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สารประธาน 
 
  บริ ษั ท  สต า ร์ค  ค อ ร์ เ ป อ เ ร ชั่ น  จ า กั ด  ( มหา ชน )  (“STARK” )  ถื อ เ ป็ นน้อ ง ใหม่  ที่ เ พิ่ ง ก้ า ว เ ข้า สู ่
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคมปี 2562 ดว้ยธุรกิจการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่ง
บรษัิทยอ่ยที ่STARK ทีถื่อหุน้อยู ่99.28 % คือ บรษัิท เฟล้ปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“PDITL”) และ 
ถือเป็นบริษัทย่อยที่ขบัเคลื่อนธุรกิจหลกัให ้STARK  โดย PDITL เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั ผลิตและจ าหน่าย
สายไฟฟา้ และสายเคเบิล้ รายใหญ่อนัดบัตน้ๆ ในประเทศไทย จากประสบการณอ์นัแข็งแกรง่ และยาวนานกวา่ 40 ปี ของ 
PDITL เมื่อ STARK เขา้ไปถือหุน้ และกา้วเขา้สูต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท าใหเ้ป็นที่จบัตามองของนกัลงทนุเป็น
อยา่งยิ่ง   

 ในปี 2562 ที่ผ่านมา แมภ้าวะเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศจะผนัผวน ทกุธุรกิจไดร้บัผลกระทบจาก
พิษเศรษฐกิจที่ตกต ่าจนท าใหบ้างธุรกิจตอ้งชะลอตวัลง แต่ STARK ยงัคงเดินหนา้ธุรกิจดว้ยการเขา้ซือ้กิจการของ บริษัท 
อดิสรสงขลา จ ากัด (“อดิสร”) ซึ่งประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นทรัพยากรบุคคล (Manpower Services) และบริการดา้น
วิศวกรรม (Engineering Services) ซึง่การเขา้ซือ้กิจการของ “อดิสร” ช่วยเสรมิทพัให ้STARK แข็งแกรง่มากยิ่งขึน้ 

 ส าหรับปี  2563 นี ้ ตั้งแต่ช่ วงต้นปี  ทั่ ว โลกต้อง เผชิญกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเ ชื ้อไวรัส 
 Covid-19 ซึ่งซ  า้เติมเศรษฐกิจใหซ้บเซาลงยิ่งขึน้กว่าในปี 2562 แต่ STARK ยงัคงยืนหยดัพฒันาผลิตภณัฑ ์และบริการ 
รวมถึงการขยายธุรกิจ อย่างตอ่เนื่อง ซึ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา STARK และบริษัทยอ่ยไดเ้ขา้ลงทนุในสาธารณรฐัสงัคม
นิยมเวียดนาม โดยการเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดของ Thinh Phat Cables Joint Stock Company (“Thipha Cables”) และ Dong 
Viet Non-Ferrous And Plastic Joint Stock Compay ( “Dovina”) ท าใหเ้มื่อ PDITL รวมกบั Thipha Cables และ Dovina 
เราจึงเป็นผูผ้ลติสายไฟและสายเคเบิล้อนัดบัตน้ ของอาเซียน  

  ผมในฐานะประธานกรรมการ ตัวแทนของผูบ้ริหาร และพนักงานของ STARK ทุกคน ขอใหส้ญัญาว่า เราจะ
ด าเนินธุรกิจดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั เพื่อใหผ้ลการด าเนินการงาน ไดผ้ลตอบแทนคุม้ค่า และผลประโยชนส์งูสดุ
กลบัคืนสูผู่ถื้อหุน้ทกุทา่น ใหส้มกบัวิสยัทศันข์องเรา “To be ultra-competitive in everything we do” สรา้งความไดเ้ปรยีบ
อยา่งยิ่งยวดเชิงการแขง่ขนั ในทกุสิง่ที่เราท า 
 
 

 
 

ลงช่ือ    -นายชนนิทร ์เยน็สดุใจ- 

(นายชนินทร ์เย็นสดุใจ) 

ประธานกรรมการ 
บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
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การประกอบธุรกิจ 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK” หรือ “บริษัท”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น 

(Holding Company) และมีบรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกั คือ บรษัิท เฟล้ปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(“PDITL”) โดย PDITL ไดเ้ริ่มก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 4 มิถนุายน 2511 และด าเนินการผลิตครัง้แรกที่โรงงานส าโรง โดยเริ่มแรก 
PDITL เป็นบริษัทรว่มทนุระหว่างบริษัทผูผ้ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ภายในประเทศไทยและกลุ่มบริษัท Phelps Dodge แห่ง
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่กลุม่บรษัิท Phelps Dodge แหง่ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประกอบธุรกิจเหมืองแรท่องแดงรายใหญ่ใน
อเมรกิา ก่อตัง้ขึน้ในปี 2377 รวมเป็นระยะเวลามากกวา่ 180 ปี 

ในปี 2530 PDITL ไดร้ว่มจดัตัง้บรษัิท ไทย คอปเปอร ์รอ็ด จ ากดั (“TCR”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 20.00 ของจ านวนหุน้
สามญัที่ออกและช าระแลว้ ซึง่เป็นบรษัิทรว่มทนุระหวา่ง PDITL และผูป้ระกอบการผลติและจ าหนา่ยสายเคเบิลไฟฟา้รายอื่น
ในประเทศไทย โดย TCR ด าเนินธุรกิจใหบ้รกิารหลอมและรดีสายลวดทองแดงใหก้บักลุม่ผูป้ระกอบการผลติสายไฟฟา้ 

ในปี 2558 กลุม่บรษัิท Phelps Dodge แหง่ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดม้ีการขายเงินลงทนุในตา่งประเทศ และบรษัิท 
ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จ ากัด (“TAH2”) ซึ่งผูถื้อหุน้หลกัคือ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคุณ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของ PDITL ในสดัส่วนรอ้ยละ 
75.66 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและช าระแลว้ของ PDITL ในขณะนัน้ และไดเ้ปลีย่นแปลงคณะกรรมการและผูบ้รหิารของ 
PDITL เป็นผูบ้ริหารสญัชาติไทยทัง้หมดในปีดงักล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม PDITL ยงัคงรกัษาบุคลากรที่มีประสบการณ ์
ความรูแ้ละความเช่ียวชาญในธุรกิจสายไฟไว ้รวมทัง้พฒันาบคุลากรเดิมและบคุลากรใหมใ่หก้า้วทนักบัเทคโนโลยีอยูเ่สมอ 

ปัจจุบนั PDITL เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสายไฟหลากหลายชนิดสูต่ลาดโลก โดยมีเครือข่ายธุรกิจเช่ือมโยงกบัฐาน
การผลติและส านกังานในภมูิภาคตา่งๆ เช่น ทวีปอเมรกิา ทวีปเอเชียและทวีปแอฟรกิา เป็นตน้ โดยผลติภณัฑข์อง PDITL ถือ
เป็นสว่นประกอบที่ส  าคญัในอตุสาหกรรมอื่น เช่น อสงัหาริมทรพัย ์ก่อสรา้ง ปิโตรเคมี ตลอดจนอปุกรณส์ าหรบัการสื่อสาร
และโทรคมนาคม เป็นตน้ โดยโครงการที่ส  าคญัในอดีตที่ PDITL เป็นผูจ้  าหน่าย และบริการ ไดแ้ก่ อาคารมหานคร อาคาร
เทอรม์ินลั 21 โคราช อาคารไอดีโอ สามย่าน อาคารไบเทค 2 อาคารที่มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั บางนา โครงการสถานีไฟฟา้
ยอ่ยรว่มกบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค และโครงการสถานีไฟฟา้ยอ่ยที่เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย เป็นตน้ 

 
1.2 วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายการด าเนินงาน 

STARK มีเป้าหมายการพฒันาองคก์รทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตเพื่อความส าเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย 
STARK เลง็เห็นถึงการแขง่ขนัท่ีอาจเพิ่มสงูขึน้ จากทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ STARK จึงมุง่เนน้การวิจยัพฒันา
ผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนาบุคลากรให้มีความพรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม รวมถึงการศึกษา
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ท่ีสามารถสนบัสนนุธุรกิจหลกัใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งยั่งยืน  

PDITL เป็นผูน้  าเทคโนโลยีทางดา้นการผลติสายไฟฟา้และสายเคเบิลอนัดบั 1 มุง่เนน้ใหค้วามส าคญัดา้น คณุภาพ
และความปลอดภยั ซึง่จะสง่ผลใหผ้ลติภณัฑม์ีประสทิธิภาพสงู เป็นท่ียอมรบัทัง้ภายในประเทศไทยและตา่งประเทศทั่วโลก 

วิสยัทศัน ์
“To be ultra-competitive in everything we do”  
สรา้งความไดเ้ปรยีบอยา่งยิ่งยวดเชิงการแขง่ขนั ในทกุสิง่ที่เราท า 
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1.3 พัฒนาการที่ส าคัญของ STARK 

STARK (เดิมช่ือ บริษัท สยามอินเตอรม์ลัติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“SMM”)) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2533 ดว้ยทนุจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 10,000 หุน้ ที่มลูคา่หุน้ละ 100 บาท หลงัจากนัน้ในปี 2546 ไดแ้ปรสภาพจากบริษัท
จ ากัด เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และในปี 2562 STARK เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ์”)  พรอ้มเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครัง้แรกดว้ยทนุจดทะเบียน 240,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 240,000,000 
หุน้ ที่มลูค่าหุน้ละ 1 บาท ต่อมาเมื่อวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของ SMM (ช่ือเดิมของ STARK) ครัง้ที่ 
5/2561 มีมติที่ส  าคญัในการปรบัโครงสรา้งกิจการและมติที่เก่ียวขอ้งดงันี ้

 มติอนุมตัิใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการปรบัโครงสรา้งกิจการของ  STARK โดยการโอน
กิจการเดิมบางส่วน ซึ่งไดแ้ก่ กิจการหนงัสือต่างๆ กิจการผลิตรายการทางโทรทศันแ์ละวิทย ุกิจการซือ้ขาย
สิทธ์ิถ่ายทอดสดทางโทรทศัน ์ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพอ่ื์นในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
ทรพัยส์ิน หนีส้ินเฉพาะส่วนที่เป็นหนีท้างการคา้ หนีเ้งินกูอ้ื่นใดที่ไม่ติดเง่ือนไขของธนาคารและเจา้หนีห้รือ
สถาบนัการเงิน และบคุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบักิจการดงักลา่วทัง้หมด ใหแ้ก่บริษัทย่อยที่จะตัง้ขึน้ใหม่เพื่อรบั
โอนธุรกิจเดิมดงักลา่ว 

 มติอนมุตัิใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดตามแผนการรบัโอน
กิจการทัง้หมดระหว่าง STARK กบั TAH2 รวมถึงการเขา้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด ขอ้ตกลงและสญัญา
อื่นๆ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก TAH2 ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่ง
สนิทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 มติอนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของ STARK จ านวน 80,757,550 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 403,968,555 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 323,211,005 บาท โดย
การตดัหุน้สามญั จ านวน 80,757,550 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 มติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  STARK จ านวน 
22,500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 323,211,005 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
22,823,211,005 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 22,500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท โดยแบง่เป็น  
(1) จ านวนไมเ่กิน 21,500,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อใชช้ าระเป็นคา่ตอบแทนส าหรบั

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่ TAH2 และ  
(2) จ านวนไม่เ กิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่ง เป็นการเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใหแ้ก่ นายรีวิน เพทายบรรลือ และ/หรือ นิติ
บุคคลที่นายรีวิน เพทายบรรลือ ถือหุน้มากกว่ารอ้ยละ 99 และนายณัฐพงศ ์ศีตวรรตัน ์และ/หรือ นิติ
บคุคลที่นายณฐัพงศ ์ศีตวรรตัน ์ถือหุน้มากกวา่รอ้ยละ 99 

 มติอนุมตัิใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
22,500,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.60 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวม 
13,500,000,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยแบง่เป็น 
(1) การออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 21,500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ 

TAH2 เพื่อใชช้ าระเป็นคา่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด  
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(2) การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 1,000,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่  นาย
รีวิน เพทายบรรลือ และ/หรือ นิติบคุคลที่นายรีวิน เพทายบรรลือ ถือหุน้มากกวา่รอ้ยละ 99 และนายณฐั
พงศ ์ศีตวรรตัน ์และ/หรอื นิติบคุคลที่ นายณฐัพงศ ์ศีตวรรตัน ์ถือหุน้มากกวา่รอ้ยละ 99 

 มติอนมุตัิใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือย่อหลกัทรพัย ์และตราประทบั
บริษัท จากปัจจุบัน บริษัท สยามอินเตอร ์มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“SMM”) เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท 
สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“STARK”) 

โดยมติดังกล่าวข้างต้น STARK ได้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2562 ในวันที่   
11 เมษายน 2562 และในท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิมติทัง้หมดตามที่เสนอขา้งตน้ 

ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกิจการในครัง้นี ้STARK จะรบัโอนกิจการทัง้หมดของ TAH2 และเขา้ถือหุน้ PDITL ใน
สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 99.28 ซึง่ PDITL จะถือเป็นบรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกั ดงันัน้เพื่อพิจารณาพฒันาการท่ีส าคญั
ในการด าเนินธุรกิจของ STARK สามารถอา้งอิงพฒันาการท่ีส าคญัของ PDITL ไดด้งันี ้

 

ปี เหตุการณ ์

2511 - PDITL ได้ถูกก่อตั้งขึน้ด้วยทุนจดทะเบียน 44,000,000 บาท เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหนา่ยสายไฟฟา้และสายเคเบิลไฟฟา้ โดยเริม่ด  าเนินการผลติที่โรงงานส าโรงเป็นแหง่แรก 

2530 - PDITL ร่วมจัดตัง้บริษัท ไทย คอปเปอร ์ร็อด จ ากัด (“TCR”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของ
จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ รว่มกบัผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายสายเคเบิลไฟฟา้ราย
อื่น เพื่อด าเนินธุรกิจใหบ้รกิารหลอมและรดีสายลวดทองแดง 

2535 - PDITL ยา้ยฐานการผลติจากโรงงานส าโรงมาที่โรงงานบางพลี 

2536 - PDITL เริ่มสายการผลิต Vertical Continuous Vulcanization (VCV) หรือการหุม้ฉนวนแบบ
แนวดิ่งที่โรงงานบางพลี โดยในปัจจุบนั PDITL เป็นผูผ้ลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศที่
น  าเทคโนโลยี VCV มาผลติสายไฟ ซึง่เทคโนโลยีดงักลา่วสามารถผลติสายไฟฟา้แรงสงูพิเศษ 
(Extra High Voltage : EHV) ไดส้งูสดุ 245 kV 

2538 - PDITL ไดร้บัการรบัรองมาตราฐานระบบการจัดการดา้นคุณภาพ ISO 9001 จากสถาบนั 
British Approvals Service for Cables (BASEC) เป็นบรษัิทแรกในประเทศไทย 

2542 - PDITL ขยายฐานการผลิต โดยจัดตัง้โรงงานเพิ่มเติมที่จังหวดัระยอง เพื่อรองรบัการผลิต
สายไฟขนาดเล็ก และโรงงานดังกล่าวไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบนั 
DQS Underwriters Laboratories (“UL”) 

2543 - PDITL ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นคณุภาพ ISO 9001 จาก ULและ จาก
สถาบนัรบัรองมาตรฐาน ISO (“MASCI”) และยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 จากสถาบนั DQS UL 

2544 - โรงงานของ PDITL ที่บางพล ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
OHSAS 18001:1999 จากสถาบนั UL 
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ปี เหตุการณ ์

2545 - โรงงานของ PDITL ที่บางพลแีละที่จงัหวดัระยอง ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 
จากสถาบนั DQS UL และสถาบนั MASCI 

2546 - โรงงานของ PDITL ที่จังหวัดระยอง ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 
18001 จากสถาบนั DQS UL 

2548 - PDITL ไดร้บัรางวลัชนะเลิศ Chairman’s Award ประจ าปี 2548 ในดา้นความปลอดภยัและ
อาชีวอนามัย ประเภทโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบใหแ้ก่บริษัทที่มีสถิติความ
ปลอดภยัเป็นเลศิ 

2552 - PDITL ไดร้บัรางวลัผูร้กัษามาตรฐานดีเดน่จากส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

2556 - โรงงานที่ระยองของ PDITL ไดร้บัการรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบตัิการทดสอบ Flame 
Test ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

2558 - กลุ่มบริษัท Phelps Dodge แห่งประเทศสหรฐัอเมริกา ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งการลงทนุใน
ต่างประเทศ TAH2 จึงไดเ้ขา้ซือ้กิจการ PDITL โดยมีสดัสว่นการถือหุน้เริ่มแรกเทา่กบัรอ้ยละ 
75.66 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 

- PDITL มีการเปลีย่นแปลงคณะผูบ้รหิารเป็นสญัชาติไทยทัง้หมด 

2560 - PDITL เริม่ใหบ้รกิาร High Voltage Mobile Testing Unit หรอื Mobile AC Resonance On-
Site Test เพื่อใหบ้ริการทดสอบระบบสายไฟฟ้าแรงดนัสงูดว้ยมาตราฐานระดบัสากล แบบ
ใหบ้รกิารถึงสถานท่ี (On-Site Services) ซึง่เป็นเครือ่งแรกในประเทศไทย 

2561 - เมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ PDITL ครัง้ที่ 1/2561  มีมติพิเศษ
อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 44,000,000 บาท เป็น 400,000,000 บาท โดยคิดเป็นการ
ออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 356,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท 

- TAH2 เพิ่มสดัสว่นการถือหุน้ใน PDITL เป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 99.28 ของจ านวนหุน้ท่ี
ออกและช าระแลว้ 

2562 - เมื่อวนัที่ 27 มิถนุายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของ PDITL ครัง้ที่ 3/2562  มีมติอนมุตัิ
การแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
1.  ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  ม.ล. พิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายกศุล  สงัขนนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 

เมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 2562 STARK ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ให้เสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั  

เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 STARK ไดร้บัอนมุตัิจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการพิจารณาค าขอใหร้บัหลกัทรพัยใ์หม่
ที่เขา้ข่ายเป็นการจดทะเบียนโดยออ้ม (Backdoor Listing) เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไดร้ับ
เอกสารแสดงความจ านงไมม่ีความประสงคจ์ะซือ้หุน้เพิ่มทนุจดทะเบียนแบบเฉพาะเจาะจงจากนายณฐัพงศ ์ศีตวรรตัน์ 
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เรื่องการพิจารณารบัหลกัทรพัยใ์หม่ของบริษัท และรบัหุน้สามญัของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

เมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 STARK ไดร้บัช าระคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 22,166,666,666 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.60 บาทต่อหุน้ ทัง้สิน้เป็นเงินรวม 13,300,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นการรบัช าระ
โดยการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ TAH2 มลูคา่ 12,900,000,000 บาท และการรบัช าระเป็นเงินสดมลูคา่ 400,000,000 บาท
จากบคุคลในวงจ ากดั 

 ในการนี ้STARK ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของบริษัท จากเดิมจ านวน 323,211,005 บาท เป็น 
22,489,877,671 บาท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เรยีบรอ้ยแลว้ 

เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2562 STARK ที่ประชุมคณะกรรมการของ SMM (ช่ือเดิมของ STARK) ครัง้ที่ 9/2562 มีมติ
ที่ส  าคญั ดงันี ้

 มติรบัทราบการลาออกของกรรมการบรษัิท และมติแตง่ตัง้กรรมการของบรษัิท  

ในการนี ้คณะกรรมการบรษัิทภายหลงัการเปลีย่นแปลง มีดงันี ้
1. นายชนินทร ์ เย็นสดุใจ   ประธานกรรมการ 
2. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคณุ  กรรมการ 
3. นายชินวฒัน ์ อศัวโภคี   กรรมการ 
4. นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ  กรรมการ 
5. นางธญัญรตัน ์ สทิธ์ิธนาวิธาน  กรรมการ 
6. ดร. ทรงภพ  พลจนัทร ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. ม.ล. พิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายกศุล  สงัขนนัท ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 มติอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและจ านวนกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
กรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ใหมแ่ละสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 32.  

 มติอนมุตัิแต่งตัง้นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ เขา้ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท นบัแต่วนัที่ 10 กรกฏาคม 
2562 รวมถึงเป็นผูม้ีอ  านาจในการรายงานสารสนเทศหรือเปิดเผยขอ้มูลที่ส  าคญัตามที่ก าหนดโดยตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

 มติอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมที่ตัง้ส  านกังานสาขาของบริษัท โดยเพิ่มเติมที่ตัง้ส  านกังานสาขาของบริษัทจ านวน  
1 แห่ง ได้แก่ “เลขที่  518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร” 

 มติอนมุตัิโครงสรา้งองคก์รของบรษัิท และแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผูบ้รหิารของบรษัิท 
1. นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ  ประธานเจา้หนา้บรหิารฝ่ายการเงิน 
3. นายกิตติศกัดิ ์ จิตตป์ระเสรฐิงาม  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด 
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4. นายพิเชษฐ์ โลห่ช์นะจิต  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายเทคโนโลยี 
5. นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบคุคล (รกัษาการ) 
6. นายเสร ี  ยทุธนาวราภรณ ์  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ (รกัษาการ) 

 มติอนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และการก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีรายนาม ดงัตอ่ไปนี ้
1. นายกศุล  สงัขนนัท ์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. ม.ล.พิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นายชินวฒัน ์ อศัวโภคี   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

 เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2562 STARK ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท ตราประทบัของบรษัิท และ
แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงช่ือบริษัทและตราประทบัของบรษัิท 
ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เรยีบรอ้ยแลว้ 

 เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดด้  าเนินการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท และช่ือย่อหลกัทรพัย ์จาก 
บริษัท สยามอินเตอรม์ัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) (ช่ือย่อหลักทรัพย ์“SMM”) เป็น บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์“STARK”) 

 เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดด้  าเนินการปรบัยา้ยจากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เป็นกลุ่ม
สนิคา้อตุสาหกรรม และปรบัยา้ยจากหมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ ์เป็นหมวดธุรกิจวสัดอุตุสาหกรรมและเครือ่งจกัร 

เมื่อวนัท่ี 15 สงิหาคม 2562 STARK ไดด้  าเนินการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิท เอสเอ็มเอ็ม พลสั จ ากดั ใหแ้ก่บรษัิท 
เดอะ เบสท ์บุ๊คส ์จ ากดั เป็นมลูคา่เทา่กบั 350,000,000 บาท เรยีบรอ้ยแลว้ 

เมื่อวนัท่ี 16 สงิหาคม 2562 นางธญัญรตัน ์สทิธ์ิธนาวิธาน ไดล้าออกจากจ าแหนง่กรรมการบรษัิท 
ในการนี ้คณะกรรมการบรษัิทภายหลงัการเปลีย่นแปลง มีดงันี ้

1. นายชนินทร ์ เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 
2. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคณุ กรรมการ 
3. นายชินวฒัน ์ อศัวโภคี กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบรษัิท 
5. ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. ม.ล. พิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
    คา่ตอบแทน 
7. นายกศุล สงัขนนัท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ 
   พิจารณาคา่ตอบแทน 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของ STARK ครัง้ที่ 3/2562 มีมติที่ส  าคัญในการลดทุน 
จดทะเบียนบรษัิท ลดมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ลดจ านวนกรรมการ แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ และแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษัิท 
ดงันี ้
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 มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจ านวน 
333,612,099 บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 24,626,422,010 บาท เป็น 24,292,809,911 บาท โดยการตดั
หุน้สามญัที่ยงัไมไ่ดจ้ าหนา่ยออกจ านวน 333,333,334 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึง่เป็นหุน้สามญัที่
ออกเพื่อรองรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) และ
หุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายออกจ านวน 278,765 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุน้สามญัที่
เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการจัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
การลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

 มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจ านวน 
9,960,052,064 บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 24,293,088,676 บาท เป็น 14,332,922,319 บาท และจาก
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 22,489,877,671 บาท เป็น 13,269,027,826 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมลู
ค่าที่ตราไวข้องหุน้ จากเดิมมลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 0.59 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสม
ของบริษัทโดยมีจ านวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 22,489,877,671 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิลดจ านวนกรรมการของบรษัิทลงจาก 12 คน เป็น 9 คน 
 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษัิท 

เมื่อวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 STARK ไดจ้ดทะเบียนยา้ยที่ตัง้ส  านกังานใหญ่จาก เลขที่ 459 ซอยลาดพรา้ว 48 ถนน
ลาดพรา้ว แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เป็น เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนน
เพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2562 STARK ไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 1,322,932,240 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.00 บาทตอ่หุน้ ทัง้สิน้เป็นเงินรวม 1,322,932,240 บาท จากผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท
ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

 ในการนี ้STARK ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของบริษัท จากเดิมจ านวน 22,489,877,671 บาท 
เป็น 23,812,809,911 บาท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เรยีบรอ้ยแลว้ 

เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการของ STARK ครัง้ที่ 5/2562 มีมติที่ส  าคญั ดงันี ้

 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขตวัเลขการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท โดย
การตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายออก จ านวน 333,612,099 บาท และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขตวัเลขการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท โดย
การเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตวัเลขลดทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิท หลงั
การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ จากทนุจดทะเบียนจ านวน 
24,292 ,809 ,911 บาท เ ป็น 14,332 ,757 ,847.49 บาท และจากทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
23,812,809,911 บาท เป็น 14,049,557,847.49 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ จากเดิม
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มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.59 บาท และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ 
ลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดระหวา่งบรษัิทฯ และ
บรษัิท พินวีล 2 จ ากดั รวมถึงการเขา้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด สญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดดงักลา่ว ซึง่เป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการที่เก่ียวโยงกนั และ
ใหค้งหนีเ้งินกูย้ืมระยะยาวที่คงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เมื่อวนัท่ี 21 ตลุาคม 2562 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2562 มีมติที่ส  าคญัดงันี ้

 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจ านวน 333,612,099 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
24,626,422,010 บาท เป็น 24,292,809,911 บาท โดยการตัดหุน้สามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายออกจ านวน 
333,333,334 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุน้สามญัที่ออกเพื่อรองรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออก
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) และหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหนา่ยออกจ านวน 
278,765 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุน้สามญัที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

 มีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจ านวน 9,960,052,064 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
24,293,088,676 บาท เป็น 14,332,922,319 บาท และจากทนุจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 22,489,877,671 
บาท เป็น 13,269,027,826 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ จากเดิมมลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทโดยมีจ านวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 
22,489,877,671 หุน้ และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

 มีมติอนมุตัิลดจ านวนกรรมการของบรษัิทลงจาก 12 คน เป็น 9 คน 
 มีมติอนมุตัิอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษัิท 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2562 มีมติอนุมัติการซือ้และรบัโอนกิจการ
ทัง้หมดระหวา่งบรษัิท และบรษัิท พินวีล 2 จ ากดั (“พินวีล 2”) รวมถึงการเขา้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด สญัญาอื่น ๆ และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดดงักลา่ว ซึง่เป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั และใหค้งหนีเ้งินกูย้ืมระยะยาวที่คงคา้งกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั รวมถึงหุน้สามญัจ านวน 109,998 หุน้ (มีมลูคา่ที่ตราไว้
หุน้ละ 1,000 บาท) ในบริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด (“อดิสร”) (คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ที่จดทะเบียนและช าระ
แลว้ของอดิสร) โดยบริษัทจะช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดเป็นเงินสดจ านวน 1,550,000,000 บาท ใหพ้ินวีล 2 โดย 
อดิสรและกิจการที่เก่ียวขอ้งกันของอดิสรมีหนีเ้งินใหกู้้ยืมระยะยาวมีมูลค่าประมาณ 1,059,000,000 บาท โดยผูถ้ือหุน้
ของพินวีล 2 ตกลงที่จะด าเนินการใหกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนัช าระคืนหนีเ้งินกูย้ืมระยะยาวที่คงคา้งใหก้บัอดิสรจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 
500,000,000 บาท ส าหรบัหนีเ้งินกูย้ืมระยะยาวที่คงคา้งสว่นท่ีเหลือ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะช าระคืนหนีด้งักลา่วใหแ้ก่อดิสร
ภายในไตรมาสที่สองของปี 2563 โดยเมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2562 บรษัิทไดร้บัโอนกิจการดงักลา่วและจดทะเบียนเลกิพินวีล 2  

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 STARK ได้ด  าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจ านวน 
9,960,052,063.51 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 24,292,809,911 บาท เป็น 14,332,757,847,.49 บาท และลดทุน 
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จดทะเบียนช าระแลว้เป็นจ านวน 9,762,252,063.51 บาท จากทนุจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 23,812,809,911 บาท เป็น 
14,049,557,847,49 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ จากเดิมหุน้ละ 1.00 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 0.59 บาท 
โดยมีจ านวนหุน้คงเดิมเทา่กบั 23,812,809,911 หุน้ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เรยีบรอ้ยแลว้ 

เมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 2562 STARK ไดด้  าเนินการรบัโอนกิจการทัง้หมดจากพินวีล 2 ซึ่งไดแ้ก่ หุน้สามญัจ านวน 
109,998 หุน้ (มีมลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท) ในอดิสรเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ นอกจากนี ้พินวีล 2 ไดด้  าเนินการจดทะเบียน
เลิกบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรษัฎากรในสว่นที่เก่ียวกับ  
การโอนกิจการทัง้หมด และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการช าระบญัชีของพินวีล 2 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของ STARK ครัง้ที่ 7/2562 มีมติอนุมัติใหเ้สนอที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการซือ้หุน้ของ Thinh Phat Cables Joint Stock Company (“Thipha Cables”) และ Dong Viet 
Non-Ferrous metal and Plastic Joint Stock Company (“Dovina”) ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของสาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวียดนามในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของหุน้สามญัทัง้หมดของ Thipha Cables และ Dovina โดย STARK บรษัิทยอ่ย และ/หรือ
บริษัทย่อยของ STARK ที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ มีมูลค่าการซื ้อขายหุน้รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 240,000,000 เหรียญสหรฐั รวมถึง 
การเขา้ท าขอ้ตกลง สญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุดงักลา่ว (“ธุรกรรมการซือ้ขายหุ้น”) 

1.4 พัฒนาการที่ส าคัญของ STARK 
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2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้อง STARK ส าหรบังบการเงินงวดปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม ในปี 2561 และ 2562 และ สามารถ
จ าแนกไดด้งันี ้ 

รายการ 
ส าหรับงวดปี 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้รวม 12,007.50 100.00 11,759.67 100.00 
1. รายได้จากการขาย 10,420.00 86.78 10,149.58 86.31 
2. รายได้จากการให้บริการ 1,382.66 11.51 1,330.57 11.31 
3. รายได้ค่าเช่า 51.81 0.43 48.70 0.41 
4. ดอกเบีย้รับ 71.14 0.59 68.67 0.58 
5. ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ – สุทธิ 72.11 0.60 151.97 1.29 
6. รายได้อื่น 9.77 0.08 10.19 0.09 

 
2.2 ลักษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2.2.1 ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบลิ 

ผลิตภณัฑ ์

ผลติภณัฑส์ายไฟของ PDITL สามารถจ าแนกไดต้ามประเภทโดยสงัเขปได ้ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. สายไฟฟ้าส าหรับระบบการส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้า 

1.1 สายไฟฟ้าเปลือย 

1.2 สายแรงดันไฟฟ้าปานกลาง 

1.3 สายแรงดันไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษ 

2.  สายไฟฟ้าทั่วไป 

2.1 สายไฟฟ้าส าหรับอาคารทั่วไป 

2.2 สายแรงดันไฟฟ้าต ่า 

2.3 สายโทรศัพท ์

2.4 สายไฟฟ้าทนไฟและหน่วงไฟ 
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การให้บริการทดสอบสายไฟแรงสูงแบบเคลื่อนที ่

PDITL เป็นผูใ้หบ้ริการตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงสงูแบบเคลื่อนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) ตาม
มาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียว
ในประเทศ ที่ใหบ้ริการตรวจสอบคณุภาพสายไฟฟ้าแรงสงู ณ สถานที่ปฏิบตัิการจริง เช่น สถานีไฟฟ้าย่อยหรืออาคารของ
ลกูคา้ เป็นตน้ โดยการใหบ้รกิารดงักลา่ว จะสามารถช่วยตรวจสอบคณุภาพสายไฟฟา้แรงสงูที่ติดตัง้ในสถานที่ใหบ้รกิารนัน้ๆ 
ภายหลงัการติดตัง้หรอืก่อสรา้งเสรจ็สิน้แลว้ วา่มีการรั่วของไฟฟา้หรอืความผิดพลาดในโครงสรา้งสายไฟฟา้ที่อาจเกิดระหว่าง
การติดตัง้หรือก่อสรา้งหรือไม่ เพราะในขณะติดตัง้อาจมีการแตก หกั งอ ซึ่งอาจเกิดจากการลากสายไฟฟ้าในขณะติดตัง้จน
เกิดความเสยีหายภายในและ/หรอืภายนอกได ้พรอ้มทัง้สามารถระบพุิกดัโดยประมาณที่เกิดการรั่วและความผิดปกตินัน้  ๆ  ได ้
การทดสอบนีจ้ะช่วยใหล้กูคา้สามารถลดความเสีย่งตา่งๆที่อาจเกิดขึน้ภายหลงั เช่น การระเบิดของสายไฟและไฟฟา้แรงสงูรั่ว 
เป็นตน้ ท าใหล้กูคา้โครงการมั่นใจไดว้า่การติดตัง้สายไฟจะท าใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุและมีความปลอดภยักบัผูใ้ชไ้ฟฟา้  

 

 

 

 

รถทดสอบสายไฟฟา้แรงดนัสูงเคลือ่นที ่ตามมาตรฐาน IEC เทคโนโลยจีากประเทศเยอรมนั 

โครงการในอดตีที่ส าคัญ 

PDITL จ าหน่ายและใหบ้ริการดา้นสายไฟฟ้าใหแ้ก่โครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค การไฟฟ้านครหลวง ทีโอที ซีเมนส ์และ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นตน้ นอกจากนี ้PDITL ไดร้ว่มเป็น
สว่นหนึง่ของโครงการส าคญัทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ โดยการเป็นผูผ้ลติและจ าหนา่ยสายไฟฟา้ใหแ้ก่โครงการตา่ง ๆ 

 

1. โรงไฟฟา้แมเ่มาะ 
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2. พีทีที แอลเอ็นจี จดุรบัแก๊ส เฟส 2 ของกลุม่ปตท. 
(PTTLNG Receiving Terminal Expansion –  
Phase II) 

 

3. อาคารมหานคร    
(Mahanakhon) 

 

4. อาคารไบเทค 2 
(BITEC 2) 

 

5. อาคารมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั บางนา 
(ABAC Bangna) 
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6. อาคารเทอรม์ินลั 21 โคราช 
(Terminal 21 Korat)        

 

7. อาคารไอดีโอ สามยา่น 
(Ideo Q Sam Yan) 

 

8. โครงการสถานีไฟฟา้ยอ่ย 132 kV  
ที่เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย 
(132 kV Sub-station, Kolkata, India) 

 

9. บลพูอรต์ หวัหิน  
(Blueport Huahin) 
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การจัดหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ที่ตั้งของส านักงานและโรงงานผลิต 

ส าหรับการผลิตและการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายของ PDITL นั้น ส่วนหลักมาจากการด าเนินงานที่ 
ส านกังานใหญ่ ส านกังานสาขาและโรงงาน รวม 3 แหง่ ดงันี ้

1. ส านกังานใหญ่ /  
โรงงานบางพล ี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

ที่ตัง้ 159 หมู่ 10 ซ.บางปลา 24 (วดัราษฎรบ์ูรณะ) ถนนเทพารกัษ์ กม.17 บางปลา  
บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540  
ขนาดพืน้ท่ี 81 ไร ่2 งาน 3 ตารางวา 
โรงงานบางพลีไดม้ีการติดตัง้เตาหลอมวัตถุดิบอลูมิเนียม อย่างไรก็ตามการผลิต
ผลิตภัณฑท์ี่โรงงานบางพลีนั้น สามารถผลิตไดท้ัง้สายไฟฟ้าตัวน าอลูมิเนี ยมและ
สายไฟฟ้าตัวน าทองแดง โดยส่วนมากทางโรงงานบางพลีเน้นการผลิตสาย
แรงดนัไฟฟา้ปานกลางและสายแรงดนัไฟฟา้สงูและสงูพิเศษ 

2. ส านกังานสาขามณียา ที่ตัง้ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร  

3. โรงงานจงัหวดัระยอง ที่ตัง้ 9/9 หมู ่4 ต.นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 21180 
ขนาดพืน้ท่ี 85 ไร ่2 งาน 72 ตารางวา 
โรงงานจงัหวดัระยองไดม้ีการติดตัง้เตาหลอมวตัถดุิบทองแดง ซึง่โรงงานจงัหวดัระยอง
นีเ้นน้ที่การผลิตสายไฟฟ้าตัวน าทองแดง และส่วนมากด าเนินการผลิตสายไฟฟ้า
แรงดนัต ่าหรอืสายไฟฟา้ขนาดเล็ก เช่น สายไฟฟา้ใชภ้ายในอาคาร เป็นตน้ 

การผลิตหรือการจัดหาผลิตภณัฑเ์พือ่จ าหน่าย 

1. การวางแผนการผลิต 

เมื่อ PDITL ไดร้บัค าสั่งซือ้จากทางคู่คา้ที่เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑห์รือลกูคา้โครงการ PDITL จะน าค าสั่งซือ้

เขา้สูก่ระบวนการวางแผนการผลิต โดยพิจารณาจ านวนและประเภทผลิตภณัฑท์ี่มีค  าสั่งซือ้ เทียบกบัผลิตภณัฑท์ี่ผลิตเสรจ็

แลว้ในคลงัสนิคา้ หากไมเ่พียงพอ จะท าการวางแผนเพื่อผลติเพิ่มเติม 

ฝ่าย Cable Design & Development (CDD) เป็นผูด้  าเนินการออกแบบและพฒันาสายไฟฟ้า พรอ้มจดัท าคูม่ือ 

Manufacturing Guide (MG) โดยพิจารณามาตรฐานของสายไฟฟ้าแตล่ะประเภท ระบปุระเภทแผนทดสอบคณุภาพสนิคา้ 

(Quality Plan) ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของสายตวัน าทองแดงและสายตวัน าอลมูิเนียมภายหลงัการรีด จ านวนลวดตวัน า

ส าหรบัการตีเกลยีว และประเภทของพลาสติกที่ใชแ้ละความหนาเฉลีย่ของพลาสติกในการหุม้ 

ฝ่ายวางแผนจะวางแผนการผลิตโดยยดึจากคูม่อื MG เพื่อประมาณการปรมิาณวตัถดุิบแตล่ะประเภทท่ีตอ้งใชใ้น

การผลิตตาม Standard Usage ประมาณการตน้ทุนวัตถุดิบ และระบุประเภทและประมาณจ านวนเครื่องจักรที่ใช้งาน 

หลงัจากนัน้ จะน าขอ้มลูประมาณการดงักลา่วมาเปรียบเทียบกบัก าลงัการผลิตที่เหลืออยู่ในแต่ละช่วงเวลาของโรงงานบาง

พลีและโรงงานระยอง พรอ้มประสานงานไปยงัฝ่ายผลิตเพื่อกระจายค าสั่งการผลิตไปยงัแต่ละโรงงาน ตามก าลงัการผลติที่

เหลอือยูใ่นช่วงเวลานัน้ๆ 



บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)   
  

  15 

2. การสั่งซือ้วัตถุดิบ 

การสั่งซือ้วตัถดุิบส าหรบัการผลิตเพื่องานโครงการหรือการผลิตเพิ่มเติม ทางฝ่ายจดัซือ้จะได้รบัขอ้มลูประมาณ

การการใชว้ตัถดุิบแตล่ะประเภทจากฝ่ายวางแผน เพื่อน ามาพิจารณาตน้ทนุและเปรยีบเทียบผูข้าย (Supplier)  

วตัถดุิบส าคญัที่ถือเป็นสดัสว่นใหญ่ในการผลิตสายไฟฟ้านัน้ คือ ทองแดงและอลมูิเนียม ซึ่งลกัษณะทั่วไปของ

ผูข้ายวตัถดุิบประเภททองแดงและอลมูิเนียม คือ จะด าเนินการขายผ่านตลาดกลางของโลก หรือที่เรียกว่า London Metal 

Exchange (“LME”) ประเทศองักฤษ เป็นตลาดซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑล์ว่งหนา้ที่ราคาซือ้ขายจะเปลี่ยนแปลงตามกลไกอปุ

สงค์และอุปทาน  นอกจากนี ้ ผู้ซื ้อผู้ข ายจะมี กา รตกลงการส่ งมอบวัตถุดิ บและ ระยะ เ วลา ในกา รช า ร ะ  

คา่สนิคา้ ซึง่การก าหนดระยะเวลาในการช าระคา่สนิคา้ที่นานขึน้ อาจสง่ผลใหเ้กิดการค านวณอตัราดอกเบีย้ (Credit Term) 

เป็นสว่นหนึง่ของราคาวตัถดุิบได ้

3. กระบวนการผลิต  

ส าหรบักระบวนการผลิตจะใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 90 วัน ขึน้กับประเภทและความซับซอ้นของโครงสรา้ง

สายไฟฟ้า โดยกระบวนการผลิตสามารถจ าแนกได้เป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การหลอม การรีด การตีเกลียว และ 

การหุม้ ดงัรายละเอียดนี ้

3.1 การหลอม 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการหลอม ทองแดงแผ่น (Copper Cathode) ความบริสุทธ์ิรอ้ยละ 99.99 (LME 
Grade A) และกอ้นอลมูิเนียม (Aluminum Ingot) ความบรสิทุธ์ิรอ้ยละ 99.70 (EC Grade) โดยจะน าทองแดงแผน่หรือกอ้น
อลมูิเนียมเขา้เตาหลอมเพื่อเปลีย่นสถานะจากของแข็ง หลงัจากสถานะของทองแดงหรอือลมูิเนียมเปลีย่นเป็นของเหลวแลว้ 
จะถกูน าไปผา่นการขึน้รูปทนัที โดยจะถกูขึน้รูปเป็นเสน้ท่ีมีหนา้ตดัทรงเหลีย่มก่อน  

