วมอบให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องน�ำไป
ปฏิบัติเพ่ือให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ และ
ด�ำเนนิไปในทิศทำงเดยีวกนั พร้อมท้ังก�ำหนดกฎระเบยีบ รวมถงึ
วธิกีำรในกำรปฏบัิตงิำนบรหิำรควำมเสีย่งให้ครอบคลมุกจิกรรม
ทั่วทั้งองค์กร ก�ำหนดให้มีกำรตรวจสอบ วัดผลกำรด�ำเนินงำน 
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตังิำนให้คณะกรรมกำรบรษิทัและเปิดเผย
ข้อมลูทีส่�ำคญัให้แก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องทรำบอย่ำงสม�ำ่เสมอ

บรษิทัก�ำหนดให้มกีำรด�ำเนนิกำรบรหิำรองค์กรอย่ำงต่อเนือ่ง และ
ปรบัปรุงกำรด�ำเนนิกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อยูอ่ย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่
ให้กำรด�ำเนนิงำนมปีระสทิธภิำพมำกขึน้โดยค�ำนงึถงึปัจจยัเสีย่ง
ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรซึง่มกีำรเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ

การบรหิารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management)

ในปี 2560 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจดัให้มกีำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งขึน้ทัง้สิน้จ�ำนวน 4 คร้ัง ท้ังนีไ้ด้
รำยงำนควำมคืบหน้ำของผลกำรด�ำเนินงำนพร้อมทั้งอุปสรรคที่
เกิดขึ้นให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะ
กรรมกำรบริษัทรับทรำบทุกครั้ง ในปี 2560 บริษัทท�ำกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมกรอบของกำรบริหำรควำมเส่ียงซ่ึง
ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและได้มกีำรก�ำหนด
ประเดน็ควำมเสีย่งทีต้่องน�ำมำพจิำรณำ ดังนี้

1. ควำมเสีย่งด้ำนกลยทุธ์ (Strategic Risk)
2. ควำมเสีย่งในกำรประกอบธรุกจิ (Operational Risk)
3. ควำมเสีย่งด้ำนเทคโนโลย ี(Technology Risk)
4. ควำมเสีย่งด้ำนกำรเงนิ (Financial Risk) 
5. ควำมเสีย่งด้ำนกฎระเบยีบ (Compliance Risk)



รายงานประจ�าปี 256148

ปัจจยัเสีย่งทีส่�าคญัท่ีมผีลกระทบต่อการผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท โดยสรุปมีการด�าเนินการ
ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk Management)

บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับ
กลยทุธ์ โดยให้มกีำรประเมนิควำมเสีย่งและก�ำหนดแผนบรหิำร
ควำมเสีย่ง พร้อมทัง้มกีำรตดิตำมประเมนิผลอย่ำงใกล้ชดิ และ
สม�ำ่เสมอว่ำสำมำรถด�ำเนนิงำนได้ตำมเป้ำหมำยตำมหลกัทีว่ำงไว้
หรอืไม่  ในกำรก�ำหนดแผนกลยทุธ์ และแผนงบประมำณประจ�ำ
ปี บรษิทัฯ ได้น�ำเอำปัจจยัเสีย่งต่ำงๆ ได้แก่ สภำพเศรษฐกจิของ
โลกและแนวโน้มของอตุสำหกรรมท่ีเกีย่วข้อง เป็นต้น มำพิจำรณำ
เพือ่ให้เกิดควำมมัน่ใจได้ว่ำ แผนกลยทุธ์ทีจ่ดัท�ำขึน้สะท้อนให้เหน็
ถงึกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ ในอนำคตอย่ำงถูกต้อง ใกล้เคียง
ควำมเป็นจริง ปฎิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี โปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได้

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
(Operational Risk Management)

