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การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
(Enterprise Risk Management)
บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส(์ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการบรหิารความเสีย่งท่ีมต่ีอการด�าเนิน

งานขององค์กร คณะกรรมการบรษัิทจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีดี เพื่อท�าหน้าท่ีในการ

บรหิารและควบคมุการบรหิารความเสีย่ง ในแต่ละปคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งขึ้น แล้ว

มอบให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน�าไปปฏิบัติเพื่อให้การบรหิารความเสีย่งเป็นไปอย่างเป็นระบบ และด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน พรอ้ม

ท้ังก�าหนดกฎระเบยีบ รวมถึงวิธกีารในการปฏิบติังานบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมกิจกรรมท่ัวท้ังองค์กร ก�าหนดใหม้กีารตรวจสอบ 

วัดผลการด�าเนินงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบรษัิทและเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบอย่าง

สม�าเสมอ

บรษัิทก�าหนดให้มกีารด�าเนินการบรหิารองค์กรอย่างต่อเน่ือง และปรบัปรุงการด�าเนินการบรหิารความเสีย่ง อยู่อย่างสม�าเสมอ เพื่อ

ใหก้ารด�าเนินงานมปีระสิทธิภาพมากขึ้นโดยค�านึงถึงปัจจัยเสีย่งท้ังภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมกีารเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา

ในปี 2562 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจัดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึ้นทั้งสิน้จ�านวน 4 ครั้ง ท้ังนีไ้ด้รายงาน

ความคืบหน้าของผลการด�าเนินงานพรอ้มท้ังอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทรบั

ทราบทุกครั้ง ในปี 2562 บรษัิทท�าการวิเคราะห์ความเสีย่งตามกรอบของการบรหิารความเสีย่งซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งและได้มกีารก�าหนดประเด็นความเสีย่งท่ีต้องน�ามาพจิารณา ดังนี้

1.ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

2.ความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ (Operational Risk)

3.ความเสีย่งด้านเทคโนโลย ี(Technology Risk)

4.ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk) 

5.ความเสีย่งด้านกฎระเบยีบ (Compliance Risk)



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 51

ปัจจัยเสีย่งท่ีส�าคัญท่ีมผีลกระทบต่อการผลการด�าเนินงานของ

บรษัิท โดยสรุปมกีารด�าเนินการดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk 
Management)

บริษัทก�าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับ

กลยุทธ์ โดยใหม้กีารประเมนิความเสีย่งและก�าหนดแผนบรหิาร

ความเสีย่ง พรอ้มท้ังมกีารติดตามประเมนิผลอยา่งใกล้ชิด และ 

สม�าเสมอ ว่าสามารถด�าเนินงานได้ตามเปา้หมายตามหลักท่ีวาง

ไว้หรือไม่ ในการก�าหนดแผนกลยุทธ์ และ แผนงบประมาณ

ประจ�าป ีบรษัิทได้น�าเอาปจัจัยเสีย่งต่างๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ

ของโลก และแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น มา

พิจารณาเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า แผนกลยุทธ์ท่ีจัดท�าขึ้น 

สะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคตอย่างถูก

ต้อง ใกล้เคียงความเป็นจริง ปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 

โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
(Operational Risk Management)

2.1 ความเสี่ยงในการพ่ึงพาลูกค้า

บรษัิทมรีายได้จากการขายสินค้าและบรกิารจากลูกค้ารายหน่ึง

เป็นจ�านวนมากกว่าก่ึงหน่ึงของรายได้จากการขายสินค้าและ

บริการท้ังหมด แต่เมื่อพิจารณาถึงก�าไรข้ันต้นแล้ว บริษัทมี

สัดส่วนการกระจายตัวของก�าไรขั้นต้นอย่างเหมาะสมในลูกค้า

ต่างๆกัน บริษัทเร่งหาลูกค้ารายใหม่ๆ และ เข้าไปเปิดตลาด

ใหม่ๆ เพื่อให้โครงสร้างรายได้และก�าไรของบริษัทกระจาย

ตัวอยา่งสมดลุย ์ไมพ่ึ่งพาลูกค้ารายใดรายหน่ึงเท่าน้ัน

2.2 ความไมแ่นน่อนในความตอ้งการของสนิคา้
และความหลากหลายของสินค้า

การเปล่ียนแปลง และพัฒนาอย่างรวดเร็วในสินค้าเก่ียวกับ 

อิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทมีวงจร

ชวิีตสั้น ความต้องการของสินค้าเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาขึ้น