3.2 การรีด 

น าสายตวัน าทองแดงหรืออลมูิเนียมมารีดตามขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางที่ก าหนดส าหรบัแต่ละประเภท
ผลติภณัฑ ์หลงัจากนัน้ จะท าการทดสอบคณุภาพ (Quality Plan)  เช่น การน าไฟฟา้ ตรวจสอบความกลมและสภาพผิวของ
สายตวัน าทองแดงและตวัน าอลมูิเนียมตรวจสอบขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง ตามที่ก าหนดส าหรับสายไฟฟ้าแต่ละประเภท 
และตรวจสอบการยืด (Elongation) เป็นตน้ 

3.3 การตีเกลียว 

เมื่อผ่านกระบวนการรีดสายตวัน าทองแดงหรือตวัน าอลมูิเนียมตามขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางที่ตอ้งการ
แลว้ จะน าสายตวัน าดงักลา่วไปเขา้เครื่องตีเกลียว โดยผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทอาจใชจ้ านวนสายตวัน าไฟฟ้ าในปริมาณที่
ตา่งกนั เพื่อรบักระแสไฟฟา้ที่ตา่งกนัเช่นกนั เมื่อตีเกลยีวแลว้ยงัจะท าใหส้ายตวัน าสามารถยืดหยุน่และโคง้งอไดด้ีขึน้ดว้ย  
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PDITL จะท าการทดสอบคณุภาพตามแผน (Quality Plan) เช่น ความยืดของสายตวัน าหลงัเขา้ตีเกลยีว 
การวดัน า้หนกัตอ่เมตรของสายตวัน าหลงัเขา้เกลยีว ตรวจสอบความแนน่ ตรวจสอบทิศทางการตีเกลยีว ตรวจสอบการหยด
น า้ยาปอ้งกนัทองแดงด า เป็นตน้ 

3.4  การหุ้ม 

การหุม้สายไฟจะใช้เม็ดพลาสติก เช่น PVC หรือ XLPE เป็นตน้ ไปใส่ในเครื่องหุม้สายไฟที่ท  าการตัง้
อณุหภมูิที่เหมาะสม เพื่อใหเ้ม็ดพลาสติกละลาย โดยเม็ดพลาสติกนัน้ๆ อาจมีการใสแ่มส่ีตามคณุสมบตัิและการใชง้านของ
สายไฟแต่ละประเภท หลงัจากนัน้ จะน าสายตวัน าทองแดงหรือตวัน าอลมูิเนียมเขา้สูห่วัหุม้ ตวัเครื่องหุม้จะฉีดพลาสติกที่
ละลายแลว้หุม้รอบสายตวัน าที่บริเวณหวัหุม้ ซึ่งในบริเวณดงักลา่วนี ้สายตวัน าและฉนวนพลาสติกจะประสานกัน และน า
สายที่หุม้ฉนวนแลว้ผา่นน า้เพื่อผา่นการหลอ่เย็นใหพ้ลาสติกแข็งตวั 

นอกจากนี ้PDITL มีการน าเทคโนโลยี Vertical Continuous Vulcanization (VCV) มาใชใ้นกระบวนการ
หุม้ฉนวนขอสายไฟฟ้าแรงสงู โดยการหุม้นีเ้ป็นการหุม้แนวดิ่ง ไดถู้กออกแบบมาเพื่อใชหุ้ม้ฉนวน XLPE ส าหรบัสายไฟฟ้า
แรงดนัสงูโดยเฉพาะ เนื่องจากฉนวนของสายไฟฟ้าแรงดนัสงูมีขนาดใหญ่และมีน า้หนกัมาก จึงท าใหย้ากต่อการหุม้ฉนวน 
อีกทัง้ยงัมีปัญหาเรื่องแรงโนม้ถ่วงของโลกเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เพราะน า้หนกัของฉนวนจะหยอ่นคลอ้ยตามแรงโนม้ถ่วงของ
โลก  การหุม้ฉนวนดว้ยเทคโนโลยี VCV จะท าใหฉ้นวนของสายไฟอยู่ตรงศูนยก์ลาง ไม่เอียงไปดา้นใดดา้นหนึ่ง ซึ่งท าให้
สายไฟฟา้สามารถรบัแรงดนัไฟฟา้ไดส้งูสดุ 

 

   

 

 

เปรยีบเทยีบสายไฟฟา้แรงสูงทีผ่ลติดว้ยเทคโนโลย ีVCV (ซา้ย)  
และสายไฟฟา้แรงสูงทีไ่ม่ไดผ้ลติดว้ยเทคโนโลย ีVCV (ขวา) 

เมื่อการหุม้สายไฟเสรจ็สมบูรณแ์ลว้ จะมีขัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพก่อนการสง่ออกจากกระบวนการ
ผลิตโดยทดสอบรอ้ยละ 100 โดยบคุลากรในฝ่ายผลิต และตรวจสอบอีกครัง้จากทางฝ่าย QC เช่น ตรวจสอบโครงสรา้งของ
สายไฟฟ้า ตรวจสอบเสน้ผา่นศนูยก์ลางของสายไฟฟา้ การทดสอบการสญูเสียน า้หนกั จากน า้หนกัของเม็ดพลาสติกเริม่ตน้ 
เปรียบเทียบกับน า้หนักภายหลังการหุม้ ตรวจสอบความตา้นทานไฟฟ้า และการรั่วของไฟ ตรวจสอบฟองอากาศใน
สายไฟฟ้า ตรวจสอบสภาพผิวฉนวนและเปลือก และความหนาของสายไฟฟ้าหลงัหุม้ฉนวนและเปลือก ตรวจสอบทิศทาง 
ความกวา้งและความหนาของเทปที่หุม้ (ถา้มี) เป็นตน้ 

4. การทดสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์(Quality Control) 

PDITL ไดม้ีการทดสอบคณุภาพวตัถดุิบและผลติภณัฑใ์นหลายรูปแบบ ดงันี ้

 การวิเคราะหส์ว่นผสมทางเคมี (Chemical Composition) 
 การวิเคราะหส์ว่นผสมของโลหะ (Metal Analyzer) 
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 การทดสอบวสัดโุดยการวดัค่าพลงังานความรอ้นและอณุหภมูิของสารตวัอย่างเปรยีบเทียบกบัสาร
มาตรฐานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Differential 
Scanning Calorimeter) 

 การวิเคราะหห์าองคป์ระกอบทางโครงสรา้งเคมีของสารโดยใช้ความยาวคลื่นช่วงอินฟราเรด 
(Fourier Transform Infrared Spectrometer หรอื FT-IR) 

 การวิเคราะหค์วามเสถียรของวสัดเุมื่อไดร้บัความรอ้นโดยการวดัน า้หนกัของวสัดทุี่เปลี่ยนแปลงใน
แต่ละช่วงอุณหภูมิดว้ยเครื่องชั่งที่มีความไวสงู และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของสาร (Thermo 
Gravimetric Analyzer) 

 การทดสอบแรงดงึ (Tensile Strength Tester) 
 การทดสอบความหนืดของพลาสติก (Rheometer)                  
 การทดสอบอตัราการไหลของพลาสติก (Melt Flow Index Tester) 
 การทดสอบการเรง่อาย ุ(Aging Air Oven) 
 การทดสอบปรมิาณน า้ (Karl Fischer Titrator) 
 การทดสอบการทนไฟ หนว่งไฟและทนตอ่น า้ที่ช่วยดบัไฟภายในอาคาร (Fire Resistance Testing) 
 การทดสอบการทนตอ่แรงดนัฟา้ผา่แบบฉบัพลนั (Lightning Impulse Voltage Test) ของสายไฟฟา้

แรงดนัสงู โดยสามารถทดสอบไดส้งูสดุถึง 1,800 kV 
 

 

 

 

 

5. กระบวนการจัดเก็บ 

เมื่อสินคา้ที่ผลิตไดผ้่านกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพเรียบรอ้ยแลว้ ฝ่ายคลงัสินคา้และขนส่งจะรบั
มอบตามจ านวนที่ระบไุว ้รวมทัง้ด าเนินการหอ่ผลติภณัฑใ์หพ้รอ้มส าหรบัการขนสง่ตามเวลาที่ก าหนด 

 ทัง้นี ้การเคลือ่นยา้ยสนิคา้จะด าเนินการดว้ยรถโฟรค์ลฟิท ์ (Forklift) ตามขนาดของลอ้ที่สายไฟฟา้พนัอยู่
หรอืตามน า้หนกั ซึง่ผูข้บัรถดงักลา่วจะตอ้งผา่นการรบัรองและไดร้บัใบอนญุาตจากทางสว่นกลางของ PDITL ก่อน  

6. กระบวนการส่งมอบ 

PDITL มีการตรวจสอบสินคา้ก่อนท าการจดัสง่ โดยการจดัสง่ดงักลา่วไดม้ีการท าประกนัภยัความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้ระหว่างการส่งมอบสินคา้ และ PDITL ยังสามารถตรวจเช็คสถานะการขนส่ง รวมทัง้พิกัดของรถขนส่งทุกคันที่
ใหบ้รกิารดว้ยระบบ GPS เพื่อใหม้ั่นใจวา่ลกูคา้จะไดส้นิคา้ตามมาตรฐานและถกูสง่มอบตามวนัและเวลาที่ก าหนดไว ้ 
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ก าลังการผลิตและอัตราการใช้ก าลังการผลิต 

ประเภทตามวตัถุดบิหลกั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สายไฟฟ้าตัวน าทองแดง     

ก าลงัการผลติเตม็ตอ่ปี (เมตรกิตนั) 30,000 30,000 30,000 

ปรมิาณการผลติจรงิ (เมตรกิตนั) 17,670 20,314 23,118 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ (รอ้ยละ) 59 68 77 

สายไฟฟ้าตัวน าอลูมิเนียม    

ก าลงัการผลติเตม็ตอ่ปี (เมตรกิตนั) 18,000 25,000 25,000 

ปรมิาณการผลติจรงิ (เมตรกิตนั) 13,824 18,510 10,151 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ (รอ้ยละ) 77 74 41 

แหล่งที่มาของวัตถุดิบส าคัญ 
ในปี 2562 วตัถดุิบที่ทาง PDITL ใชใ้นการผลิต ประมาณรอ้ยละ 80 เป็นวตัถดุิบน าเขา้จากต่างประเทศผ่านทาง 

คู่คา้หรือตวัแทนรายใหญ่ภายในประเทศไทย ซึ่งส่วนมากเป็นผูข้ายทองแดงและอลมูิเนียม และประมาณรอ้ยละ 20 เป็น
วตัถดุิบจากภายในประเทศ โดยแหลง่ที่มาของวตัถดุิบหลกัที่ทาง PDITL ใชใ้นกระบวนการผลติสามารถจ าแนกออกไดต้าม
ประเภทวตัถดุิบ 2 ประเภท ดงันี ้

1. ตัวน าไฟฟ้า 

วตัถดุิบตวัน าไฟฟ้าที่ส  าคญั ไดแ้ก่ ทองแดงและอลมูิเนียม โดยราคาวตัถดุิบทัง้สองจะอา้งอิงราคาตลาดกลางที่ซือ้
ขายใน London Metal Exchange (“LME”) ประเทศองักฤษ ซึ่งสว่นใหญ่น าเขา้จากผูข้ายทองแดงและอลมูิเนียมรายใหญ่
จากตา่งประเทศตามมาตรฐานดงันี ้

ทองแดง  :  ความบรสิทุธ์ิรอ้ยละ 99.99 (LME Grade A)  
อลมูิเนียม  :  ความบรสิทุธ์ิรอ้ยละ 99.70 (EC Grade) 

2. ฉนวนไฟฟ้า 

ฉนวนไฟฟ้าที่ใชห้ลกั ไดแ้ก่ โพลีไวนิล คลอไรด ์(“Polyvinyl Chloride” หรือ “PVC”) โพลิเอทิลีน (“Polyethylene” 
หรือ  “PE”) และครอสลิงค์ โพลิ เอทิลีน  ( “Cross –Linked Polyethylene” หรือ  “XLPE”) โดย PDITL ได้จัดหาจาก
ผูป้ระกอบการภายในและภายนอกประเทศตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

1.1  ภาวะอุตสาหกรรม 

ตลาดสายไฟฟา้และสายเคเบิลทั่วโลกมีมลูคา่ 1.86 แสนลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืคิดเป็นประมาณ 5.93 ลา้น
ลา้นบาท ในปี 2560 โดยสถาบนัวิจยั Transparency Market Research และ Grand View Research คาดการณว์่าตลาด
สายไฟฟ้าและสายเคเบิลจะเติบโตเพิ่มขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 4.1 และ 6.4 ต่อปีตามล าดบั ในช่วง 2561 ถึง 2568 โดยการเติบโต
ดงักลา่ว จะท าใหม้ลูค่าตลาดอยู่ที่ 2.36 และ 3.13 แสนลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือคิดเป็น 7.52 และ 9.97 ลา้นลา้นบาท ในปี 
2568 ตามล าดบั ซึ่งปัจจยัสนบัสนนุการเติบโตของตลาดสายไฟฟ้าและสายเคเบิล เช่น การเพิ่มขึน้ของประชากรโลก การ
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ขยายตวัของเขตเมือง การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ความตอ้งการการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ่มสงูขึน้ในภาคครวัเรือนและภาค
ธุรกิจ และการเพิ่มการลงทนุในระบบโครงขา่ยส าหรบัสง่ไฟฟา้อจัฉรยิะแบบครบวงจร เป็นตน้  

ขอ้มลูทางสถิติในอดีตยงัไดแ้สดงการเติบโตของตลาดสายไฟฟา้และสายเคเบิล วา่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
กบัการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) สถาบนั International Monetary 
Fund (IMF) คาดมลูคา่การเติบโตของ GDP ทั่วโลกในปี 2562 อยูท่ี่รอ้ยละ 3.7 ซึง่ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN-
5) อนัไดแ้ก่ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์และสิงคโปร ์จะมีการเติบโตของ GDP เฉลี่ยที่รอ้ยละ 5.2 ในปี 
2562 โดยการคาดการณก์ารเติบโตดงักลา่วมีมลูคา่สงูสดุรองจากประเทศอินเดีย (รอ้ยละ 7.4) และสาธารณรฐัประชาชนจีน 
(รอ้ยละ 6.2) ดงันัน้ ตลาดสายไฟฟา้และสายเคเบิลในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัมโีอกาสในการขยายตวัเพิ่มขึน้จาก
ปัจจัยพืน้ฐานที่เก่ียวขอ้งเช่น การบริโภคของภาคครวัเรือนและภาคธุรกิจ การลงทุนจากภาคเอกชน และการลงทุนจาก
ภาครฐั เป็นตน้ 

นอกจากนี ้ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้ามีสว่นเก่ียวขอ้งหลกัในหลายภาคธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และระบบ
โทรคมนาคม ดงันัน้ปัจจยัดา้นกลไกตลาดที่อาจสง่ผลกระทบต่อ PDTIL จะเกิดขึน้ในอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ดว้ย
เหตนุีก้ารวิเคราะหภ์าวะอตุสาหกรรมที่มีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของ PDITL สามารถแสดงรายละเอียดได ้ดงันี ้

1.1.1 ภาวะอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

จากการเติบโตของประชากรทั่วโลก รวมทัง้ในประเทศไทย ท าใหเ้กิดการขยายตวัของเขตเมืองและความ
ตอ้งการการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากขึน้ในเขตเมืองใหม่ ทัง้เพื่อการด ารงชีพส าหรบัภาคครวัเรือนและการด าเนินกิจกรรมทาง
การคา้ส าหรบัภาคธุรกิจ ขอ้มลูจากแผนกวิจยัหลกัทรพัยก์รุงศรีอยธุยาระบวุ่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้
ภายในประเทศต่อปีเติบโตที่อตัรารอ้ยละ 3.5 ต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 1.1 เท่าของอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP 
Growth) ต่อปีในช่วงเวลาดงักลา่ว ทัง้นีม้ลูคา่ตลาดการผลิตสายไฟฟา้ภายในประเทศคาดว่าจะเติบโตไดม้ากกวา่อตัราการ
เติบโตของความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าภายในประเทศ เนื่องจากมีปัจจัยความตอ้งการ ใชไ้ฟฟ้าภายนอกประเทศที่มีแนวโนม้
เติบโตเพิ่มขึน้ดว้ยเช่นกนั โดยขอ้มลูจาก IEA (International Energy Agency) คาดการณว์่าความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในกลุม่
ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะเติบโตถึงรอ้ยละ 3.7 ต่อปี (ในช่วงปี 2559 – 2583) หรือคิดเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยทั่ว
โลก โดยสาเหตหุลกัมาจากการขยายตวัของเมือง การเพิ่มขึน้ของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และความตอ้งการใช้
ไฟฟา้ตอ่ประชากร 

ปัจจุบนักฟผ. ด าเนินกิจการดา้นพลงังานภายใตก้ารก ากับดูแลกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั โดย
ธุรกิจหลกัคือการผลิต จดัใหไ้ดม้า และจ าหน่ายพลงังานใหแ้ก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) 
ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก าหนดและประเทศใกลเ้คียง พรอ้มทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใตก้รอบ
พระราชบญัญัติ กฟผ. โดยกฟผ. ไดผ้ลิตไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าของกฟผ. ทัง้สิน้ 47 แห่ง รวมก าลงัการผลิต 16,071.13 เม
กะวตัต ์ไดแ้ก่ โรงไฟฟา้พลงัความรอ้น 3 แหง่ โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม 6 แหง่ โรงไฟฟา้พลงัน า้ 24 แหง่ โรงไฟฟา้พลงังาน
หมนุเวียน (ลม แสงอาทิตย ์ความรอ้นใตพ้ิภพ) 9 แหง่ โรงไฟฟา้ดีเซล 4 แหง่ และโรงไฟฟา้อื่น 1 แหง่ นอกจากนี ้กฟผ. ยงัรบั
ซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟา้เอกชนรายใหญ่ 12 ราย รวมก าลงัผลิต 14,948.50 เมกะวตัต ์และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก รวม
ก าลังผลิต 7,536.02 เมกะวัตต์ รวมทั้งรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศมาเลเซีย รวมก าลงัผลติ 3,877.60 เมกะวตัต ์
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นอกจากนี ้กฟผ. ด าเนินการจดัสง่ไฟฟา้ที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที่รบัซือ้จากผูผ้ลิตไฟฟา้รายอื่น
ผา่นระบบสง่ไฟฟา้ของกฟผ. ซึง่มีโครงขา่ยครอบคลมุทั่วประเทศ ที่ระดบัแรงดนั 500 กิโลโวลต ์230 กิโลโวลต ์132 กิโลโวลต ์
115 กิโลโวลต ์และ 69 กิโลโวลต ์เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าที่รบัซือ้โดยตรงจาก กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ซึ่งน าไป
จ าหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในประเทศต่อไป นอกจากนี ้กฟผ. ยงัจ าหน่ายไฟฟา้ใหก้ารไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบา้นดว้ย ไดแ้ก่ 
สปป.ลาว ด้วยระบบส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์ และประเทศมาเลเซีย ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง
กระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต ์

กฟผ.ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูแผนการขยายแหลง่ผลติไฟฟา้ตามแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟา้ของประเทศปี 2558 
– 2579 หรือ Power Development Plan (PDP) 2015 โดย ณ ปัจจุบัน กฟผ.ได้รับการอนุมัติก่อสรา้งโรงงานไฟฟ้าหลกั
ในช่วงปี 2562 – 2565 ทัง้สิน้ 7,390 เมกะวตัต ์ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน โรงไฟฟ้าพระนครใตท้ดแทน โรงไฟฟ้าวงั
นอ้ยทดแทน โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพา และโรงไฟฟ้าทดแทนพระ
นครใตท้ดแทน ซึ่งอยู่ในเขต 5 จังหวดั นอกจากนี ้กฟผ.ยงัมีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนอีก 2 โครงการ 
ในช่วงปี 2562 – 2563 ซึง่ไดแ้ก่ โครงการปรบัปรุงโรงไฟฟา้เขื่อนศรนีครนิทร ์และโรงไฟฟา้พลงัน า้บา้นจนัเดย ์ก าลงัการผลิต
รวมทัง้สิน้ 378 เมกะวตัต ์นอกจากแผนการการก่อสรา้งและพฒันาโรงไฟฟ้าทั่วประเทศแลว้นัน้ กฟผ.ยงัอยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการขยาย ปรบัปรุง และพฒันาระบบสง่ไฟฟ้าจ านวน 16 โครงการ ที่คาดว่าจะแลว้เสร็จในช่วงปี 2562 – 2576 
วงเงินลงทนุทัง้สิน้ประมาณ 328,970 ลา้นบาท โครงการระบบสง่ไฟฟา้ที่ไดร้บัอนมตุิแลว้ รอด าเนินการอีก 4 โครงการ คาด
วา่จะแลว้เสรจ็ในช่วงปี 2563 – 2567 มลูคา่วงเงินลงทนุประมาณ 37,486 ลา้นบาท และโครงการระบบสง่ไฟฟา้อีก 3 โครงที่
รอการอนมุตัิ ดว้งวงเงินโครงการประมาณ 10,000 ลา้นบาท ที่คาดวา่จะแลว้เสรจ็ในช่วงปี 2565 – 2567  

ก าลงัการผลติไฟฟา้ที่ใชอ้ยูใ่นระบบปัจจบุนั  

ขอ้มูลล่าสดุเดือนธันวาคม 2562 แสดงสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากกฟผ. จากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน และจาก
ภายนอกประเทศ อยูท่ี่รอ้ยละ 33.40 53.98 และ 12.62 ตามล าดบั 

1.1.2 ภาวะอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก 

การพฒันาทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยงัเกิดการกระตุน้การใชง้าน
พลงังานภายในโลกเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยการใชพ้ลงังานดงักลา่วเพื่อการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชากรโลก การ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่และการเขา้ถึงเทคโนโลยี ท าใหก้ารใชพ้ลงังานรูปแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองไดท้นัต่อความ
ตอ้งการใชง้านทั่วโลก นอกจากนี ้การผลิตพลงังานรูปแบบเดิมท าใหเ้กิดความเสี่ยงดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
และการเกิดก๊าซเรือนกระจก ดงันัน้การใชพ้ลงังานทางเลือกจึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในปัจจุบนั เช่น พลงังานไฟฟ้าที่เกิด
จากพลงังานแสงอาทิตย ์ชีวมวล ก๊าซชีวภาพและพลงังานลม เป็นตน้  

เอ็กซอนโมบิล (Exxon Mobil) คาดวา่การใชพ้ลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตยใ์นการผลิตกระแสไฟฟา้จะ
เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยขยายตวัประมาณรอ้ยละ 400 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้เป็นสามเท่าภายในปี 2583 ซึ่งจะช่วยใหล้ด
ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ี่เกิดจากการผลติไฟฟา้รูปแบบเดิมไดม้ากกวา่รอ้ยละ 30  

ส าหรบัในประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเซลลแ์สงอาทิตยไ์ทย คาดการณปี์ 2562 จะมีการลงทนุติดตัง้ 
Solar Rooftop หรือการเก็บพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาที่อยู่อาศัยในภาคธุรกิจและภาคครวัเรือน ประมาณ 700 ถึง 
1,000 เมกะวตัต ์คิดเป็นมลูค่าการลงทนุประมาณ 21,000 ถึง 30,000 ลา้นบาท เนื่องจากตน้ทนุการผลิตไฟฟ้าจาก Solar 
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Rooftop ยงัมีอตัราต ่ากว่าราคาไฟฟ้าขายปลีก จึงมีแนวโนม้ใหภ้าคธุรกิจท าการติดตัง้เพื่อลดภาระตน้ทุนดา้นนีม้ากขึน้ 
นอกจากนี ้เป้าหมายการผลิตไฟฟา้จากพลงังานทดแทนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558 
– 2579 (PDP2015) ระบสุดัสว่นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนจะอยู่ในช่วงรอ้ยละ 15 – 20 ภายในปี 2579 ซึ่งเติบโต
จากตวัเลขสิน้ปี 2557 ที่สดัสว่นรอ้ยละ 9.87  

โดยการขยายตัวของก าลังการผลิตพลังงานทางเลือก จะยังผลให้ความต้องการสายไฟฟ้าส าหรับส่ง
กระแสไฟฟ้าจากแหลง่ผลิตไฟฟ้าพลงังานทางเลือกไปเก็บหรือไปใชง้านเพิ่มสงูขึน้เช่นกนั โดยการเลือกสายไฟฟ้ามาเป็น
สว่นประกอบของระบบไฟฟ้านัน้ ถือเป็นสิ่งส  าคญัเช่นกนั ซึ่งสายไฟฟา้ที่เหมาะสม เช่น สายไฟฟ้าทองแดงเคลือบดีบกุ และ
ท าการหุน้ฉนวนใหส้ามารถทนความรอ้นไดส้งู เป็นตน้ สง่ผลใหบ้ริษัทที่ผลิตสายไฟ (รวมถึง PDITL) มีโอกาสทางธุรกิจเพิ่ม
มากขึน้ 

1.1.3 ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์

ภาคอสังหาริมทรัพยโ์ดยรวมมีมูลค่าตลาดคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 8 ของผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Price หรอื GDP) ซึง่มีสว่นส าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ ท าใหเ้กิดการหมนุเวียนของเม็ดเงินในระบบ
จ านวนมาก รวมทัง้เกิดการจา้งงาน การเพิ่มรายได ้และยงัเช่ือมโยงไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ธุรกิจก่อสรา้ง ธุรกิจวสัดุ
ก่อสรา้ง ธุรกิจเครือ่งใชไ้ฟฟา้ เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่การเติบโตของภาคอสงัหารมิทรพัยน์ีจ้ะช่วยใหเ้กิดความตอ้งการการใช้
งานสายไฟฟา้ส าหรบัอาคารเพิ่มขึน้ 

ภาวะการเติบโตของภาคอสงัหาริมทรพัยใ์นภาพรวมยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแสดงขอ้มูลภาวะ
อตุสาหกรรมภายใตภ้าคอสงัหารมิทรพัยเ์ป็น 4 ประเภทยอ่ยของอสงัหารมิทรพัยด์งันี ้

1.1.3.1  อสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารหรือส านักงานให้เช่า 

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารส านกังานใหเ้ช่ามีการกระจกุตวัอยูใ่นกรุงเทพหมานครและเขตปรมิณฑลกว่า
รอ้ยละ 80 ซึง่จะอยูใ่นบรเิวณศนูยก์ลางทางธุรกิจและใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร (Central business District หรอื CBD) 
ซึ่งเป็นที่ตัง้ที่ใกลแ้หล่งอ านวความสะดวก เช่น ศูนยก์ารคา้ โรงแรม ที่พกัอาศยัระดบับน การคมนาคม และระบบขนส่ง
สาธารณะ เช่นย่านสาทร สีลม และสุขุมวิทตอนตน้ เป็นตน้ โดยการลงทุนพัฒนาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทนีม้ักจะเป็น
ลกัษณะอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่ สามารถเสนอใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายหลาย และเจา้ของโครงการจะมีการจัดเตรียม
สาธารณปูโภคตา่งๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ชา่ เช่น ระบบไฟฟา้ ระบบปรบัอากาศ ลฟิต ์และที่จอดรถเป็นตน้ ปัจจบุนั 
ความต้องการพืน้ที่ส  านักงานนั้น มาจากทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งส  านักงานในประเทศไทย โดย  
Cushman & Wakefield และแผนกวิจยัหลกัทรพัยก์รุงศรีอยธุยาแสดงอตัราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) ในเขต CBD 
ของกรุงเทพมหานครอยู่ที่รอ้ยละ 92.4 ซึ่งอยู่ในระดบัที่สงูกว่าค่าเฉลี่ยอตัราการเช่าพืน้ที่ของเมืองอื่นในเขตเอเชียแปซิฟิก 
(รอ้ยละ 83.3) 

ธุรกิจอาคารส านกังานใหเ้ช่ายงัมีการขยายตวัไปในทิศทางที่ดี เกิดจากแรงหนนุการลงทนุระหวา่งประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน การเช่ือมโยงทางการคา้ และการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของไทย รวมทัง้ปัจจัยความคืบหนา้ของโครงการ
โครงสรา้งพืน้ฐานจากทางภาครฐั สง่ผลใหม้ีความตอ้งการการเช่าพืน้ท่ีส  านกังานเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากทัง้บรษัิทของไทย
และบรษัิทตา่งชาติที่เขา้มาเปิดสาขาภายในประเทศไทย โดยความตอ้งการนัน้เป็นผลสนบัสนนุใหเ้กิดอปุทานในอนาคตหรอื
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การก่อสรา้งอาคารส านกังานเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนี ้ยงัมีแนวโนม้การแข่งขนัของคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัคือ ธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ี
ส  านกังานรูปแบบ Co-Working Space ซึง่ด าเนินการใหเ้ช่าพืน้ท่ีเพื่อท างานหรอืประชมุงานพรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกขัน้
พืน้ฐาน และจากรายงานของ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด (CBRE) คาดการณ์โครงการอสงัหาริมทรพัยแ์บบ
ผสมผสาน (Mixed-use) ที่ผสมผสานการใชง้านเพื่อการอยู่อาศยั ศูนยก์ารคา้และส านกังานภายในอาคารเดียวกัน โดย
โครงการท่ีมีการเปิดเผยและคาดวา่การก่อสรา้งจะเสรจ็สิน้ในปี 2568 พืน้ท่ีรวมกวา่ 1 ลา้นตารางเมตร มีดงันี ้

 ปี 2563 จ านวน 2 โครงการ  
 ปี 2564 จ านวน 1 โครงการ  
 ปี 2565 จ านวน 1 โครงการ  
 ปี 2566 จ านวน 2 โครงการ  
 ปี 2568 จ านวน 6 โครงการ   

อา้งอิงแผนกวิจัยหลกัทรพัยก์รุงศรีอยุธยาระบุว่าภายในปี 2563 จะมีความตอ้งการการใชพ้ืน้ที่ส  านกังาน
ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเติบโตในช่วง 200,000 ถึง 250,000 ตารางเมตรต่อปี และจากรายงานอปุทาน
อาคารส านกังานที่ทั่วไปที่จะเกิดขึน้ในปี 2562 ถึง 2563 นัน้ คาดการณว์่าจะมีพืน้ที่อาคารส านกังานทั่วไป เพิ่มเติมอีกรวม
ทัง้สิน้ 334,000 ตารางเมตร ดงัรายละเอียดดา้นลา่งนี ้

 ปี 2562 จ านวน 3 โครงการ  พืน้ท่ี 79,000 ตารางเมตร 
 ปี 2563 จ านวน 10 โครงการ พืน้ท่ี 255,000 ตารางเมตร 

1.1.3.2  อสังหาริมทรัพยป์ระเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

อสงัหาริมทรพัยป์ระเภทรา้นคา้ปลีกสมยัใหม่นี ้ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ (Department Store) ดิสเคานส์โตร ์
(Discount Store/Hypermarket/Supercenter) ซู ป เปอร์มาร์เ ก็ต  (Supermarket) ร้านค้าสะดวกซื ้อ  (Convenience 
Store/Express/Mini Mart) และ รา้นคา้สินคา้เฉพาะอย่าง (Specialty Store) จากขอ้มูลโดยแผนกวิจัยหลกัทรพัยก์รุงศรี
อยุธยาไดแ้สดงขอ้มูลดา้นผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ว่า ตั้sงแต่ปี 2560 ผูป้ระกอบไดม้ีการลงทุนเปิดสาขาใหม่ 
ลงทนุขยายและปรบัปรุงสาขาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเปิดพืน้ท่ีคา้ปลกีใหมร่องรบัก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคที่ปรบัตวัดีขึน้ ตามการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกิจไทย ขอ้มูลเชิงสถิติระบุในปี 2560 พืน้ที่คา้ปลีกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึน้ 3.3 แสน
ตารางเมตร เทียบกบัปี 2559 ซึง่มีพืน้ท่ีที่เพิ่มขึน้เพียง 1.3 ตารางเมตร  

แนวโน้มอุตสาหกรรมของธุรกิจคา้ปลีกสมัยใหม่ถึงปี 2563 ทางแผนกวิจัยหลักทรัพยก์รุงศรีอยุธยาได้
คาดการณก์ารเติบโตอยูท่ี่อตัรารอ้ยละ 4 ถึง 6 ตอ่ปี ซึง่ไดแ้รงสนบัสนนุจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของไทยและก าลงัการซือ้
ภาคครวัเรือน อย่างไรก็ตามภาวะตลาดของรา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ยงัมีการแข่งขนัที่รุนแรงและมีแผนการเร่งขยายสาขาไป
เมืองรองมากขึน้เพื่อขยายฐานลกูคา้ โดยการลงทุนภายในประเทศนัน้ ผูป้ระกอบการแนวโนม้ขยายไปยงัพืน้ที่ที่ไดม้ีการ
ลงทุนระบบคมนาคมขนส่ง พืน้ที่เขตเศรษฐกิจ พืน้ที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และแนวขอบประเทศ
เช่ือมตอ่กบัประเทศเพื่อนบา้น  

1.1.3.3  อสังหาริมทรัพยป์ระเภทที่อยูอ่าศัย 
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จากขอ้มลู World Bank แสดงขอ้มลูอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัมีสดัสว่นสงูสดุประมาณ 2 ใน 3 ของ
มลูค่าอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย โดยธุรกิจอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทที่อยู่มีผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยห์ลกัคือ คนไทย 
เน่ืองจากประเทศไทยมีการบงัคบัใชก้ฎหมายการเขา้ซือ้และถือครองกรรมสทิธ์ิของชาวตา่งชาติไดเ้ฉพาะโครงการอาคารชุด 
และจะตอ้งถือครองไมเ่กินรอ้ยละ 49 ของพืน้ที่ขายทัง้หมดของอาคารชดุนัน้ สว่นอสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็นบา้นเดี่ยวและทาวน์
เฮา้ส ์ชาวตา่งชาติสามารถถือครองไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดัที่เขม้งวดมากกว่า 

ปัจจุบนัอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทที่อยู่อาศยัใหม่ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีมากกว่ารอ้ยละ 80 
เป็นโครงการที่พัฒนาโดยผูป้ระกอบการ ซึ่งผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบริษัทในเครือ
ครองสว่นแบ่งตลาดเกือบรอ้ยละ 80 ของจ านวนยนูิตและมลูค่าตลาดที่อยู่อาศยัเปิดใหม่ เนื่องจากมีความสามารถในการ
บรหิารตน้ทนุไดด้ีกวา่ผูป้ระกอบการรายกลาง-เลก็ เช่น มีการซือ้ที่ดินสะสมไวต้อ่เนื่องท าใหท้ี่ดินรอการพฒันา (Land bank) 
ในมือมีมากและมีตน้ทุนการพัฒนาโครงการต ่ากว่า อีกทัง้สามารถพัฒนาที่ดินพรอ้มกันหลายโครงการท าใหเ้กิดการ
ประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) นอกจากนี ้ยงัมีประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจท าใหไ้ดร้บัความเช่ือถือ โดย
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ที่อยู่อาศยัใหม่ รูปแบบโครงการแนวสงูหรือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มี
สดัส่วนสูงกว่าโครงการแนวราบหรือบา้นเดี่ยวและทาวนเ์ฮาส ์ซึ่งเป็นผลจากราคาที่ดินท าเลที่มีศักยภาพปรบัขึน้อย่าง
ตอ่เนื่องและมีพืน้ท่ีเหลอืนอ้ยลง รวมทัง้ไดม้ีการขยายการก่อสรา้งที่อยูอ่าศยัตามการชยายแนวเสน้ทางรถไฟฟา้อีกดว้ย 

ภายในปี 2563 ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทที่อยู่อาศยัจะทยอยฟ้ืนตวัขึน้ ตามการฟ้ืนตวัของอุปสงคใ์น
ประเทศ นอกจากนี ้การลงทนุโครงการก่อสรา้งรถไฟฟา้ไดเ้ริม่ด  าเนินการไปหลายโครงการแลว้ เช่น รถไฟฟา้สายสชีมพ ูช่วง
แคราย-มีนบุรี รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพรา้ว-ส าโรง ซึ่งช่วยสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรพัย ์
รวมทัง้การเช่ือโยงทางเศรษฐกิจระหว่างภมูิภาค ที่ท  าใหก้ลุม่ทนุต่างชาติเขา้มาลงทนุ และแรงงานตา่งชาติเขา้มาท างานใน
ประเทศไทยมากขึน้ พรอ้มเกิดการกระตุน้ความตอ้งการที่อยู่อาศยัของกลุม่ตา่งชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นอกจากนี ้การลงทนุระบบโครงสรา้งพืน้ฐานใหค้รอบคลมุพืน้ที่ประเทศไทยมากขึน้ จะช่วยสรา้งความสะดวกสบายในการ
คมนาคมขนสง่และเกิดการขยายตวัของเขตเมือง สง่ผลตอ่เนื่องใหผู้ป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยพ์ฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยั
ใหม่เพิ่มขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยัในแตล่ะจงัหวดั ขอ้มลูทางสถิติจากแผนกวิจยั
หลกัทรพัยก์รุงศรีอยธุยาคาดการณโ์ครงการใหมภ่ายในปี 2563 มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3 ถึง 5 ต่อปี โดยสดัส่วน
หลกัเป็นโครงการของผูป้ระกอบการรายใหญ่คอนโดมิเนียม ทาวนเ์ฮา้สแ์ละบา้นเดียวตามล าดบั  

โดยในส่วนของรายงานวิจยับริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากัด (มหาชน) (ฟินนัเซีย ไซรสั) ระบุอาจมี
ผลกระทบจากมาตรการควบคมุสินเช่ือที่อยูอ่าศยัของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งอาจสง่ผลใหม้ีแรงผลกัดนัในการ
เรง่ขายอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัออกภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เนื่องจากมาตรการดงักลา่วจะมีผลบงัคบัใช้
ในวนัที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งฟินนัเซีย ไซรสัไดค้าดการณก์ารขยายตวัของอตุสาหกรรมนีอ้ยู่ที่รอ้ยละ 8 ในปี 2562 และปรบั
การคาดการณล์งจากมาตรการของธปท. มาที่อตัราการเติบโตรอ้ยละ 4 ภายใตส้มมติฐานอนรุกัษ์นิยม (Conservative) ซึ่ง
ใหย้อดโอนคอนโดมิเนียมลดลงเขา้ใกลอ้ตัรารอ้ยละ 60 ถึง 80 ของระดบัยอดขายที่รอรบัรูร้ายไดจ้ากการโอน (Backlog) 
โดยการคาดการณก์ารเติบโตของฟินนัเซีย ไซรสัมีแนวโนม้ในทิศทางเดียวกบัแผนกวิจยัหลกัทรพัยก์รุงศรอียธุยา 
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1.1.3.4  อสังหาริมทรัพยป์ระเภทนิคมอุตสาหกรรม 

ธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม (Industrial Estate) คือธุรกิจจดัสรรที่ดินเพื่อการขายหรือใหเ้ช่าส าหรบัประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยผู้ด  าเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมมักจะมีการให้บริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณปูการแก่ผูซ้ือ้หรอืผูเ้ช่าที่ดินเพื่อด าเนินการโรงงานอตุสาหกรรมภายในนิคม เช่น ไฟฟา้ ประปา ระบบปอ้งกนัน า้ทว่ม 
และระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง เป็นตน้ 

ปัจจยัส าคญัที่สง่เสริมการเติบโตของธุรกิจนิคมอตุสาหกรรมในประเทศไทยนัน้ ไดแ้ก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก
และไทย การเมืองภายในประเทศ กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑต์า่งๆที่สนบัสนนุภาคอตุสาหกรรม การใหส้ทิธิพิเศษเพิ่มเตมิแก่
นกัลงทนุในนิคมอตุสาหกรรม นโยบายของบริษัทขา้มชาติในการกระจายฐานการผลิตการและการลงทนุมายงัประเทศไทย 
โดยแผนกวิจัยหลกัทรพัยก์รุงศรีอยธุยาไดค้าดการณก์ารฟ้ืนตวัของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ว่าพืน้ที่ขายหรือใหเ้ช่าภายใน
นิคมอตุสาหกรรมจะเพิ่มขึน้เป็น 3.5 ถึง 4 พนัไรต่่อปี ภายในปี 2563 เทียบกบั 2 ถึง 3 พนัไรต่่อปี ในช่วงปี 2558 ถึง 2560 
รวมถึงคาดว่าการเปิดพืน้ที่ใหม่ของผูป้ระกอบการนิคมอตุสาหกรรมมีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มขึน้เช่นกนั ซึ่งในเดือนกนัยายน 
2561 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยขอ้มูลนิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยจ านวน 55 แห่ง ใน 16 
จงัหวดั เป็นนิคมที่อยูร่ะหวา่งการพฒันาจ านวน 7 แหง่ รวมพืน้ท่ี 16,056 ไร ่ตวัอยา่งเช่น (1) นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ แหลม
ฉบงั ชลบรุี 700 ไร ่(2) นิคมอตุสาหกรรมบอ่ทอง ปราจีนบรุี 2,000 ไร ่(3) นิคมอตุสาหกรรมแพรกษา สมทุรปราการ 649 ไร ่
(4) นิคมอตุสาหกรรมอบุลราชธานี 2,303 ไร ่เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