2.1 ความเสีย่งในการพึง่พาลกูค้า
บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและบรกิำรจำกลกูค้ำรำยหนึง่
เป็นจ�ำนวนมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและ
บริกำรทั้งหมด แต่เมื่อพิจำรณำถึงก�ำไรขั้นต้นแล้ว บริษัทฯ       
มสีดัส่วนกำรกระจำยตวัของก�ำไรขัน้ต้นอย่ำงเหมำะสมในลกูค้ำ
ต่ำงๆกนั บรษิทัฯ เร่งหำลกูค้ำรำยใหม่ๆ และเข้ำไปเปิดตลำด
ใหม่ๆ เพื่อให้โครงสร้ำงรำยได้และก�ำไรของบริษัทฯ กระจำย
ตวัอย่ำงสมดลุย์ไม่พึง่พำลกูค้ำรำยใดรำยหนึง่เท่ำนัน้

2.2 ความไม่แน่นอนในความต้องการของสนิค้าและความหลาก
หลายของสนิค้า
กำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำอย่ำงรวดเร็วในสินค้ำเกี่ยวกับ 
อเิลก็ทรอนกิส์ ท�ำให้สนิค้ำอเิลก็ทรอนกิส์บำงประเภทมวีงจรชวีติ
สัน้ ควำมต้องกำรของสนิค้ำเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำขึน้อยู่กบั
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ท�ำให้บริษทัฯ อำจประสบปัญหำในกำร
บริหำรจัดกำรให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อย่ำงรวดเร็ว ในขณะเดียวกันอำจก่อให้เกิดปัญหำกำรควบคุม
ต้นทนุกำรผลติให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ ในเรือ่งดงักล่ำวบริษทัฯ
มีนโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจโดยกำรหำสินค้ำที่มีวงจรชีวิตยำว
ข้ึน และมรีะดับควำมต้องกำรสงูเพยีงพอทีจ่ะบริหำรกำรผลติได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพือ่ให้มกีำรด�ำเนินธรุกจิอย่ำงย่ังยืน่ ในกรณี
ดงักล่ำวบรษิทัฯ ได้ก�ำหนดวธิกีำรในกำรป้องกันควำมเสีย่งส�ำหรบั
สนิค้ำดงักล่ำวเพือ่ลดควำมเสยีหำยแก่กจิกำรให้น้อยทีส่ดุ

2.3 ความเสีย่งด้านแรงงาน
กำรขำดแคลนแรงงำน และกำรเปลีย่นแปลงของต้นทนุค่ำแรงงำน 
เป็นปัจจยัส�ำคญัท่ีบรษิทัฯ กต็ระหนกัถงึ และพยำยำมหำวธีิกำร
ลดผลกระทบให้มำกที่สุด โดยกำรเน้นกำรลงทุนในเครื่องจักร
อตัโนมตัมิำกขึน้เพือ่ลดปัญหำแรงงำนคนโดยมใิห้กระทบต่อก�ำลงั
กำรผลติทีว่ำงไว้ นอกจำกนัน้บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรปรบัปรงุ
กำรบรหิำรแรงงำนสมัพนัธ์ โดยมกีำรปลูกฝังให้พนกังำนมคีวำม
รักองค์กร เพื่อลดอัตรำกำรเข้ำออกของพนักงำน และพัฒนำ
ระบบกำรสรรหำบุคลำกร และฝึกอบรมเพื่อให้ได้พนักงำนที่มี
คณุภำพ และทนัต่อควำมต้องกำรไม่กระทบต่อกำรด�ำเนนิงำน