อยูกั่บพฤติกรรมของผูบ้รโิภค ท�าใหบ้รษัิทอาจประสบปญัหาใน

การบรหิารจัดการใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้อยา่งรวดเรว็ ในขณะเดียวกันอาจก่อใหเ้กิดปญัหาการควบคมุ

ต้นทนุการผลิตใหอ้ยูใ่นระดับท่ียอมรบัได้ ในเรื่องดังกล่าวบรษัิท

มนีโยบายในการด�าเนินธุรกิจโดยการ หาสนิค้าท่ีมวีงจรชวิีตยาว

ขึ้น และ มรีะดับความต้องการสูงเพยีงพอท่ีจะบรหิารการผลิต

ได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ เพื่อใหม้กีารด�าเนินธุรกิจอยา่งยั่งยื่น ใน

กรณีดังกล่าวบริษัทได้ก�าหนดวิธีการในการป้องกันความเสี่ยง

ส�าหรับสินค้าดังกล่าวเพื่อลดความเสียหายแก่กิจการให้น้อย

ท่ีสุด

2.3 ความเสี่ยงด้านแรงงาน

การขาดแคลนแรงงาน และการเปล่ียนแปลงของต้นทุนค่าแรง

งาน เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีบรษัิทก็ตระหนักถึง และพยายามหาวิธี

การลดผลกระทบให้มากท่ีสุด โดยการเน้นการลงทุนใน

เครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อลดปัญหาแรงงานคนโดยมิให้

กระทบต่อก�าลังการผลิตท่ีวางไว้ นอกจากน้ันบรษัิทมนีโยบาย

ในการปรบัปรุงการบรหิารแรงงานสัมพนัธ์ โดยมกีารปลูกฝังให้

พนักงานมีความรักองค์กร เพื่ อลดอัตราการเข้าออกของ

พนักงาน และพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร และฝึกอบรม

เพื่อให้ได้พนักงานท่ีมีคุณภาพ และ ทันต่อความต้องการ ไม่

กระทบต่อการด�าเนินงาน

2.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและการ
เปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ

ในการผลิตสนิค้าของบรษัิท ต้นทนุด้านวัตถดิุบมสีดัส่วนสูงมาก

ในต้นทนุท้ังหมด ดังน้ันการบรหิารจัดการวัตถดิุบท่ีดี รวมถึงการ

ควบคุมราคาวัตถุดิบจึงมีความจ�าเป็นอย่างมากในการบริหาร

การด�าเนินงานของบรษัิท วัตถุดิบบางชนิดมคีวามผันผวนของ

ราคามากตามราคาของตลาดโลก หรอืในบางช่วงเวลาอาจเกิด

การคลาดแคลนวัตถุดิบ จนท�าให้บริษัทไม่สามารถส่งสินค้าได้

ทันเวลา บรษัิทจัดให้มกีารควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบอย่างเข้ม

งวด โดยติดตามการจัดสง่สนิค้าจากผูข้าย หรอื จากลกูค้า(กรณ ี

Consigned) อยา่งใกล้ชดิเพื่อมใิหเ้กิดผลกระทบต่อสายการผลิต 

และแผนการจัดส่งสินค้าใหกั้บลูกค้า

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology 
Risk Management)

บริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ท่ีสั่งซื้ อเข้ามาทดแทน

เครื่องจักรเก่าท่ีเสียหายจากเหตุการณ์น�าท่วมใหญ่เมื่อ 4 ปีท่ี

ผา่นมา ท�าใหไ้ด้เครื่องจักรรุน่ใหมท่ี่มปีระสทิธิภาพมากกว่าเดิม 

อีกท้ังยงัมกี�าลังการผลิตสูงขึ้นกว่าเดิมมาก บรษัิท มกีารจัดสาย

การผลิตใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และ มีความยืดหยุ่น สามารถ

รองรบัการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตตามความต้องการของ

ลูกค้าได้ รวมถึงการสามารถน�าไปใช้รว่มกันกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

ได้อย่างหลากหลาย บริษัทมุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนาเทคนิค

การผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันสมัยตามความต้องการของ

ลกูค้าอยูเ่สมอนอกจากน้ันบรษัิทยงัได้รว่มการพฒันาผลิตภัณฑ์

รว่มกับลกูค้าเพื่อรว่มลงทนุในเครื่องจักรในการผลิตเฉพาะด้าน 

บริษัทมีการพัฒนาการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของ

สนิค้าในปจัจุบนัอยูเ่สมอ บรษัิทมคีวามมั่นใจว่าจะสามารถตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายยิง่ขึ้น
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4. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial 
Risk Management)