คาดการณก์ารเตบิโตของยอดขายและยอดใหเ้ช่าของจ านวนทีด่นิเพือ่นคิมอตุสาหกรรม 

นอกจากนีก้ารเดินหนา้มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการลงทุนของภาครฐั ในโครงการพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานและการคมนาคมอย่างเต็มรูปแบบยงัช่วยใหอ้สงัหาริมทรพัยป์ระเภทนิคมอตุสาหกรรมเติบโตมากยิ่งขึน้ โดยพืน้ที่
หลกัที่ไดร้บัประโยชนจ์ากมาตรการดงักล่าวคือภาคตะวนัออกของประเทศไทย เนื่องจากในพืน้ที่ภาคตะวนัออกนัน้ อยู่
ระหว่างด าเนินการหลายโครงการของภาครฐั เช่น โครงการสนามบินอู่ตะเภา โครงการท่าเรือแหลมฉบงั โครงการรถไฟฟ้า
ความเร็วสงูเช่ือมต่อ 3 สนามบิน และโครงการท่าเรือมาบตาพดุ ระยะที่ 3 เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การขยายพืน้ที่ในเขตภาค
ตะวนัออกอาจมีขอ้จ ากดัจากปัจจยับางอยา่ง เช่น ความลา่ชา้ของการด าเนินโครงการภาครฐั การบงัคบัใชพ้.ร.บ.ภาษีที่ดิน
และสิง่ปลกูสรา้ง และการปรบัเพิ่มขึน้ของราคาที่ดิน เป็นตน้ 
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1.1.4 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

อา้งอิงขอ้มลูจากส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) แสดงสดัสว่นมลูคา่การลงทนุ
ก่อสรา้งเฉลี่ยจากปี 2550 ถึง 2560 อยู่ที่รอ้ยละ 8.4 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งมีผลต่อการจา้งงานและ
เช่ือมโยงธุรกิจต่อเนื่องที่หลากหลาย เช่น ธุรกิจวสัดกุ่อสรา้งและธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์เป็นตน้ สคช.เปิดเผยขอ้มู ล
ในช่วงครึง่ปีแรกของ 2561 มลูคา่การก่อสรา้งรวม 639,177 ลา้นบาท อตัราการขยายตวัเฉลีย่อยูท่ี่รอ้ยละ 3.11 เทียบกบัช่วง
ครึง่ปีแรกของ 2560 โดยมลูค่าการก่อสรา้งรวมเกิดจากงานก่อสรา้งภาครฐัสดัสว่นรอ้ยละ 56 มลูค่า 357,007 ลา้นบาท ที่
การเติบโตในอตัรารอ้ยละ 1.89 และงานก่อสรา้งภาคเอกชนสดัสว่นรอ้ยละ 44 มลูค่า 282,170 ลา้นบาท มีเติบโตในอตัรา
รอ้ยละ 4.69 

งานก่อสรา้งของทางภาครฐั กว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่างานก่อสรา้งของภาครฐัทัง้หมดเกิดจากการลงทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานและสว่นท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 20 มาจากโครงการก่อสรา้งอาคารภาครฐั เช่น ที่พกัขา้ราชการ เป็นตน้ อยา่งไร
ก็ตามงานก่อสรา้งของภาครฐัมกัจะมีผูร้บัเหมาเอกชนเขา้มาประมลูงานก่อสรา้งและผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายใหญ่มกัไดเ้ปรยีบ
ในการประมลูงาน เนื่องจากมีความเช่ียวชาญ มีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการก่อสรา้งและมีศกัยภาพทางการเงิน และ
ผู้ร ับเหมารายใหญ่นั้นๆ อาจมีการว่าจ้างผู้ร ับเหมาขนาดกลางและขนาดย่อมเข้ามาในลักษณะผู้ร ับเหมาช่วง (Sub-
contract) ส าหรบังานก่อสรา้งของภาคเอกชน โดยสว่นมากรอ้ยละ 57 ของมลูค่างานก่อสรา้งของภาคเอกชน เป็นโครงการ
ก่อสรา้งที่อยู่อาศยั และรอ้ยละ 11 ของมลูค่างานก่อสรา้งภาคเอกชน เป็นโครงการก่อสรา้งโรงงานอตุสาหกรรม ซึ่งปัจจยั
หลกัในการขบัเคลือ่นงานก่อสรา้งภาคเอกชนคือ สภาวะทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง การลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของภาครฐั นโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจและความเช่ือมั่นของผูบ้รโิภค โดยในปัจจบุนั จากขอ้มลูกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวง
พาณิชย ์ไดม้ีการแสดงจ านวนผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลในไทยทัง้สิน้ 90,000 ราย เป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
รายใหญ่ประมาณ 300 ราย ท่ีมีสดัสว่นรายไดร้อ้ยละ 42 ของมลูคา่รายไดร้วมของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในตลาดไทย 

การเติบโตของมลูคา่การลงทนุก่อสรา้งในประเทศไทยช่วงปี 2563 คาดการณโ์ดยแผนกวิจยัหลกัทรพัยก์รุงศรี
อยธุยามีแนวโนม้เพิ่มขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 7 ถึง 9 ต่อปี ซึ่งเป็นผลจากแผนการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐัประมาณ  61 
โครงการ ในวงเงินลงทนุรวม 3.2 ลา้นลา้นบาทภายในปี 2569 และประกอบกบัการฟ้ืนตวัการลงทนุก่อสรา้งของภาคเอกชน 
หากพิจารณาเฉพาะการลงทนุของภาครฐันัน้ คาดว่าในช่วงปี 2562 ถึง 2563 จะมีการขยายตวัอยู่ที่รอ้ยละ 8 ถึง 12 ต่อปี 
จากโครงการที่เซ็นสญัญาในปี 2560 ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าสายสีชมพู (มีนบุรี-แคราย) รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพรา้ว-ส าโรง) 
รถไฟความเร็วสงูกรุงเทพ-นครราชสีมา และรถไฟฟ้าทางคู่อื่นๆ นอกจากนีใ้นช่วงปี 2561 ถึง 2562 ยงัมีโครงการใหม่ที่เปิด
ใหป้ระกวดราคา เช่น ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ ดา้นตะวนัตก รถไฟฟา้ความเรว็สงูเช่ือมตอ่ 3 
สนามบิน รถไฟความเร็วสงูกรุงเทพ-นครราชสีมาเฟส 2/3 รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต ้(เตาปนู-ราษฎรบ์รูณะ) และท่าเรือแหลม
ฉบงัระยะที่ 3 เป็นตน้ รวมถึงโครงการอื่นที่นอกเหนือจากโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น โครงการน าสายไฟฟา้ลงใต้
ดิน โครงการไทยนิยมยั่งยืนตามแนวนโยบายรฐัเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนรายพืน้ที่อนัไดแ้ก่ โครงการถนน
สญัจรภายในหมูบ่า้นจ านวน 14,362 โครงการ โครงการศาลาประชาคม จ านวน 8,960 โครงการ และการปรบัปรุงซอ่มแซม
ประปาหมูบ่า้น 6,103 โครงการ และแผนการลงทนุของกระทรวงคมนาคมที่ด  าเนินการสรา้งโครงขา่ยถนนในปี 2562 จ านวน 
48 เสน้ทาง วงเงินงบประมาณ 48,000 ลา้นบาท เป็นตน้ 
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โครงการลงทนุก่อสรา้งภาครฐัในปี 2562 (หนว่ย : ลา้นบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตบิโตของภาครบัเหมาก่อสรา้ง 
ส่วนในการพิจารณามูลค่าการก่อสรา้งของภาคเอกชนมีแนวโนม้การเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอตัรา  

รอ้ยละ 4 ถึง 7 ในช่วงปี 2562 ถึง 2563 จากแรงหนนุโครงการโครงสรา้งพืน้ท่ีในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออก ทัง้การก่อสรา้งที่อยู่
อาศยั อาคารส านกังานและโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่เห็นสญัญาณบวกจากผลการอนญุาตพืน้ท่ีก่อสรา้งที่อยูอ่าศยั พาณิชยก
รรม อาคารส านกังานและโรงแรม รวมทัง้สถิติการพิจารณาขอรบัการสง่เสริมการลงทนุของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
(Board of Investment of Thailand หรอื BOI) ซึง่แสดงตวัเลขในปี 2560 มีเงินลงทนุขยายตวัที่รอ้ยละ 22.4 จากปี 2559 คิด
เป็นมูลค่า 641.9 พันล้านบาท นอกจากนีแ้รงหนุนต่อการลงทุนการก่อสร้างของภาคเอกชน ยังเกิดจากการลงทุน
ภาคอตุสาหกรรมที่มุง่เนน้โครงการแบบผสมผสาน (Mixed-use) มากยิ่งขึน้และคาดวา่โครงการจ านวน 12 โครงการจะแลว้
เสรจ็ภายในปี 2563 ถึง 2568 พืน้ท่ีรวมกวา่ 1 ลา้นตารางเมตร 
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1.1.5 ภาวะอุตสาหกรรมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือระบบขนส่งสาธารณะแบบรางที่ทางภาครฐัด าเนินการลงทุนเพื่อช่วยลด
ปัญหาการจราจรภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นทางเลือกหนึ่งของบริการขนส่งมวลชนพืน้ฐาน ที่
นอกเหนือจาก รถโดยสารประจ าทาง รถไฟ และเรอืโดยสาร โดยการด าเนินธุรกิจบรกิารเดินรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนเอกชนของ
ไทยจ าเป็นตอ้งไดร้บัสมัปทานจากทางภาครฐั โดยทางภาครฐัจะท าการพิจารณาผลประกอบการของผูป้ระกอบการเอกชน
รายนัน้ๆ รวมทัง้พิจารณาเง่ือนไขสมัปทานและขอ้ตกลงตา่งๆ เช่น รูปแบบการลงทนุซึง่อาจเป็นการลงทนุรว่มระหวา่งภาครฐั
และภาคเอกชนหรอืท าการแยกสว่นการลงทนุ รูปแบบการจดัสรรผลตอบแทนตามสญัญาสมัปทาน เป็นตน้ โดยในปัจจบุนัมี
ผูร้บัผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนที่เป็นหน่วยงานภาครฐัอยู่จ  านวน 3 รายไดแ้ก่ (1) กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Metropolitan Administration หรือ BMA) (2) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (Mass Rapid Transit Authority 
หรือ MRTA) และ (3) การรถไฟแห่งประเทศไทย (State Railway of Thailand หรือ SRT) ในขณะที่ผูใ้หบ้ริการภาคเอกชน
ไดแ้ก่ (1) บริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System Public Company Limited 
หรอื BTS) (2) บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (Bangkok Expressway and Metro Public Company 
Limited หรอื BEM) และ (3) บรษัิท รถไฟฟา้ ร.ฟ.ท. จ ากดั (SRT Electric Train Company หรอื SRTET) 

การเดินรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนสายแรกของประเทศไทย เริ่มตน้ใหบ้ริการในช่วงปลายปี 2542 และมีการต่อ
ขยายเพิ่มเติม จนปัจจุบนัมีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใหบ้ริการทัง้สิน้ 5 สาย รวม 86 สถานี ซึ่งครอบคลมุระยะทางทัง้หมด 
109.55 กิโลเมตร ดงัรายละเอียดดา้นลา่งนี ้

1. รถไฟฟา้ขนสง่มวลชนกรุงเทพ สายสขุมุวิทหรอืสายสเีขียวออ่น รวมระยะทาง 34.83 กิโลเมตร 31 สถานี เดินทาง
จากสถานีหมอชิตถึงสถานีสมุทรปราการ (ปี 2542 เปิดใหบ้ริการ 17 สถานี ปี 2554 เปิดใหบ้ริการ 5 สถานี  
ปี 2560 เปิดใหบ้รกิาร 1 สถานี และปี 2561 เปิดใหบ้รกิาร 8 สถานี) 

2. รถไฟฟา้ขนสง่มวลชนกรุงเทพ สายสลีมหรอืสายสเีขียวเขม้ รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร จ านวน 13 สถานี เดินทาง
จากสถานีบางหวา้ถึงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (ปี  2547 เปิดใหบ้ริการ 7 สถานี และปี 2552 ถึง 2556 เปิด
ใหบ้รกิารสว่นตอ่ขยาย 6 สถานี) 

3. รถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรชัมงคลหรอืสายสนี า้เงิน รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร จ านวน 18 สถานี เดินทางจาก
สถานีหวัล าโพงถึงสถานีบางซื่อ (เปิดใหบ้รกิารในปี 2547) 

4. รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรมหรือสายสีม่วง รวมระยะทาง 23 กิโลเมตร จ านวน 16 สถานี เดินทางจาก
สถานีเตาปนูถึงสถานีคลองบางไผ่ (เปิดใหบ้ริการ 15 สถานีในปี 2559 และเปิดใหบ้ริการสถานีเตาปนูเพื่อเช่ือม
รถไฟฟา้มหานครสายฉลองรชัธรรมกบัสายเฉลมิรชัมงคลในเดือนสงิหาคม 2560) 

5. รถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสวุรรณภูมิหรือรถไฟฟ้าชานเมือง รวมระยะทาง 28.5 กิโลเมตร จ านวน 8 สถานี 
เดินทางจากสถานีพญาไทถึงสถานีสวุรรณภมูิ (เปิดใหบ้รกิารในปี 2553) 

 

ขอ้มูลเชิงสถิติที่เปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์และขอ้มูลบริษัทจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งในปี 2560 แสดง
รายละเอียดผูใ้ชบ้รกิารเฉลีย่และการเติบโตจากปีก่อนหนา้ดงันี ้

1. รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ สายสีลมและสายสุขมุวิท มีผูใ้ชบ้ริการเฉลี่ย 715,294 ครัง้ต่อวนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
4.5 จากปี 2559 โดยปริมาณผูใ้ชบ้ริการที่สงูกวา่เสน้ทางอื่นนัน้เนื่องมา จากเสน้ทางเดินรถไฟฟ้าที่ผ่านในกลาง
เมืองและเสน้ทางธุรกิจ และเป็นเสน้ทางที่เปิดใหบ้รกิารก่อนเสน้ทางอื่นๆ 

2. รถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรชัมงคล มีผูใ้ชบ้รกิารเฉลีย่ 295,300 ครัง้ตอ่วนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.7 จากปี 2559  
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3. รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม มีผูใ้ช้บริการเฉลี่ย 48,760 ครัง้ต่อวัน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 47.1 จากปี 2559  
(เปิดใหบ้ริการเดินรถครัง้แรกเมื่อเดินสิงหาคม 2559 และเปิดใหบ้ริการสว่นต่อขยายเช่ือมสายฉลองรชัธรรมกบั
สายเฉลมิรชัมงคลเมื่อเดือนสงิหาคม 2560) 

4. รถไฟฟา้เช่ือทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ มีผูใ้ชบ้รกิารเฉลีย่ 66,300 ครัง้ตอ่วนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 จากปี 2559  
 

อา้งอิงแผนกวิจยัหลกัทรพัยก์รุงศรีอยธุยา คาดการณภ์ายในปี 2563 จ านวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน
มีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มขึน้ ตามการขยายตวัของที่พกัอาศยัตามแนวเสน้ทางเดินรถไฟฟ้าหรือบริเวณใกลเ้คียง ซึ่งคาดว่า
คอนโดมิเนียมตามเสน้ทางรถไฟฟา้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะทยอยก่อสรา้งเสร็จภายในปี 2563 ประมาณ 1.3 แสนยู
นิต หรือประมาณ 95,000 คน นอกจากนีแ้ผนจากทางภาครฐัในการขยายเสน้ทางและระยะทางของการใหบ้ริการรถไฟฟา้
ขนส่งมวลชนยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องทัง้ที่อยู่ในระหว่างการก่อสรา้งและแผนขยายเพิ่มเติมในอนาคต ดงัรายละเอียด
ดา้นลา่งนี ้

1. รถไฟฟา้ขนสง่มวลชนกรุงเทพ สายสขุมุวิทสว่นตอ่ขยายทางเหนือ เช่ือมสถานีหมอชิต สะพานใหมแ่ละคคูต รวม
ระยะทาง 18.2 กิโลเมตร จ านวน 16 สถานี คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารในปี 2563 

2. รถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรชัมงคลหรอืสายสนี า้เงินสว่นตอ่ขยายจ านวน 2 ช่วง ไดแ้ก่ 
2.1 สถานีหัวล าโพงถึงช่วงหลกัสอง (กาญจนาภิเษก) รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร 11 สถานี คาดว่าจะเปิด

ใหบ้รกิารในปี 2562 
2.2 สถานีเตาปนูถึงช่วงท่าพระ (ไปเช่ือมกบัสว่นตอ่ขยายขอ้ 1.1) รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร จ านวน 8 สถานี 

คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารในปี 2563  
3. รถไฟฟา้ชานเมือง สายสแีดงจ านวน 2 ช่วง ไดแ้ก่ 

ช่วงบางซื่อถงึชว่งตลิง่ชนั สายสแีดงออ่น (เช่ือมกบัรถไฟฟา้มหานครสถานีบางซื่อ) รวมระยะทาง 15.2 
กิโลเมตร จ านวน 3 สถานี คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารในปี 2563 

3.1 ช่วงบางซื่อถึงช่วงรงัสิต สายสีแดงเขม้ (เช่ือมกับรถไฟฟ้ามหานครสถานีบางซื่อ) รวมระยะทาง 26.3 
กิโลเมตร จ านวน 10 สถานี คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารในปี 2563 
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4. แผนระยะยาวของภาครฐัภายในปี 2572 มีนโยบายขยายเสน้ทางใหค้รอบคลมุพืน้ท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลมากยิ่งขึน้ ดงัแผนภาพดา้นลา่งนี ้

 

 

 

 

 
 
 

 

 

นอกจากนี ้จากแผนการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐัประมาณ 61 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวม 3.2 
ลา้นลา้นบาทภายในปี 2569 มีโครงการดา้นระบบขนสง่สาธารณะที่เซน็สญัญาในปี 2560 ไดแ้ก่ รถไฟฟา้สายสชีมพ ู(มีนบรุี-
แคราย) รถไฟฟา้สายสเีหลอืง (ลาดพรา้ว-ส าโรง) รถไฟความเรว็สงูกรุงเทพ-นครราชสมีา และรถไฟฟา้ทางคูอ่ื่นๆ และในช่วง
ปี 2561 ถึง 2562 ยงัมีโครงการใหม่ที่เปิดใหป้ระกวดราคา เช่น ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ 
ดา้นตะวนัตก รถไฟฟ้าความเร็วสงูเช่ือมต่อ 3 สนามบิน รถไฟความเรว็สงูกรุงเทพ-นครราชสีมาเฟส 2/3 รถไฟฟ้าสายสมีว่ง
ใต ้(เตาปนู-ราษฎรบ์รูณะ) และท่าเรือแหลมฉบงัระยะที่ 3 เป็นตน้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่การขยายตวัของระบบขนสง่สาธารณะ
จะยงัมีใหเ้ห็นตอ่เนื่องในอนาคต และเป็นสว่นส าคญัในการเพิ่มความตอ้งการสายไฟฟา้ที่ส  าหรบัระบบขนสง่มวลชนและที่มี
ความปลอดภยัสงูอีกดว้ย 

1.2 ส่วนแบ่งทางการตลาดและสภาพการแข่งขนั 

ตลาดอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าในประเทศไทยสามารถแบ่งแยกตามระดบัแรงดนัสายไฟฟ้าได ้4 ระดบัดงันี ้
สายไฟฟ้าแรงดันสูงพิ เศษ (Extra High Voltage 230 – 500 kV), สายไฟฟ้าแรงดันสูง (High Voltage 69 – 115 kV) 
สายไฟฟา้แรงดนัปานกลาง (Medium Voltage 11 – 33 kV) และสายไฟฟา้แรงดนัต ่า (Low Voltage นอ้ยกวา่ 1kV)  

มลูค่าตลาดสายไฟฟ้าแรงดนัสงูและสงูพิเศษครองสดัสว่นรอ้ยละประมาณ 60 ของมลูค่าตลาดโดยรวม ซึ่ง
ปัจจุบันมีผูผ้ลิตภายในประเทศที่ผลิตสายไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นหลกัมีจ านวน 3 รายคือ (1) PDITL (2) บริษัท สายไฟฟ้า
บางกอกเคเบิล จ ากดั และ (3) บรษัิท สายไฟฟา้ไทย-ยาซากิ จ ากดั  

อุตสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าในประเทศไทยมีลักษณะกึ่งผูกขาด (Oligopoly Market) ทิศ
ทางการเติบโตมีแนวโนม้เป็นไปตามงบเงินลงทนุของภาครฐัเป็นหลกั โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ 5 รายแรกครองสว่นแบง่
การตลาดรวมกนัถึงรอ้ยละ 50 – 60 สว่นท่ีเหลอืเป็นโรงงานผลติสายไฟฟา้ขนาดกลางและเลก็รวมกนัประมาณ 20 รายที่ยงั
ด าเนินการผลิตอยู่ในปัจจบุนั อีกทัง้ธุรกิจนีม้ีอปุสรรคในการเขา้ตลาดสงู (High Barrier of Entry) เนื่องจากผูผ้ลิตสายไฟฟา้
ดังกล่าว จ าเป็นตอ้งมีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการผลิต มีผลงานที่ไดร้บัการยอมรบัในอดีต (Supply 
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Record) รวมทัง้ตอ้งใช้เงินลงทุนสูง โดยหากผูผ้ลิตไม่มีความสามารถดา้นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายไดก็้จะ น า
สนิคา้เขา้มาแขง่ขนัไดย้าก เพราะการด าเนินการผลติจะมีคา่ใชจ้่ายการขนสง่ที่สงู รวมถึงการผลติและจ าหนา่ยสายไฟฟา้ใน
ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

โดยทั่วไปแลว้กลุ่มลูกค้าหลักของผู้ผลิตสายไฟฟ้าคือหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผู้ดูแลกิจการ
ส า ธ า รณูป โภค เ ป็ นหลัก  เ ช่ น  ก า ร ไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต  ( Electricity Generating Authority of Thailand – EGAT)  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority – PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (Metropolitan Electricity 
Authority – MEA) รวมถึงหนว่ยงานรฐัวิสาหกิจอื่นๆ ที่แปรรูปแลว้ ไดแ้ก่ บมจ. ทีโอที (TOT) ในสว่นภาคเอกชนกลุม่ผูบ้รโิภค
จะเป็นบรษัิทผูร้บัเหมาก่อสรา้งตัง้แตข่นาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเลก็และกลุม่ลกูคา้ทั่วไปท่ีซือ้สายไฟฟา้ไวใ้ชต้ามครวัเรอืน 

การตลาดและการแข่งขนั 

1.1 กลยุทธท์างการตลาดและการแข่งขนั 

PDITL ด าเนินธุรกิจภายใตก้ลยทุธก์ารแขง่ขนัทางผลติภณัฑ ์การปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานที่ 
PDITL ก าหนด เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมั่นและความพึงพอใจแก่ลกูคา้ นอกจากนีย้งัไดย้ึดมั่นในเรื่องความตรงต่อเวลา ความ
สจุรติและเป็นธรรมเพื่อใหเ้กิดการใชบ้รกิารตอ่เนื่องจากลกูคา้กลุม่เดิม และการบอกตอ่ไปยงัลกูคา้กลุม่ใหม ่โดยรายละเอียด
กลยทุธท์างการตลาดตามหลกั 4P มีดงันี ้

1. กลยทุธด์า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

PDITL ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้า ที่ครอบคลมุทกุประเภทการใชง้านและสามารถรองรบัการใช้
งานไดท้กุอตุสาหกรรม โดยวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญควบคมุการด าเนินการผลิตตลอดกระบวนการ รวมทัง้การพฒันาเทคโนโลยี
และผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เพื่อตอบสนองการใชง้านของลกูคา้อยูส่ม ่าเสมอ 

ส าหรับสายไฟฟ้าแรงสูงนั้น PDITL มีการน าเทคโนโลยีการหุ้มฉนวนแนวดิ่ง (Vertical Continuous 
Vulcanization หรือ VCV) เขา้มาใชใ้นกระบวนการ ซึ่งการหุม้ฉนวนแนวดิ่งจะช่วยใหต้วัน าไฟฟ้าอยู่บริเวณกึ่งกลางของ
ฉนวนหรือกึ่งกลางของสายไฟฟ้า ท าใหเ้กิดสามารถรองรบัแรงดนัไฟฟ้าไดด้ีสงูสดุและลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้ารั่ว 
นอกจากนี ้PDITL ยงัมีบรกิารท่ีช่วยใหล้กูคา้เกิดความมั่นใจในสายไฟฟา้ก่อนการใชง้านจรงิ คือ รถทดสอบสายไฟฟา้แรงดนั
สูง ตามมาตรฐาน IEC ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพสายไฟฟ้า การน าไฟฟ้าของตัวน าไฟฟ้า หรือจุดหักในของสายไฟ 
ภายหลงัการเดินสายไฟฟา้ในงานก่อสรา้งหรอืงานติดตัง้ตา่งๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายจากการดงึ หกั งอเขา้มมุ  

สายไฟฟ้าของ PDITL ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัการและตวัผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง จากสถาบนัท่ีนา่เช่ือถือจากภายในประเทศและภายนอกประเทศไทย ซึง่ช่วยสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคในการ
พิจารณาเลอืกซือ้ผลติภณัฑข์อง PDITL โดยมาตรฐานท่ีไดร้บัมีดงันี ้

การรบัรองมาตรฐานการจดัการสากล 

 ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ จากสถาบนั MASCI และ DQS UL 
 ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม จากสถาบนั DQS UL 
 BS OHSAS 18001:2007 มาตรฐานการจดัการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จากสถาบนั DQS UL 
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 ใบรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบตัิการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 - 2548 (ISO/IEC 17025:2005) 
ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ จาก ส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) กระทรวงอตุสาหกรรม 

  
 
           

การรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ ์

 ผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าแรงดนัปานกลางและต ่าไดร้บัรองมาตรฐานผลิตภณัฑจ์ากมอก. ดงันี ้(1) มอก. 11 เลม่ 3 - 
2553 (2) มอก. 11 เลม่ 4 - 2553 (3) มอก. 11 เลม่ 5 - 2553 (4) มอก. 11 เลม่ 101 - 2553 (5) มอก. 293 - 2541 
(6) มอก. 2143 – 2546  

 ผลติภณัฑส์ายไฟฟา้แรงดนัสงูไดร้บัรองมาตรฐานผลติภณัฑจ์ากมอก. ดงันี ้มอก. 2202 - 2547  
 ผลติภณัฑส์ายโทรศพัทแ์ละสายเคเบิลไดร้บัรองมาตรฐานจากมอก. ดงันี ้มอก. 2434 – 2552 
 ผลิตภณัฑป์ระเภทสายไฟฟ้าทนไฟ (FRC) ไดร้บัรองมาตรฐานจาก TUV SUD ประเทศเยอรมนั โดยผ่านการ

ตรวจสอบมาตรฐาน เช่น (1) BS 6387:2013 (2) BS EN 60332-1-2:2004 (3) BS EN 60332-3-22:2009 (4) BS 
EN 61034-2:2013 (5) IEC 60502-1 (ed.2) (6) IEC 60332-3-22(ed.1.1) เป็นตน้ 

 การรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑโ์ดย KEMA Laboratories (KEMA) ซึง่เป็นสถาบนัท่ีมีหอ้งแลป็ทดสอบสายไฟฟ้า
ที่ทนัสมยัและมีมาตรฐานที่สดุในโลก ตัง้อยู่ที่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ดงันี ้(1) ผลติภณัฑส์ายไฟฟา้แรงดนัสงู ผา่น
การทดสอบที่แรงดนั 230 kV ตามมาตรฐาน IEC 62067 (2) ผลิตภัณฑส์ายไฟฟ้าแรงดนัปานกลาง ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐาน IEC 60502-2  IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034-2 และ IEC 60332-3-24 (3) ผลติภณัฑ์
สายไฟฟ้าแรงดนัต ่า ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 60502-1 (4) ผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าทนไฟและหน่วงไฟ ผ่าน
การทดสอบมาตรฐาน เช่น IEC 61034-1/2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 BS 6387:cat CWZ และ IEC 60332-2-
22 cat A เป็นตน้ 

 การรบัรองมาตรฐานจาก เอสจีเอส (SGS) ส าหรบัสายไฟฟา้แรงดนัต ่าและแรงดันปานกลาง ตามมาตรฐาน IEC 
60502-1 

 การรบัรองมาตรฐานจาก TUV Rheinland  ส  าหรบัสาย PV Cable H1Z2Z2-K ตามมาตรฐาน EN 50618:2014 
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 การรบัรองมาตรฐานสายไฟฟ้าแรงดนัสงู จาก Central Power Research Institute Bangalore ตามมาตรฐาน 
IEC 60840-2011 และ IEC 60840-2004  

 

2. กลยทุธด์า้นราคา 

การก าหนดราคาสายไฟฟ้าของ PDITL แก่โครงการของภาครฐั ภาคเอกชนและผูร้บัเหมาระบบงานไฟฟา้นัน้ 
จะด าเนินการพิจารณาปรมิาณการสั่งซือ้ของโครงการนัน้ๆ เพื่อค านวณตน้ทนุวตัถดุิบและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กระบวนการ พรอ้มทัง้ปัจจยัแวดลอ้มที่เก่ียวข้อง เช่น จ านวนบคุลากร ระยะเวลาด าเนินการ การขนสง่ และการบริการหลงั
การขาย เป็นตน้ ซึง่พิจารณาควบคูก่บัอตัราก าไรขัน้ตน้ตามนโยบายของบรษัิท และน าเสนอราคาใหแ้ก่ผูว้า่งจา้ง 

ในสว่นของการก าหนดราคาสายไฟฟา้แก่ตวัแทนจ าหนา่ย PDITL จะค านงึถึงตน้ทนุวตัถดุิบของสายไฟฟา้แต่
ละประเภทและอัตราก าไรขัน้ตน้ที่ตอ้งการ พรอ้มทัง้มีการเปรียบเทียบอุปสงคแ์ละอุปทานของอุตสาหกรรมสายไฟฟ้า 
ความสามารถในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นในตลาด เพื่อก าหนดราคาเสนอขายใหเ้หมาะสมกบักลไกและสภาวะ
ตลาด 

3. กลยทุธด์า้นการจดัจ าหนา่ยและช่องทางการจดัจ าหนา่ย 

การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่ายของ PDITL จะมุ่งเนน้การจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ภาครฐั ภาคเอกชน 

ผูร้บัเหมา รา้นคา้ตัวแทนจ าหน่าย และส่งออกต่างประเทศ โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายอาจเป็นการเขา้ประกวดราคา

โครงการของทางภาครฐั การจดัหน่ายทางตรงใหแ้ก่เจา้ของโครงการภาครฐั การจดัจ าหน่ายผ่านผูร้บัเหมาระบบไฟฟ้าของ

โครงการนัน้ และจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายของ PDITL จากผลงานและประสบการณข์อง PDITL มากกว่า 50 ปี ท า

ใหล้กูคา้ทัง้ภาครฐัและเอกชนทัง้ภายในและต่างประเทศใหก้ารยอมรบัและคดัเลือกให ้PDITL อยู่ในรายช่ือผูค้า้ที่ไดร้บัการ

อนุมตัิ (Approved Vendor List) ในการเขา้เสนอราคาในโครงการส าคญัต่างๆ ดงันัน้ การที่ PDITL ไดอ้ยู่ในรายช่ือผูค้า้ที่
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ได้รับการอนุมัติ  (Approved Vendor List) มีส่วนส าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitive 

Advantages) และสรา้งอปุสรรคในการเขา้สูธุ่รกิจของผูป้ระกอบการรายอื่น (Barrier to Entry)  

ตลอดระยะเวลากวา่ 50 ปี PDITL ค านงึถึงการรกัษาความสมัพนัธร์ะยะยาวกบักลุม่ลกูคา้เดิม พรอ้มทัง้สรา้ง

สมัพนัธ์ที่ดีกับกลุ่มลกูคา้ใหม่เช่นกัน ซึ่งถือเป็นส่วนช่วยในการขยายฐานลกูคา้ใหก้วา้งขึน้ ทาง PDITL เนน้การบริการที่

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ผา่นทีมงานขายที่มีประสบการณ ์ท าหนา้ที่เสนอขอ้มลูสนิคา้ที่ถกูตอ้ง ติดตอ่ประสานงาน

และกระจายสินคา้ตรงตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการบริการหลงัการขายในการตรวจสอบคณุภาพสายไฟฟ้า

หลงัการก่อสรา้งหรือการติดตัง้ โดยบริการดงักลา่วคือ รถการทดสอบสายไฟฟา้แรงสงู เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนั ตาม

มาตรฐาน IEC ซึง่สามารถเดินทางไปตรวจสอบท่ีอาคารหรอืสถานีไฟฟา้ยอ่ยของลกูคา้ พรอ้มสามารถระบคุวามผิดปกติและ

พิกัดที่ผิดปกติได ้ดงันัน้ ถือไดว้่า PDITL มีขอ้ไดเ้ปรียบในการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้า และช่วยในการ

ตดัสนิใจของลกูคา้ในการเลอืกใชผ้ลติภณัฑข์อง PDITL  

4. กลยทุธด์า้นการสง่เสรมิการขาย 

การสง่เสรมิการขายของ PDITL ไดด้  าเนินการในหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

- การจัดท าเว็บไซตใ์หข้อ้มูล (www.pdcable.com) ทัง้ขอ้มูลดา้นผลิตภัณฑ ์รายละเอียดรา้นคา้ที่จัด
จ าหนา่ยผลติภณัฑข์อง PDITL แคตตาลอ็ก รายละเอียดราคาสนิคา้ แจง้ขา่วสารและความเคลือ่นไหว 

- การจัดท าสื่อออนไลน ์Facebook (www.facebook.com/PhelpsDodgeThailand) เพื่อเป็นช่องทางใน
การโฆษณา ใหค้วามรูแ้ละจดักิจกรรมสง่เสรมิการขายแก่ผูบ้รโิภค 

- การจัดท าสื่อวีดี โอให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ข่าวสาร ผ่ านช่องทางออนไลน์ YouTube  
(www.youtube.com/channel/UCixzW1yLl2nzC8MMkhswkEA)  

- การจดัท าช่องทางสื่อสารกบัผูบ้ริโภคผ่านแอปพลิเคชั่น LINE (@phelpsdodge_th) เพื่อเป็นตวักลางใน
การสง่ตอ่ขอ้มลูและสาระเก่ียวกบัสายไฟฟา้ พรอ้มทัง้การจดักิจกรรมสง่เสรมิการขายผา่นช่องทางนีด้ว้ย 

- การจดัท าโฆษณาลงนิตยสารในอตุสาหกรรมสายไฟฟา้ เช่น วารสารสมาคมช่างเหมาไฟฟา้และเครือ่งกล
ไทย (Thai Electrical & Mechanical Contractors Association – TEMCA Magazine) และ หนงัสอืพิมพ์
โพลนิวส ์วิเคราะห ์ธุรกิจ-การตลาดเป็นตน้ 

- การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เช่น  (1) งาน ASEAN SUSTAINABLE ENERY WEEK 2019 (2) งาน 
Manufacturing Expo 2019  

- การจดังานสมัมนาตอ่ยอดความรูใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้านสายไฟฟา้และนกัศกึษาในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  

(1) โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฎิบตัิการส าหรบัครูช่างไฟฟ้า ระดบัภาคเหนือ ปี 2562 ณ เขื่อนสิริกิติ์ 
จงัหวดัอตุรดิตถ ์

(2) โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการส าหรบัครูช่างไฟฟ้า ระดบัภาคกลาง ภาคตะวนัตก และภาค
ตะวนัออก ปี 2562 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ ์จงัหวดักาญจนบรุี 
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(3) โครงการกิจกรรม Hands On 2019 ส  าหรบัคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบรุ ี 

(4) โครงการงานสมัมนาเชิงปฏิบตัิการส าหรบัครูช่างไฟฟ้า ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปี 2562 ณ 
เขื่อนอบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น 

(5) โครงการ Workshop ส าหรบันิสติ สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลยันเรศวร 

(6) โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการส าหรบัคณะอาจารย ์จากวิทยาลยัเทคนิค  วิทยาลยัสารพดัช่าง และ
วิทยาลยัการอาชีพ รวมไปถึงบุคลากรช่างไฟฟ้าจากสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน และช่างไฟฟ้ามือ
อาชีพจากภาคเอกชนของเขตภาคใต ้

(7) โครงการ Workshop ส าหรบันกัศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟา้ก าลงั มหาวิทยาลยัมหิดล 

(8) โครงการ Workshop ส าหรบันกัศกึษา คณะวิศวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

(9) โครงการ Workshop ส าหรบันักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา 

1.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

PDITL ผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่างๆให้แก่ลูกค้า โดยส่วนใหญ่ได้จ าหน่ายไปยังลูกค้า

ภายในประเทศเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 90 และส่งออกไปยงัลกูคา้ต่างประเทศรอ้ยละ 10 โดยสามารถจ าแนกกลุ่ม

ลกูคา้เปา้หมายไดด้งันี ้

ก. กลุม่ลกูคา้ภาครฐัหรอืรฐัวิสาหกิจ 

กลุม่ลกูคา้ภาครฐัหรอืรฐัวิสาหกิจที่มีความประสงคใ์ชส้ายไฟฟา้ในงานพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศหรืองาน

ทั่วไป เช่น การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การไฟฟา้สว่นภมูิภาค การไฟฟา้นครหลวง ทา่อากาศยานไทย และทีโอที เป็นตน้ 

โดยการจ าหนา่ยสายไฟฟา้ใหแ้ก่กลุม่ลกูคา้นีม้กัผา่นการแขง่ขนัประกวดราคาโดยตรง และผูเ้ขา้ประกวดแขง่ขนัราคาจะตอ้ง

อยูใ่นรายช่ือผูค้า้ที่ไดร้บัอนมุตัิ (Approved Vendor List)  

ข. กลุม่ลกูคา้ภาคเอกชน 

กลุม่ลกูคา้ภาคเอกชนสามารถแบง่ได ้2 ประเภท คือ กลุม่เจา้ของโครงการโดยตรงหรอืผูร้บัเหมางานระบบไฟฟา้กลุม่

ตวัแทนจ าหนา่ย และกลุม่ที่รบัจา้งผลติในตราสนิคา้ 

- กลุม่เจา้ของโครงการโดยตรงหรอืผูร้บัเหมางานระบบไฟฟา้ 

เจา้ของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยภ์าคเอกชนที่มีความตอ้งการใชง้านสายไฟฟ้าในการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์

ในโครงการต่างๆ ของตนเอง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม อาคารส านกังาน เป็นตน้ หรือ PDITL อาจมีการ

ประสานงานผา่นผูร้บัเหมางานระบบไฟฟา้ของโครงการนัน้ๆ เช่น อาคารมหานคร อาคารไอดีโอสามยา่น อาคารไบเทค 2  
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- กลุม่ตวัแทนจ าหนา่ย 

ตวัแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้าของ PDITL จะท าการซือ้ผลิตภณัฑเ์พื่อไปจ าหน่ายต่อยงัลกูคา้ของตนอีกทอดหนึ่ง เช่น 

รา้นคา้สายไฟฟา้ รา้นคา้วสัดกุ่อสรา้งทั่วไป รา้นคา้ปลกีและรา้นคา้สง่ เป็นตน้ ซึง่ช่องทางการจ าหนา่ยนีค้รอบคลมุพืน้ท่ีหลกั

ทั่วประเทศ ในปี 2561 PDITL มีตวัแทนจ าหนา่ยที่จ  าหนา่ยผลติภณัฑข์อง PDITL อยูท่ัง้สิน้ 467 ราย  

ค. กลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศ 

กลุ่มลกูคา้ต่างประเทศโดยส่วนมากจะเป็นการสั่งซือ้โดยตรงจากผูใ้ชง้านจริง (End User) ทัง้ในส่วนภาครฐัและ

ภาคเอกชน ส าหรับภาครัฐต่างประเทศ เช่น Dubai Electricity & Water Authority (ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต) 

Singapore Power (ประเทศสิงคโปร์) และ  Jordanian Electric Power Company (ประเทศจอร์แดน) เป็นต้น ส่วน

ภาคเอกชนในต่างประเทศ เช่น Siemens (จ าหน่ายไปยังทวีปเอเชียใต)้ TATA (ประเทศอินเดีย) Amec (ประเทศบรูไน) 

Energex (ประเทศออสเตรเลยี) และ MeralCo (ประเทศฟิลปิปินส)์ เป็นตน้ 

1.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ช่องทางการจดัจ าหนา่ยของ PDITL สามารถจ าแนกไดไ้ปในทิศทางเดียวกนักบัรูปแบบการด าเนินงานของ
ลกูคา้แตล่ะประเภท ดงัแสดงรายละเอียดขา้งตน้ ซึง่ช่องทางการจดัจ าหนา่ยจ าแนกได ้3 กลุม่ดงันี ้

ก. การแขง่ขนัเสนอราคาโดยตรงหรอืขายไปยงัผูใ้ชง้านตรง  

 PDITL จะเขา้ไปรว่มการแขง่ขนัประกวดราคาที่ทางภาครฐัหรอืรฐัวิสาหกิจเปิด ซึง่อาจเป็นงานทั่วไปท่ีมีความ
ตอ้งการใชง้านสายไฟฟา้ รวมทัง้ PDITL มีการจ าหนา่ยผลติภณัฑไ์ปยงัเจา้ของโครงการภาคเอกชนโดยตรงที่อาจอยูใ่นภาค
อสงัหารมิทรพัย ์ภาคโรงงานอตุสาหกรรม ภาคอตุสาหกรรมปิโตรเคมี หรอืภาคพลงังานไฟฟา้ทางเลอืก เป็นตน้ 

ข. จ าหนา่ยผา่นผูร้บัเหมางาน 

 การจ าหน่ายผ่านผูร้บัเหมางานนัน้ เสมือนเป็นการจ าหน่ายช่วงใหแ้ก่ผูร้บัเหมาที่รบัด าเนินการเก่ียวกบัการ
เดินระบบไฟฟ้าในแก่โครงการ อาคาร หรือสถานที่ที่ผูใ้ชง้านจริงก าหนด ซึ่ง PDITL จะจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูร้บัเหมา
นัน้ๆ เพื่อใชส้ายไฟฟ้าของ PDITL ในการติดตัง้ในสถานที่ดงักลา่ว รวมถึงงานโครงการภาครฐั เช่น การจัดตัง้สถานีไฟฟ้า
ยอ่ย การจดัตัง้ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน โรงไฟฟา้ เป็นตน้ 