2.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและการเปลี่ยนแปลงราคา
วตัถดุบิ
ในกำรผลติสินค้ำของบรษิทัฯ ต้นทนุด้ำนวตัถดุบิมสีดัส่วนสูงมำก
ในต้นทนุทัง้หมด ดงันัน้กำรบริหำรจัดกำรวตัถดุบิทีดี่ รวมถงึกำร
ควบคมุรำคำวัตถดุบิจงึมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงมำกในกำรบรหิำรกำร
ด�ำเนนิงำนของบรษิทั วตัถดุบิบำงชนดิมคีวำมผนัผวนของรำคำ
มำกตำมรำคำของตลำดโลก หรือในบำงช่วงเวลำอำจเกิดกำร
คลำดแคลนวตัถดุบิจนท�ำให้บริษทัไม่สำมำรถส่งสนิค้ำได้ทนัเวลำ 
บรษิทัฯ จดัให้มกีำรควบคมุดแูลกำรใช้วตัถดิุบอย่ำงเข้มงวด โดย
ติดตำมกำรจัดส ่งสินค ้ำจำกผู ้ขำยหรือจำกลูกค ้ำ(กรณี 
Consigned) อย่ำงใกล้ชดิเพ่ือมใิห้เกดิผลกระทบต่อสำยกำรผลติ 
และแผนกำรจดัส่งสนิค้ำให้กบัลกูค้ำ

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
(Technology Risk Management)

บริษัทฯ มีกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่สั่งซื้อเข้ำมำทดแทน
เครือ่งจกัรเก่ำทีเ่สยีหำยจำกเหตุกำรณ์น�ำ้ท่วมใหญ่เมือ่ 4 ปีทีผ่่ำน
มำ ท�ำให้ได้เครือ่งจักรรุน่ใหม่ท่ีมปีระสทิธิภำพมำกกว่ำเดิม อกี
ทัง้ยงัมกี�ำลงักำรผลติสูงขึน้กว่ำเดมิมำก บรษิทัฯ มกีำรจดัสำย
กำรผลิตใหม่ให้มีประสิทธิภำพ และมีควำมยืดหยุ่น สำมำรถ
รองรับกำรเปลีย่นแปลงกระบวนกำรผลติตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้ รวมถึงกำรสำมำรถน�ำไปใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
ได้อย่ำงหลำกหลำย บรษิทัฯ มุง่เน้นกำรวจิยั และพฒันำเทคนคิ
กำรผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันสมัยตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำอยู ่เสมอ นอกจำกนั้นบริษัทฯ ยังได้ร่วมกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้ำเพื่อร่วมลงทุนในเครื่องจักรในกำรผลิต
เฉพำะด้ำน บรษัิทฯ มกีำรพัฒนำกำรผลติให้เหมำะสมกบัควำม
ต้องกำรของสนิค้ำในปัจจบุนัอยูเ่สมอ บรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจว่ำ  
จะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้หลำกหลำยยิง่ขึน้
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4. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
(Financial Risk Management)

4.1 ความเสีย่งจากการให้สนิเชือ่แก่คูค้่า
บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรให้สนิเชือ่กบัลกูค้ำ โดยหำกลูกค้ำ
ของบรษิทัฯ มปัีญหำในกำรด�ำเนนิงำนกอ็ำจจะส่งผลกระทบต่อ
ระยะเวลำในกำรเรียกรับช�ำระหน้ีจำกลูกค้ำได้ และอำจส่งผล 
กระทบต่อเนือ่งถึงผลก�ำไรและฐำนะกำรเงนิของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรติดตำมคุณภำพลูกหนี้แต ่ละรำย           
อย่ำงใกล้ชดิ และได้ให้ควำมส�ำคญัในกำรพจิำรณำกำรให้เครดิต
ทำงกำรค้ำกบัลูกหนีอ้ย่ำงเข้มงวด นอกจำกนี ้บรษิทัฯ มนีโยบำย
กำรขยำยฐำนลูกค้ำกลุม่ใหม่ๆ เพือ่ให้มกีระจำยตวัของรำยได้และ
กลุม่ลกูหนีก้ำรค้ำ ทัง้นีเ้พือ่ไม่ให้มกีำรยดึตดิกบัฐำนลกูค้ำกลุม่ใด
กลุม่หนึง่