4.1 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่คู่ค้า

บริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อกับลูกค้า โดยหากลูกค้า 

ของบริษัทฯ มีปัญหาในการด�าเนินงาน ก็อาจจะส่งผลกระทบ 

ต่อระยะเวลาในการเรยีกรับช�าระหนี้จากลูกค้าได้ และอาจส่ง

ผลกระทบต่อเน่ืองถึงผลก�าไรและฐานะการเงินของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ได้จัดใหม้กีารติดตามคณุภาพลกูหนีแ้ต่ละรายอยา่งใกล้

ชดิ และได้ใหค้วามส�าคัญในการพจิารณาการใหเ้ครดิตทางการ

ค้ากับลูกหนี้อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการ

ขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพื่อให้มกีระจายตัวของรายได้และ

กลุ่มลูกหนี้การค้า ท้ังนี้เพื่อไม่ให้มกีารยึดติดกับฐานลูกค้ากลุ่ม

ใดกลุ่มหน่ึง

4.2 ความเสีย่งดา้นความผนัผวนของอตัราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บรษัิทเปน็ผูส้ง่ออกสนิค้าท่ีใช้สกลุเงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิา เปน็

สกลุเงินหลักในการขายสนิค้าและรบัเงินค่าสนิค้า คิดเปน็สดัสว่น

เกือบท้ังหมดของยอดขาย ท�าใหส้ถานะเงินตราต่างประเทศของ

บรษัิทในด้านรบัและจ่ายมปีรมิาณใกล้เคียงกัน รายรบัและราย

จ่ายส่วนใหญส่ามารถท�า Natural Hedges ได้ท�าใหส้ามารถลด

ความเสีย่งเก่ียวกับความไมแ่น่นอนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก อีกท้ังบริษัทยังเปิดบัญชีกับ

ธนาคารเป็นเงินสกุลต่างประเทศเพื่อให้สามารถจ่ายค่าสินค้า

เป็นเงินสกลุต่างประเทศได้ทันที ฝ่ายบรหิารการเงินของบรษัิท

มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการผันผวนของอัตรา

แลกเปล่ียนโดยน�าเอาเครื่องมอืทางการเงินได้แก่ การท�าสญัญา

ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และ 

มีการท�าอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial  Derivative 

Instruments) มาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก

เปล่ียนในระยะสั้นเพิม่เติมด้วย 

4.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ปัจจุบนับรษัิทมกีารกู้ยมืเงินระยะสั้นอายุไมเ่กิน 1 ปีเพื่อใช้เป็น

เงินทนุหมนุเวียน และกู้ยมืเงินระยะยาวอายุไมเ่กิน 3 ป ีเพื่อเปน็

เงินทุนสนับสนุนการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยบางส่วนมี

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอาจจะสูงขึ้นหรือต�าลงตามภาวะ

ดอกเบีย้ในตลาดการเงิน ซึ่งถือว่าเปน็ปัจจัยเสีย่งประการหน่ึงท่ี

บรษัิทต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทุกครั้งในการตัดสินใจกู้เงิน 

และการหาแหล่งเงินกู้ท่ีถกูท่ีสดุเพื่อใหเ้กิดต้นทนุท่ีต�าสดุ และมี

การติดตามนโยบายดอกเบี้ยของทางการและของตลาดโลก

อยา่งใกล้ชดิเพื่อเปน็ขอ้มลูประกอบการบรหิารความเสีย่งอยา่ง

มปีระสิทธิภาพ

4.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้มี

สภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาวงเงินกู้เงิน

ทุนหมุนเวียนให้พอเพียงกับความต้องการในการเติบโตของ

บริษัท นอกจากน้ันบริษัทยังมีการวางแผนการบริหารกระแส

เงินสด (Cash flow Management) ล่วงหน้าเพื่อให้มีการใช้

เงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และมีค่าใช้จ่าย

ทางการเงินต�าสุด

5. ความความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 
(Compliance Risk Management)

บริษัทมีความตระหนักอย่างมากถึง ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

เน่ืองจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่

ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับต่าง ๆ รวมถึงข้อ

บังคับเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม กฎและระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับ

ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และข้อบงัคับอ่ืน ๆ ท่ี

ก�าหนดไว้เพื่อปกป้องพนักงานจากผลกระทบของ การปฏิบัติ

งานขององค์กร บรษัิทจึงจัดใหม้กีารติดตามการเปล่ียนแปลงกฎ

ระเบยีบต่างๆอยา่งใกล้ชดิ เพื่อศกึษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

ต่อการด�าเนินงานของบรษัิทท้ังในปจัจุบนั และอนาคต และ ลด

ความผดิพลาดและสูญเสยีท่ีอาจเกิดขึ้นต่อองค์กร