ค. จ าหนา่ยผา่นผูแ้ทนจ าหนา่ย 

 การจ าหน่ายผ่านผูแ้ทนจ าหน่ายของ PDITL ซึ่งคือ รา้นคา้สายไฟฟ้า รา้นคา้วสัดกุ่อสรา้งทั่วไป รา้นคา้ปลีก
และรา้นคา้สง่นัน้ ถือเป็นคูค่า้ที่ช่วยเรือ่งการกระจายสนิคา้ของ PDITL ไปยงัตวัแทนจ าหนา่ยทั่วประเทศ และเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่ช่วยส่งต่อผลิตภณัฑไ์ปยงัลกูคา้รายย่อย เช่น ผูร้บัเหมาขนาดเล็ก วิศวกรสายไฟฟ้าทั่วไป และการซ่อมแซมภายใน
บา้นเรอืน เป็นตน้ 
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ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

STARK ไดม้ีนโยบายการควบคมุคณุภาพสิง่แวดลอ้มถายในและบรเิวณโดยรอบของโรงงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งได้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001 Environmental 
Management System เป็นตน้ จึงไมเ่คยถกูรอ้งเรยีนหรอืมีขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

2.2.2 ธุรกิจการให้บรกิารด้านทรัพยากรบุคคล (Manpower Services) 

บรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั (“ADS”) ก่อตัง้เมื่อปี 2523 ที่จงัหวดัสงขลา โดยธุรกิจเริม่แรกไดแ้ก่ การใหบ้รกิารดา้นงาน
ก่อสร้างทั่วไป และต่อไปได้ขยายการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นธุรกิจหลักเก่ียวกับการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล  
การใหบ้รกิารเช่าสนิทรพัย ์และการใหบ้รกิารอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลยีม ซึง่ที่ผา่นมา อดิสรที่พฒันาการท่ีส าคญั ดงันี ้

ปี รายละเอียดที่ส าคัญ 
2523 ก่อตั้งบริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการด้านงานก่อสรา้งทั่ วไป โดยมี

บคุคลากรท่ีมีประสบการณด์า้นวิศวกรรม ดา้นเทคนิค และดา้นสถาปัตยกรรม 

2525 - เริ่มธุรกิจการใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบุคคล โดยจัดหารบุคลากรท่ีมีคุณสมบตัิ เช่น ช่างสี 
แรงงานฝีมือ ช่างเชื่อม พนักงานเกี่ยวกับคลังสินคา้ ช่างเทคนิค และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
ความปลอดภยั เป็นตน้ ส าหรบัลกูคา้ในอตุสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and gas) 
- นอกจากนี ้อดิสรยงัใหบ้รกิารดา้นบรกิารอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม เช่น งานสรา้งและ
ประกอบชิน้ส่วน(Fabrication) งานสี (Painting) และงานบ ารงัรกัษาต่างๆ (Maintenance) 
เป็นตน้ 
- ขยายธุรกิจสู่การ บรกิารดา้นต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคล เช่น งาน
ดา้นกฎระเบยีบเกี่ยวกบัการจา้งแรงงานทัง้แรงงานไทยและแรงงานต่างประเทศ ตลอดจนการ
ใหเ้ช่าคลงัสินคา้และโกดงัส าหรบัลกูคา้ท่ีตอ้งการพืน้เก็บสินค่าต่างๆ เป็นตน้ 

2556 อดิสรได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2008 ด้าน Quality Assurance จาก Bureau 
Veritas Thailand เพื่อใหค้วามมั่นใจกบัลกูคา้ในคณุภาพการใหบ้รกิารและการพัฒนาบคุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

4.2 ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

โดยในปัจจบุนั อดิสร มีโครงสรา้งรายได ้และการด าเนินธุรกิจหลกั ดงัตอ่ไปนี ้
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรบคุคล 

869.7 80.4 1,282.7 86.1 1,238.6 85.9 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลยีม 

121.5 11.2 94.4 6.3 83.5 5.8 

รายไดค้า่เชา่ 38.6 3.6 51.9 3.5 48.6 3.4 
รายไดอ้ื่น 51.5 4.8 61.2 4.1 70.9 4.9 
รวมรายได้ 1,081.3 100.0 1,490.3 100.0 1,441.6 100.0 
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 (1) ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (Manpower Services) 

อดิสรด าเนินธุรกิจใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบคุคลมามากกว่า 30 ปี โดยมุ่งเนน้บคุลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
(Oil and gas) โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องท างานบนแท่นผลิตปิโตรเลียม ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถ 
ประสบการณ ์และผา่นการฝึกอบรมตามที่ก าหนด โดยอดิสรไดพ้ฒันาบคุลากรคณุภาพในหลากหลายลกัษณะงาน เช่น งาน
วิศวกรรม งานก่อสรา้ง งานสถาปัตยกรรม ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อพฒันาแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบนั อดิสรมี
แรงงานฝีมือมากกวา่ 750 คน ที่ใหบ้รกิารลกูคา้ในอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม 

 
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจที่ส  าคญั ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคล เช่น การเป็นตวักลางในการจดัหาแรงงาน

เพื่อเข้าท างานเป็นพนักงานของลูกค้าเอง (Recruiting services) การจัดหาแรงงานของอดิสรเพื่อให้บริการกับลูกคา้ 
(Manpower services) และการใหบ้ริการที่เก่ียวเนื่อง เช่น การขออนญุาตท างานในประเทศไทยของแรงงานตา่งชาติ(Visa 
and work permits) และบรกิารดา้นการบรกิารจดัการบญัชีเงินเดือน (Payroll services) เป็นตน้ 

      
 

ทัง้นี ้อดิสรไดเ้ขา้ท าสญัญาการใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบุคคลกับผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดย
สญัญาระบใุหคู้่สญัญาดงักลา่วตอ้งเจรจาต่อรองเก่ียวกบั งบประมาณ จ านวนบคุลากร และเง่ือนไขอื่น  ๆ ทกุ 2 ปี ซึ่งการ
เจรจาต่อรองครัง้ต่อไปจะเกิดขึน้ช่วงปลายปี 2562 โดยที่ผ่านมา อดิสรไดใ้หบ้ริหารดา้นทรพัยากรบคุคลแก่ผูป้ระกอบการ
รายดงักลา่วมาอยา่งตอ่เนื่องมากกวา่ 30 ปี 

นอกจากนี ้อดิสรไดเ้ล็งเห็นว่า การจดัหาบคุลากรเป็นปัจจยัส าคญัในการแข่งขนั ดว้ยเหตดุงักลา่ว อดิสรจึงไดส้รา้ง
พนัธมิตรและความสมัพนัธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษาในจังหวดัสงขลาและพืน้ที่ใกลเ้คียง เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหา
บุคลากร ตลอดจนเพื่อสรา้งอาชีพให้กบัผูค้นในชุมชน โดยอดิสรจะเปิดรบัสมคัรผูท้ี่สนใจเพื่อเขา้รบัการอบรมและฝึกฝน
ทกัษะใหเ้ป็นแรงงานที่มีฝีมือ ตามลกัษณะงานท่ีลกูคา้ก าหนด นอกจากนี ้อดิสรมีแนวทางจดัหาบคุลากรดว้ยวิธีต่าง  ๆ เช่น 
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การประชาสมัพนัธใ์นงานดา้นแรงงาน (Roadshows) และการใชส้ื่อออนไลนเ์พื่อเขา้ถึงกลุม่คนที่สนใจ เช่น เวบไซตจ์ดัหา
งาน และสือ่สงัคมออนไลน ์เป็นตน้ 

(2) ธุรกิจการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปิโตรเลียม (Engineering Services) 

อดิสรใหบ้รกิารอื่นที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจปิโตรเลยีม เช่น การใหบ้รกิารท าความสะอาดเรอืและถงัน า้มนับนเรื่อ (Vessel 
cleaning) การก่อสรา้งชิน้งานและการติดตัง้ชิน้งาน (Offshore construction services) และการซ่อมบ ารุง ๖(Fabrication 
and maintenance services) เป็นตน้ โดยกลุ่มลกูคา้ ไดแ้ก่ บริษัทที่ด  าเนินธุรกิจปิโตรเลียม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลกูคา้เจา้
เดียวกบัลกูคา้ที่อดิสรใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบคุคลที่มั่นใจในคณุภาพบริการและคณุภาพผลงานของอดิสร โดยลกัษณะ
งานเป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ในแตล่ะครัง้ 

(3) ธุรกิจการให้บริการเช่าสินทรัพย ์(Property Rental Services) 

      
นอกจากการใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง (Off shore services) อดิสรยังให้บริการเช่าสินทรัพย ์ได้แก่ คลังสินค้าและ

อุปกรณแ์ละเครื่องจักร โดยคลงัสินคา้ตัง้อยู่ในท าเลที่ไม่ไกลจากท่าเทียบเรือในจงัหวดัสงขลา เพื่อสะดวกในการขนถ่าย
สิ่งของต่าง ๆ โดยคลงัสินคา้ของอดิสรมีพืน้ที่ใหบ้ริการประมาณ 82,000 ตารางเมตร โดยมีมาตรฐานการรกัษาความ
ปลอดภยัสินคา้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อสรา้งมั่นใจใหก้บัลกูคา้ ซึ่งสินคา้รบัฝากจะมีหลากหลายตัง้แต่สินคา้ทั่วไปจนถึงระดบั
อตุสาหกรรม โดยสินคา้รบัฝากสว่นใหญ่จะเป็นเครื่องจกัรกลในอตุสาหกรรม นอกจากนี ้อดิสรยงัใหบ้ริการใหเ้ช่าอปุกรณ์
และเครื่องจกัรตา่งๆ เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องเช่ือม กระเชา้ ตูค้อนเทนเนอร ์สลิง เครื่องอดัอากาศ และเครือ่งจกัรหนกั 
เป็นตน้ 
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3   ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 

3.1.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของตน้ทุนวัตถุดบิในการผลิต 

เนื่องจากวตัถดุิบที่ส  าคญัของ PDITL ในการผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิลคือ ทองแดงและอลมูิเนียม 
ซึง่วตัถดุิบดงักลา่วจดัเป็นสนิคา้โภคภณัฑ ์(Commodity) ที่มีราคาซือ้ขายอา้งอิงตามราคากลางของตลาดโลก หรอื London 
Metal Exchange (LME) ราคาซือ้ขายนัน้ขึน้ลงตามหลกัอปุสงคแ์ละอปุทาน ท าใหอ้าจมีความผนัผวนของราคาวตัถดุิบใน
แตล่ะช่วงเวลา อาจสง่ผลตอ่ตน้ทนุการผลติสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัและอาจจะกระทบตอ่ผลประกอบการ PDITL ได ้

กราฟแสดงดชันีราคาทองแดงในช่วง มกราคม 2560 – ธนัวาคม 2562 

 

กราฟแสดงดชันีราคาอลมูิเนียมในช่วง มกราคม 2560 – ธนัวาคม 2562 

อย่างไรก็ตาม PDITL ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่วและไดม้ีการติดตามแนวโนม้ราคาวตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลติ
อย่างสม ่าเสมอ มีการวางแผนการจัดซือ้วตัถุดิบตามแผนการผลิตล่วงหนา้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเจรจาราคากบั
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ผูข้าย และมีการพิจารณาน าเครื่องมือทางการเงิน เช่น สญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหนา้  เป็นตน้ มาช่วยลดความ
เสี่ยงตน้ทนุที่เกิดจากการซือ้ขายในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ ตามความเหมาะสมในแตล่ะช่วงเวลาและในอตัรารอ้ยละ 80 ถึง 
100 ของเงินสกลุตา่งประเทศที่จะช าระจรงิ 

PDITL มีนโยบายที่จะรกัษาความสมัพนัธ์ที่ดีกับคู่คา้และพนัธมิตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางแผนร่วมกับคู่คา้
ผูผ้ลติทองแดงและอลมูิเนียมเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ PDITL จะมีวตัถดุิบเพียงพอส าหรบัการผลติสนิคา้ตรงกบัแผนการผลติที่วาง
ไว ้และสามารถสง่มอบใหก้บัลกูคา้ไดต้รงตามเวลาที่ก าหนดไว ้ 

นอกจากนี ้PDITL ยงัพฒันาระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) สม ่าเสมอ เช่น การเปรียบเทียบราคาจากผูข้าย
วตัถดุิบ (Supplier) หลายรายก่อนท าการสั่งซือ้เพื่อใหไ้ดร้าคาและเง่ือนไขที่ดีที่สดุ การวางแผนการสั่งวตัถดุิบตามปริมาณที่
เหมาะสมส าหรบัการผลิตในแต่ละโครงการและส าหรบัการผลิตส าหรบัส ารองในคลงัสินคา้ รวมถึง PDITL ยงัไดม้ีการวาง
แผนการจดัซือ้วตัถดุิบและพิจารณาตน้ทนุวตัถดุิบเมื่อไดร้บัค าสั่งซือ้จากลกูคา้ ซึ่งจะใชใ้นการก าหนดราคาขายผลิตภณัฑ์
ส  าเร็จรูป โดยกระบวนการนีจ้ะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคาวตัถดุิบ ใหส้ะทอ้นในราคาขายที่เสนอ
ใหแ้ก่ลกูคา้ได ้

 3.1.2 ความเสี่ยงจากการพึง่พิงผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)  

เนื่องดว้ย PDITL ประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า วตัถุดิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตคือทองแดงและอลมูิเนียม ซึ่งถือเป็น
สนิคา้โภคภณัฑท์ี่มีการซือ้ขายตามราคาตลาดโลก โดย PDITL มียอดสั่งซือ้วตัถดุิบดงักลา่วจากผูผ้ลติรายใหญ่ 3 ราย ไดแ้ก่ 
(1) IXM (เดิมช่ือ บริษัท Louis Dreyfus Company Metals) (2) Marubeni และ (3) Glencore ซึ่งวตัถดุิบกลุม่นีเ้ป็นวตัถดุิบ
หลกัที่ PDITL ไดร้ะบุลกัษณะและคุณสมบตัิทางเคมีไวเ้พื่อใช้ในการผลิต หากผูผ้ลิตดงักล่าวไม่สามารถจัดส่งสินคา้ได ้
อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลด าเนินงานของ PDITL อยา่งมีนยัส าคญัได ้

การจดัซือ้วตัถดุิบของ PDITL นัน้ จะมีการก าหนด Vendor List หรอืรายช่ือผูข้าย ซึง่ผูข้ายที่ฝ่ายจดัซือ้สามารถท าค า
สั่งซือ้ไดน้ัน้ PDITL ไดด้  าเนินการประเมินผูข้ายทัง้ในสว่นของคณุภาพวตัถดุิบ ประริมาณวตัถดุิบที่สามารถสง่มอบได ้ราคา
เสนอขาย ความนา่เช่ือถือของผูข้าย และความตรงตอ่เวลาในการจดัสง่ ซึง่สว่นใหญ่เป็นผูผ้ลติและจ าหนา่ยรายใหญ่ของโลก
และของประเทศไทย ซึ่งPDITL เป็นพนัธมิตรมาอย่างยาวนาน จึงมั่นใจว่าผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบดงักลา่วสามารถจ าหน่ายและ
จัดส่งใหแ้ก่ PDITL ไดอ้ย่างถกูตอ้งตามมาตรฐานและตามก าหนดเวลา รวมทัง้การก าหนดรายช่ือผูข้ายดงักล่าวจะมีการ
ประเมินผูข้ายเดิมอยู่สม ่าเสมอเพื่อใหม้ั่นใจว่าวตัถดุิบมีคณุภาพคงที่ นอกจากนี ้PDITL ไดเ้ล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึน้จากการพึง่พิงผูข้ายรายใดรายหนึง่มากเกินไป จึงก าหนดแผนใหม้ีการพิจารณาผูข้ายรายใหม่ๆ  ตามขั้นตอนท่ี PDITL 
ก าหนด รวมทัง้ มีการก าหนดนโยบายในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์อันดีต่อผูจ้  าหน่ายทุกรายเพื่อลดความเสี่ยง
ดงักลา่ว  

3.1.3 ความเสี่ยงจากการพึง่พิงลกูคา้รายใหญ่ 

ในปี 2560 –  2562 PDITL มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ 3 ราย ไดแ้ก่ (1) บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์
โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) (CSS) (2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และ (3) การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (PEA) คิด
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18 รอ้ยละ 12 และรอ้ยละ 10 ของรายไดร้วมจากการขายและบริการ ตามล าดับ ซึ่งหากในอนาคต 
PDITL ไม่สามารถจ าหน่ายสายไฟฟ้าไปยังองคก์รดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละก าไรของ PDITL อย่างมี
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นยัส าคญั ซึ่งในปัจจบุนัมีผูผ้ลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้ารายใหญ่หลายราย เช่น บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล จ ากดั และ 
บรษัิท ไทยยาซากิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั เป็นตน้ ซึง่สง่ผลใหอ้าจมีการแขง่ขนัสงูขึน้ 

ทัง้นี ้ลกูคา้รายใหญ่ดงักลา่วเป็นลกูคา้องคก์รทัง้ภาคเอกชนและภาครฐั โดย CSS ถือเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสายไฟฟ้า
และผูใ้หบ้ริการติดตัง้งานโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยที่มีความน่าเช่ือถือ และ EGAT และ PEA เป็นรฐัวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ซึง่มีบทบาทส าคญัในการพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ  โดยภาครฐัไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันา
ระบบสายสง่ไฟฟา้ การพฒันาระบบสือ่สารโทรคมนาคม การพฒันาระบบขนสง่สาธารณะ และโครงการน าสายไฟฟา้ลงดิน 
มาอยา่งตอ่เนื่อง 

PDITL มีความสมัพนัธท์ี่ดีและไดร้บัความไวว้างใจจากองคก์รภาครฐัและภาคเอกชนอย่างสม ่าเสมอ  จากการผลติ
และจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าที่มีคณุสมบตัิตามาตรฐานสากล ตลอดจนบริการที่เก่ียวขอ้งตา่งๆ PDITL มั่นใจว่าจะยงัคงไดร้บั
ค าสั่งซือ้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้PDITL เขา้ใจถึงประเด็นความเสี่ยงดงักลา่ว จึงมุ่งเนน้เรื่องการรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลกูคา้ 
ตวัแทนจ าหน่าย ผูร้บัเหมาและคู่คา้อื่น ๆ เพื่อให ้PDITL สามารถสง่มอบสินคา้และบริการที่มีคณุภาพ ครบวงจรและตอบ
โจทยล์กูคา้ รวมถึงเป็นการเพิ่มความเช่ือมั่นในศกัยภาพของ PDITL เพื่อจะไดส้ามารถเสนอการใหบ้ริการอื่น ๆ ในอนาคต 
และสามารถขยายฐานลกูคา้โดยเนน้ไปยงักลุม่ลกูคา้รายใหม ่รวมถึงการขยายตลาดตา่งประเทศ ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งได้
ระดบัหนึง่ 

3.1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยกีารผลิต 

จากการที่เทคโนโลยีการผลิตในภาคอตุสาหกรรมนีม้ีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพฒันาเทคโนโลยีดงักลา่วจะ
เป็นส่วนช่วยในการลดตน้ทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม หาก PDITL ไม่สามารถปรบัตวัไดท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 
อาจจะสง่ผลใหต้น้ทนุการผลติสงูกวา่คูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ซึง่อาจท าใหส้นิคา้ของ PDITL ไมส่ามารถในการแขง่ขนั
ในตลาดทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศได ้

PDITL มีประสบการณใ์นธุรกิจผลติสายไฟกวา่ 50 ปี และมีผูบ้รหิารและวิศวกรที่มีความรูค้วามช านาญ และไดม้ีการ
พฒันาและน าเทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม่มาปรบัใชอ้ย่างต่อเนื่อง เช่น การเริ่มสายการผลิตไฟฟ้าแรงสูงแบบ Vertical 
Continuous Vulcanization (VCV) หรือการหุม้ฉนวนแบบแนวดิ่งที่โรงงานบางพลีในปี 2536 เป็นรายแรกและรายเดียวใน
ประเทศไทย รองรบัการผลิตสายไฟฟ้าแรงดนัสงู เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ที่มีความตอ้งการเพิ่มสงูขึน้จาก
ทัง้ผูป้ระกอบการภายในประเทศและตา่งประเทศตามปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ที่เพิ่มสงูขึน้ รวมถึงเพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการ
ใชง้านสายไฟฟา้แรงสงูและช่วยลดปรมิาณสายไฟฟ้าแรงดนัสงูที่เมื่อผลติเสรจ็แลว้ไม่ผา่นมาตรฐานหรอืไมส่ามารถน ามาใช้
งานได ้โดย PDITL มีฝ่าย Cable Design and Development และฝ่าย Process Engineering เพื่อด าเนินการพฒันาและ
ปรบัปรุงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิตปัจจุบนัใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้  อย่างไรก็ดี  PDITL มั่นใจว่าสามารถ
กา้วทนัเทคโนโลยีการผลิตสายไฟ โดยจะเห็นไดว้่า PDITL ไดล้งทนุในการใหบ้ริการตรวจสอบคณุภาพสายไฟแรงสงูแบบ
เคลื่ อนที่  (High Voltage Mobile Testing Unit) ตามมาตรฐาน International Electrotechnical Commission (“IEC”) 
เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนั ซึง่เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศที่ใหบ้รกิารตรวจสอบคณุภาพสายฟา้แรงสงูภายหลงั
การติดตัง้หรือก่อสรา้งเสร็จสิน้แลว้ ว่ามีการรั่วของไฟฟ้าหรือความผิดพลาดในโครงสรา้งสายไฟฟ้าที่อาจเกิดระหว่างการ
ติดตัง้ สง่ผลใหล้กูคา้โครงการมั่นใจไดว้า่การติดตัง้สายไฟจะท าใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุและมีความปลอดภยักบัผูใ้ชไ้ฟฟา้ 
อนัเป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัเมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ 
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3.1.5 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่น 

เนื่องดว้ยการซือ้ขายวตัถดุิบหลกัของ PDITL จะอยู่ในรูปของสกุลเงินเหรียญสหรฐัฯ ในขณะที่ PDITL มีรายไดห้ลกั
จากการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ในสกุลเงินบาท ดังนัน้ PDITL จึงมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยระดบัของความเสี่ยงนีข้ึน้อยูก่บัมลูค่าซือ้ขายวตัถดุิบในแตล่ะสญัญา ซึ่งอาจจะสง่ผลกระทบต่อตน้ทนุการ
ผลติและผลการด าเนินงานได ้โดยระดบัของความเสีย่งนีข้ึน้อยูก่บัมลูคา่ซือ้ขายวตัถดุิบในแตล่ะสญัญา  

PDITL ไดน้ าเครือ่งมือทางการเงินเขา้มาช่วยในการลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นท่ีเกิดจากการซือ้วตัถดุิบดว้ย
สกุลเงินต่างประเทศ เช่น สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และสญัญาออปชั่น เป็นตน้ โดย PDITL จะพิจารณาตามความเหมาะสม
ในแต่ละช่วงเวลาและในอตัรารอ้ยละ 80 ถึง 100 ของเงินสกุลต่างประเทศที่จะช าระจริง รวมทัง้ใหท้ีมงานติดตามแนวโนม้
อตัราแลกเปลีย่นอยูเ่สมอ ซึง่ในปี 2561 และปี 2562 PDITL มีผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 67.58 และ 149.60 ลา้น
บาท ตามล าดบั รวมถึง PDITL ยงัมีนโยบายสนบัสนนุการขยายตวัการสง่ออกสินคา้ไปขายยงัต่างประเทศ เพื่อใหม้ีรายได้
เป็นสกลุเงินเหรยีญสหรฐัฯ เขา้มา ซึง่สามารถช่วยลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น  (Natural Hedge) ไดอ้ีกทางหนึง่ดว้ย 

นอกจากนี ้ในการผลิตและจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้นัน้ PDITL ถือเป็นผูผ้ลิตและจัด
จ าหน่ายรายใหญ่ของประเทศไทยที่มีอ  านาจในการตอ่รองสงู เมื่อพิจารณาราคาขายผลิตภณัฑน์ัน้ PDITL สามารถสะทอ้น
ราคาตน้ทุนของวัตถุดิบ รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเขา้ไปดว้ย โดยความสามารถในการปรบัราคาขาย
ผลติภณัฑน์ัน้ จะช่วยใหค้วามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นลดลงไดอ้ีกดว้ย 

3.1.6 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขนัสูงขึน้ 

ในปัจจุบัน ภาครฐั รฐัวิสาหกิจและภาคเอกชนไดใ้หค้วามส าคัญต่อสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้าและมีการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่มากขึน้ เช่น โครงการรถไฟฟา้สายสตีา่ง ๆ โครงการอสงัหารมิทรพัยข์นาดใหญ่ โครงการอสงัหารมิทรพัย์
แบบผสมผสาน และโครงการระบบสง่และจ าหน่ายไฟฟา้ เป็นตน้ ตามการคาดการณก์ารเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวโนม้
การใชพ้ลงังานที่เพิ่มสงูขึน้ ซึ่งอาจท าใหผู้ป้ระกอบการรายอื่น โดยเฉพาะผูป้ระกอบการผลิตสายไฟฟ้าขนาดกลาง ที่จะให้
ความสนใจและเขา้มารว่มแขง่ขนัในอตุสาหกรรมนีม้ากขึน้  

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเข้าประกวดราคาในโครงการส าคัญต่าง  ๆ ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนนั้น 
จ าเป็นตอ้งมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนรายช่ือผูค้า้ที่ไดร้บัอนมุตัิ (Approved Vendor List) โดยทะเบียนดงักลา่วเป็นตวัช่วยคดั
สรรผูป้ระกอบการที่มีคณุภาพและศกัยภาพในการรว่มสนบัสนนุการพฒันาโครงการตา่ง ๆ ซึ่ง PDITL เป็นผูป้ระกอบการที่
ไดร้บัอนมุตัิและมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนนัน้ จึงมีโอกาสในการเขา้รว่มประกวดราคาโครงการของภาครฐัและรฐัวิสาหกิจ ทัง้
โครงการโครงสร้างพืน้ฐานหรอืโครงการก่อสรา้งทั่วไปของภาครฐัเอง และโครงการขนาดใหญ่ของทางภาคเอกชนดว้ย  

นอกจากนี ้PDITL ยงัอยู่ในรายช่ือผูค้า้ที่ไดร้บัการอนมุตัิ (Approved Vendor List) ของผูร้บัเหมาโครงการชัน้น าใน
ตา่งประเทศ ซึง่เป็นการกระจายความเสีย่งการพึง่พิงรายไดจ้ากภายในประเทศเพียงอยา่งเดยีว โดยมีกลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศ
ในหลากภมูิภาค เช่น ทวีปอเมรกิา เอเชียและแอฟรกิา เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม PDITL ยงัคงปรบัปรุงและพฒันาคณุภาพอยา่ง
ต่อเนื่องเพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี ้การเขา้มาแข่งขนัในตลาดสายไฟฟา้
ในไทยนัน้ จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากส านกังานมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) ถึงจะสามารถผลิตและจดั
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จ าหนา่ยในประเทศไทยได ้ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่คูแ่ขง่จากตา่งประเทศมอีปุสรรคในการเขา้มาแขง่ขนัในประเทศไทย และยงัช่วย
ลดความเสีย่งจากภาวะการแขง่ขนัในตลาดผลติและจดัจ าหนา่ยสายไฟฟา้ของไทยได  ้

ยิ่งไปกว่านั้น PDITL ได้เตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเสมอ เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเนน้การสง่มอบงานและบริการที่มีคณุภาพและตรงต่อเวลา การ
สรา้งความพนัธท์ี่ดีกบัลกูคา้และคู่คา้ และการพฒันากรบคุลากรใหรู้จ้กัสินคา้และตามทนัเทคโนโลยี นอกจากนี ้PDITL ยงั
ได้พัฒนาองค์กรในรูปแบบต่างๆ เช่น การลงทุนในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารโครงการได้
ประสิทธิภาพตามระยะเวลาการส่งมอบงานที่ก าหนดไว้ การใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อการตรวจสอบและติดตาม
กระบวนการท างานทัง้หมด เพื่อใหม้ีความโปรง่ใสแ่ละชดัเจนยิ่งขึน้ ท าใหคุ้ณภาพงานและบริการเป็นตามที่วางไว ้มีผลงาน
ที่ดี ลกูคา้และคูค่า้ใหค้วามไวว้างใจ ท าให ้PDITL มีผลประกอบการท่ีเติบโตอยา่งตอ่เนื่องในระยะ 3 ปี ท่ีผา่นมา 

3.1.7 ความเสี่ยงจากการท าธุรกิจแข่งขันในประเทศไทยของ General Cable และการใช้เคร่ืองหมาย

การค้า 

ในช่วงที่ TAH2 พิจารณาเขา้ซือ้หุน้สามัญของ PDITL จาก General Cable ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารของ PDITL ได้
ตระหนกัถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ หาก General Cable จะกลบัเขา้มาด าเนินการผลิตและ/หรือจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าใน
ประเทศไทย รวมถึงการที่ PDITL จะยงัคงใชเ้ครื่องหมายการคา้เดิมในการด าเนินธุรกิจ ผูถื้อหุน้ของ TAH2 จึงไดเ้ขา้ท า
สญัญาที่ (1) General Cable หา้มคา้แขง่เป็นระยะเวลา 5 ปี และ (2) สทิธิในการใชเ้ครือ่งหมายการคา้เดมิจนกวา่ทัง้ 2 ฝ่าย
จะยินยอมยกเลกิหรอืเกิดการผิดขอ้สญัญาที่ระบไุว ้

โดยในกรณีที่ General Cable กลบัเขา้มาด าเนินกิจการผลิตและ/หรือจ าหน่ายสายไฟฟ้าในประเทศไทย ระหว่าง
ระยะเวลา 5 ปีตามที่สญัญาก าหนด PDITL มีสิทธิในการด าเนินคดีทางกฎหมายตอ่ General Cable ฐานละเมิดขอ้สญัญา
การหา้มคา้แข่ง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าความเสี่ยงที่ General Cable จะเขา้มาด าเนินการดังกล่าวมีอยู่ต  ่า เนื่องจากว่าหาก 
General Cable เขา้มาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยระหวา่ง 31 สงิหาคม 2558 ถึง 31 สงิหาคม 2563 จะก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อภาพลกัษณ ์ช่ือเสียงของ General Cable รวมถึงอาจสง่ผลกระทบทางการเงิน หากเกิดการฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายขึน้ 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตาม รายงานความเห็นของทีป่รึกษากฎหมาย เกี่ยวกบัความเสีย่งทางกฎหมายดา้น
เครือ่งหมายการคา้และการท าธุรกิจแข่งขนักนั) 

ทัง้นี ้ภายหลงัครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญาดงักลา่วขา้งตน้ อาจมีความเป็นไปไดท้ี่ General Cable จะกลบัเขา้
มาด าเนินกิจการผลิตและ/หรือจ าหน่ายสายไฟฟ้าในประเทศไทย อย่างไรก็ดี PDITL ตระหนกัถึงประเด็นดงักลา่ว รวมถึงได้
ประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได ้หาก General Cable จะกลบัเขา้มาด าเนินกิจการผลิตและ/หรือจ าหนา่ยสายไฟฟา้
ในประเทศไทยดงัรายละเอียดดา้นลา่งนี ้

ดา้นการผลติ/การน าเขา้สนิคา้ 

 การเริ่มสายการผลิตสายไฟฟ้า อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาอยา่งนอ้ย 4 - 5 ปี รวมถึงตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญที่มีประสบการณ์
ภายในประเทศไทย เพื่อควบคมุมาตรฐานการผลติ 
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 ตอ้งด าเนินการผลิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและตอ้งไดร้บัการรบัรองจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
(สมอ.) ซึง่หากบรษัิทตา่งประเทศตอ้งการจะเขา้มาผลติสายไฟฟา้ในประเทศไทยนัน้ อาจเกิดความยุง่ยากและเสยีเวลา 
เนื่องจาก บรษัิทตา่งประเทศนัน้ ๆ เดิมมีเพียงการรบัรองมาตรฐานจากประเทศอื่น 

 หากน าสายไฟฟา้ที่ผลติจากตา่งประเทศ เขา้มาจ าหนา่ยในประเทศไทย อาจไมม่ีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา 
เนื่องจากการน าเขา้สายไฟฟา้จะถกูคิด (1) อากรขาเขา้ (บนฐานรวมของมลูค่าสินคา้ ค่าขนสง่และคา่ประกนัภยั) และ 
(2) ภาษีมลูคา่เพิ่ม (บนฐานรวมของมลูคา่สนิคา้ คา่ขนสง่ คา่ประกนัภยั และอากรขาเขา้) 

ดา้นการจดัจ าหนา่ย 

 การจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าใหแ้ก่ภาครฐัของประเทศไทยนัน้ ผูข้ายที่มีสิทธิเขา้รว่มแข่งขนัราคาจ าเป็นตอ้งถกูระบอุยูใ่น

รายช่ือผูข้ายที่ไดร้บัอนมุตัิ (Approved Vendor List) ของทางภาครฐัก่อน จึงเป็นไปไดย้ากที่ผูข้ายรายใหมใ่นตลาด จะ

สามารถเขา้มาแข่งขนักลบักลุ่มผูผ้ลิตและผูข้ายรายเก่า  เนื่องจากงานโครงการของภาครฐั ตอ้งอาศยัประสบการณ ์

ความเช่ียวชาญ และความนา่เช่ือถือสงู 

 นอกจากนี ้หากด าเนินการจัดจ าหน่ายใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่าย ยงัตอ้งอาศยัผูท้ี่มีความสามารถและประสบการณใ์น

อุตสาหกรรมไทยที่เพียงพอ ในการท าการตลาดและการส่งเสริมการขาย ซึ่งคู่แข่งขนัจากต่างประเทศอาจไม่มีความ

เขา้ใจเพียงพอ 

 หากพิจารณาความเป็นไปไดท้ี่ General Cable จะจดัสง่สินคา้เขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยนัน้ก็มีอยูต่  ่าเช่นเดียวกนั 

เพราะไดร้บัจากผลกระทบของอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่มจากที่กล่าวขา้งตน้ รวมถึงในปัจจุบนั General Cable 

มิไดด้  าเนินกลยทุธธ์ุรกิจในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพราะไดท้ าการขายเงินลงทนุภายในต่างประเทศบางสว่น ซึ่ง

ประเทศที่ General Cable ถอนเงินลงทนุออกในเขตภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิค คือ สาธารณรฐัประชาชนจีน สาธารณรฐั

ฟิลปิปินส ์สาธารณรฐัฟิจิ และไดท้ าการปิดกิจการในประเทศออสเตรเลยีและประเทศนิวซีแลนดไ์ปก่อนหนา้นี  ้

 ในดา้นความเสีย่งที่บรษัิทเดิมในสาธารณรฐัประชาชนจีน สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์สาธารณรฐัฟิจิ ที่ General Cable ถอน

เงินลงทนุออกมานัน้ PDITL พิจารณาแลว้วา่มีความเสีย่งต ่าที่บรษัิทนัน้ ๆ จะจดัจ าหนา่ยมายงัประเทศไทย ดว้ยเหตผุล

ที่วา่  

(1) สายการผลิตของโรงงานในสาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตสายไฟฟ้าตวัน าอลมูิเนียมเป็นหลกั และไม่ไดใ้ชต้รา
สนิคา้เดิมแลว้ รวมทัง้ด าเนินการผลติเพื่อตอบสนองอปุสงคภ์ายในประเทศเป็นหลกั 

(2) สายการผลติของโรงงานในสาธารณรฐัฟิลปิปินสแ์ละสาธารณรฐัฟิจิ เป็นการผลติสายไฟฟา้ขนาดกลางและขนาด
เลก็ ซึง่ก าลงัการผลติยงัไมม่ีขนาดใหญ่เพียงพอในการสง่ออกไปยงัต่างประเทศ 

ดา้นเครือ่งหมายการคา้ 

 จากสญัญาที่ตกลงร่วมกัน PDITL มีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการคา้ในประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ดียว และสามารถ
สง่ออกสายไฟฟา้ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้นี ้ไปยงัตา่งประเทศที่ระบไุวใ้นสญัญา โดยระยะเวลาของสญัญาใหม้ีผลใช้
บังคับจนกว่าจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตาม รายงานความเห็นของที่ปรึกษา
กฎหมาย เก่ียวกบัความเสีย่งทางกฎหมายดา้นเครือ่งหมายการคา้และการท าธุรกิจแขง่ขนักนั) 
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 หาก General Cable ละเมิดขอ้สญัญาดงักลา่ว โดยการใชเ้ครื่องหมายการคา้นัน้ในประเทศไทย PDITL มีสิทธิในการ
เรียกรอ้งทางกฎหมาย ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อภาพลกัษณ ์ช่ือเสียง ฐานะทางการเงินของ General Cable หากเกิดการ
ฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหายขึน้ 

 นอกจากนี ้หาก General Cable เขา้มาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยดว้ยเครื่องหมายการคา้ที่ดใูกลเ้คียงกนั จะไม่สง่ผล
กระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของ PDITL เนื่องจากการด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าของ
ผูข้ายรายใหม่ จะขึน้กบัคณุภาพและมาตรฐานของสายไฟฟ้า รวมถึงความสามารถในการจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าไปยงั
ผูใ้ช้งานจริง (End User) ซึ่งจะตอ้งไดร้บัรองมาตรฐานจาก สมอ. รวมถึงการเป็นผูข้ายที่ไดร้ับอนุมัติ (Approved 
Vendor List) ตามที่กลา่วขา้งตน้ 

 นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาความเสีย่งที่ General Cable จะผลติและ/หรอืจดัจ าหนา่ยสายไฟฟา้ โดยใชเ้ครือ่งหมายการคา้
เดิม มีคอ่นขา้งต ่า เนื่องจาก Prysmian Group ซึง่เป็นบรษัิทผลติและจ าหนา่ยสายไฟฟา้อนัดบั 1 ของโลก ไดท้ าการซือ้ 
General Cable ไปแลว้ ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา ดงันัน้ คาดว่าหาก General Cable จะกลบัเขา้มาผลิตและ/หรือจดั
จ าหน่ายสายไฟฟ้าในประเทศไทย อาจใชเ้ครื่องหมายการคา้ของ Prysmian Group ในฐานะผูถื้อหุน้ใหม่มากกว่าใช้
เครือ่งหมายการคา้เดิมที่ PDITL ใชอ้ยู ่

ดงันัน้ จากขอ้จ ากดัและกฎระเบียบในการผลติ การน าเขา้และการจดัจ าหนา่ยสายไฟฟา้ในตลาดประเทศไทย แสดง
ให้เห็นว่าเป็นไปไดย้ากและตอ้งอาศัยเวลาส าหรับคู่แข่งรายใหม่ที่พิจารณาจะเข้ามาด าเนินธุรกิจเดียวกันกับ PDITL 
ภายในประเทศไทย และแมว้่าคู่แข่งขนัรายใหม่ตดัสินใจที่จะเขา้มาด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าในประเทศ
ไทยจรงิ PDITL เห็นวา่ ทาง PDITL เองมีระยะเวลากวา่ 5 ปีในการด าเนินกลยทุธท์างการตลาดเพื่อรกัษาฐานลกูคา้และสว่น
แบง่ทางการตลาด มิใหก้ระทบตอ่การด าเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 

3.1.8 ความเสี่ยงจากการที่ PDITL ต้องด ารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันทาง

การเงนิ 

เนื่องดว้ยการกูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินของ PDITL ไดม้ีการระบเุง่ือนไขการกูย้ืมเงินที่ PDITL ตอ้งด ารงอตัราสว่น
ทางการเงินในแต่ละงวดบญัชี ดงันี ้(1) อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ถือหุน้ (IBD-to-Equity) ไม่เกินกว่า 
1.50 เทา่ (2) อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้(DSCR) ไมต่  ่ากวา่ 1.10 เทา่  

จากขอ้มลูงบการเงินของ PDITL งวดปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 PDITL มี
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (IBD-to-Equity) 5.27 เท่า และ 6.56 เท่า ตามล าดบั และอตัราสว่น
ความสามารถในการช าระหนี ้(DSCR) 2.05 เท่า และ 1.44 เท่า ตามล าดบั ซึ่ง PDITL ไดร้บัหนงัสือผ่อนผนัจากสถาบัน
การเงินในการด ารงอตัราสว่นทางการเงินดงักลา่ว และจะด าเนินการใหอ้ตัราสว่นทางการเงินของ PDITL เป็นไปตามเง่ือนไข
ที่สถาบนัการเงินก าหนดในงวดบญัชีตอ่ไป 

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกิจการ มลูค่าหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ของ PDITL จะลดลงตามล าดบั ซึ่ง
เกิดจากการน าเงินเพิ่มทนุแก่ (1) บคุคลในวงจ ากดั (PP) ภายในวนัที่ 10 กรกฎาคม 2562 (2) ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ (RO) เสร็จเมื่อเดือนกนัยายน 2562 และ (3) ประชาชนทั่วไป (PO) คาดว่าจะจดัสรรแลว้เสร็จในปี 2563 มาช าระคืน
เงินกูย้ืมของ PDITL ตามที่ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ารเพิ่มทนุแต่ละประเภทที่ไดเ้ผยแพรแ่ละอนมุตัิในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ 
SMM ครัง้ที่ 1/2562 ณ วนัท่ี 11 เมษายน 2562 
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3.2 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการพึง่พิงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ ซึ่งต้องการวิศวกรที่ เช่ียวชาญมี

ประสบการณแ์ละความช านาญเฉพาะด้าน สามารถในการใหบ้ริการทัง้ดา้นการตลาดและดา้นปฏิบตัิการ เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้และวตัถปุระสงคข์องงานที่ไดร้บัมอบหมาย โดยบคุลากรดงักลา่วจะตอ้งเป็นผูท้ี่สามารถน าเสนอ

ผลิตภณัฑท์ี่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ทัง้การก าหนดคณุสมบตัิ มาตรฐานของผลิตภณัฑ ์การออกแบบ ควบคมุ

ระบบงานและการทดสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบสินคา้ใหลู้กคา้ ปัจจุบัน PDITL มีวิศวกรที่ใหบ้ริการดา้นต่างๆ และ

บุคลากรฝ่ายการผลิตจ านวนหนึ่ง หากในอนาคต PDITL ไม่สามารถจดัหาบุคลากรเพิ่มเติมตามจ านวนงานที่อาจเพิ่มขึน้

หรือไม่สามารถรกัษาบุคลากรเดิมไวไ้ด ้PDITL อาจเกิดความเสี่ยงบุคลากรที่มีทกัษะดา้นไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการในการ

ปฏิบตัิงาน 

PDITL ไดใ้หค้วามส าคญัในการรกัษาบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ ์จึงจัดใหม้ีสวัสดิการส าหรบั

พนกังานและครอบครวั รถรบัสง่ที่โรงงาน มีการปรบัค่าจา้งรายปีตามผลการประเมินการท างาน การใหค้่าตอบแทนอื่นๆที่

นอกเหนือจากคา่จา้งรายเดือน การจดัสภาพแวดลอ้มการท างานที่เหมาะสม ถกูสขุลกัษณะ พรอ้มทัง้มีการพฒันาบคุลากร

ทางดา้นความรูเ้พื่อโอกาสการเติบโตในสายงานอีกดว้ย ในกรณีที่จะตอ้งการมีการเปลี่ยนแปลงบคุลากรในแต่ละสายงาน 

พนกังานใหมส่ามารถศกึษา คูม่ือการท างานทกุขัน้ตอนตามการรบัรองดา้นระบบคณุภาพ ISO 9001:2015 

ส าหรบัการคดัเลือกบคุลากรใหม่ PDITL ไดม้ีการจดัอบรมความรูแ้ละทกัษะเฉพาะทางในการผลิตสายไฟฟ้าใหแ้ก่

บุคลากรใหม่ของฝ่ายผลิต เพื่อเสริมสรา้งความเช่ียวชาญในการท างานมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้PDITL เองไดม้ีการจัดงาน

สมัมนาใหค้วามรูแ้ก่บุคคลภายนอกในสายงานไฟฟ้า และมีการท าขอ้ตกลงร่วมกับสถาบนัต่างๆ เช่น ขอ้ตกลงร่วมกับ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านวิชาการให้แก่บุคลากรใน

หน่วยงาน นกัเรียน นกัศึกษา ที่สงักดัสถาบนัในความดแูลของสอศ. ทั่วประเทศรวมไปถึงประชาชนทั่วไป ณ ภมูิภาคต่างๆ 

ของประเทศโดยมีความมุง่หวงัในเรื่องการใหค้วามรูแ้ละความช านาญเพื่อประกอบวิชาชีพและเลือกใชผ้ลิตภณัฑส์ายไฟฟา้

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตรงตามมาตรฐานก าหนด โดยค านงึถึงความปลอดภยัของผูต้ิดตัง้ รวมไปถึงผูใ้ชง้าน ซึง่ถือเป็นเรื่องที่ส  าคญั

ที่สดุในการประกอบวิชาชีพ 

3.3 ความเสี่ยงจากการการปรับโครงสร้างกิจการและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

3.3.1 ความเสี่ยงจากอ านาจควบคุมของผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 

ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกิจการ ผูถื้อหุน้ใหญ่ของ STARK จะเปลี่ยนแปลงเป็นบริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จ ากัด 
(TAH2) หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ของ TAH2 ซึ่งคือนายวนรชัต ์ตัง้คารวคุณ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 94.20 การถือหุน้ในสดัส่วน
ดงักลา่วของนายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ อาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายของ STARK ได ้ซึ่งผูถื้อหุน้รายย่อยอาจมีความ
เสีย่งที่ไมส่ามารถลงคะแนนเสยีงใหเ้พียงพอในการคดัคา้นผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้
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ทาง STARK มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร
และเพื่อใหค้วามคิดเห็นในการท ารายการที่อาจก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผูถื้อหุน้และ  STARK ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ดงักลา่วจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัที่ตนมีสว่นไดส้ว่นเสียในรายการนัน้ รวมทัง้
ในแง่ของการท าธุรกรรมขายหุน้จากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้หุน้ดงักลา่วจะถกูติด Silent Period ไมส่ามารถขายไดเ้ป็นเวลา 1 ปี 
เพื่อมิใหเ้กิดการท าก าไรเมื่อหุน้เพิ่มทนุดงักลา่วถกูรบัเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

นอกจากนี ้STARK จะมีแผนการเพิ่มการกระจายการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายย่อย (Free Float) ใหส้งูขึน้ตามเกณฑ์
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในช่วงเวลา 1 ปี หลงัการปรบัโครงสรา้งกิจการ  

3.3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดรองส าหรับการซือ้ขายหุน้สามัญของบริษัท 

เนื่องดว้ยการปรบัโครงสรา้งกิจการ ในครัง้นี ้ไดม้ีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่นกัลงทนุในวงจ ากดั ซึง่จะเป็น
การเสนอขายก่อนที่จะไดร้บัทราบผลการพิจารณาของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการรบัหุน้สามญัเพิ่มทุน ดงันัน้ผูถื้อหุน้ของ 
SMM เดิมอาจไดร้บัผลกระทบตอ่การปรบัโครงสรา้งนี ้ในแง่การตดัสนิใจลงทนุในตลาดรองและอาจไมไ่ดร้บัผลตอบแทนจาก
การขายหุน้ไดต้ามราคาที่คาดการณไ์ว ้หากหุน้สามญัเพิ่มทนุของ SMM ไมไ่ดร้บัอนญุาตจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

อย่างไรก็ตาม SMM ไดย้ื่นค าขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยใ์นการรบัหุน้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเป็นค่าตอบแทน
การโอนกิจการและเพื่อเสนอขายต่อนกัลงทนุในวงจ ากดั เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2562 โดยมีบริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงินในการท า Relisting ซึ่งไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของ STARK 
หลงัการปรบัโครงสรา้งกิจการในเบือ้งตน้แลว้ และมีความเห็นว่า STARK มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้บงัคับของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ว่าดว้ยการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ยกเวน้คณุสมบตัิในดา้นการกระจายการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้ราย
ย่อย (Free Float) ที่ STARK ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้สามัญรายย่อยไม่นอ้ยกว่า 150 รายและผูถื้อหุน้ดังกล่าวตอ้งถือหุน้
รวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิทจดทะเบียน โดยที่ปรกึษาทางการเงินคาดวา่ภายหลงัการเสนอขาย
หุน้ในครัง้นีร้ะยะเวลา 1 ปี STARK จะมีคุณสมบตัิเก่ียวกับการกระจายการถือหุน้รายย่อยครบถว้นตามเกณฑท์ี่ก าหนด
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4         ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพยส์ินถาวรหลัก  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 รายการและมูลค่าสทุธิตามบญัชีหลงัหกัค่าเสื่อมราคา
สะสมของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ STARK และบริษัทย่อย ตามที่ปรากฏในงบการเงิน มี
รายละเอียด ดงันี ้
 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ที่ดิน 549.25 627.04 

สว่นปรบัปรุงที่ดิน 25.92 25.49 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 244.91 307.22 

โกดงั 42.91 39.39 

เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์ 1,147.50 1,040.02 

ยานพาหนะ 15.95 12.45 

เครือ่งตกแตง่ ติดตัง้และเครือ่งใชส้  านกังาน 9.25 11.63 

สนิทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้และก่อสรา้ง 348.94 540.34 

รวม 2,384.63 2,603.58 
 

4.2 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
คา่ความนิยม เทา่กบั 893.47 ลา้นบาท  

ในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ของ STARK และบริษัทย่อย ได้จัดท าสัญลักษณ์ของสินคา้ ซึ่งด าเนินการจด
ทะเบียนเครือ่งหมายการคา้กบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้  

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“ STARK”) จะลงทนุในบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่มที่มีวตัถปุระสงคใ์น
การด าเนินธุรกิจที่ประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของ  STARK หรือกิจการที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือกิจการที่
สนบัสนนุกิจการของ STARK โดยมุ่งเนน้การลงทนุในกิจการที่มีศกัยภาพในการเติบโต สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย และแผน
กลยทุธใ์นการขยายธุรกิจ รวมทัง้สรา้งผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ ทัง้นี ้การขออนมุตัิการลงทนุในบรษัิทย่อยหรอืบริษัท
รว่ม จะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่
เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์ิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรพัย ์พ.ศ. 2547 โดยการลงทนุ
ในกิจการดงักลา่วขา้งตน้ STARK มีนโยบายการลงทนุในสดัสว่นที่มากพอเพื่อใหส้ามารถมีสว่นรว่มในการบริหารจดัการ
และก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งนัน้ๆ 

STARK อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นที่มิใช่ธุรกิจหลักของบริษัท ในปัจจุบัน ทั้งนีก้ารลงทุนจะตอ้งมีความ
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เปา้หมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผนกลยทุธข์อง STARK 
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ในการตัดสินใจลงทุนใด ๆ STARK จะท าการวิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ 
รวมทัง้ปัจจยัความเสี่ยงจากการลงทนุ ผลตอบแทน และสภาพคลอ่งทางการเงินของ  STARK อย่างรอบคอบ นอกจากนี ้
การลงทนุของบริษัทจะตอ้งผา่นการพิจารณาจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือคณะกรรมการบรษัิทหรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้
ตามขอบเขตอ านาจอนมุตัิที่ก าหนดไว ้และตอ้งสอดคลอ้งใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดย STARK จะควบคมุดแูลผ่านการสง่กรรมการ และ/
หรือผูบ้ริหารของ STARK เขา้ไปเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถือหุน้เพื่อควบคมุทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ STARK 

ทัง้นี ้ในการก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม STARK จะสง่ตวัแทนที่มีคณุสมบตัิและประสบการณท์ี่เหมาะสม
กับการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในการบริหารกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนัน้ๆ เพื่อ
ก าหนดนโยบายที่ส  าคญัและควบคมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทรว่มดงักลา่ว ทัง้นี ้กรรมการซึ่งเป็น
ตวัแทนของ STARK จะตอ้งท าหนา้ที่ในการก ากบัดแูลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทรว่ม ใหบ้ริหารจดัการ หรือด าเนินงาน 
ต่างๆ ตามนโยบายที่ STARK ก าหนด รวมถึงจะตอ้งใชด้ลุยพินิจตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้
ถือหุน้ของ STARK ที่อนมุตัิในเรื่องที่ส  าคญัของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทรว่ม เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ 
และเพื่อการเติบโตอยา่งยั่งยืนของ STARK 

 

4.4     นโยบายก ากับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  
บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“STARK”) ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและบริหารกิจการบรษัิท

ยอ่ยและบรษัิทรว่มที่ประกอบธุรกิจหลกั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อให้
บรษัิทสามารถก ากบัดแูลและบรหิารจดัการกิจการของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม รวมถึงการติดตามดแูลใหบ้รษัิทยอ่ยและ
บรษัิทรว่มมีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกตา่งๆ ที่ก าหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหนว่ยงานของ STARK เอง และเป็นไปตาม
นโยบายของ STARK รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บังคับและหลกัเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิทในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มดงักลา่ว 

ในกรณีที่นโยบายนีไ้ดก้ าหนดใหก้ารท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ซึ่ งมีนัยส าคัญหรือมีผลต่อฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม เป็นเรื่องที่จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
ร่วมหรือคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทตามตารางอ านาจอนมุตัิ (แลว้แต่กรณี)  ใหก้รรมการ
บริษัทมีหนา้ที่ในการจดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการของบริษัท STARK และ/หรือ การประชุมผูถื้อหุน้ของ STARK เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิเรือ่งดงักลา่วก่อนที่บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม จะจดัประชมุคณะกรรมการ และ/หรอื ผูถื้อหุน้ของตนเองเพือ่
พิจารณาอนุมัติก่อนการท ารายการหรือด าเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี ้ให้บริษัทเปิดเผยขอ้มูลและปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีการที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่จะขออนุมตัินัน้ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายบริษัทมหาชน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ
หลกัเกณฑต์่างๆ ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ส  านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนโุลมดว้ย (เท่าที่ไม่
ขดัหรอืแยง้) อยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง   
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ในการนี ้“บรษัิทยอ่ย” และ “บรษัิทรว่ม” หมายถึง บรษัิทยอ่ย หรอื บรษัิทรว่ม (แลว้แตก่รณี) ที่ประกอบธุรกิจหลกั 
และมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนญุาตและการ
อนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่(ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ตามที่
ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
ขอ้ 1. ใหก้รณีดงัต่อไปนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท STARK และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ

บรษัิท STARK (แลว้แตก่รณี) 
(1) เรือ่งที่ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท STARK 

(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มอย่างนอ้ย
ตามสดัส่วนการถือหุน้ของ STARK ในบริษัทย่อย หรือบริษัทรว่ม โดยใหก้รรมการที่บริษัท 
เสนอช่ือหรือแต่งตัง้มีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบรษัิท
ย่อยในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยได้
ตามแตท่ี่กรรมการของบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และ
บรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม )แลว้แตก่รณี (เวน้แตเ่รือ่งที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 1 ของนโยบายนี ้ 

 ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้ริหารตามวรรคขา้งตน้ที่ไดร้บัการเสนอช่ือนัน้ ตอ้งเป็นบคุคลที่มีรายช่ืออยู่
ในระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK ที่ออกหลกัทรพัย ์(White List)  และมี
คณุสมบตัิ บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ตลอดจนไมม่ีลกัษณะขาดความนา่ไวว้างใจตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาด
ความไมน่า่ไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK  

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจด
ทะเบียน และ /หรือ ทนุช าระแลว้ของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตา มสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูถื้อ
หุน้หรือการด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนการใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ทางตรง
และทางออ้มของบริษัทในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเกินกวา่รอ้ยละ 
10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อยนัน้ เวน้แต่เป็นกรณีที่อยูใ่นแผนธุรกิจหรืองบประมาณ
ประจ าปีของบรษัิทยอ่ยซึง่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท STARK แลว้ 

(ค) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล )หากมี (ของบรษัิทยอ่ย  
(ง) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อย มขอ้อบงัคบัในเรื่องที่มีนยัส าคญัตาวน้แต่การแกไ้ขข้เ  2) ซึ่ง

ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ STARK  
(จ) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีรวมของบรษัิท และกลุม่บรษัิทยอ่ยของ STARK ทัง้หมด  
(ฉ) การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยเฉพาะกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ในสงักัดส านกั

งานสอบบญัชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกนักับผูส้อบ
บญัชีของ STARK ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทที่ผูส้อบบญัชีของ
บรษัิทยอ่ยที่จะตอ้งสงักดัส านกังานสอบบญัชีในเครอืขา่ยเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของ STARK  

 รายการตัง้แต่ขอ้ (ช) ถึง (ญ) นีเ้ป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ย ก่อนที่จะมีการ
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ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย กรรมการซึง่บริษัทแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในบรษัิทยอ่ยจะ
ออกเสียงในเรื่องดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ STARK ก่อน ทัง้นี ้
ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของ 
STARK โดยน าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และ/
หรือ การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลมแลว้ อยู่ในเกณฑต์อ้ง
ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการของ STARK ซึง่รายการดงัตอ่ไปนี ้คือ 

(ช) กรณีที่บรษัิทยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย รายการท่ี
เก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผูท้ี่ก่อความ
เสยีหายแก่บรษัิทยอ่ย  

2) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิทยอ่ยทัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
3) การซือ้หรอืการรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นมาเป็นของบรษัิทยอ่ย 

4) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมด หรือ
บางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิทย่อย หรอืการรวม
กิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

5) การเช่า หรอืใหเ้ช่าซือ้กิจการหรอืทรพัยส์นิของบรษัิทยอ่ยทัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 
(ซ) การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การใหส้นิเช่ือ การค า้ประกนั การท านิติกรรมผกูพนับรษัิทยอ่ยใหต้อ้ง

รบัภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บคุคลอื่น
และมิใช่ธุรกิจปกติของบรษัิทยอ่ย เวน้แตเ่ป็นการกูย้ืมเงินระหวา่ง STARK และบรษัิทยอ่ย  

(ฌ) การเลกิกิจการของบรษัิทยอ่ย 
(ญ) รายการอื่นใดที่ไมใ่ช่รายการธุรกิจปกติของบรษัิทย่อย และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบตอ่บริษัท

ยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 
(2) เรื่องที่ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ STARK ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ 

(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงคะแนนก่อนบรษัิทยอ่ยเขา้
ท ารายการ  

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของ STARK หรือบริษัทย่อย หรือ
รายการที่เก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อย โดยน าหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไวต้ามประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย ์(แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาด
ของรายการที่บริษัทย่อยเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของ STARK ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ STARK ตาม
หลกัเกณฑด์งักลา่วดว้ย  
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(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจด
ทะเบียน และ/หรอืทนุช าระแลว้ของบรษัิทยอ่ย ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้
หรือการด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัสว่นการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของ STARK 
ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่าสดัส่วนที่ก าหนดในกฎหมายที่ใชบ้งัคบักบั
บริษัทย่อยอนัมีผลให ้STARK ไม่มีอ  านาจควบคุมบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณ
ขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของ STARK และอยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณา
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ STARK (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม)  

(ค) การเลกิกิจการของบรษัิทยอ่ย ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบรษัิทยอ่ยที่เลิก
นัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของ STARK แลว้อยูใ่นเกณฑท์ี่ตอ้งไดร้บัพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผู้
ถือหุ้นของ STARK โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง 
การไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

(ง) รายการอื่นใดที่ไมใ่ช่รายการธุรกิจปกติของบรษัิทย่อย และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบตอ่บริษัท
ย่อยอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการนัน้เปรียบเทียบกบัขนาด
ของ STARK แลว้อยู่ในเกณฑท์ี่ตอ้งไดร้บัพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ STARK โดย
น าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิ มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

(จ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทยอ่ยในเรือ่งที่อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท
ย่อยที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ในที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผล
ของบรษัิทยอ่ย เป็นตน้  

ขอ้ 2. คณะกรรมการบรษัิทของ STARK จะติดตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่มที่เสนอช่ือ
หรือแต่งตัง้โดยบริษัท ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและนโยบายของ 
STARK  

ขอ้ 3. คณะกรรมการบริษัทของ STARK จะติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง และติดตามใหบ้รษัิทยอ่ยเปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงินและผลการด าเนินการ การท า
รายการเก่ียวโยง และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินต่อ STARK อย่างครบถว้นและถูกตอ้ง โดยน า
หลกัเกณฑต์ามประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์
(แลว้แตก่รณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม  
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ขอ้ 4. ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยที่เสนอช่ือหรอืแตง่ตัง้โดย STARK มีหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกันของ STARK 
หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่มีนยัส าคญัใหแ้ก่ STARK ทราบโดย
ครบถว้น ถูกตอ้ง และภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่ STARK ก าหนด ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อยพิจารณาเขา้ท ารายการระหว่างกัน การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่มี
นยัส าคญัของ STARK หรือบริษัทย่อย โดยน าประกาศเรื่องการท ารายการที่เก่ียวโยง หรือประกาศเรื่อง
ไดม้าจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

(2) เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งของตนในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนิน
ธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายไดว้่าจะก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด 
(Conflict of Interest) STARK ทราบภายในก าหนดเวลาที่ STARK ก าหนด เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาตดัสินหรืออนมุตัิใดๆ ซึ่งการพิจารณานัน้จะค านึงถึงประโยชนโ์ดยรวมของ STARK และบริษัท
ยอ่ยเป็นส าคญั  
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมตัิในเรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
อนึ่ง การกระท าดังต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผลให้กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความ

เก่ียวขอ้งของกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ย ไดร้บัประโยชนท์างการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พงึไดต้ามปกติ 
หรือเป็นเหตุใหบ้ริษัทย่อย หรือ STARK ไดร้บัความเสียหาย ใหส้นันิษฐานว่าเป็นการกระท าที่ขดัหรือแยง้กบั
ประโยชนข์องบรษัิทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก) การท าธุรกรรมระหวา่งบรษัิทยอ่ยกบักรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ย หรอืบคุคลที่มีความ
เก่ียวขอ้งของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มลูของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ยที่ลว่งรูม้า เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณชนแลว้ 
(ค) การใชท้รพัยส์นิหรอืโอกาสทางธุรกิจของ STARK และ /หรอื บรษัิทยอ่ย ในลกัษณะที่เป็นการฝ่า

กเกณฑห์รอืหลกัปฏิบตัิทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดฝืนหลั  
(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้รว่มลงทนุกบั

ผูป้ระกอบการรายอื่น ๆ ต่อ STARK ผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนหรือไตรมาส  และเขา้
ชีแ้จงหรอืน าสง่เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักลา่วในกรณีที่ STARK รอ้งขอ 

(4) ชีแ้จง และหรือ น าสง่ขอ้มลูหรือเอกสารที่เก่ียวดว้ยการด าเนินงาน หรือเอกสารใดๆ ใหแ้ก่ STARK  เมื่อ
ไดร้บัการรอ้งขอตามความเหมาะสม 

(5) ดแูลรบัผิดชอบใหบ้ริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกนัการ
ทุจริต อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรดักุมเพียงพอที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินการต่างๆ ของ
บริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของ STARK กฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ และหลกัเกณฑต์่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดอ้ย่างแทจ้ริง รวมทัง้การจดัใหม้ีระบบงานที่ชดัเจน 
เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่มีนัยส าคัญตาม
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หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง และน่าเช่ือถือ และมีช่องทางใหก้รรมการและผูบ้ริหารของ STARK 
สามารถรบัรูข้อ้มลูของบรษัิทยอ่ยในการติดตามดแูลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการ
ระหว่างบริษัทย่อยกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อย และการท ารายการที่มีนยัส าคญัของบริษัท
ย่อยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ตอ้งจัดใหม้ีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษัท
ย่อยโดยใหท้ีมงานผูต้รวจสอบภายในและกรรมการอิสระของ STARK สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยตรง 
และใหม้ีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวใหก้รรมการและผูบ้ริหารของ STARK เพื่อให้
มั่นใจไดว้า่บรษัิทยอ่ยมีการปฏิบตัิงานตามระบบที่จดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

ขอ้ 5. ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เสนอช่ือหรือแต่งตัง้โดย STARK พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รบั
มอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มลูภายในของ 
STARK และบริษัทย่อย ทัง้ที่ไดม้าจากการกระท าตามหนา้ที่หรือในทางอื่นใด ท่ีมีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็น
นยัส าคญัต่อบริษัทย่อย และ/หรือ STARK เพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่า
จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก็่ตาม 

ขอ้ 6.  STARK ตอ้งด าเนินการใหม้ีกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามที่บรษัิทก าหนดในการประชมุคณะกรรมการของบรษัิทยอ่ย ในการพิจารณาวาระท่ีมีสาระส าคญัตอ่
การประกอบธุรกิจของบรษัิทยอ่ยทกุครัง้ 

 

5 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

STARK ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย หรือคดีฟ้องรอ้งใดๆ ในปัจจุบันที่อยู่ในระหว่างการด า เนินคดีอันอาจมี
ผลกระทบตอ่สนิทรพัยแ์ละฐานะทางการเงินของ STARK อยา่งมีนยัส าคญั 
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6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

6.1    บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK”) 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ :  518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั 
   กรุงเทพมหานคร 10330 
ประเภทธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอื่น 
เลขทะเบียนนิติบคุคล     :  0107546000466 
ทนุจดทะเบียน          :   14,332,757,847.49 บาท 
ทนุช าระแลว้ :   14,049,557,847.49 บาท (ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562) 
โทรศพัท ์ :  02-680-5800 
โทรสาร :  02-680-5899 
เว็บไซต ์ :  www.starkcorporation.com  
 

6.2    บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (“PDITL”) 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ :  159 หมูท่ี ่10 ซอยวดัราษฎรบ์รูณะ ถนนเทพารกัษ์ กม.17 ต าบลบางปลา  

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยสายไฟฟา้และสายเคเบิลไฟฟา้ 
เลขทะเบียนนิติบคุคล     :  0105511002860 
ทนุจดทะเบียน          :  400,000,000 บาท 
ทนุช าระแลว้ :  400,000,000 บาท 
โทรศพัท ์ :  02-680-5800 
โทรสาร :  02-680-5899 
เว็บไซต ์ :   www.pdcable.com  
 

6.3 บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด ("PDTL Trading”) 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ :   518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

  กรุงเทพมหานคร 10330 
ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจซือ้มา-ขายไปสนิคา้ทั่วไป 
เลขทะเบียนนิติบคุคล     :  0105523000166 
ทนุจดทะเบียน          :  1,000,000 บาท 
ทนุช าระแลว้ :  1,000,000 บาท 
โทรศพัท ์ :  02-680-5800 
โทรสาร :  02-680-5899 
 
 



บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)           
 

                                                                                            56 

6.4 บริษัท ไทย คอปเปอร ์ร็อด จ ากัด (“TCR”) 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ :   518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ที ่16 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 
ประเภทธุรกิจ :  ประกอบกิจการใหบ้รกิารรดีสายลวดทองแดง ผลติและจ าหนา่ยทองแดงชนิดท า 
   เป็นเสน้ ลวดทองแดง ทองแดงชนิดที่ท  าเป็นทอ่น สายไฟฟา้ที่ท าดว้ยทองแดง  
   รวมทัง้ลวดเกลยีวและสายเคเบิลที่ท าดว้ยทองแดง 
เลขทะเบียนนิติบคุคล     :  0105530020002 
ทนุจดทะเบียน          :  100,000,000 บาท 
ทนุช าระแลว้ :  100,000,000 บาท 
โทรศพัท ์ :  02-385-5003 
โทรสาร :  02-385-5007 
เว็บไซต ์ :  www.thaicopperrod.com 
 

6.5 บริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด (“ADS”) 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ :   39/15 หมูท่ี่ 10 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา  

จงัหวดัสงขลา 
ประเภทธุรกิจ :  ประกอบกิจการเก่ียวกบัการใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคล การใหเ้ช่าสนิทรพัย ์ 

การรบัจา้งขนสง่และใหบ้รกิารปรกึษาเก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลยีม 
เลขทะเบียนนิติบคุคล     :  0105530020002 
ทนุจดทะเบียน          :  110,000,000 บาท 
ทนุช าระแลว้ :  110,000,000 บาท 
โทรศพัท ์ :  02-385-5003 
โทรสาร :  02-385-5007 
เว็บไซต ์ :  https://www.adisorn-skl.com 
 

6.6 บริษัท เอดีเอส โลจิสติกส ์จ ากัด (“ADSL”) 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ :   39/15 หมูท่ี่ 10 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา  
จงัหวดัสงขลา 

ประเภทธุรกิจ :  ประกอบกิจการใหบ้รกิารเช่าคลงัสนิคา้ 
เลขทะเบียนนิติบคุคล     :  0105530020002 
ทนุจดทะเบียน          :  1,000,000 บาท 
ทนุช าระแลว้ :  1,000,000 บาท 
โทรศพัท ์ :  02-385-5003 
โทรสาร :  02-385-5007 
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6.7 บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอรเ์นชันแนล จ ากัด (“ADSI”) 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ :   39/15 หมูท่ี่ 10 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา  
จงัหวดัสงขลา 

ประเภทธุรกิจ :  ประกอบกิจการใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคล และใหบ้รกิารอื่นทีเ่ก่ียวกบัธุรกิจ 

ปิโตรเลยีม 
เลขทะเบียนนิติบคุคล     :  0905562001898 
ทนุจดทะเบียน          :  1,000,000 บาท 
ทนุช าระแลว้ :  1,000,000 บาท 
โทรศพัท ์ :  02-385-5003 
โทรสาร :  02-385-5007 

 
6.8 บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากัด (“ADSM”) 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ :   39/15 หมูท่ี่ 10 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา  
จงัหวดัสงขลา 

ประเภทธุรกิจ :  ประกอบกิจการใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคล และใหบ้รกิารอื่นทีเ่ก่ียวกบัธุรกิจ 

ปิโตรเลยีม 
เลขทะเบียนนิติบคุคล     :  0905562001871 
ทนุจดทะเบียน          :  1,000,000 บาท 
ทนุช าระแลว้ :  1,000,000 บาท 
โทรศพัท ์ :  02-385-5003 
โทรสาร :  02-385-5007 

 
6.9 บริษัท อดิสรสงขลา โพสเฟสชันนอล จ ากัด (“ADSP”) 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ :   39/15 หมูท่ี่ 10 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา  
จงัหวดัสงขลา 

ประเภทธุรกิจ :  ประกอบกิจการใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคล และใหบ้รกิารอื่นทีเ่ก่ียวกบัธุรกิจ 

ปิโตรเลยีม 
เลขทะเบียนนิติบคุคล     :  0905562001880 
ทนุจดทะเบียน          :  1,000,000 บาท 
ทนุช าระแลว้ :  1,000,000 บาท 
โทรศพัท ์ :  02-385-5003 
โทรสาร :  02-385-5007 
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การจัดการและการกับก าดูแล 
 

7 ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุน้ 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

ทนุจดทะเบียน 403,968,555 บาท 
หุน้สามญั 403,968,555 หุน้ 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ 1.00 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 323,211,005 บาท 
หุน้อื่น ไมม่ี 

ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562  
ทนุจดทะเบียน 24,626,422,010 บาท 
หุน้สามญั 24,626,422,010 หุน้ 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว้ๆ  1.00 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 323,211,005 บาท 
หุน้อื่น ไมม่ี 

เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทจากเดิม บริษัท สยามอินเตอรม์ลัติมีเดีย 
จ ากัด (มหาชน) เป็น บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งป ระเทศไทยอนุมัติ 
การเปลีย่นแปลงช่ือยอ่หลกัทรพัยจ์าก SMM เป็น STARK เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
ทนุจดทะเบียน 24,626,422,010 บาท 
หุน้สามญั 24,626,422,010 หุน้ 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ 1.00 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 23,812,809,911 บาท 
หุน้อื่น ไมม่ี 

ณ วนัท่ี 22 ตลุาคม 2562 
ทนุจดทะเบียน 24,292,809,911 บาท 
หุน้สามญั 24,292,809,911 หุน้ 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ 1.00 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 23,812,809,911 บาท 
หุน้อื่น ไมม่ี 

ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562 
ทนุจดทะเบียน 14,332,757,847.49 บาท 
หุน้สามญั 24,292,809,911 หุน้ 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ 0.59 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 14,049,557,847.49 บาท 
หุน้อื่น ไมม่ี 
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7.2 ข้อจ ากัดการโอนหุน้ 
ไมม่ีขอ้จ ากดัในการโอนหุน้ของบรษัิท เวน้แตก่ารโอนหุน้นัน้เป็นเหตใุหผู้ถื้อหุน้ที่มีสญัชาติตา่งดา้วถือหุน้ในบรษัิทเกิน

กวา่รอ้ยละสีส่บิเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

7.3 ผู้ถอืหุ้น 
7.3.1 ผู้ถอืหุ้นบริษัท 
รายช่ือผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 รายแรก (ขอ้มลูตามทะเบียนหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มตั้งคารวคุณ 21,500,000,000 90.288 

 - นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคณุ 16,500,000,000 69.290 

 - Stark Investment Corporation Limited 5,000,000,000  20.997 

2 นายรวีิน เพทายบรรลอื 1,171,666,666 4.920 

3 นายณฐัภทัร ศภุนนัตฤกษ ์ 773,269,938 3.247 

4 กลุ่มฮอ้แสงชัย 73,798,900 0.310 

 - นายอภินนัทน ์ ฮอ้แสงชยั 43,630,900 0.183 

 - นายณฐัสทิธ์ิ ฮอ้แสงชยั 8,934,000 0.038 

 - นายกฤตพล ฮอ้แสงชยั 8,610,200 0.036 

 - นายภาสชยั ฮอ้แสงชยั 7,733,800 0.032 

 - นางสาวพิชญาภา ฮอ้แสงชยั 4,690,000 0.020 

 - นางสาวสวุรรณรตัน ์ ฮอ้แสงชยั 200,000 0.001 

5 นายกดุั่น สขุมุานนท ์ 36,634,435 0.154 

6 นายวิรตัน ์ อนรุกัษ์พฒุ ิ 27,550,000 0.116 

7 นายพิมาน เตียวตรานนท ์ 15,201,500 0.064 

8 นายชาณกุร กิตติปวณิชย ์ 9,631,400 0.040 

9 นายอภิสทิธ์ิ หงสล์าวณัย ์ 7,365,000 0.031 

10 นายภรูชิย ์ โรหิตะชาต ิ 7,298,861 0.031 

 รวมทั้งสิน้ 23,622,416,700 99.200 
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7.3.2 ผู้ถอืหุ้นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกั 
โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายละเอียด ดงันี ้ 
รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 397,116 99.280 
2. นายพลศกัดิ ์ กาญจนจาร ี 1664 0.416 
3. นายกฤดา กาญจนจาร ี 600 0.150 
4. นางบษุกร กาญจนจาร ี 300 0.075 
5. นางสาวปรมิล กาญจนจาร ี 300 0.075 
6. นางเฉลมิพรรณ วีระไวทยะ 10 0.002 
7. นายสนัติภาพ ศรคปุต ์ 10 0.002 
รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 400,000 100.000 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รายละเอียด ดงันี ้ 
รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 109,998 99.990 
2. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคณุ 1 0.005 
3. นางปิยะชนก ตัง้คารวคณุ 1 0.005 
รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 110,000 100.000 

 

7.4 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิท และบรษัิทยอ่ย มีการออกทรพัยห์ลกัทรพัย ์รายละเอียด ดงันี ้
ประเภท 
ตราสาร 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละต่อปี 

หลักประกัน/การค า้ประกัน 
วันที่ครบก าหนด

ช าระ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.25 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของ
บรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

2. หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 

22 พฤษภาคม 2563 200.0 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 4.5 ไมม่ี 30 เมษายน 2563 200.0 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.25 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร               
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

  2.  หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 

18 มีนาคม 2563 160.0 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR. – 1.25 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร 
        ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

  2.   หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 

21 เมษายน 2563 40.0 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.25 ไมม่ี 25 มีนาคม 2563 124.5 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.25 ไมม่ี 20 พฤษภาคม 2563 37.6 



บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)           
 

                                                                                            61 

ประเภท 
ตราสาร 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละต่อปี 

หลักประกัน/การค า้ประกัน 
วันที่ครบก าหนด

ช าระ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.25 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

2. หุน้ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

17 เมษายน 2563 122.3 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.25 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

2. หุน้ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

20 เมษายน 2563 258.9 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.25 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

2. หุน้ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

27 เมษายน 2563 40.4 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.25 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร      
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

    2.   หุน้ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

30 เมษายน 2563 20.5 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.25 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร      
          ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

2. หุน้ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

30 เมษายน 2563 40.8 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.25 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร  
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

   2.    หุน้ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

7 พฤษภาคม 2563 16.9 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 3.50 - 4.25 1.    1.    โฉนดที่ดินของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 
2.    2.    ค า้ประกนัโดยผูถื้อหุน้ใหญ่ของ    
3.           บรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

24 มีนาคม 2563 400.4 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ MOR – 2.75 4.    1.   ลกูหนีร้ายหนึง่ของบรษัิทยอ่ยแหง่ 
5.          หนึง่ 

17 มกราคม 2563 36.9 

ตั๋วแลกเงิน 4.60 – 6.50 ไมม่ี 31 ธนัวาคม 2563 570.0 

หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ 6.00 – 6.50 ไมม่ี 31 ธนัวาคม 2563 252.0 
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7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ้

นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมายแลว้ในแต่ละปี ทั้งนี ้ การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
การด าเนินงานและการบริหารดว้ย เช่น ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ หรือ
แผนการลงทนุ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม
และความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลงัหกัภาษีและเงินทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด  

เงินส ารองอื่น (ถา้มี) และภาระผกูพนัตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึง

ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อ  

การด าเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคญั ทัง้นี ้อัตราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่

ก าหนดไว ้โดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจ าเป็นในการใช้เงินทุน

หมนุเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทนุ การขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม เง่ือนไขและขอ้จ ากดั

ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่น  ๆ ในอนาคตของบริษัท  ปัจจัยอื่น ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับ 

การด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่ว่าบริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส าหรบัการด าเนิน

ธุรกิจ และการด าเนินการดงักลา่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทมีมติเห็นชอบให้

จ่ายเงินปันผลประจ าปีแลว้ ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็น

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้

ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลหา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอด
ขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บรุิมสิทธิที่ขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอื่ น เงินปันผลใหจ้่าย
ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทยอ่ย 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยของบริษัท จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณา

ใหค้วามเห็นชอบ และเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ของแตล่ะบรษัิทพิจารณาอนมุตัิในแต่ละปี โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่

นอ้ยกว่าอตัรารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลงัหกัภาษีและเงินทนุส ารองเงินตามที่กฎหมาย

ก าหนด เงินส ารองอื่น (ถา้มี) และภาระผกูพนัตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกูแ้ลว้ ทัง้นี ้อตัราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจาก

ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด ความจ าเป็นในการลงทนุ เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามที่ก าหนดไว ้และความเหมาะสมอื่น ๆ 

ในสญัญาเงินกูย้ืมของบริษัทยอ่ย อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทยอ่ย มีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดแ้ละ

ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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8 โครงสร้างการจัดการ 
8.1 บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK”) 

8.1.1 โครงสร้างองคก์รของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายเทคโนโลย ี

ประธานเจา้หนา้ที ่

บรหิารฝ่ายการเงิน 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายการตลาด 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายบคุคล 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายปฏิบตัิการ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรษัิท 

เลขานกุารบรษัิท 
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8.1.2 โครงสร้างการจัดการ 
(ก) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทของ STARK ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 8 ทา่น รายละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชนินทร ์ เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 

2. ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ  

3. นายกศุล สงัขนนัท ์ กรรมการอิสระ  

4. ม.ล. พิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ กรรมการอิสระ  

5. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคณุ กรรมการ 

6. นายชินวฒัน ์ อศัวโภคี กรรมการ  

7. นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู กรรมการ  

8. นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ กรรมการ  

 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทตามหนงัสอืรบัรองบรษัิทของ STARK 

1. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคุณ หรือ นายชนินทร ์เย็นสดุใจ หรือ นายชินวฒัน ์อศัวโภคี สองในสามคน 
ลงลายมือช่ือรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษัิท หรอื 

2. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคุณ หรือ นายชนินทร ์เย็นสุดใจ หรือ นายชินวัฒน ์อัศวโภคี คนใดคนหนึ่ง 
ลงลายมือช่ือร่วมกบันายนิรุทธ เจียกวธัญญู หรือ นายศรทัธา จันทรเศรษฐเลิศ รวมเป็นสองคน 
และประทบัตราส าคญัของบรษัิท 
 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิทของ STARK  

การเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทของ STARK ในรอบปี 2562 รายละเอียดดงันี ้

รายชื่อ 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม / 
จ านวนประชุมทั้งหมด 

1. นายชนินทร ์ เย็นสดุใจ 6/7 

2. ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์ 6/7 

3. นายกศุล สงัขนนัท ์ 6/7 

4. หมอ่มหลวงพิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ 7/7 

5. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคณุ 7/7 

6. นายชินวฒัน ์ อศัวโภคี 7/7 

7. นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู 3/7 

8. นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ 7/7 

หมายเหต:ุ นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ูไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัท่ี 28 สงิหาคม 2562 
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(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของ STARK ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน รายละเอียด

ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ม.ล. พิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายกศุล สงัขนนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดย ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน 
 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ STARK ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 3 ทา่น รายละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายกศุล สงัขนนัท ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. ม.ล. พิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นาย ชินวฒัน ์ อศัวโภคี กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
(ง) คณะผู้บริหาร 

คณะผูบ้รหิารของ STARK ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจ านวน 5 ทา่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบคุคล (รกัษาการ) 

2. นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน 
3. นายกิตติศกัดิ ์ จิตตป์ระเสรฐิงาม ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด 
4. นายพิเชษฐ์ โลห่ช์นะจิต ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายเทคโนโลยี 
5. นายเสร ี ยทุธนาวราภรณ ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ (รกัษาการ) 

 

(จ) เลขานุการบริษัท 

นายศรทัธา จันทรเศรษฐเลิศ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท าหนา้ที่ช่วยสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นตา่ง ๆ  ของคณะกรรมการ และเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการและบรษัิทสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกรอบ
ของกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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8.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของ STARK 
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
(บาทเดอืน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์
อื่น ๆ 

2562 2562 2562 

คณะกรรมการบรษัิท 15,000 20,000 
ไมม่ี คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  20,000 
 โดยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 มีมติอนุมตัิการจดัสรรค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2562 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,320,000 บาท 
 
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

-ไมม่ี- 
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8.2 บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลัก 

8.2.1 บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“PDITL”) 

8.2.1.1 โครงสร้างองคก์ร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เลขานกุารบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ผูต้รวจสอบภายใน* 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายบคุคล 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายเทคโนโลย ี

ประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายการเงิน 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายการตลาด 

ผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายจดัซือ้ 

ผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายกลยทุธ ์

ผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายโรงงาน (ระยอง) 

ผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายโรงงาน (บางพล)ี 

ผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายวางแผน 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายปฏิบตัิการ 

(รกัษาการ) 

*บรษัิท เฟล้ปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“PDITL”) ไดว้า่จา้ง บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั เพื่อประเมินระบบควบคมุภายในของ PDITL  
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8.2.1.2  โครงสร้างการจัดการ 

(ก) คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบรษัิทของ PDITL ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 9 ทา่น  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชนินทร ์ เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 

2. ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ  

3. นายกศุล สงัขนนัท ์ กรรมการอิสระ  

4. หมอ่มหลวงพิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ กรรมการอิสระ  

5. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคณุ กรรมการ 

6. นายชินวฒัน ์ อศัวโภคี กรรมการ 

7. นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู กรรมการ  

8. นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมการ  

9. นายเสร ี ยทุธนาวราภรณ ์ กรรมการ 

หมายเหต:ุ ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์หมอ่มหลวงพิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์และนายกศุล สงัขนนัท ์ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
กรรมการตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 184/2562 เมื่อวนัที่ 15 มกราคม 2562 

 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทตามหนงัสอืรบัรองบรษัิทของ PDITL 

1. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ หรือ นายชนินทร ์เย็นสดุใจ หรือ นายชินวฒัน ์อศัวโภคี สองในสามคน  
ลงลายมือช่ือรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษัิท หรอื  

2. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคุณ หรือ นายชนินทร ์เย็นสดุใจ หรือ นายชินวฒัน ์อศัวโภคี คนใดคนหนึ่ง 
ลงลายมือช่ือรว่มกบั นายนิรุทธ เจียกวธัญญ ูหรือ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ รวมเป็นสองคน
และประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของ PDITL จะประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 3 ทา่น รายละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ม.ล. พิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายกศุล สงัขนนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดย ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์เป็นกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน 
 

(ค) คณะผู้บริหาร 
คณะผูบ้รหิารของ PDITL ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจ านวน 5 ทา่น รายละเอียดดงันี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบคุคล (รกัษาการ) 
2. นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
3. นายกิตติศกัดิ ์ จิตตป์ระเสรฐิงาม ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด 
4. นายพิเชษฐ์ โลห่ช์นะจิต ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายเทคโนโลยี 
5. นายเสร ี ยทุธนาวราภรณ ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ (รกัษาการ) 

 

(ง) เลขานุการบริษัท 

นายศรทัธา จันทรเศรษฐเลิศ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท าหนา้ที่ช่วยสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นตา่ง ๆ  ของคณะกรรมการ และเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการและบรษัิทสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกรอบ
ของกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์   

8.2.1.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของ PDITL  

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ  

-ไมม่ี-  

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ในปี 2562 PDITL จ่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั และคา่ตอบแทนอื่น ๆ  
อาทิ เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นจ านวนทัง้สิน้ รวม 24,368,018.00 บาท  

 
8.2.2 บริษัท อดสิรสงขลา จ ากัด (“ADS”) 

8.2.2.1  โครงสร้างการจัดการ 

(ก) คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบรษัิทของ ADS ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 2 ทา่น  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวยสบวร อ ามฤต กรรมการ 

2. นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมการ 

 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทตามหนงัสอืรบัรองบรษัิทของ ADS 

นางสาวยสบวร อ ามฤต ลงลายมือช่ือรว่มกบันายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ และประทบัตราส าคญัของบริษัท  

(ข) คณะผู้บริหาร 

คณะผูบ้รหิารของ ADS ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจ านวน 1 ทา่น รายละเอียดดงันี ้
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายวิโรจน ์ พวงโลก ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
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8.2.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของ ADS 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

-ไมม่ี- 

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2562 ADS จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทน  
อื่น ๆ อาทิ เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นจ านวนทัง้สิน้ รวม 3,778,488 บาท 

 
8.3 บุคลากรของ STARK และบริษัทยอ่ย  

8.3.1 จ านวนบุคลากร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 PDITL มีบคุลากรทัง้สิน้ 641 คน รายละเอียดดงันี ้

ฝ่าย 
จ านวนพนักงานทั้งหมด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ฝ่ายบรหิาร 6 
ฝ่ายการตลาด 36 
ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 37 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 18 
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 18 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 
ฝ่ายจดัสง่และคลงัสนิคา้ 31 
ฝ่ายปฏิบตัิการ-บางพล ี 218 
ฝ่ายปฏิบตัิการ-ระยอง 104 
ฝ่ายวางแผน 29 
ฝ่ายจดัซือ้ 9 
ฝ่ายเทคโนโลย ี 73 
ฝ่ายกลยทุธ ์ 9 
ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 9 
สญัญาจา้ง 21 
AEC 12 
รวม 641 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ADS มีบคุลากรทัง้สิน้ 142 คน รายละเอียดดงันี ้

ฝ่าย 
จ านวนพนักงานทั้งหมด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ฝ่ายความปลอดภยั 14 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
ฝ่ายฝึกอบรม 1 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 12 
ฝ่ายปฏิบตัิการ 10 
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 23 
ฝ่าย OCS 39 
ฝ่ายขนยา้ย 10 
ฝ่ายรกัษาความสะอาด 31 
ฝ่าย QMR 1 
รวม 142 

 

8.3.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 PDITL จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจ านวน 
412,656,979.40 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าท างานลว่งเวลา ค่า
ท างานกะ และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ นอกจากนี ้PDITL มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบริษัท 
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทิสโก ้จ ากดั 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  ADS จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวน 
36,568,612 บาท โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั และคา่ตอบแทนอื่น ๆ เช่น คา่ท างานลว่งเวลา คา่ท างาน
กะ และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ นอกจากนี ้ ADS มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบรษัิท หลกัทรพัย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

8.3.3 ข้อพิพาททางแรงงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 PDITL และ ADS มิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิน้สุดที่อาจมี
ผลกระทบต่อสินทรพัยข์อง PDITL และ ADS ที่มีจ านวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาทที่มี
ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของ PDITL และ ADS อยา่งมีนยัส าคญั
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8.3.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

ในดา้นการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญในเรื่องการพัฒนาศกัยภาพของ

พนกังานในทกุระดบั โดยมีการจดัการอบรมใหก้บัพนกังานทัง้จดัอบรมภายในบริษัท และจัดใหไ้ปอบรมกบัสถาบนัหรือ

หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพของพนกังานใหส้ามารถน าความรูไ้ดม้าพฒันารูปแบบการท างานใหเ้กิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยการอบรมพนกังานนัน้ บริษัท ก าหนดใหม้ีการอบรมอย่างถกูตอ้งตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการ

พฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทที่มีจ านวนพนกังานมากกว่า 100 คนขึน้ไป ตอ้งจดัใหพ้นกังานไดร้บั

การอบรมในอตัราสว่น 50% ของพนกังานทัง้หมด และตอ้งยื่นเรื่องรบัรองหลกัสตูรการอบรมต่อกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

ซึง่บรษัิทไดถื้อปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั 

ในการฝึกอบรมและใหค้วามรูพ้นกังานในดา้นการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการท างาน โดย

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจ และการบริหารงานอย่างมีคณุธรรรม โปร่งใส ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัท

กา้วหนา้และจะส่งเสริมการพฒันาทรพัยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและพนัธกิจขององคก์ร เพื่อใหพ้นกัง านมี

ความรูค้วามสามารถและประสิทธิภาพต่อการท างานในหนา้ที่ความรบัผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ผูบ้ังคับบัญชามีหนา้ที่

รว่มกบัฝ่ายทรพัยากรบคุคล ในการวางแผนประเมิน ติดตามผล และใหข้อ้มลูป้อนกลบั พนกังานตอ้งมุ่งมั่นที่จะแสวงหา

ความรู ้และพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอทัง้งานในหนา้ที่รบัผิดชอบและงานในสว่นอื่นของบรษัิท
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9 การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ว่าเป็นสิ่งส  าคญัที่จะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัท ใหม้ีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะ

น าไปสู่ประโยชนส์ูงสุดต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตัง้แต่พนักงาน ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สี ยอื่น ๆ ดังนัน้

คณะกรรมการบริษัท จึงไดเ้ห็นควรใหม้ีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึน้ โดยครอบคลมุเนือ้หาหลกัการ

ส าคัญตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการบริหารงานของ

ผูบ้รหิารอยา่งโปรง่ใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการบริหารองคก์รท าใหเ้กิดความเช่ือมั่นวา่การ

ด าเนินงานใด ๆ ของบรษัิทเป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

เพื่อใหบ้ริษัท ความน่าเช่ือถือส าหรบัผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย และเพื่อประโยชนใ์นการสรา้งคณุคา่ให้

กิจการอยา่งยั่งยืน ตรงตามความมุง่หวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผูล้งทนุ ตลอดจนตลาดทนุและสงัคมโดยรวม บรษัิทจึงไดจ้ดัท า

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีโดยยึดหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

ซึง่จดัท าโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นแนวทางในการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท ดงันี  ้

หลกัการและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลกั

ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลกัปฏิบตัิ ดงันี ้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
หลักปฏิบัติ 2 วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษัิท 
หลักปฏิบัติ 3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 
หลักปฏิบัติ 5 สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 
หลักปฏิบัติ 6 ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
หลักปฏิบัติ 7 รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 
หลักปฏิบัติ 8 สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ 

หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าที่ตอ้งก ากบัดแูลใหอ้งคก์ร

มีการบรหิารจดัการท่ีดี ซึง่ครอบคลมุถึง 

(1) การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 
(2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 
(3) การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 
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หลักปฏิบัติ 1.2 
คณะกรรมการจะก ากับดูแลบริษัทใหน้ าไปสู่ผลการก ากับดูแลกิจการที่ดี (governance outcome) อย่างนอ้ย 

ดงัตอ่ไปนี ้
(1) สามารถแขง่ขนัได ้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านงึถึงผลกระทบในระยะยาว  
(2) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจรยิธรรม เคารพสทิธิและมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยี  
(3) เป็นประโยชนต์อ่สงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบตอ่สิง่แวดลอ้ม  
(4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง  

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะยดึหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนีใ้นการก ากบัดแูลบรษัิทใหน้ าไปสูผ่ลการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

1.2.1 คณะกรรมการจะค านึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 
นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 

1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น  าในการก ากับดูแลกิจการเพื่อ
ขบัเคลือ่นวฒันธรรมองคก์รที่ยดึมั่นในจรยิธรรม 

1.2.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีนโยบายส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ที่แสดงถึงหลกัการ
และแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
เป็นตน้ 

1.2.4 คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหม้ีการสื่อสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน
เขา้ใจ มีกลไกเพียงพอที่เอือ้ใหม้ีการปฏิบตัิจริงตามนโยบายขา้งตน้ ติดตามผลการปฏิบตัิ 
และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิเป็นประจ า 

หลักปฏิบัติ 1.3 

คณะกรรมการจะดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั (duty of 
care) และซื่อสตัยส์จุริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดแูลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่
ประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนนโยบายหรอืแนวทางที่ไดก้ าหนดไวร้วมทัง้มีกระบวนการอนมุตัิการด าเนินงานที่ส  าคญั เช่น การ
ลงทนุ การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบตอ่บริษัทอย่างมีนยัส าคญั การท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้า/จ าหนา่ย
ไปซึง่ทรพัยส์นิ การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ
มอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลให้
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและฝ่ายจดัการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย  

1.4.1 คณะกรรมการจะจดัท ากฎบตัรหรือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุ

หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอ้า้งอิงในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ

ทุกคน และจะจัดใหม้ีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละครัง้ รวมทัง้

ทบทวนการแบ่งบทบาทหนา้ที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และฝ่ายจัดการ 

อยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร 
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1.4.2 คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่ของตน และมอบหมายอ านาจการจัดการ

บริษัทใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ โดยท าการบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษร อย่างไรก็ดี การมอบหมาย

ดงักล่าวมิไดเ้ป็นการปลดเปลือ้งหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

จะตอ้งติดตามดแูลฝ่ายจดัการใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย ทัง้นี ้ขอบเขตหนา้ที่

ของคณะกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และฝ่ายจดัการอาจพิจารณาแบง่ออกเป็น ดงันี ้

เรือ่งที่ควรดแูลใหม้ีการด าเนินการ  

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัใหม้ีในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการ

อาจมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูเ้สนอเรือ่งเพื่อพิจารณาได ้ซึง่ไดแ้ก่เรือ่งดงัตอ่ไปนี  ้

ก. การก าหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 
ข. การสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ยดึมั่นในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤติตนเป็นตน้แบบ 
ค. การดแูลโครงสรา้ง และการปฏิบตัิของคณะกรรมการ ใหเ้หมาะสมตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค  ์และ

เปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ง. การสรรหา พฒันา ก าหนดคา่ตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
จ. การก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกับ  

วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัขององคก์ร 

เรือ่งที่ด  าเนินการรว่มกบัฝ่ายจดัการ 

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการ
เสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะก ากับดูแลใหน้โยบายภาพรวมสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และ
เปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ มอบหมายใหฝ่้ายจดัการ ไปด าเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและใหฝ่้าย
จดัการรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซึง่ไดแ้ก่เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

ก. การก าหนดและทบทวนกลยทุธ ์เปา้หมาย แผนงานประจ าปี  
ข. การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน  
ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการ  
ง. การก าหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ

บรหิารจดัการบคุคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จ. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
ฉ. การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและไมใ่ช่การเงินมีความนา่เช่ือถือ 

เรือ่งที่คณะกรรมการไมค่วรด าเนินการ  

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะก ากับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ  
ฝ่ายจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการด าเนินการ ซึง่ไดแ้ก่เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

ก. การจดัการ (Execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ ์นโยบาย แผนงานท่ีคณะกรรมการอนมุตัิแลว้ ทัง้นี ้
คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจด าเนินงาน  การจัดซื ้อ 
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จัดจา้งการรบับุคลากรเขา้ท างาน ล ตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไวแ้ละติดตามดแูลผล โดยไม่
แทรกแซงการตดัสนิใจ เวน้แตม่ีเหตจุ าเป็น 

ข. เรือ่งที่ขอ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนมุตัิรายการท่ีกรรมการมีสว่นไดเ้สยี เป็นตน้ 

หลักปฏิบัติ 2: ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

หลักปฏิบัติ 2.1 
คณะกรรมการจะก าหนดหรือดแูลใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษัท (objectives) เป็นไปเพื่อความ

ยั่งยืน โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่สอดคลอ้งกับการสรา้งคุณค่าให้ทัง้บริษัทลกูคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคม

โดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมการมีหนา้ที่รบัผิดชอบดูแลใหบ้ริษัทมีวตัถปุระสงคห์รือเป้าหมาย (Objectives) 

หลกัที่ชดัเจน เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business 

Model) และสื่อสาร ให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดท าเป็น

วิสยัทัศน ์และค่านิยมร่วมขององคก์ร (Vision and Value) หรือวัตถุประสงคแ์ละหลกัการ 

(Principle and Purposes) หรอือื่น ๆ ในท านองเดียวกนั 

2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการจะก าหนดรูปแบบธุรกิจ 

(Business Model) ท่ีสามารถสรา้งคณุค่าใหท้ัง้แก่บริษัท ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม

ควบคูก่นัไปโดยพิจารณาถึง 

(1) สภาพแวดลอ้มและการเปลี่ยนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้การน าเทคโนโลยีมาใชอ้ย่าง
เหมาะสม 

(2) ความตอ้งการของลกูคา้และผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
(3) ความพรอ้ม ความช านาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิท 

2.1.3 คณะกรรมการจะสง่เสรมิคา่นิยมขององคก์รในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เช่น ความรบัผิดชอบ

ในผลกา รก ร ะท า  (Accountability) คว าม เ ที่ ย ง ธ ร รม  (Integrity) คว าม โป ร่ ง ใ ส 

(Transparency) ความ เอา ใจ ใส่  (Due Consideration of Social and Environmental 

Responsibilities) เป็นตน้  

2.1.4 คณะกรรมการจะสง่เสรมิการสือ่สาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของ

องคก์รสะทอ้นอยูใ่นการตดัสนิใจและการด าเนินงานของบคุลากรในทกุระดบั จนกลายเป็น

วฒันธรรมองคก์ร 

หลักปฏิบัติ 2.2 
คณะกรรมการจะก ากับดูแลให ้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธใ์นระยะเวลาปานกลางและ/หรือ

ประจ าปีของบริษัทสอดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษัทโดยมีการน าเทคโนโลยีมาใชอ้ย่าง
เหมาะสม และปลอดภยั 

2.2.1 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีที่สอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท  
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ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรบัไดแ้ละสนับสนุนใหม้ีการจัดท า  หรือ
ทบทวนวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และกลยทุธส์  าหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปีดว้ย เพื่อใหม้ั่นใจว่า
กลยุทธ์และแผนงานประจ าปีไดค้  านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้ และยังพอจะ
คาดการณไ์ดต้ามสมควร 

2.2.2 ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง
ตลอดสาย value chain รวมทัง้ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลเุป้าหมายหลกัของบริษัท 
โดยมีกลไกที่ท  าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยา่งแทจ้รงิ 

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่าง  
ผูม้ีสว่นไดเ้สียกบับริษัทไวช้ดัเจน เพื่อใหบ้ริษัทสามารถเขา้ถึงและไดร้บัขอ้มลูประเด็น
หรอืความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งใกลเ้คียงมากที่สดุ 

(2) ระบผุูม้ีสว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งของบรษัิททัง้ภายในและภายนอก ทัง้ที่เป็นตวับคุคล กลุม่
บุคคล หน่วยงานองคก์ร เช่น พนกังาน ผูล้งทุน ลกูคา้ คู่คา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ 
หนว่ยงานก ากบัดแูล เป็นตน้ 

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อน าไปวิเคราะหแ์ละจัดระดับ
ประเด็นดงักลา่วตามความส าคญัและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่ทัง้บริษัทและผูม้ีสว่นได้
เสีย ทั้งนี  ้เพื่อเลือกเรื่องส าคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมา
ด าเนินการใหเ้กิดผล 

2.2.3 ในการก าหนดกลยทุธ ์คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้ีการสง่เสริมการสรา้งนวตักรรมและ
น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั และตอบสนอง
ความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สีย โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

2.2.4 คณะกรรมการจะก าหนดเป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศกัยภาพ
ของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดเป้าหมายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
นอกจากนี ้คณะกรรมการจะตระหนกัถึงความเสี่ยงของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสู่การ
ประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม (Unethical Conduct) 

2.2.5 คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหม้ีการถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และ
แผนงานใหท้ั่วทัง้องคก์ร 

2.2.6 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรพัยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่
เหมาะสมและติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี โดยจัดให้มี  
ผูท้  าหนา้ที่รบัผิดชอบดแูลและติดตามผลการด าเนินงาน  
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หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 3.1 
คณะกรรมการมีหน้าที่ร ับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด

องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที่
ก าหนดไว ้

3.1.1 คณะกรรมการมีหนา้ที่ดแูลใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย
ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะดา้น เพื่อใหม้ั่นใจวา่ จะ
ได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถ เข้าใจและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สียได ้รวมทัง้ตอ้งมีกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 1 คนที่มี
ประสบการณใ์นธุรกิจหรอือตุสาหกรรมหลกัที่บรษัิทด าเนินกิจการอยู ่

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพโดยตอ้งมีจ านวนกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และไมเ่กิน 12 คน  

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสดัสว่นระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารที่
สะทอ้นอ านาจที่ถ่วงดลุกนัอยา่งเหมาะสม โดย 
ก. กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารที่สามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกับการ

ท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ  
ข. กรรมการอิสระมีจ านวนและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย รวมทัง้ดูแล ใหก้รรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการทัง้หมดได้
อยา่งมีประสทิธิภาพและสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะด าเนินการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการที่
มีความหลากหลาย และขอ้มลูกรรมการ อาทิ อาย ุประวตัิการศึกษา ประสบการณ ์สดัสว่น
การถือหุน้ จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ าปีและบนเว็บไซตข์องบรษัิท 

หลักปฏิบัติ 3.2 

คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและ  
การด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ตอ่การใชด้ลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ 

3.2.1 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ  

3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน 
คณะกรรมการจะก าหนดอ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารให้
ชดัเจน และเพื่อไมใ่หค้นใดคนหนึง่มีอ  านาจโดยไมจ่ ากดั บรษัิทจะแยกบคุคลที่ด  ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการออกจากบคุคลที่ด  ารงต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้  าของคณะกรรมการ โดยหนา้ที่ของประธานกรรมการจะ
ครอบคลมุเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
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(1) การก ากับ ติดตาม และดูแลใหม้ั่นใจไดว้่า การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 

(2) การดแูลใหม้ั่นใจวา่ กรรมการทกุคนมีสว่นรว่มในการสง่เสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่
มีจรยิธรรม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(3) การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรว่มกับประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
และมีมาตรการท่ีดแูลใหเ้รือ่งส  าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

(4) การจัดสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายประเด็นส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั่วกนั การส่งเสริมใหก้รรมการมีการใช้
ดลุยพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

(5) การเสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไมเ่ป็น
ผูบ้รหิาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

3.2.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารไม่ไดแ้ยกจากกนัอย่างชดัเจน เช่น 
ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นบคุคลเดียวกนั ประธานกรรมการไมเ่ป็น
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ที่บริหารเป็นบุคคลในครอบครัว
เดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะท างาน หรือ
ไดร้บัมอบหมายใหม้ีหนา้ที่ความรบัผิดชอบดา้นการบรหิาร คณะกรรมการควรสง่เสรมิใหเ้กิด
การถ่วงดลุอ านาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ โดยพิจารณา 

(1) องคป์ระกอบคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่กึ่งหนึง่ หรอื 

(2) แตง่ตัง้กรรมการอิสระคนหนึง่รว่มพิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ 

3.2.5 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่องไม่เกินเกา้ (9) 
ปีนบัจากวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้
กรรมการอิสระนัน้ใหด้  ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถึง
ความจ าเป็นดงักลา่ว  

3.2.6 เพื่อให้เรื่องส าคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะ

พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอ้มูล 

และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบตอ่ไป 

3.2.7 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้

รว่มประชมุในปีที่ผา่นมาและรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ  

หลักปฏิบัติ 3.3 

3.3.1 คณะกรรมการควรจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกสว่นใหญ่
และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ 
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3.3.2  คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหม้ีการประชมุ เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบคุคล
เพื่อใหไ้ดก้รรมการท่ีมีคณุสมบตัิที่จะท าใหค้ณะกรรมการมีองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญ
ที่เหมาะสมรวมทัง้มีการพิจารณาประวตัิของบคุคลดงักลา่ว ก่อนจะน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้
ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ นอกจากนี ้บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขอ้มูลอย่างเพียงพอ
เก่ียวกบับคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

3.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการก่อนที่จะมีการสรรหา
กรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่เป็นการเสนอช่ือกรรมการรายเดิม คณะกรรมการบริษัท 
จะค านงึถึงผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการรายดงักลา่วประกอบดว้ย 

3.3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทใน
กระบวนการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลของที่ปรึกษานัน้ไวใ้น
รายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรอืไมม่ีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

หลักปฏิบัติ 3.4 

ในการเสนอคา่ตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัรา

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้  าเนินงานตามเป้าหมายทัง้

ระยะสัน้และระยะยาว 

3.4.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และ
ประธานควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ใน  
การก าหนดคา่ตอบแทน 

3.4.2  ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
ประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี  ้อยู่ใน
ลกัษณะที่เปรยีบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่นอตุสาหกรรม  

3.4.3 ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมตัิโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบที่เป็นตวัเงิน
และไม่ใช่ตวัเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้ีความ
เหมาะสม ทัง้คา่ตอบแทนในอตัราคงที่ เช่น คา่ตอบแทนประจ า เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทน
ตามผลด าเนินงานของบรษัิท เช่น โบนสั บ าเหน็จ โดยเช่ือมโยงกบัมลูคา่ที่บรษัิทสรา้งใหก้บัผู้
ถือหุน้ แตไ่มอ่ยูใ่นระดบัที่สงูเกินไปจนท าใหเ้กิดการมุง่เนน้แตผ่ลประกอบการระยะสัน้ 

3.4.4  คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการที่สะทอ้น
ถึงภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของแตล่ะคน รวมทัง้รูปแบบและจ านวนของคา่ตอบแทน
ดว้ย ทัง้นี ้จ านวนเงินคา่ตอบแทนที่เปิดเผย ใหร้วมถึงคา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะทา่นไดร้บั
จากการเป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ยดว้ย 
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3.4.5 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน ควรมีการเปิดเผยขอ้มลูของที่ปรกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็น
อิสระ หรอืไมม่ีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการมีหนา้ที่ก ากบัดแูลใหก้รรมการทกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่และจดัสรรเวลาอยา่ง
เพียงพอ 

3.5.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ มีกลไกสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตน 

3.5.2  คณะกรรมการจะก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดย
พิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้
มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ในบริษัทไดม้ีอย่างเพียงพอ โดยจะ
ก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งใหเ้หมาะสมกับ
ลกัษณะหรอืสภาพธุรกิจของบรษัิท 

3.5.3  คณะกรรมการจะจดัใหม้รีะบบการรายงานการด ารงต าแหนง่อื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้
เป็นท่ีรบัทราบ 

3.5.4  ในกรณีที่กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแยง้ หรือสามารถใช้โอกาสหรือขอ้มูลของบริษัท เพื่อ
ประโยชนข์องตน คณะกรรมการตอ้งดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทมีมาตรการปอ้งกนัอยา่งเพียงพอ
และมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบตามความเหมาะสม 

3.5.5  ใหก้รรมการแตล่ะคนเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ
บรษัิททัง้หมดที่ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในรอบปี เวน้แตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็น 

หลักปฏิบัติ 3.6 

คณะกรรมการมีหนา้ที่ก ากบัดแูลใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัท
ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยัส าคญั ในระดบัที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บริ ษัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บรษัิทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบรษัิทยอ่ย ซึง่รวมถึง 

(1) ระดบัการแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุในบริษัทย่อย
โดยใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้  เวน้แต่การแต่งตัง้ดังกล่าวเป็น Operating Arms 
ของบริ ษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเ ป็น 
ผูพ้ิจารณาแตง่ตัง้ก็ได ้ 

(2) ก าหนดขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามขอ้ 
(1) และใหต้วัแทนของบริษัทดแูลใหก้ารปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายของบรษัิทย่อย และ
ในกรณีที่บริษัทย่อยมีผูร้่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายใหต้วัแทนท า
หนา้ที่อยา่งดีที่สดุเพื่อผลประโยชนข์องบรษัิทยอ่ย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของแม่ 
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(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท า
รายการตา่ง ๆ เป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

(4) การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียว
โยงกัน  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน  การท า รายการอื่ นที่ ส  าคัญ  
การเพิ่มทนุ การลดทนุ การเลกิบรษัิทยอ่ย เป็นตน้ 

3.6.2 หากเป็นการเขา้รว่มลงทนุในกิจการอื่นอยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีสดัสว่นการถือหุน้ท่ีมีสทิธิออก
เสยีงตัง้แตร่อ้ยละ 20 แตไ่มเ่กินรอ้ยละ 50 และจ านวนเงินลงทนุหรืออาจตอ้งลงทนุเพิ่มเติมมี
นยัส าคญัต่อบริษัท ในกรณีที่จ  าเป็นคณะกรรมการจะดูแลใหม้ีการจดัท าสญัญาระหว่างผู้
ถือหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรือขอ้ตกลงอื่นเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจ
ในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื่องส าคัญ การติดตามผลการ
ด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจัดท างบการเงินของบริษัทไดม้ีตามมาตรฐาน
และก าหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7 

คณะกรรมการจะจัดใหม้ีการประเมินผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของ

กรรมการรายบคุคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใชใ้น

การพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบตัิงานในดา้นตา่ง ๆ ได ้ 

3.7.1  คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยควรประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยควร
ก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรยีบเทียบกบัผลการปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ  ์

3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานควรประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล โดยอย่างนอ้ยตอ้ง
เป็นวิธีประเมินดว้ยตนเอง (Self-Evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใชว้ิธีประเมิน
แบบไขว ้(Cross Evaluation) ร่วมดว้ยก็ได ้รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและผลการ
ประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

3.7.3     คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหม้ีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างนอ้ยทุก ๆ 3 ปี 
และเปิดเผยการด าเนินการดงักลา่วในรายงานประจ าปี 

หลักปฏิบัติ 3.8 

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแตล่ะคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนไดร้บัการ
เสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ บคุคลที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม ่จะไดร้บัการแนะน า
และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 
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เป้าหมายหลกั วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ค่านิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจของบรษัิท 

3.8.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ี่จ  าเป็นอยา่งตอ่เนื่อง 

3.8.3 คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสี่ยง และ
สภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.8.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของ
คณะกรรมการในรายงานประจ าปี  

หลักปฏิบัติ 3.9 

คณะกรรมการจะดูแลใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยสามารถเขา้ถึง

ข้อมูลที่จ  าเป็น และมี เลขานุการบริษัทที่มีความรู ้และประสบการณ์ที่จ  าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน 

การด าเนินงานของคณะกรรมการ 

3.9.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็น  
การลว่งหนา้เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได  ้

3.9.2 จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ  
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบรษัิท แต่ไม่นอ้ยกวา่สี่ 
(4) ครัง้ตอ่ปี 

3.9.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีกลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอ
เรือ่งที่เป็นประโยชนต์อ่บรษัิทเขา้สูว่าระการประชมุ 

3.9.4 เอกสารประกอบการประชมุควรจดัสง่ใหแ้ก่กรรมการเป็นการลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท จะแจง้
การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

3.9.5 คณะกรรมการจะสนบัสนนุใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารเชิญผู้บริหารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุ
คณะกรรมการเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 
และเพื่อใหม้ีโอกาสรูจ้ักผูบ้ริหารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอด
ต าแหนง่  

3.9.6 คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เลขานุการบริษัทหรือผูบ้ริหารอื่นที่ไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และ 
ในกรณีที่จ  าเป็น คณะกรรมการอาจจัดใหม้ีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใชจ้่ายของบรษัิท 

3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที่จะ
ประชมุระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่น
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ความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย โดยแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบถึงผลการ
ประชมุดว้ย  

3.9.8 คณะกรรมการจะก าหนดคณุสมบตัิและประสบการณข์องเลขานกุารบริษัทที่เหมาะสมที่จะ
ปฏิบตัิหนา้ที่ในการใหค้  าแนะน าเก่ียวกับดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างที่คณะกรรมการ
จะตอ้งทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคัญต่างและ
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท  
ในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซตข์องบรษัิท  

3.9.9 เลขานกุารบรษัิทจะฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนื่องที่จะเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิ
หน้าที่และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง  (Certified Program) เลขานุการบริษัทจะเข้ารับ 
การอบรมหลกัสตูรดงักลา่วดว้ย 

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1 

คณะกรรมการจะด าเนินการใหม้ั่นใจวา่มีการสรรหาและพฒันาประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูให้
มีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะที่จ าเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองคก์รไปสูเ่ปา้หมาย 

4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่
เหมาะสมโดยอยา่งนอ้ยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะ
ร่วมกับประธานเจา้หนา้ที่บริหารพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้
บคุคล เห็นชอบบคุคลที่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารระดบัสงู 

4.1.3 เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจะก ากับดแูลใหม้ีแผนสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
และผูบ้รหิารระดบัสงู 

4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู
ได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

4.1.5 คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไปด ารงต าแหนง่กรรมการที่บริษัทอื่น
ของประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทัง้ประเภทของต าแหน่ง
กรรมการและจ านวนบรษัิทที่สามารถไปด ารงต าแหนง่ได ้
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หลักปฏิบัติ 4.2 

คณะกรรมการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะก ากบัดูแลใหม้ีการก าหนด
โครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

4.2.1 คณะกรรมการโดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจะก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนที่
เป็นเครื่องจูงใจใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงค์
และเปา้หมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องบรษัิทในระยะยาว 

4.2.2 คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจน
อนมุตัิโครงสรา้งค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงู และติดตามใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร
ประเมินผูบ้รหิารระดบัสงูใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมินดงักลา่ว 

หลักปฏิบัติ 4.3 

คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ  
การด าเนินงานของบรษัิท 

4.3.1 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสรา้งและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุน้ ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบของขอ้ตกลงภายในกิจการครอบครวัไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ ขอ้ตกลง  
ผูถื้อหุน้ หรอืนโยบายของกลุม่แม ่ซึง่มีผลตอ่อ านาจในการควบคมุการบรหิารจดัการบรษัิท 

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของ
คณะกรรมการ เช่น การมีบคุคลที่เหมาะสมมาสบืทอดต าแหนง่ 

4.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงตา่ งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่การควบคมุ
บรษัิท 

หลักปฏิบัติ 4.4 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบคุลากรใหม้ีความรู ้ทกัษะ ประสบการณแ์ละแรงจูงใจที่

เหมาะสม 

4.4.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการบรหิารทรพัยากรบคุคลที่สอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธข์อง
องค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับ  
การปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมเพื่อรกัษาบคุลากรท่ีมีความสามารถขององคก์รไว ้

4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหม้ีการจัดตัง้กองทุนส ารองรองเลีย้งชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้
พนกังานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนุนใหพ้นกังานมี
ความรูค้วามเขา้ใจในการบริหารจดัการเงิน การเลือกนโยบายการลงทนุที่สอดคลอ้งกบัช่วง
อาย ุระดบัความเสีย่ง 
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หลักปฏิบัติ 5: การประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 

คณะกรรมการใหค้วามส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการที่ก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง
คณุประโยชนต์อ่ลกูคา้หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

5.1.1 คณะกรรมการจะใหค้วามส าคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร และดแูลใหฝ่้ายจดัการน าไป
เป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรบัปรุงการด าเนินงานและการ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการจะสง่เสรมิการด าเนินการ เพื่อเพิ่มคณุคา่ใหบ้รษัิท ตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลมุการก าหนดรูปแบบธุรกิจ  (Business Model) วิธีคิด
มมุมองในการออกแบบและพฒันาสินคา้และบริการ การวิจยั การปรบัปรุงกระบวนการผลติ
และกระบวนการท างาน รวมทัง้การรว่มมือกบัคูค่า้ 

ทัง้นี ้การด าเนินการขา้งตน้ควรมีลกัษณะเป็นไปเพื่อการสรา้งประโยชนร์่วมกนัทัง้แก่บริษัท ลกูคา้ คู่คา้ สงัคม
และสิง่แวดลอ้ม และไมส่นบัสนนุใหเ้กิดพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรอืขาดจรยิธรรม 

หลักปฏิบัติ 5.2 

คณะกรรมการจะติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และ
สะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององคก์รได้ด าเนินการสอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั และแผนกลยทุธ ์(Strategies) ของบรษัิท 

5.2.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีกลไกที่ท  าใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทประกอบธรุกิจอยา่งมีจรยิธรรมมคีวาม
รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทางให้ 
ทุกส่วนในองคก์รสามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั ที่เป็นไปดว้ยความยั่งยืน โดย
จดัท านโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจใหค้รอบคลมุเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง  โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เก่ียวขอ้งและปฏิบตัิต่อพนกังานและลกูจา้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิ
มนษุยชน ไดแ้ก่ การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชนอ์ื่น ๆ ที่เป็นธรรม การจดั
สวสัดิการที่ไม่นอ้ยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแล
สขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพ
และส่งเสริมความก้าวหนา้ รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการ
ท างานในดา้นอื่น ๆ 

(2) ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
และค านึงถึงสขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มูลลกูคา้ การ
บริการหลงัการขายตลอดช่วงอายสุินคา้และบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจ
ของลกูคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงสินคา้และบริการ รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์
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และการสง่เสรมิการขายตอ้งกระท าอยา่งมีความรบัผิดชอบ ไมท่ าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
หรอืใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ 

(3) ความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและเง่ือนไขสญัญาหรือขอ้ตก
ลงที่เป็นธรรม การช่วยใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการ
ผลติและใหบ้รกิารใหไ้ดม้าตรฐาน ชีแ้จงและดแูลใหคู้ค่า้เคารพสทิธิมนษุยชนและปฏิบตัิ
ต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลคูค่า้เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งยั่งยืน 

(4) ความรบัผิดชอบตอ่ชมุชน โดยน าความรูแ้ละประสบการณท์างธุรกิจมาพฒันาโครงการ
ที่สามารถสรา้งเสริมประโยชนต์่อชุมชนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวดัผล
ความคืบหนา้และความส าเรจ็ในระยะยาว 

(5) ความรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จดัการและดแูลใหม้ั่นใจวา่บริษัทจะไม่
สรา้งหรอืก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบตอ่สิง่แวดลอ้ม ซึง่ครอบคลมุการใชว้ตัถดุิบ การ
ใชพ้ลงังาน การใชน้ า้ การใชท้รพัยากรหมนุเวียน การปลดปลอ่ยและจดัการของเสียที่
เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้ง
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

(7) การต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่น โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เ ก่ียวข้องและก าหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ
คอรร์ัปชั่นต่อสาธารณะโดย บริษัทอาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการ
ตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น รวมถึงสนบัสนนุใหบ้รษัิทอื่น ๆ และคูค่า้มีและประกาศ
นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น รวมทัง้เขา้รว่มเป็นภาคีเครอืขา่ยดว้ย  

หลักปฏิบัติ 5.3 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝ่้ายจัดการจัดสรรและจัดการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสทิธิผล เพื่อใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัไดอ้ยา่งยั่งยืน 

5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนกัถึงความจ าเป็นของทรพัยากรที่ตอ้งใช ้รวมทัง้ตระหนกัว่าการใช้
ทรพัยากรแตล่ะประเภทมีผลกระทบตอ่กนัและกนั 

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนกัวา่ รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ตา่งกนั ท าใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อทรพัยากรที่ต่างกนัดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ใหค้  านึงถึงผลกระทบ
และความคุม้คา่ที่จะเกิดขึน้ตอ่ทรพัยากร โดยยงัคงอยูบ่นพืน้ฐานของการมีจรยิธรรม มีความ
รบัผิดชอบและสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่บรษัิทอยา่งยั่งยืน 

5.3.3  คณะกรรมการควรดแูลใหม้ั่นใจวา่ ในการบรรลวุตัถปุระสงค ์และเป้าหมายของกิจการ ฝ่าย

จัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล โดยค านงึถึงการเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 
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ทัง้นี ้ทรพัยากรที่บริษัทพึงค านึงถึงมีอย่างนอ้ย 4 ประเภท ไดแ้ก่ การเงิน (Financial Capital) ดา้นบุคลากร 
(Human Capital) สงัคมและความสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)  

หลักปฏิบัติ 5.4 

คณะกรรมการจะจัดใหม้ีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์ร ที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษัท รวมทัง้ดแูลใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พฒันาการด าเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหบ้รษัิทสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษัิท 

5.4.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีนโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งครอบคลมุถึงการจัดสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการ
ก าหนดแนวทางเพื่อรองรบัในกรณีที่ไมส่ามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พียงพอตามที่ก าหนดไว ้

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารบริหารความเสี่ยงขององคก์รครอบคลุมถึงการบริหารและ
จดัการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

ทัง้นี ้กรอบการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 

(1) บริษัทไดท้ าตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) บริ ษั ทมี ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  ในการรักษาความลับ 
(Confidentiality) การรกัษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล 
(Availability) รวมทั้งป้องกันมิใหม้ีการน าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไข
เปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

(3) บริษัทไดพ้ิจารณาความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดังกล่าว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
(Business Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบรหิารจดัการ
ทรพัยส์นิสารสนเทศ (Asset management) เป็นตน้ 

(4) บริษัทไดพ้ิจารณาการจัดสรรและบริหารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ ์ผลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจ ความเรง่ดว่นในการใชง้าน งบประมาณและทรพัยากรบคุคลดา้นเทคโนโล
ยีสารสนเทศ และความสอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นตน้ 
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หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมการจะก ากับดแูลใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่จะท าให้
บรรลวุตัถปุระสงคอ์ยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.1.1 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจความเสี่ยงที่ส  าคัญของบริษัท และอนุมัติความเสี่ยงที่
ยอมรบัได ้

6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ ์และความเสี่ยงที่ยอมรบัไดข้องบริษัทส าหรบัเป็นกรอบ
การปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทกุคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกัน 
ทั้งนี ้ คณะกรรมการจะให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มี  
การทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ า  

6.1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหบ้ริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทัง้ภายนอกและ
ภายในองคก์รที่อาจสง่ผลใหบ้รษัิทไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้

ทัง้นี ้ความเสีย่งหลกัที่คณะกรรมการจะใหค้วามส าคญั อาจแบง่ออกเป็น ความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดา้นการเงิน 
(Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance 
Risk) เป็นตน้ 

6.1.4 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่า บริษัทไดม้ีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของ
ความเสีย่งที่ไดร้ะบไุวเ้พื่อจดัล าดบัความเสีย่ง และมีวิธีจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองขอ้ 6.1.1– 6.1.4 ก่อน
เสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา  

6.1.6 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสทิธิผลของการบรหิารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 

6.1.7 คณะกรรมการมีหนา้ที่ดแูลใหบ้ริษัทประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่
เก่ียวขอ้งทัง้ของในประเทศและในระดบัสากล 

6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทนุอย่างมีนยัส าคญั เช่น มีสดัสว่น
การถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 คณะกรรมการจะน าผล
ประเมินระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นสว่นหนึ่งในการพิจารณาตาม
ขอ้ 6.1.1–6.1.7 ดว้ย 
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หลักปฏิบัติ 6.2 

คณะกรรมการจะจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและอิสระ 

6.2.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน ซึ่ง
ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหนา้ที่ตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการจะก าหนดหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยมี
หนา้ที่อยา่งนอ้ยตามที่ระบไุวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษัิทจดัใหม้ีกลไกหรอืเครือ่งมือที่จะท าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเข้าถึงขอ้มูลที่จ  าเป็นต่อการปฏิบัติหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อ านวยให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูท้ี่เก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารือร่วมกับผูส้อบ
บัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

6.2.4 คณะกรรมการจะจัดใหม้ีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูร้บัผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธิภาพระบบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน พรอ้มทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผย
รายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง  
และการควบคมุภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

หลักปฏิบัติ 6.3 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทกับ 
ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มลู และโอกาสของ
บรษัิทและการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษัิทในลกัษณะที่ไมส่มควร 