4.2 ความเสีย่งด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ
บริษัทฯ เป็นผู้ส่งออกสินค้ำที่ใช้สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 
เป็นสกุลเงินหลักในกำรขำยสินค้ำและรับเงินค่ำสินค้ำ คิดเป็น
สัดส่วนเกือบทั้งหมดของยอดขำย ท�ำให้สถำนะเงินตรำต่ำง
ประเทศของบริษัทในด้ำนรับและจ่ำยมีปริมำณใกล้เคียงกัน 
รำยรบัและรำยจ่ำยส่วนใหญ่สำมำรถท�ำ Natural Hedges ได้
ท�ำให้สำมำรถลดควำมเส่ียงเกี่ยวกับควำมไม่แน่นอนของอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้เป็นอย่ำงมำก อีกทั้งบริษัทฯ 
ยังเปิดบัญชีกับธนำคำรเป็นเงินสกุลต่ำงประเทศเพื่อให้สำมำรถ
จ่ำยค่ำสนิค้ำเป็นเงนิสกลุต่ำงประเทศได้ทนัท ีฝ่ำยบริหำรกำรเงนิ
ของบริษทัฯ มมีำตรกำรในกำรป้องกนัผลกระทบจำกกำรผนัผวน
ของอตัรำแลกเปลีย่นโดยน�ำเอำเครือ่งมอืทำงกำรเงนิได้แก่ กำร
ท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward 
Contract) และมีกำรท�ำอนุพันธ์ทำงกำรเงิน (Financial 
Derivative Instruments) มำใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำก
อตัรำแลกเปลีย่นในระยะสัน้เพิม่เตมิด้วย 

4.3 ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้
ปัจจบุนับรษิทัฯ มกีำรกูยื้มเงนิระยะสัน้อำยไุม่เกนิ 1 ปีเพือ่ใช้เป็น
เงนิทนุหมนุเวยีน และกูย้มืเงนิระยะยำวอำยุไม่เกนิ 3 ปี เพือ่เป็น
เงินทุนสนับสนุนกำรซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยบำงส่วนมี
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวัซึง่อำจจะสงูขึน้หรอืต�ำ่ลงตำมภำวะดอกเบีย้
ในตลำดกำรเงิน ซึ่งถือว่ำเป็นปัจจัยเสี่ยงประกำรหน่ึงที่บริษัทฯ 
ต้องพจิำรณำอย่ำงรอบคอบทกุครัง้ในกำรตดัสนิใจกูเ้งนิ และกำร
หำแหล่งเงินกู้ที่ถูกที่สุดเพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต�่ำสุด และมีกำร
ตดิตำมนโยบำยดอกเบีย้ของทำงกำรและของตลำดโลกอย่ำงใกล้
ชิดเพื่อเป ็นข ้อมูลประกอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ

4.4 ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือให้    
มีสภำพคล่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรจัดหำวงเงินกู้เงิน
ทุนหมุนเวียนให้พอเพียงกับควำมต้องกำรในกำรเติบโตของ 
บรษิทัฯ นอกจำกนัน้บรษิทัฯ ยงัมกีำรวำงแผนกำรบรหิำรกระแส
เงินสด (Cash flow Management) ล่วงหน้ำเพ่ือให้มีกำรใช้
เงนิสดอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ลดควำมเสีย่ง และมค่ีำใช้จ่ำยทำงกำร
เงนิต�ำ่สุด

5. ความความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 
(Compliance Risk Management)

บริษัทฯ มีควำมตระหนักอย่ำงมำกถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น 
เนือ่งจำกควำมไม่ชดัเจน ควำมไม่ทนัสมยั หรอืควำมไม่ครอบคลมุ
ของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงข้อบังคับ    
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎและระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับควำม
ปลอดภยัและสขุภำพของพนกังำน และข้อบงัคับอืน่ๆ ทีก่�ำหนด
ไว้เพื่อปกป้องพนักงำนจำกผลกระทบของกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กร บริษัทฯ จึงจัดให้มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกฎ
ระเบียบต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชดิ เพือ่ศกึษำถงึผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้
ต่อกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัทัง้ในปัจจุบนั และอนำคต และลด
ควำมผดิพลำดและสญูเสยีทีอ่ำจเกิดขึน้ต่อองค์กร