6.3.1 คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก าหนด
นโยบายและวิธีปฏิบตัิในการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) 
และความพร้อมใช้ของข้อมูล  (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัย ์(Market Sensitive Information) นอกจากนี ้คณะกรรมการจะดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร
ระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ปฏิบตัิตามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

6.3.2 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการจดัการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์รวมทัง้
ดูแลใหม้ีแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและ
การเปิดเผยขอ้มลู ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวม
เป็นส าคญั โดยที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีไมค่วรมีสว่นรว่มในการตดัสนิใจ 
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6.3.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีขอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมีสว่นไดเ้สียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณา
วาระการประชุมคณะกรรมการ และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะ
ดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดังกล่าว 
ไมส่ามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีสว่นรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

หลักปฏิบัติ 6.4 

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นท่ีชดัเจนและสือ่สาร
ในทกุระดบัขององคก์รและตอ่คนนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

6.4.1  คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต การคอรร์ัปชั่น รวมถึง  
การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลักปฏิบัติ 6.5 

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหบ้รษัิทมีกลไกในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

6.5.1 คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ีกลไกและกระบวนการจดัการ ขอ้รอ้งเรยีนของผูม้ีสว่นไดเ้สยี และดแูล
ใหม้ีการจดัช่องทางเพื่อการรบัขอ้รอ้งเรยีนท่ีมีความสะดวกและมีมากกวา่หนึง่ช่องทาง รวมทัง้เ ปิดเผย
ช่องทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไวใ้นเว็บไซตห์รอืรายงานประจ าปี 

6.5.2 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีนโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในกรณีที่มีการชีเ้บาะแส โดยจะก าหนดให้มี
ช่องทางในการแจง้เบาะแสผ่านทางอีเมลของบริษัท หรือผ่านกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ
ของบรษัิทรวมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การด าเนินการ และรายงานตอ่คณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลใหม้ีมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสที่แจง้เบาะแสดว้ยเจตนา
สจุรติ 

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1 

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั
ตา่ง ๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

7.1.1 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้คุลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลู มีความรู ้ทกัษะ 
และประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบคุลากร
ดังกล่าวหมายรวมถึงผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ัดท าบัญชี ผูต้รวจสอบ
ภายใน เลขานกุารบรษัิท และนกัลงทนุสมัพนัธ ์

7.1.2 ในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มลู ใหค้ณะกรรมการค านึงถึงปัจจยัที่เ ก่ียวขอ้งโดยใน
กรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจยัอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
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(2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบั
ระบบควบคมุภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ 
(ถา้มี) 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิท 

7.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 
สะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนุนใหบ้ริษัทจดัท า
ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทราบ
ขอ้มลูและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิท
ในแตล่ะไตรมาสไดด้ียิ่งขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

กรรมการรายนัน้จะดแูลใหก้ารเปิดเผยในสว่นของตนมีความครบถว้นถกูตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลู

ผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเ ปิดเผยในส่วนที่ เ ก่ียว เนื่ องกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น  

(Shareholders’ Agreement) ของกลุม่ตน 

หลักปฏิบัติ 7.2 

คณะกรรมการจะติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี  ้

7.2.1 คณะกรรมการจะดแูลใหฝ่้ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท 
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ร่วมกันหาทางแกไ้ขโดยเร็วหากเริ่มมีสญัญาณบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการช าระหนี ้

7.2.2 ในการอนุมัติการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ  
คณะกรรมการจะพิจารณาใหม้ั่นใจไดว้่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความ
ตอ่เนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรอืความสามารถในการช าระหนี  ้

หลักปฏิบัติ 7.3 

ในภาวะที่บริษัท ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาใหม้ั่นใจ
ได้ว่า บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี ้ ภายใต้ 
การค านงึถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโนม้ที่จะไมส่ามารถช าระหนีห้รอืมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการจะ
ติดตามอย่างใกลชิ้ด และดแูลใหบ้ริษัทประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู 
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7.3.2 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้ริษัทก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความ
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให ้
ายจดัการรายงานสถานะอยา่งสม ่าเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาใหม้ั่นใจไดว้่า การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหา
ทางการเงินของบรษัิท ไมว่า่จะดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล 

   ตวัอยา่งสญัญาณบง่ชี ้
(1) ภาวะขาดทนุตอ่เนื่อง 
(2) กระแสเงินสดต ่า 
(3) ขอ้มลูทางการเงินไมค่รบถว้น 
(4) ขาดระบบบญัชีที่เหมาะสม 
(5) ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ 
(6) ไมม่ีแผนธุรกิจ 
(7) สว่นหนีส้นิท่ีเพิ่มขึน้เกินกวา่สว่นสนิทรพัย ์
(8) มีปัญหาในการระบายสนิคา้คงคลงัและการเก็บหนี ้

หลักปฏิบัติ 7.4 

คณะกรรมการจะพิจารณาจดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบัติตามกฎหมาย  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น การปฏิบัติต่อพนักงานและ  
ผูม้ีสว่นไดเ้สยี ซึง่รวมถึงการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม และการเคารพสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ไดร้บัการยอมรบัใน
ประเทศหรือในระดบัสากล ทัง้นี ้อาจเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี หรืออาจ
จดัท าเป็นเลม่แยกตา่งหากตามความเหมาะสมของบรษัิท 

7.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหข้อ้มลูที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส  าคญัและสะทอ้นการปฏิบตัิที่จะน าไปสู่
การสรา้งคณุคา่แก่บรษัิทอยา่งยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5 

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธท์ี่ท  าหนา้ที่ใน
การสื่อสารกับผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห ์ใหเ้ป็น ไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทนัเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการจะจัดใหม้ีนโยบายการสื่อสาร  (Communication Policy) และนโยบายการ
เปิดเผยขอ้มลู (Disclosure Policy) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า การสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อ
บคุคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั ทนัเวลา ใชช้่องทางที่เหมาะสม ปกปอ้ง
ขอ้มูลลบัและขอ้มูลที่มีต่อผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการสื่อสารใหเ้ขา้ใจตรงกันทัง้
องคก์รในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 
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7.5.2 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีการก าหนดผูท้ี่รบัผิดชอบการใหข้อ้มลูกบับคุคลภายนอก โดยเป็น  
ผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ 
เปา้หมายหลกั คา่นิยมและสามารถสือ่สารกบัตลาดทนุไดเ้ป็นอยา่งดี  

7.5.3 คณะกรรมการจะดแูลใหฝ่้ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ์  
เช่น การจดัใหม้ีหลกัปฏิบตัิในการใหข้อ้มลู นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน รวมทัง้ก าหนดหนา้ที่
และความรบัผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารสือ่สารและการเปิดเผยขอ้มลู
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

หลักปฏิบัติ 7.6 

คณะกรรมการจะสง่เสรมิใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท์ี่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางอื่นดว้ย เช่น เว็บไซตข์องบริษัทโดยกระท าอย่างสม ่าเสมอ พรอ้ม
ทัง้น าเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั 
ทัง้นี ้บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนีบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 
(1) วิสยัทศันแ์ละคา่นิยมของบรษัิท 
(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิท 
(3) รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปัจจบุนั และ

ของปีก่อนหนา้ 
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถใหด้าวนโ์หลดได ้
(6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือ  

สือ่ตา่ง ๆ 
(7) โครงสรา้งการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
(8) โครงสรา้งกลุม่บรษัิท รวมถึงบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทรว่มคา้และ Special Purpose 

Enterprises/Vehicles (SPEs/SPVs) 
(9) กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่ถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่

จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดและมีสทิธิออกเสยีง 
(10) การถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
(11) หนงัสอืเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 
(12) ขอ้บงัคบัของบรษัิท หนงัสอืบรคิณหส์นธิ 
(13) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท นโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น นโยบายรกัษา

ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายดา้นบรหิารความเสีย่ง  
(14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ  วาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบตัร หรือ
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หนา้ที่ความรบัผิดชอบคณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
(16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือรอ้งเรียน หรือบุคคลที่ร ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

เลขานกุารบรษัิท เช่น ช่ือบคุคลที่สามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุน้ 

หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งส  าคญัของบรษัิท 

8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลใหเ้รื่องส าคญั ทัง้ประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมี
ผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ไดผ้่านการพิจารณาและ/หรือการอนมุตัิของ 
ผูถื้อหุน้ โดยเรือ่งส  าคญัดงักลา่วถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้ เช่น 

(1) การก าหนดหลักเกณฑ์การใหผู้้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจเุรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอ
เป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอบรรจุเป็น
วาระคณะกรรมการตอ้งแจง้เหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

(2) หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการทัง้นี ้
คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

8.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหห้นงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้มีขอ้มูลที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ
ตอ่การใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ 

8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลใหม้ีการส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และ
เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทอยา่งนอ้ยสบิสี ่(14) วนัก่อนวนัประชมุ  

8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนด
หลกัเกณฑก์ารสง่ค าถามลว่งหนา้ และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทดว้ย 

8.1.6 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารที่เก่ียวขอ้งจะถกูจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และ
เผยแพรพ่รอ้มกบัฉบบัภาษาไทย  

ทัง้นี ้หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ยขอ้ความดงัตอ่ไปนี ้

(1) วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 

(2) วาระการประชุม โดยระบวุา่ เป็นวาระเพื่อทราบหรอืเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้แบง่เป็นเรื่อง ๆ 
อยา่งชดัเจน เช่น ในวาระท่ีเก่ียวกบักรรมการ ไดแ้ยกเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการและ
การอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการเป็นแตล่ะวาระ 
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(3) วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระการประชมุ
ที่เสนอซึง่รวมถึง 
ก. วาระอนมุตัิจ่ายปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่าย

พรอ้มทัง้เหตผุลและขอ้มลูประกอบ ในกรณีที่เสนอใหง้ดจ่ายปันผล ใหอ้ธิบาย
เหตผุลและขอ้มลูประกอบ 

ข. วาระแต่งตัง้กรรมการ ระบช่ืุอ อาย ุประวตัิการศึกษาและการท างาน จ านวน
บริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอช่ือ
กรรมการเดิมกลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่อีกครัง้ใหร้ะบขุอ้มลูการเขา้รว่มประชุม
ปีที่ผา่นมา และวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท 

ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ นโยบายและหลักเกณฑใ์นการก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต าแหน่ง  และค่าตอบแทนกรรมการ 
ทกุรูปแบบทัง้ที่เป็นตวัเงินและสทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ 

ง. วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ช่ือผูส้อบบญัชี บริษัทที่สงักดั ประสบการณท์ างาน 
ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี คา่สอบบญัชีและคา่บรกิารอื่น 

(4) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

(5) ขอ้มลูประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนบัและ
แจง้ผลคะแนนเสียง สิทธิของหุน้แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ขอ้มูลของ
กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ เอกสารที่ผูถื้อหุน้ตอ้ง
แสดงก่อนเขา้ประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัด
ประชมุ เป็นตน้  

หลักปฏิบัติ 8.2 

คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปรง่ใสมีประสิทธิภาพ 
และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิของตน 

8.2.1 คณะกรรมการจะก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเขา้
ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย 
สถานท่ีจดัประชมุที่สะดวกตอ่การเดินทาง เป็นตน้ 

8.2.2 คณะกรรมการจะดแูลไมใ่หม้ีการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชมุหรอืสรา้ง
ภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร เช่น ไม่ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าเอกสารหรอื
หลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ที่ก าหนดไวใ้นแนวทางปฏิบตัิของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

8.2.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใชก้ับการประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียน
ผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุสามารถกระท าไดร้วดเรว็ 
ถกูตอ้ง แมน่ย า 
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8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดูแลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษัท จัดสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระการ
ประชุมที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดง
ความเห็นและตัง้ค านงึถามตอ่ที่ประชมุในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท 

8.2.5 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถรว่มตดัสินใจในเรือ่งส าคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชมุและ
ในฐานะผูถื้อหุน้ไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จ้งเป็นการล่วงหนา้โดยไม่
จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

8.2.6 สนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มการประชุม เพื่อผูถื้อหุน้สามารถ
ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

8.2.7 ก่อนเริม่การประชมุ ใหบ้รษัิทแจง้ผูถื้อหุน้ใหท้ราบถึงจ านวนและสดัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่ม
ประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการ
นบัคะแนนเสยีง 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชมุจะจดัใหม้ีการลงมติแยกในแตล่ะรายการ
เช่น ผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส  าคญั และสง่เสริมใหม้ี
บคุคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุ และเปิดเผยผลการ
ลงคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระใหท้ี่ประชุมทราบพรอ้มทัง้
บนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 

หลักปฏิบัติ 8.3 
คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถกูตอ้ง

และครบถว้น 

8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลใหบ้ริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียง
ภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต ์
ของบรษัิท 

8.3.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารจดัสง่ส าเนารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยภายในสบิสี ่(14) วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

8.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี  ้
(1) รายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ประชมุ และสดัสว่นกรรมการที่เขา้รว่มการประชุมไม่

เขา้รว่มการประชมุ 
(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่

เห็นชอบ งดออกเสยีง) ของแตล่ะวาระ 
(3) ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
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9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัท 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบแตกตา่งกนั ดงันี ้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1. ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 
และใชค้วามรูค้วามสามารถและประสบการณใ์หเ้ป็นประโยชนส์งูสดุตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิท 

2. ก าหนดนโยบายแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทและควบคมุการด าเนินงานของบรษัิทใหถ้กูตอ้ง
ตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยราชการที่เก่ียวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ
ใหก้บัผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และบรหิารงานอยา่งโปรง่ใสใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ 

3. ก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการใหด้  าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและรายงานเรือ่งที่
มีสาระส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบคุคลที่เก่ียวโยงกันอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

4. จัดใหม้ีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดใหม้ีผูต้รวจสอบ
บัญชีภายในดูแลการปฏิบัติงานและเป็นผู้ติดตามการด าเนินงานและร่วมประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีอิสระ 

5. คณะกรรมการบรษัิทอาจแตง่ตัง้กรรมการผูจ้ดัการหรอืมอบอ านาจใหบ้คุคลอื่นใดใหด้  าเนินกิจการของ
บริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอ านาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม หากกรรมการอิสระ 
หรือกรรมการตรวจสอบคดัคา้นการมอบอ านาจนัน้ ตอ้งบนัทึกความเห็นของกรรมการดงักล่าว ใน
รายงานการประชุมใหช้ดัเจน ทัง้นีก้ารมอบอ านาจดงักลา่วจะตอ้งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบของผูร้บัมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าให้
ผูร้บัมอบอ านาจสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกบับรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

6. มีความซื่อสตัย ์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัท และมีความ
ตัง้ใจที่จะด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง 

7. จะตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ มี  
การเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและความโปรง่ใส 

8. พิจารณาการอนมุตัิแผนการด าเนินธุรกิจรายได ้รายจ่ายประจ าปี รวมทัง้แผนการลงทนุหรอืการรว่มทนุ
ที่สอดคลอ้งกบัความเจรญิเติบโตของบรษัิท ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจ
ลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท มีอ านาจด าเนินการเรื่องต่าง  ๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อ านาจใน 
การด าเนินการดงัตอ่ไปนีจ้ะกระท าไดก็้ตอ่เมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน 
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8.1 การสรา้งภาระผกูพนัหรอืแผนงานท่ีตอ้งลงทนุเกินกวา่ 50 ลา้นบาท 

8.2 เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีดังต่อไปนีจ้ะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
8.2.1 การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิท ทัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
8.2.2 การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
8.2.3 การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญา เก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นที่

ส  าคญัการมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการของ
บรษัิทกบับคุคลอื่น 

8.2.4 การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
8.2.5 การเพิ่มทนุหรอืลดทนุของบรษัิท 
8.2.6 การควบหรอืเลกิบรษัิท 
8.2.7 เรือ่งอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

8.3 การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยระบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

กฎบตัรของคณะกรรมการ 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยบคุคลซึ่งมีความรูค้วามสามารถ โดยเป็นผูม้ีบทบาทส าคัญใน
การก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไวอ้ย่างเป็นอิสระคณะกรรมการของ
บรษัิทตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คนและกรรมการไม่นอ้ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการของ
บริษัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทหรอืไมก็่ได ้

1.2 คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
กรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 และไม่นอ้ยกว่า 3 คน ทัง้นี ้ตอ้งมี
กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีมีประสบการณใ์นธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่
บรษัิทด าเนินกิจการอยู ่คณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 
ที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

1.3 คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ โดยก าหนดหนา้ที่ของประธาน
กรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) รับผิดชอบในฐานะผู้น  าของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแล การให้

ค าแนะน า ติดตามดูแล และสนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายจัดการและ
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คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ใหบ้รรลตุามวตัถุประสงค ์เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า การปฏิบตัิ
หนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์
และเปา้หมายหลกัขององคก์ร 

(2) สนบัสนนุและสง่เสริมใหค้ณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเต็มความสามารถ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
เพื่อให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จรยิธรรม  

(3) เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทหรอืถา้มีกรรมการสองคนขึน้ไปรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิทให้
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผูก้  าหนดวนัประชุมภายในสิบสี่วนันับแต่วนัที่ไดร้บั 
การรอ้งขอ รวมทัง้ก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารอืรว่มกบัประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการ
ประชมุ 

(4) การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการ
จะอภิปรายประเด็นส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การสง่เสริมใหก้รรมการมี
การใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

(5) การเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการที่เป็นผุบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้รหิาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

(6) เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนน
เสยีง และคะแนนเสยีงสองฝ่ายเทา่กนั 

(7) เป็นผูเ้รยีกประชมุผูถื้อหุน้ และเป็นประธานการประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีสว่นรว่ม
ในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการ 

(8) รบัผิดชอบการควบคุมและด าเนินการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั
ของบริษัทสนบัสนนุและเปิดโอกาสใหก้รรมการหรือผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็น
อยา่งเป็นอิสระ 

1.4 ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 หากแบ่งใหต้รง
เป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหนง่นีจ้ะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกก็ได  ้

1.5 บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู ้
ดา้นบญัชี การเงิน และธุรกิจแขนงอื่นอย่างหลากหลายหลายแขนงเป็นอยา่งดี เหมาะสมตอ่
การปกปอ้งผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และอื่น ๆ นอกจากนีย้งัครอบคลมุคณุสมบตัิที่ก าหนดไว้
ในขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. 

1.6 บริษัทไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ริหาร
อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแล 
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การด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ในขณะที่ผูบ้ริหารท าหนา้ที่บริหารงานของ
บริษัทในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดงันัน้ ประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารจึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหนง่ตอ้งผา่นการคดัเลือก
จากคณะกรรมการบรษัิทเพื่อใหไ้ดบ้คุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

1.7 คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งท าหน้าที่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการ
คณะกรรมการจะเป็นกรรมการหรอืไมก็่ได ้

1.8 คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสบการณ์ของการท าหน้าที่
เลขานุการบริษัทที่เหมาะสม โดยก าหนดใหเ้ลขานกุารบริษัทท าหนา้ที่ใหก้ารสนบัสนนุงาน
ของคณะกรรมการบริษัท ในดา้นที่เก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบ จดัการเรื่องการประชุมกรรมการ 
และคณะกรรมการที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการที่เก่ียวขอ้ง และการประชุม ผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและขอ้พึงปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการจัดท าและเก็บรกัษา
ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เอกสารส าคญัที่
ส  าคัญ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มี การปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ ใหค้  าแนะน าเก่ียวกับดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่คณะกรรมการ
จะตอ้งทราบ รวมทัง้เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด และจัดส่งส าเนา
รายงานการมีส่วนไดเ้สียซึ่งจัดท าโดยกรรมการใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทไดร้บัรายงานนัน้ ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตอ้งเปิดเผยคณุสมบตัิและประสบการณข์องเลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปี และบน
เว็บไซตข์องบรษัิท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะตอ้งสนบัสนนุใหเ้ลขานกุารบรษัิทไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันา
ความ รู้อย่า งต่อ เนื่ อ งที่ จะ เ ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ เข้ารับการอบรมกรณี  
มีหลกัสตูรรบัรอง (Certified Programme) ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของเลขานกุารบรษัิท 

2. บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์
และขอ้บงัคบัของบริษัท รวมทัง้มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดใหเ้รือ่งดงัตอ่ไปนี ้
เป็นอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์และ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ ไว ้
เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยต่าง ๆ  เพื่อพิจารณา อนมุตัิและใหค้วามเห็นได้
ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง โดยบทบาท หน้าที่ และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท มีดงันี ้

2.1 คณะกรรมการบริษัท ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ดว้ยความรบัผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  และตั้งใจดูแล 
การด าเนินการของบรษัิท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิทตลอดจน
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มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์
และส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2.2 คณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญที่หลากหลาย มี
ภาวะผู้น  า และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและ 
มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ รวมถึง ผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรู ้ความสามารถในสาขาต่าง  ๆ 
และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการด าเนินงานของบรษัิท 

2.3 คณะกรรมการบริษัทตอ้งด าเนินการใหบ้ริษัท มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิผล และการควบคุมการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย อนัจะมี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษัิทโดยไดจ้ดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) และหน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์(Compliance Unit) เพื่อใหม้ั่นใจ
ไดว้่าบรษัิทไดด้  าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และจดัใหม้ีการติดตาม
และประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ โดยหน่วยงานเหล่านีม้ีความเป็นอิสระ และรายงานผล  
การด าเนินงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการก าหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎต่าง นอกจากนี ้บริษัทยงัไดว้่าจา้งบคุคลภายนอก (Outsource) เพื่อท างานรว่มกับ
หน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัทเพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบดแูลระบบการควบคมุภายในและ
ตรวจสอบรายการที่ส  าคัญอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และ 
การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการใช้
ความส าคญัตอ่รายการผิดปกติทัง้หลาย 

2.4 คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่หลกัในการก าหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ นโยบายโดยรวม ทิศทาง 
เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ ตลอดจนกลยุทธ์ส  า คัญใน 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความสามารถและความสุจริตรอบคอบเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการควบคุมก ากับดูแลให้ 
ฝ่ายบรหิารด าเนินการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนท่ีไดร้บัมอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผล และอย่างถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของกฎหมายและขอ้ก าหนดขององคก์รก ากับ
ดแูลต่าง ๆ  อีกทัง้ใหม้ีความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมลูคา่
ทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการเติบโตที่ยั่งยืน 

2.5 มีหนา้ที่พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดใน 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่
เก่ียวขอ้งกับต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก  
การออกตามวาระ 

2.6 มีหนา้ที่พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ
และลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
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ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบของบรษัิทตอ่ไป 

2.7 มีหนา้ที่พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ  านาจผกูพนับรษัิทได ้

2.8 แตง่ตัง้บคุคลอื่นใดใหด้  าเนินกิจการของบรษัิทภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรอือาจ
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได ้

2.9 มีหนา้ที่พิจารณาอนมุตัิการท ารายการการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท  เวน้
แต่ในกรณีที่รายการดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในการพิจารณา
อนุมัติดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาด
หลกัทรพัย ์และ/หรอื ส  านกังาน ก.ล.ต. 

2.10 มีหนา้ที่พิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เวน้แตใ่นกรณีที่รายการดงักลา่วจะตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ส  านกังาน ก.ล.ต. 

2.11 มีหนา้ที่พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นไดว้า่บรษัิทมีก าไร
พอสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบใน
การประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

2.12 มีหนา้ที่ก าหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงานของบริษัท  เป้าหมายทาง
การเงิน ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณประจ าปี ตลอดจนกลยุทธ์ส  าคญัในการด าเนิน
ธุรกิจของบรษัิทดว้ยความสามารถและความสจุรติรอบคอบเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท
และผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ รวมถึงการก ากับควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวแ้ละแผนที่ไดร้บัมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และอยา่งถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของกฎหมายและขอ้ก าหนดขององคก์รก ากบัดแูลตา่ง ๆ  อยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทัง้ใหม้ีความสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแล
กิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการเติบโตอยา่งยั่งยืน 

2.13 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มี  
การเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญัตอ่ผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปรง่ใส 

2.14 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร
ระดบัสงู แบบรายบคุคลและแบบองคค์ณะ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรวบรวมผลคะแนนการ
ประเมินของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และสรุปผลวิเคราะหก์ารปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการในรอบปี เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิท พิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในเปรียบเทียบผล  
การปฏิบตัิงาน และจดัใหม้ีการเปิดเผยขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 
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2.15 ก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารมีระบบการบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

2.16 พิจารณาตดัสนิในเรือ่งที่มีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทนุขนาดใหญ่ 
อ านาจการบริหาร การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมาย
ก าหนด 

2.17 ก าหนดอ านาจและระดบัการอนมุตัิในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับงานของบริษัทใหค้ณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง โดยจดท าเป็นคูม่ืออ านาจด าเนินการและใหม้ีการทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

2.18 จดัใหม้ีการท างบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท และลงลายมือ
ช่ือเพื่อรบัรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ในการประชุมสามัญ
ประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2.19 ใหค้วามเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี เพื่อ
น าเสนอตอ่ผูถื้อหุน้ในการพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ 

2.20 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายการทางการเงิน โดยแสดงควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเรื่องส าคัญ  ๆ ตาม
นโยบายขอ้พงึปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบรษัิทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2.21 ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรที่ก าหนดไว ้

2.22 คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิดว้ยตนเอง และประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยรวม 

2.23 ด าเนินการใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้
รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

2.24 จดัใหม้ีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาธิบาลและจดัท าจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจที่เป็นลายลกัษณ์อักษร และการปรบัใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อใหเ้ช่ือมั่นไดว้่าบริษัทมีความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุกลุม่ดว้ยความ
เป็นธรรม 

2.25 มีหนา้ที่ก ากบัดแูลและก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ย และกิจการอื่นที่บริษัทไป
ลงทนุอย่างมีนยัส าคญั เช่น มีสดัสว่นการถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงตัง้แตร่อ้ยละ 20 แต่ไม่เกิน
รอ้ยละ 50 และในกรณีที่จ  าเป็นคณะกรรมการจะตอ้งดูแลใหม้ีการจัดท าสญัญาระหว่าง 
ผูถื้อหุน้ หรอืสญัญารว่มทนุ เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบรหิารจดัการและ
การมีสว่นรว่มในการตดัสินใจเรื่องส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การจดัท างบการเงินของบรษัิทไดต้ามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

2.26 จดัใหม้ีที่ปรกึษาเพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพของกรรมการและผูบ้ริหารทกุ 3 ปี 
และเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วในรายงานประจ าปี 
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2.27 เข้าใจโครงสร้าง ความสัมพันธ์ของผู้ ถือหุ้น และนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ที่ผลต่อ 
การควบคมุการบรหิารงานของบรษัิทยอ่ย 

2.28 ก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งและมาตรการควบคมุภายใน ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทและ
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งจัดใหม้ีการพิจารณาใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอในเรื่อง
ดงักลา่ว อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ดแูลปัจจยัมิให้
ปัจจยัความเสีย่งมีผลกระทบดา้นลบตอ่การด าเนินกิจการของบรษัิท 

2.29 จัดใหม้ีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดแูล
กิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัท 
เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท าเอกสารและ
แผนงานท่ีเป็นระบบ เพื่อใหผู้ท้ี่เขา้มารบัต าแหนง่สามารถด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องได ้ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตัง้กรรมการใหม่ ทัง้นี ้คณะกรรมการจัดใหม้ีการ
เปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและการพฒันาความรูไ้วใ้นรายงานประจ าปี 

2.30 จดัใหม้ีการปฐมนิเทศส าหรบักรรมการที่เขา้รบัต าแหนง่ในคณะกรรมการบรษัิท เพื่อใหท้ราบ
ถึงข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ลักษณะทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน กฎระเบียบตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในต าแหนง่กรรมการของบริษัทจดทะเบียน เป็นตน้ 
โดยเลขานุการบริษัทไดม้อบชุดเอกสาร รายงานประจ าปีบริษัท วีดีทศันข์องบริษัท รวมถึง
เยียมชมสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัท ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติหนา้ที่ของ
กรรมการใหม ่

2.31 ก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทน โดยก าหนดใหค้า่ตอบแทนของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 
คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชมุต่อครัง้ซึง่จะตอ้งอยู่ในเกณฑเ์ฉลี่ยเมื่อเทียบกบั
อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยค านึงถึงความเพียงพอต่อหนา้ที่และความรบัผิดชอบซึง่กรรมการ
ตอ้งรบัผิดชอบ และส าหรบักรรมการที่เป็นผูบ้ริหารไมร่บัคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนและ 
คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ โดยผูบ้รหิารจะไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนสัประจ าปีโดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท เป็นส าคญั ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารรวมกนัจะตอ้งเป็นจ านวนไม่สงูผิดปกติเมื่อเทียบกบัผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้จะค านึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นหลกั 
และค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของ
ทกุปี 

3. การเลอืกตัง้กรรมการบรษัิท และวาระการด ารงต าแหนง่ 

การเลอืกตัง้กรรมการของบรษัิท ใหก้ระท าโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ใหก้ระท าตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

3.1 ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีง เทา่กบั 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง 

3.2 ในการเลือกตัง้กรรมการอาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละ
คนหรอืคราวละหลาย ๆ คน ตามแตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แตใ่นการลงมติแตล่ะครัง้ 
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ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนเสยีงที่มีตามขอ้ 1 ทัง้หมดจะแบง่คะแนนเสยีงแก่คนใดมาก
นอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถแบง่คะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการ 
เพื่อใหผู้ใ้ดมากนอ้ยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชน ได ้(ลงคะแนนแบบ Non-
Cumulative Voting เทา่นัน้) 

3.3 บุคคลที่ไดร้บัคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบั
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้
ประธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3.4 คณะกรรมการที่มีหนา้ที่ในการบริหารจดัการการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใหม้ีวาระการด ารง
ต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษัท กลา่วคือ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกได ้

ส าหรบัคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ใหม้ีวาระด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของปีที่ได้รับ 
การแต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีถดัไป กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ
อาจไดร้บัการเสนอช่ือและแตง่ตัง้เขา้ด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด  ้

3.5 นอกจากพน้จากต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหนง่เมื่อ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคณุสมบตัิหรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ. มหาชน หรอื ตามพ.ร.บ. หลกัทรพัย ์
(ง) ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้มน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(จ) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

3.6 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผล
นบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกดงักลา่วอาจแจง้การลาออกของตนให้
นายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

3.7 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ.มหาชน หรือ 
ตามพ.ร.บ.หลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่
วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทน
ดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเขา้มา
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แทน มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

3.8 กรรมการของบริษัทที่จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ตอ้งรบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ทัง้นี ้หา้มมิใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 
บรษัิท และก าหนดใหร้ายงานขอ้มลูการด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่นดว้ย 

4. การประชมุคณะกรรมการ 

การประชมุคณะกรรมการ มีดงันี ้

4.1 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างนอ้ยปี
ละ 4 ครัง้ และในเดือนที่มิไดม้ีการประชุมคณะกรรมการ ใหฝ่้ายจัดการจัดท ารายงานสรุป 
ผลการด าเนินการและน าส่งต่อกรรมการทุกท่านเพื่อเพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากับ
ควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ ์

4.2 ในการประชมุกรรมการตอ้งแสดงความเห็น และใชด้ลุยพินิจอยา่งเป็นอิสระ กรรมการควรเขา้
ประชุมทกุครัง้ นอกเหนือจากมีเหตสุดุวิสยั ซึ่งตอ้งแจง้ต่อเลขานกุารคณะกรรมการเป็นการ
ล่วงหนา้ บริษัทตอ้งรายงานจ านวนครัง้ที่เขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการไวใ้นรายงาน
ประจ าปี  

4.3 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการทกุท่านทราบเป็นการลว่งหนา้ 
เลขานกุารคณะกรรมการจะตอ้งจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมแก่กรรมการทกุท่าน เพื่อใหท้ราบถึง
วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดสง่เป็นการลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั และ
เอกสารดงักลา่วตอ้งใหข้อ้มลูที่เพียงพอต่อการตดัสินใจและใชด้ลุยพินิจอย่างเป็นอิสระของ
คณะกรรมการ  

4.4 เลขานุการคณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดท าเป็นรายงาน
การประชุมซึ่งตอ้งมีเนือ้หาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วัน
ประชุมเสร็จสิน้ เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบ 
การจดัเก็บท่ีดี สะดวกตอ่การคน้หาและรกัษาความลบัไดด้ี 

4.5 กรรมการบรษัิทที่มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในเรือ่งนัน้ 

4.6 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถื้อเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็น
ส าคญั ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็น
เสียงชีข้าด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยใหร้ะบุ
ไวใ้นรายงานการประชมุ 

  คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อใหม้ีโอกาส
รูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดต าแหนง่ 
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน หรอืหนว่ยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกั
งานสอบบญัชี รวมถึงประสบการณข์องบคุลากรท่ีไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีบรษัิท 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและ
เป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดงักลา่วควรประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่ง
นอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่

ละทา่น 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบัติหนา้ที่ตาม  

กฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่ เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่ วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ  

ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และ 

มีคณุสมบตัิและหนา้ที่ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
1.2 กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความช านาญที่เหมาะสมตามภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย และตอ้ง

มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู ้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้าน 
การบญัชีหรอืการเงิน 

1.3 ให้คณะกรรมการของบริษัท  เลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีลกัษณะและคณุสมบตัิเป็นกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

2.1 ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการของบรษัิท  

2.2 มีคณุสมบตัิตามพ.ร.บ. มหาชน และตามพ.ร.บ. หลกัทรพัย ์

2.3 กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ทา่นตอ้งเป็นผูม้ีความรูด้า้นการบญัชีและการเงิน 

2.4 กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระซึง่มีคณุสมบตัิ ดงันี ้
(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บั
รวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ไมร่วมถึงกรณีทีก่รรมการ
อิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง
การใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผู้
มีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
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บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เวน้
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  ก่อนได้รับ 
การแตง่ตัง้เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก
บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทาง
วิชาชีพนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน
วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน
รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท อื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ี
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบรษัิท 

2.5 เป็นผูท้ี่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ที่
ไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของบรษัิท รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรอืญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

2.6 เป็นผูท้ี่ไดร้บัความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป  

2.7 สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน มีอ านาจ หนา้ที่และความ
รบัผิดชอบ ดงันี ้

3.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และครบถ้วน (Accuracy and 
Completeness) รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
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ภายนอก และผูบ้รหิารที่รบัผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 
และเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งของบรษัิท อยา่งเพียงพอก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

3.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้โยกยา้ย เลกิจา้ง
หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน และ/หรอืการวา่จา้งบรษัิทตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงาน
อื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3.3 สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

3.4 พิจารณา คดัเลอืก และเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัท  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจาก 
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนประสานงานกบัผูส้อบบญัชี เก่ียวกบัวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการ
ตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่
ผูส้อบบญัชีเห็นวา่เป็นสาระส าคญั รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้
รว่มประชมุดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3.5 พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้ีความถกูตอ้งและครบถว้น และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูในการเขา้ท ารายการดงักลา่วอยา่งถกูตอ้ง
ครบถว้น ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

3.6 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่ง
รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลู
อยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ
บรษัิท 

(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 
(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท  
(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่

ตามกฎบตัร (Charter) 
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(8) รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็น
ประจ า อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

(9) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

3.7 ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการ
กระท าดังต่อไปนี ้ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางกา รเ งินและผล 
การด าเนินงานของบริษัทใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทจุรติหรอืมีสิง่ผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลา
ขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตามขา้งตน้
ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.9 ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผา่นมาอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3.10 ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เก่ียวกับรายงานใน  
งบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยท าให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการ  
สอบทานท่ีเป็นอิสระ และมีการด าเนินการติดตามที่เหมาะสม 

3.11 ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ 
ผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพ เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่าย
ตามระเบียบของบรษัิท 

3.12 สอบทานความถกูตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอ่ตา้นการ
คอรร์ปัชนัของกิจการตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ 

4. วาระการด ารงต าแหนง่ 

วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้

4.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลา
ระหว่างวนัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของปีที่ไดร้บัการแต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปี
ถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการเสนอช่ือและ
แตง่ตัง้เขา้ด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกได ้

4.2 นอกจากการพน้ต าแหนง่ตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหนง่เมื่อ 
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(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้หรอืตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  
(ง) พน้วาระจากการด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท 

4.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท 
โดยควรแจง้เป็นหนงัสือล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน พรอ้มเหตุผล และให้คณะกรรมการเป็น
ผูอ้นุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพรอ้มส าเนาหนังสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบที่พน้
จากต าแหน่งต้องรักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ที่ 

4.4 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 
วนั เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยบุคคลที่เขา้เป็น
กรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พียงวาระที่ยงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่
ตนแทน 

5. การประชมุ 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้

5.1 ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในและเรื่องอื่นๆ อย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียก
ประชมุเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรือ่งจ าเป็นเรง่ดว่นอื่น ๆ ไดต้ามแตจ่ะเห็นสมควร 

5.2 กรรมการตรวจสอบท่ีมีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในเรือ่งนัน้ 

5.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหถื้อเอาความเห็นที่เป็นสว่นเสียงขา้งมาก
เป็นส าคญัในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิไดล้งมติเห็นดว้ย
ใหน้ าเสนอเป็นความเห็นแยง้ตอ่คณะกรรมการ 

5.4 ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการใน
คราวถดัไปเพื่อทราบทกุครัง้ 

5.5 ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ในการประชุม
คณะกรรมการ 
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6.2 ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการ
กระท าดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผล  
การด าเนินงานของบรษัิท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการของบรษัิท เพื่อ
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
(2) การทจุรติ หรอืมีสิง่ผิดปกติ หรอืมีความบกพรอ่งส าคญัในระบบการควบคมุภายใน  
(3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่

เก่ียวขอ้ง 

6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และไดม้ีการหารอืรว่มกนักบัคณะกรรมการ
และผูบ้รหิารแลว้วา่ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไวร้ว่มกนั หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยตอ่การด าเนินการแกไ้ขดงักลา่วโดยไมม่ีเหตุผลอนั
สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดงักลา่วโดยตรงต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

7. การรายงานของบรษัิทจดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

7.1 การแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1.1 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้ม
น าสง่แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

7.1.2 น าส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ พรอ้มการรายงานมติ 
การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที่
คณะกรรมการมีมติแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ  

7.2 การเปลีย่นแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ  

7.2.1 รายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการ ถึงการเปลีย่นแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบ 
ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

7.2.2 น าสง่หนงัสอืรบัรองและประวตัิของกรรมการตรวจสอบ ส าหรบักรรมการตรวจสอบ
ที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ พรอ้มการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ภายใน 3 วนันบัแตว่นัท่ีมีมติของคณะกรรมการเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

7.3 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการถึงการเปลี่ยนแปลงหนา้ที่และขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 3 วนั
นบัแตว่นัท่ีมีมติของคณะกรรมการเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
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9.2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. เป็นประธานของผูบ้ริหารทัง้ปวง และเป็นผูร้บันโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผูถื้อหุน้มา

ปฏิบตัิ 
2. ปฏิบัติงานและด าเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของคณะกรรมการ

บรษัิท 
3. ในกรณีที่เรือ่งหรอืรายการท่ีมีสาระส าคญัอนัอาจมีผลกระทบตอ่บรษัิท อยา่งมีนยัส าคญัใหน้ าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
4. ติดตามและด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่ก าหนด 
5. พิจารณาและสรุปความเห็นต่อแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหม่ในขัน้ตน้ รวมทัง้การไดม้า/

จ าหน่ายไปของสินทรพัยใ์นมูลค่าเกินกว่า 80 ลา้นบาท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอ
ต่อผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

6. พิจารณา ก ากบัดแูล และควบคมุการใชจ้า่ยเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิในกรณีที่
ใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณหรือรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษัิท 

7. ปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัย ์และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท 
8. มีอ านาจอนุมัติกิจการต่าง ๆ ที่กล่าวมา ยกเวน้การมอบอ านาจด าเนินการอนุมตัิเก่ียวกับรายการ

ระหวา่งกนัตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
9. มีอ านาจพิจารณาการกูย้ืม หรือใหกู้ย้ืมเงิน หรือการขอสินเช่ือใด ๆ จากสถาบนัการเงิน รวมถึงการเขา้

เป็นผูค้  า้ประกัน โดยใหก้รรมการผูจ้ัดการเป็นผูเ้สนอการอนุมัติรายการตามที่กล่าวมาขา้งต้นต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตัิโดยเฉพาะเงินกูเ้พื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจะได้รบัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษัิทแตเ่พียงผูเ้ดียว  

กฎบตัรของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
1. บริหารกิจการของบริษัท ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติที่

ประชมุคณะกรรมการ และ/หรอื มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
2. จดัท าแผนกลยทุธ ์และแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ

ตอ่ไป 
3. ด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 
4. จดัท ารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบรษัิทเสนอตอ่คณะกรรมการทกุไตรมาส 
5. เขา้ท าหรือยกเลิกสญัญาหรือขอ้ผกูพนัใด ๆ ภายใตข้อบเขตอ านาจการอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาก าหนดไว้ ตลอดจนให้มีอ านาจกระท าการใด ๆ ที่จ  าเป็นและตามสมควร เพื่อให้การ
ด าเนินการขา้งตน้ส าเรจ็ลลุว่ง 

6. ว่าจา้ง แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย เลื่อน ลด ตดัเงินเดือน หรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยั หรือเลิกจา้ง
พนกังานในนามของบริษัท รวมถึงท าการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานเจา้หนา้ที่อื่นใด 
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และผูอ้ยู่ภายใตบ้งัคบับญัชาทัง้หมดที่มีต  าแหน่งต ่ากว่าประธานเจา้หนา้ที่บริหารรว่มลงมา ตลอดจน
มอบอ านาจและหนา้ที่ท่ีตนไดร้บัมอบหมายใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ดงักลา่วตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร 

7. มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายใหบ้คุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดย
การมอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักลา่วใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนังสือมอบอ านาจดังกล่าว และ/หรือ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งที่
คณะกรรมการของบรษัิทและ/หรอืบรษัิทก าหนดไว ้
ทัง้นี ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารรว่มมีอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบรว่มกนั และการใชอ้  านาจของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมดังกล่าวขา้งตน้ตอ้งใช้ร่วมกัน และได้รับการเห็นชอบจากประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารรว่มทัง้สองท่าน นอกจากนี ้การใชอ้  านาจของประธานเจา้หนา้ที่บริหารรว่มดงักล่าว
ขา้งตน้ไม่สามารถกระท าได ้หากประธานเจ้าหนา้ที่บริหารร่วมมีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ กบับรษัิท 

9.2.4 เลขานุการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องเลขานุการบริษัท  

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 31 สิงหาคม 2551 
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสตัยส์ุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ทัง้นี ้หนา้ที่ตามกฎหมายของ
เลขานกุารบรษัิทมีดงันี ้

1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

บรษัิท 
ค. หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัสง่ส าเนารายงานการมี
สว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 
7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบรษัิท ไดร้บัรายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
นอกจากนีเ้ลขานกุารบรษัิทยงัมีหนา้ที่อื่นตามที่บรษัิทหรอืคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย ดงันี ้
- ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบตัิดา้นการก ากบัดแูลใน

การด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
- ท าหนา้ที่ในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิท และการประชมุผูถื้อหุน้ 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ใหป้ฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่

ประชมุผูถื้อหุน้ 
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- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น ส านักงานตลาดหลักทรัพย์ และดูแล 
การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลและสาธารณชน ใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นตามกฎหมาย 

- จัดใหม้ีการปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่หนา้ที่อื่น  ๆ ตามที่ไดร้บั
มอบหมายจากบรษัิท 

กฎบตัรของเลขานุการบริษัท 

1. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษัิท 

เลขานกุารบรษัิทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ ตาม
พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์ซึ่งไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบส าหรบัเลขานกุารบริษัท  ไวโ้ดยเฉพาะ
ดงันี ้

1.1 จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารของบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
(ง) รายงานประจ าปี 

1.2 เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

1.3 ด าเนินการเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และการประชมุผูถื้อหุน้ 

1.4 ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัขอ้ก าหนดและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารควร
รบัทราบ 

1.5 ดูแล และประสานงานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บังคับ ขอ้ก าหนด และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจไดอ้ยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง 

1.6 จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัท ไดร้บัรายงานนัน้ และบริษัทตอ้ง
จดัใหม้ีระบบการเก็บรกัษาเอกสาร หรือหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มลู และดแูลใหม้ี
การเก็บรกัษาใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 10 ปี 
นบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรอืขอ้มลูดงักลา่ว 

1.7 ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

2. หลกัในการปฏิบตังิานของเลขานกุารบรษัิท  

เลขานกุารบรษัิทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้ง
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถื้อหุน้โดย 

2.1 การตดัสนิใจตอ้งกระท าบนพืน้ฐานขอ้มลูที่เช่ือโดยสจุรติวา่เพียงพอ 
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2.2 การตดัสนิใจไดก้ระท าไปโดยตนไมม่ีสว่นไดเ้สยี ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในเรือ่งที่ตดัสนิใจนัน้ 

2.3 กระท าการโดยสจุรติเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นส าคญั 

2.4 กระท าการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบั
ประโยชนข์องบรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั 

2.5 ไมห่าประโยชนจ์ากการใชข้อ้มลูของบรษัิทที่ลว่งรูม้า เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณชน
แลว้ หรือใชท้รพัยส์นิหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รอื
หลกัปฏิบตัิทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

2.6 ไม่เขา้ท าขอ้ตกลงหรือสญัญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of 
Interest) กบับรษัิทหรอืพนกังาน หรอืลกูคา้ของบรษัิท ทัง้ยงัเป็นการขดัตอ่การปฏิบตัิตอ่งานใน
หนา้ที่ของตน 

3. กรณีที่เลขานกุารบรษัิทพน้จากต าแหนง่ หรอืไมอ่าจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

แนวทางการปฏิบตัิในกรณีที่เลขานกุารบริษัท พน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก าหนดไว้
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ใหค้ณะกรรมการแตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิทคนใหมภ่ายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัท คน
เดิมพน้จากต าแหนง่ หรอืไมอ่าจปฏิบตัิหนา้ที่ ได ้

3.2 ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการทา่นหนึง่ทา่นใด ปฏิบตัิหนา้ที่แทนในช่วงเวลา
ที่เลขานกุารบรษัิท พน้จากต าแหนง่ หรอืไมอ่าจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

3.3 ใหป้ระธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานกุารบรษัิท ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีจดั
ใหม้ีผูร้บัผิดชอบในต าแหนง่ดงักลา่ว 

3.4 ด าเนินการแจง้ใหส้  านกังานก.ล.ต. ทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตามขอ้ 1.1 และ 1.2 

9.3 การสรรหากรรมการ 

บรษัิทไดก้ าหนดแนวทางในการแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. กรรมการของบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการที่จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึง่ในสาม 

3. กรรมการซึง่จะลาออกระหวา่งปีที่ 1 และ 2 จะตดัสนิโดยใชว้ิธีจบัฉลาก ในปีตอ่ ๆ ไป กรรมการซึง่จะลาออก
จะพิจารณาจากระยะเวลาการท างานท่ียาวนานที่สดุ แตส่ามารถกลบัมาอยูใ่นต าแหนง่ในปีถดัไป 

4. ในกรณีที่การประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนดตามวาระดว้ย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงและมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้มน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

5. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
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6. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 5 เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ จ านวนกรรมการจะได้รับ  
การแต่งตัง้ เป็นสดัสว่นเดียวกบัคะแนนเสียง หากคะแนนเสียงของกรรมการเท่ากนั ประธานกรรมการจะ
เป็นผูต้ดัสนิชีข้าด 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและบรหิารกิจการบริษัท

ยอ่ยและบรษัิทรว่มที่ประกอบธุรกิจหลกั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อให้

บรษัิทสามารถก ากบัดแูลและบรหิารจดัการกิจการของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม รวมถึงการติดตามดแูลใหบ้รษัิทยอ่ยและ

บริษัทรว่มมีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่ก าหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตาม

นโยบายของบรษัิท รวมถึงกฎหมายบรษัิทมหาชน ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิทในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มดงักลา่ว 

ในกรณีที่นโยบายนีไ้ดก้ าหนดใหก้ารท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ ซึ่งมีนยัส าคญัหรือมีผลต่อฐานะทาง

การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม เป็นเรื่องที่จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

ร่วมหรือคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ตามตารางอ านาจอนุมตัิ  (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมการ

บริษัท มีหนา้ที่ในการจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท เพื่อพิจารณา

อนมุตัิเรือ่งดงักลา่วก่อนที่บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม จะจดัประชมุคณะกรรมการ และ/หรอื ผูถื้อหุน้ของตนเองเพื่อพิจารณา

อนุมัติก่อนการท ารายการหรือด าเนินการในเรื่องนัน้ โดยในการนี ้ใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลและปฏิบัติตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีการที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่จะขออนุมัตินัน้ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์า่ง ๆ 

ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส  านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลมดว้ย (เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้) อย่าง

ครบถว้นและถกูตอ้ง  

ในการนี ้“บรษัิทยอ่ย” และ “บรษัิทรว่ม” หมายถึง บรษัิทยอ่ย หรอื บรษัิทรว่ม (แลว้แตก่รณี) ที่ประกอบธุรกิจหลกั 

และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและ 

การอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่(ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ขอ้ 1. ใหก้รณีดงัต่อไปนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท 

(แลว้แตก่รณี) 

(1) เรือ่งที่ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
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(ก) การแตง่ตัง้หรอืเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการและผูบ้รหิารในบรษัิทยอ่ยหรือบรษัิทรว่มอยา่งนอ้ย
ตามสดัสว่นการถือหุน้ของบริษัท ในบริษัทย่อย หรือบริษัทรว่ม โดยใหก้รรมการที่บริษัทเสนอช่ือ
หรือแต่งตัง้มีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทยอ่ยใน
เรือ่งที่เก่ียวกบัการบรหิารจดัการทั่วไปและการด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษัิทยอ่ยไดต้ามแต่ที่
กรรมการของบริษัทยอ่ยหรือบรษัิทรว่มจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และบรษัิท
ยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม (แลว้แตก่รณี) เวน้แตเ่รือ่งที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 1 ของนโยบายนี ้ 
ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้ริหารตามวรรคขา้งตน้ที่ไดร้บัการเสนอช่ือนัน้ ตอ้งเป็นบคุคลที่มีรายช่ือ
อยู่ในระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์(White List) และมี
คุณสมบัติ  บทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความ  
น่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการ
ก าหนดลกัษณะขาดความไมน่า่ไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท 

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทัง้การลดทุนจด
ทะเบียน และ/หรอื ทนุช าระแลว้ของบรษัิทยอ่ย ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูถื้อ
หุน้หรือการด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัสว่นการใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ทางตรง
และทางออ้มของบรษัิท ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยไมว่า่ในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวา่รอ้ย
ละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรือ
งบประมาณประจ าปีของบรษัิทยอ่ยซึง่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

(ค) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบรษัิทยอ่ย 
(ง) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทยอ่ย (เวน้แตก่ารแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรือ่งที่มีนยัส าคญัตามขอ้ (2) ซึง่

ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท) 
(จ) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีรวมของบรษัิท และกลุม่บรษัิทยอ่ยของบรษัิททัง้หมด  

(ฉ) การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยเฉพาะกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักลา่วไม่ไดอ้ยูใ่นสงักดัส านกั
งานสอบบญัชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกนักบัผูส้อบ
บญัชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท ที่ผูส้อบบญัชีของ
บรษัิทยอ่ยที่จะตอ้งสงักดัส านกังานสอบบญัชีในเครอืขา่ยเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

รายการตัง้แต่ขอ้ (ช) ถึง (ญ) นีเ้ป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ก่อนที่จะมี
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการซึ่งบริษัท แต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในบรษัิท
ย่อยจะออกเสียงในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน 
ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการที่บรษัิทย่อยเขา้ท ารายการเปรยีบเทียบกบัขนาด
ของบริษัท โดยน าหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ และ/
หรือ การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลมแลว้ อยู่ในเกณฑต์อ้ง
ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษัิทซึง่รายการดงัตอ่ไปนี ้คือ 
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(ช) กรณีที่บรษัิทยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการกับบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย รายการ
ที่เก่ียวกบัการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์ินของบริษัทยอ่ย ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผูท้ี่ก่อความ
เสยีหายแก่บรษัิทยอ่ย  

2) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิทยอ่ยทัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
3) การซือ้หรอืการรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นมาเป็นของบรษัิทยอ่ย 
4) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมด หรือ

บางส่วนที่ส  าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการ
รวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

5) การเช่า หรอืใหเ้ช่าซือ้กิจการหรอืทรพัยส์นิของบรษัิทยอ่ยทัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 

(ซ) การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การใหส้ินเช่ือ การค า้ประกนั การท านิติกรรมผกูพนับริษัทย่อยให้
ตอ้งรบัภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่
บคุคลอื่นและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัท
ยอ่ย  

(ฌ) การเลกิกิจการของบรษัิทยอ่ย 

(ญ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บรษัิทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

(2) เรื่องที่ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนก่อนบริษัทย่อยเขา้ท า
รายการ  

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
รายการที่เก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อย โดยน าหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดไว้ตามประกาศที่ เ ก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์(แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่
เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท 
ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทตามหลกัเกณฑด์งักลา่วดว้ย  

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุน 
จดทะเบียน และ/หรอืทนุช าระแลว้ของบรษัิทย่อย ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของ
ผูถื้อหุน้หรือการด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางออ้ม
ของบรษัิทในบรษัิทยอ่ยไมว่า่ในทอดใด ๆ ลดลงเหลอืนอ้ยกวา่สดัสว่นท่ีก าหนดในกฎหมายที่
ใชบ้งัคบักบับริษัทย่อยอนัมีผลใหบ้ริษัทไม่มีอ านาจควบคุมบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่
เมื่อค านวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท และอยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บั 
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การพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการ
ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม)  

(ค) การเลกิกิจการของบรษัิทยอ่ย ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบรษัิทยอ่ยที่
เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทแลว้อยู่ในเกณฑท์ี่ตอ้งไดร้ับพิจารณาอนุมัติจาก 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทโดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรือ่ง การไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

(ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บริษัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบ
กับขนาดของบริษัทแลว้อยู่ในเกณฑท์ี่ตอ้งไดร้บัพิจารณาอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษัท โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การไดม้า
หรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

(จ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบรษัิทยอ่ยที่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนของบรษัิท ในท่ี
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย หรือการ
จ่ายเงินปันผลของบรษัิทยอ่ย เป็นตน้  

ขอ้ 2. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อย และบริษัทรว่มที่ เสนอช่ือหรอืแตง่ตัง้
โดยบรษัิทปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและนโยบายของบรษัิท 

ขอ้ 3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง และติดตามใหบ้ริษัทย่อยเปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงินและผลการด าเนินการ การท ารายการเก่ียวโยง 
และรายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ ตอ่บรษัิทอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง โดยน าหลกัเกณฑต์ามประกาศ
ที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์(แลว้แตก่รณี) มาบงัคบั
ใชโ้ดยอนโุลม  

ขอ้ 4. ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยที่เสนอช่ือหรอืแตง่ตัง้โดยบรษัิท มีหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนัของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ตลอดจนการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยส์ินที่มีนัยส าคญัใหแ้ก่บริษัททราบโดยครบถ้วน 
ถกูตอ้ง และภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการของบริษัทหรือบรษัิท
ย่อยพิจารณาเขา้ท ารายการระหว่างกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่มีนยัส าคญัของบริษัทหรอื
บรษัิทยอ่ย โดยน าประกาศเรือ่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยง หรอืประกาศเรือ่งไดม้าจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิมา
ใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 
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(2) เปิดเผยและน าสง่ขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของตน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งของตนในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกรรม
ใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายไดว้่าจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด (Conflict of 
Interest) กบับรษัิทและ/หรอื บรษัิทยอ่ย ตอ่คณะกรรมการของบรษัิทยอ่ย หรอืผูท้ี่คณะกรรมการของบรษัิท
ยอ่ย มอบหมายภายในก าหนดเวลาที่บรษัิทยอ่ยก าหนด โดยคณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยมีหนา้ที่แจง้เรือ่ง
ดงักลา่วใหค้ณะกรรมการของบรษัิททราบภายในก าหนดเวลาที่บรษัิท ก าหนด เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาตดัสินหรอือนมุตัิใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้จะค านึงถึงประโยชนโ์ดยรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย
เป็นส าคญั  

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยตอ้งไมม่ีสว่นรว่มอนมุตัิในเรือ่งที่ตนเองมีสว่นไดเ้สยีหรอืความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์
อนึง่ การกระท าดงัตอ่ไปนีซ้ึง่เป็นผลใหก้รรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ย หรอืบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง

ของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย ไดร้บัประโยชนท์างการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงไดต้ามปกติ 

หรือเป็นเหตใุหบ้ริษัทยอ่ย หรือบริษัทไดร้บัความเสียหาย ใหส้นันิษฐานว่าเป็นการกระท าที่ขดัหรือแยง้กบั

ประโยชนข์องบรษัิทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกบักรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย หรือบคุคลที่มีความ
เก่ียวขอ้งของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มลูของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยที่ลว่งรูม้า เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณชนแลว้ 
(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย ในลักษณะที่เป็นการ 

ฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รอืหลกัปฏิบตัิทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้รว่มลงทนุกบั

ผูป้ระกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนหรือไตรมาส และเขา้ชีแ้จง
หรอืน าสง่เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักลา่วในกรณีที่บรษัิทรอ้งขอ 

(4) ชีแ้จง และ/หรอื น าสง่ขอ้มลูหรอืเอกสารท่ีเก่ียวดว้ยการด าเนินงาน หรอืเอกสารใด ๆ ใหแ้ก่บรษัิท เมื่อไดร้บั
การรอ้งขอตามความเหมาะสม 

(5) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกัน 
การทจุริต อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรดักุมเพียงพอที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้า่การด าเนินการต่าง  ๆ ของ
บรษัิทยอ่ยจะเป็นไปตามนโยบายของบรษัิท กฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดอ้ย่างแทจ้ริง รวมทัง้การจัดใหม้ีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงไดว้่า
บริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการที่มีนยัส าคญัตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดได้
อย่างต่อเนื่อง และน่าเช่ือถือ และมีช่องทางใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทสามารถรบัรูข้อ้มลูของบรษัิท
ยอ่ยในการติดตามดแูลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการระหวา่งบรษัิทยอ่ยกบักรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทย่อย และการท ารายการที่มีนัยส าคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี ้ตอ้งจัดใหม้ีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษัทย่อยโดยใหท้ีมงานผูต้รวจสอบ
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ภายในและกรรมการอิสระของบรษัิทสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยตรง และใหม้ีการรายงานผลการตรวจสอบ
ระบบงานดงักล่าวใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทย่อยมีการปฏิบตัิงานตาม
ระบบที่จดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

ขอ้ 5. หา้มมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยที่เสนอช่ือหรอืแตง่ตัง้โดยบรษัิท พนกังาน ลกูจา้งหรอืผูร้บัมอบหมาย
ของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดังกลา่ว ใชข้อ้มลูภายในของบริษัท และ
บริษัทย่อย ทัง้ที่ไดม้าจากการกระท าตามหนา้ที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนยัส าคัญต่อ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะไดร้บั
ผลตอบแทนหรอืไมก็่ตาม 

ขอ้ 6.  บริษัทตอ้งด าเนินการใหม้ีกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งไดร้บัการแต่งตั้งจากบริษัทเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามที่บรษัิทก าหนดในการประชมุคณะกรรมการของบรษัิทยอ่ย ในการพิจารณาวาระท่ีมีสาระส าคญัตอ่
การประกอบธุรกิจของบรษัิทยอ่ยทกุครัง้ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน (Inside Information Usage Policy) โดยบรษัิทถือเป็น
นโยบายส าคญัที่จะไม่ให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท (รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของ
บคุคลดงักลา่ว) โดยน าขอ้มลูภายในของบรษัิทไปแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนหรือเผยแพรใ่หบ้คุคลอื่นทราบ รวมทัง้ยงัมี
การก าหนดนโยบายการการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มทัง้แจง้แนวทางใหท้กุคนในองคก์รปฏิบตัิ  

บริษัทไดใ้หข้อ้มลูแก่กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัท เก่ียวกบัหนา้ที่ที่กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการ 
ถือหลกัทรพัยใ์นบริษัท และบทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่เก่ียวขอ้ง 
โดยกรรมการ หรือผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภริยา และ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ซึ่งถือหลกัทรพัยข์องบรษัิทรวมทัง้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรพัยท์กุครัง้ที่มีการซือ้ 
ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการ หลงัจากวนัที่ซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอน
หลกัทรพัย ์ 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดแนวทางการควบคมุภายในเพื่อ
ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ โดยบริษัทหา้มผูบ้ริหารที่ไดร้บัขอ้มูลภายใน กระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการขดัต่อ
มาตรา 242 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งสืบเนื่องจาก
แนวทางในการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิท 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ปี 2560 และ 2561 และ 2562 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อยใหแ้ก่ผูส้อบ
บญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 6.04 ลา้นบาท 8.06 ลา้นบาท และ 15.93 ลา้น
บาท ตามล าดบั และคา่บรกิารอื่น ๆ ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 
0.00 บาท 10.06 บาท และ 1.90 ลา้นบาท 

9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอืน่ ๆ  
-ไมม่ี-
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10   ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

10.1   นโยบายภาพรวม 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder) นบัตัง้แต่ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ คู่สญัญา พนกังาน และชุมชน ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะพฒันาธุรกิจให้

เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งคณะผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนจะมีสว่นรว่มในการปฏิบตัิและรบัผิดชอบ  เพื่อใหบ้รรลุ

ตามแนวทางการด าเนินกิจการดว้ยหลกัจริยธรรมและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีแนวทางการปฏิบตัิที่ครอบคลมุ

หวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1) ความรบัผิดชอบต่อพนกังานและลกูจา้ง โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งและปฏิบตัิตอ่
พนกังานและลกูจา้งอยา่งเป็นธรรมและเคารพสทิธิมนษุยชน ไดแ้ก่ การก าหนดคา่ตอบแทนและคา่ผลประโยชนอ์ื่น ๆ  
ที่เป็นธรรม การจัดสวสัดิการที่ไม่นอ้ยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสขุภาพ
อนามยัและความปลอดภยัในการท างาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหนา้ รวมถึง
เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอื่น ๆ 

2) ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง และค านึงถึงสขุภาพ ความ
ปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มูลลกูคา้ การบริการหลงัการขายตลอดช่วงอายุสินคา้และบริการ การ
ติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงสินคา้และบริการ รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์
และการสง่เสริมการขายตอ้งกระท าอย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือใชป้ระโยชนจ์ากความ
เขา้ใจผิดของลกูคา้ 

3) ความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งและเง่ือนไขสญัญาหรือขอ้ตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้
ความรู ้พัฒนาศักยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐาน ชีแ้จงและดูแลให้ 
คู่คา้เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึง
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคูค่า้เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งยั่งยืน 

4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรูแ้ละประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสรา้งเสริม
ประโยชนต์อ่ชมุชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวดัผลความคืบหนา้และความส าเรจ็ในระยะยาว 

5) ความรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยปอ้งกนั ลด จดัการและดแูลใหม้ั่นใจวา่บรษัิทจะไมส่รา้งหรอืก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งครอบคลมุการใชว้ตัถุดิบ การใชพ้ลงังาน การใชน้ า้ การใชท้รพัยากรหมุนเวียน การ
ปลดปลอ่ยและจดัการของเสยีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

6) การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
อยา่งไมเ่ป็นธรรม 

7) การต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งและก าหนดให้
บริษัทมีและประกาศนโยบายการตอ่ตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่นตอ่สาธารณะโดยบริษัทอาจพิจารณาเขา้รว่มเป็น
ภาคีเครอืขา่ยในการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น รวมถึงสนบัสนนุใหบ้รษัิทอื่น ๆ และคูค่า้มีและประกาศนโยบาย
การตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น รวมทัง้เขา้รว่มเป็นภาคีเครอืขา่ยดว้ย 
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นโยบายการตอ่ต้านคอรรั์ปชั่น 
บริษัทและบริษัทย่อย ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต 

โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่ งรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
ทกุกลุม่ โดยมุ่งเนน้การสง่เสริมคุณธรรม สรา้งจิตส านึกและค่านิยมที่ถกูตอ้งในการปฏิบตัิงาน บริษัทตระหนกัดีว่า การ
คอรร์ปัชั่นเป็นการกระท าที่ไม่ถกูตอ้งและไม่เป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจอนัจะสง่ผลเสียหายต่อบริษัทและสงัคม ดงันัน้
เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอรร์ัปชั่นขึน้ บริษัทจึงก าหนด
นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น เพื่อใหบ้คุลากรของบรษัิทและบริษัทยอ่ยและผูท้ี่เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นหลกัปฏิบตัิในการป้องกนัการ
ทจุรติและคอรร์ปัชั่น โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้ง ยดึถือปฏิบตัิและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน 

1. นิยาม 

“การคอรร์ปัชั่น” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอหรือสญัญาวา่จะ
ให ้การรบัหรือเรียกรอ้งซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนอ์ื่นใด กับเจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของ
เอกชน หรือผูท้ี่มีหนา้ที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ หรือเพื่อให้
ไดม้าหรอืรกัษาซึง่ผลประโยชนท์างธุรกิจที่ไมถ่กูตอ้ง 

2. นโยบาย 

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และก าหนดใหบ้คุลากรของ
บรษัิทปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นอยา่งจรงิจงั ดงันี ้

2.1 บุคลากรของบริษัทต้องไม่ด าเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

2.2 บุคลากรของบริษัทตอ้งปฏิบัติดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องที่เก่ียวกับการรบั การใหข้องขวญั 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้หรือรับของขวัญและการเลีย้งรับรองควรเป็นไปเพื่อ
วตัถปุระสงคท์างธุรกิจเทา่นัน้ โดยมีมลูคา่ที่เหมาะสม และไมส่ง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจอยา่งมี
นยัส าคญั 

2.3 จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อป้องกันการคอรร์ปัชั่น ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่อาจ
ก่อใหเ้กิดการคอรร์ปัชั่นอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ (1) ครัง้ 

2.4 จดัใหม้ีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปรง่ใสและถกูตอ้ง ภายใตม้าตรฐานการบญัชีที่ไดร้บัการ
ยอมรบัในระดบัสากล 

2.5 มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่ นต่อมาตรการต่อต้าน  
การคอรร์ปัชั่น 

2.6 จดัช่องทางการสือ่สารใหบ้คุลากรสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัการ
คอรร์ปัชั่น โดยมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

2.7 ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในทกุประเทศที่บริษัท
และบรษัิทยอ่ยด าเนินกิจการ 
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2.8 การกระท าใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรอืไมเ่ป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มจะไดร้บัการ
พิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีบรษัิทก าหนดไวห้รอืมีโทษทางกฎหมาย 

บุคลากรของบริษัทตอ้งท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่ นในทุกขัน้ตอนของ 
การปฏิบตัิงาน หากพบการกระท าใดที่เขา้ขา่ยขดัตอ่นโยบายนี ้ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืหนว่ยงาน/บคุคลที่รบัผิดชอบ 

3. หนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการ มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก าหนดและอนมุตัินโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 
และก ากบัดแูลใหม้ีระบบที่สนบัสนนุการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจวา่
ฝ่ายจดัการตระหนกัถึงความส าคญัและน านโยบายไปปฏิบตัิจนเกิดเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการสอบทานใหบ้ริษัทมีการควบคมุภายใน
อยา่งเพียงพอ และสอบทานการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 

3.3 กรรมการผูจ้ัดการมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการก าหนดใหม้ีระบบใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน และ
ควบคมุดแูลเพื่อใหม้ั่นใจวา่พนกังานและผู้ที่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้น
การคอรร์ปัชั่น รวมทัง้มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอว่ามี
ความเหมาะสมและเป็นปัจจบุนั 

3.4 ฝ่ายตรวจสอบหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิวา่เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทางปฏิบตัิที่บริษัทไดก้ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบต่อต้านการคอรร์ัปชั่นของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ขอบเขตและแนวทางปฏิบตัิ 

4.1 บริษัทก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ต ามนโยบาย 
การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นไมว่า่โดยทางตรง
หรือทางออ้ม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท าที่เขา้ข่ายการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่
เก่ียวขอ้งกบับรษัิท และตอ้งปฏิบตัิอยา่งระมดัระวงัตอ่รูปแบบของการคอรร์ปัชั่น ดงันี ้

4.1.1 การใหห้รอืรบัสนิบน 

หา้มใหห้รอืรบัสนิบนทกุรูปแบบ ไมว่า่จะดว้ยตนเองหรอืมอบหมายใหผู้อ้ื่นกระท าแทนตน 
4.1.2 การใหห้รอืรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง และผลประโยชนอ์ื่น ๆ  

การใหห้รือรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง และผลประโยชนอ์ื่น ๆ จากลกูคา้ คู่คา้ หรือ
บคุคลที่มีสว่นเก่ียวขอ้งอื่น ใหป้ฏิบตัิตามคูม่ือจรรยาบรรณของบรษัิท 

4.1.3 การบรจิาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน ์และเงินสนบัสนนุ 
  บรษัิทก าหนดใหก้ารบรจิาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน ์และเงินสนบัสนนุ ดงันี  ้

1) ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่เกิดผล
เสยีหายตอ่สว่นรวม 

2) ใหป้ฏิบตัิตามขัน้ตอนอนมุตัิรายการเพื่อการบรจิาค ที่บรษัิทไดก้ าหนดไว ้
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4.2 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสรา้งสรา้งจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า  
การคอรร์ปัชั่นเป็นสิง่ที่ยอมรบัไมไ่ด ้ทัง้การกระท าธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

4.3 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ไมพ่งึละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้
ข่ายการคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทจะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบคุคลที่รบัผิดชอบให้
ทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ 

4.4 นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นนีใ้หค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่ 
การคดัเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลปฏิบตัิงานของ
พนกังาน โดยก าหนดใหผู้บ้ังคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารท าความเขา้ใจกับพนกังานเพื่อให้
สามารถปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4.5 จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดลุ
การใชอ้  านาจใหเ้หมาะสม เพื่อป้องกนัมิใหพ้นกังานทจุริตหรือมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต 
คอรร์ปัชั่นตา่ง ๆ 

4.6 ก าหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลมุดา้นการเงินและการบญัชีที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดงักล่าวเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

4.7 หา้มกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้ง หรอืยอมรบั
ซึง่ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอ์ื่นใด ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นท่ีสอ่ไปในทางจงูใจใหป้ฏิบตัิ หรอื
ละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ในทางที่มิชอบ หรอือาจท าใหบ้รษัิท เสยีประโยชนอ์นัชอบธรรม 

4.8 ก าหนดหลกัการใหห้รือการรบัของขวญั สิ่งของ หรือการบนัเทิงที่อาจมีผลสอ่ใหเ้กิดขอ้สงสยั
ในพฤติกรรมการทุจริตหรือการให้สินบน หากเป็นการรับของขวัญควรเป็นไปอย่าง
สมเหตสุมผล และตอ้งไมเ่ป็นเงินสดหรอืเทียบเทา่เงินสด และตอ้งตระหนกัวา่การกระท าใด ๆ  
ตอ้งอยูภ่ายใตค้วามโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้

4.9 ก าหนดระเบียบการจดัซือ้จดัจา้ง การเบิกจ่ายเงิน หรือการท าสญัญาใด ๆ โดยแต่ละขัน้ตอน
ตอ้งมีหลกัฐานประกอบอย่างชัดเจนและมีการก าหนดอ านาจอนุมตัิอย่างเหมาะสมและ
รดักมุ 

4.10 หา้มกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใหห้รอืเสนอที่จะใหท้รพัยส์นิหรอืผลประโยชนอ์ื่น
ใดแก่บคุคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบ้คุคลนัน้กระท าหรอืละเวน้การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมาย
หรอืโดยมิชอบตอ่ต าแหนง่หนา้ที่ของตน 

4.11 จดัใหม้ีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปรง่ใสและถกูตอ้ง 

4.12 จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นไปยังกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัของบรษัิทใหร้บัทราบและเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้พื่อน าไปปฏิบตัิ
โดยผา่นช่องทางตา่ง ๆ เช่น การอบรมพนกังาน ระบบการสือ่สารภายในองคก์ร เป็นตน้ 
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4.13 ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอรร์ัปชั่นในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่  
น่าสงสยัอนัสอ่ใหเ้กิดการทจุริตและการประพฤติมิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบรษัิท โดยผูแ้จง้เบาะแสสามารถสง่รายละเอียดและหลกัฐานตา่ง ๆ ไปยงับรษัิทโดยผา่น
ช่องทาง เว็บไซต ์อีเมล หรอื จดหมาย 

4.14 จัดท ากลไกการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่เ ก่ียวขอ้งกับบริษัท โดยการ
ก าหนดขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแสใหเ้ป็นความลบักรณีที่ขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแสถกูเปิดเผย ผูท้ี่
มีหนา้ที่ดแูลรบัผิดชอบขอ้มลูดงักลา่วจะตอ้งถกูด าเนินการลงโทษทางวินยั 

4.15 ก าหนดบทลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีกระท าการทุจริตคอรร์ัปชั่นหรือ
สนบัสนุนการกระท าที่เก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยจะด าเนินการลงโทษทางวินยั
ตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย เป็นตน้ 

4.16 ก าหนดใหม้ีการตรวจสอบ และรายงานตามล าดบัขัน้ของสายงานการบังคับบัญชา ของ
ผูก้ระท าการทุจริต จนกระทั่งถึง คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษัิท 

4.17 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึน้ รวมถึง
ผลกระทบโดยครอบคลมุการทจุรติแบบตา่ง ๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ การท า
ให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอรร์ัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 
(Management Override of Internal Controls) การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในรายงานที่ส  าคญั 
การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไมถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 

10.2   การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

บรษัิทมีการปฏิบตัิเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายภาพรวมของการด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้

1) การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

บริษัทมุ่งเนน้การปลกูฝังพนกังานใหเ้ขา้ใจเป้าหมายขององคก์ร และปฏิบตัิงานโดยตระหนกัถึงการมี
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม บริษัทท าการสื่อสารนโยบายเก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อสงัคมใหพ้นกังาน 
ทุกคนเขา้ใจโดยผ่านแผนอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อใหพ้นักงานทุกคนปฏิบัติตามได้
ถกูตอ้งไปในทิศทางเดียวกนั อีกทัง้สง่เสรมิใหพ้นกังานเขา้รบัการอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างานและมี
สว่นรว่มในกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ  

2) กระบวนการจดัท ารายงาน 

บริษัทจัดท าแผนงานความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยค านึงถึงกรอบแนวทางปฏิบตัิที่ก าหนด และมีการ
จดัท าแผนรายงานผลการปฏิบตัิตามนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมเป็นรายปี โดยจะเปิดเผยในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี หรือจัดท าเป็นรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลงัการเขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 



บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)           
 

                                                                                            130 

10.3  กิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

การด าเนินกิจการควบคูก่บัการมีสว่นรว่มดแูลสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เป็นสว่นหนึง่ของเป้าหมายในการพฒันาที่
ยั่งยืนของบริษัท โดยตระหนักถึงการท าประโยชนเ์พื่อตอบแทนสงัคมและตอ้งการที่จะปลูกฝังให้ทุกคนในองคก์รให้
ความส าคญักับความเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ดว้ยเหตุนี ้บริษัทจึงมีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชนเป็น
ประจ าทกุปี โดยมีตวัอยา่งกิจกรรมการท าประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มที่ผา่นมา รายละเอียดดงันี  ้

- บริษัทจดัอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการส าหรบัครูช่างไฟฟ้า ระดบัภาคเหนือ ปี 2562 ณ เขื่อนสิริกิติ์ จงัหวดั
อตุรดิตถ ์เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562  

  
 

- บริษัทจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับครูช่างไฟฟ้า  ระดับภาคกลาง ภาคตะวันตก และ 
ภาคตะวนัออก ปี 2562  ณ เขื่อนวชิราลงกรณ ์จงัหวดักาญจนบรุี เมื่อวนัท่ี 8-10 พฤษภาคม 2562 

 
 

- บริษัทจัดโครงการกิจกรรม Hands On 2019 ส  าหรับคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบรุ ีเมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2562 
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- บริษัทจดัโครงการงานสมัมนาเชิงปฏิบตัิการส าหรบัครูช่างไฟฟ้า ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปี 2562 
ณ เขื่อนอบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เมื่อวนัท่ี 21-23 สงิหาคม 2562 

  
 

- บริษัทจัดโครงการ Workshop ส าหรับนิสิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร  เมื่อวันที่   
31 สงิหาคม 2562 

  
 

- บริษัทจัดโครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการส าหรบัคณะอาจารย ์จากวิทยาลยัเทคนิค วิทยาลยัสารพดัช่าง 
และวิทยาลัยการอาชีพ รวมไปถึงบุคลากรช่างไฟฟ้าจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และช่างไฟฟ้า  
มืออาชีพจากภาคเอกชนของเขตภาคใต ้เมื่อวนัท่ี 16-18 ตลุาคม 2562 

  
 

- บริ ษั ทจัด โครงการ  Workshop ส าหรับนักศึกษา  คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้ าก าลัง 
มหาวิทยาลยัมหิดล เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 



บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)           
 

                                                                                            132 

  
 

- บริษัทจัดโครงการ Workshop ส าหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 

  
 

- บริษัทจดัโครงการ Workshop ส าหรบันกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

  
 

10.4 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบตอ่สังคม 

บริษัทไม่เคยถกูตรวจสอบหรือถกูกลา่วหาจากหน่วยงานใดวา่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทมีผลกระทบดา้นลบตอ่
สงัคม สิง่แวดลอ้ม หรอืไมป่ฏิบตัิตามนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมที่บรษัิทก าหนดไว้
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11  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1   ความเหน็เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัทย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลัก 

คณะกรรมการบริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด  (“PDITL”) เล็งเห็นว่าการควบคุม

ภายในเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัที่จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถด าเนินกิจการเพื่อบรรลเุป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ดงันัน้ทาง PDITL จึงไดว้่าจา้ง บริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายใน และน าเสนอรายงานใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท PDITL ทราบอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อเป็นการสรา้งเสรมิ

ระบบการควบคมุภายใน ใหก้ารด าเนินงานของบคุลากรและองคก์รเป็นไปตามแผนงานและบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้

ของฝ่ายบรหิารอยา่งราบรืน่ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

ทั้งนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท  PDITL ครั้งที่  185/2562 เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2562 
คณะกรรมการบรษัิท PDITL มีความเห็นวา่ PDITL มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ และไดอ้นมุตัิรายงานการประเมนิ
ระบบควบคมุภายใน ประจ าปี 2562 ที่จดัท าโดย บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั ดงักลา่ว 
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11.2   หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดแูลการปฏิบัติงานของ PDITL 

PDITL ไดว้่าจา้งหน่วยงานภายนอกคือ บริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั ในการตรวจสอบระบบ

ควบคมุภายในของ PDITL ตัง้แตปี่ 2561 และบรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั ไดม้อบหมายให ้นางสาวมนพทัธ ์

ภมูิรตันจรนิทร ์ท าหนา้ที่เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน โดยคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหนง่หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน

ดงัตอ่ไปนี ้

ผูต้รวจสอบภายใน: บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั 
 นางสาวมนพทัธ ์ภมูิรตันจรนิทร ์ 
   (ผูอ้  านวยการสายงานตรวจสอบภายใน) 
คณุวฒุิทางการศกึษา: - ปรญิญาโท หลกัสตูรบญัชีมหาบณัฑิต สาขาวิชาบญัชีบรหิาร 

คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาตร ีหลกัสตูรบญัชีบณัฑติ สาขาการบญัชี คณะบญัชี  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์

คณุวฒุิอื่นทีเ่ก่ียวขอ้ง:       -   วฒุิบตัรผูต้รวจสอบอิสระ กลุม่บรษัิท SME (CAC SME Independent Auditor    
 Certification) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

-  วฒุิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate  
 Program – IACP) สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์(TFAC) 

                 -   ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (CPIAT) 
ประวตัิการเป็นหวัหนา้ทีมตรวจสอบภายใน 

- หวัหนา้ทีมตรวจบรษัิทท่ีเตรยีมตวัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (IPO)  
ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจผลติ 

- ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนสง่ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจซือ้มาขายไป ธุรกิจสนิเช่ือบคุคล  
และธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์

- หวัหนา้ทีมตรวจบรษัิทท่ีจดทะเบยีนอยูใ่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ไดแ้ก่ ธุรกิจผลติ  (Food & Non Food) 

- ธุรกิจขนสง่ ธุรกิจซือ้มาขายไป ธุรกิจสนิเช่ือบคุคล ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์
- หวัหนา้ทีมตรวจบรษัิทเอกชนอื่น ไดแ้ก่ ธุรกิจการศกึษา ธุรกิจผลติและจ าหนา่ย

เครือ่งดื่ม ธุรกิจโรงแรม 
ประวตัิการท างาน:        - Vice President บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั 

- Senior Internal audit manager บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั 
- Internal audit manager บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั 
- Marketing Officer บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
- Assistant Teacher มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์(คณะบญัชี) 
- Accountant staff โครงการพลงังานยั่งยืน ภายใตส้มาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

การฝึกอบรมที่เก่ียวขอ้ง:- การตรวจสอบและขอ้ควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใชค้อมพวิเตอร ์
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ประมวลผลขอ้มลู รุน่ท่ี 2/2561 
- สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(TFAC) 
- นกับญัชีภาษีอากร (เตม็หลกัสตูร) สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(TFAC) 
- 108 ปัญหา VAT ภาษีการรบัมรดก ภาษีเงินไดจ้ากการรบัใหโ้ดยเสนห่าและ 

Update กฎหมายภาษีใหมปี่ 2557- 2558 กรมสรรพากร  
(The Revenue Department) 

- โครงการอบรมเพื่อรบัวฒุิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน รุน่ท่ี 17 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์)TFAC) 

- พฒันาศกัยภาพส านกังานบญัชีสูเ่กณฑม์าตรฐานคณุภาพ  
โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์(DBD) 

- Business Management for Internal Audit ในยคุ Digital 4.0 รุน่ท่ี 6  
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(TFAC) 

- การเตรยีมตวัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน " Working Paper for Better 
Corruption Prevention" สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

-  Financial Statements Review for Internal Auditors รุน่ท่ี 1/2560  
 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(TFAC) 

-  ผูท้  าบญัชีปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ครัง้ที่ 1/2560  
 กรมสรรพากร (The Revenue Department) 

-  IPO Focus "Effective Internal Control for Succes IPO"  
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- เจาะลกึมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE พรอ้มประเด็นทีแ่ตกตา่งกบั 
IFRS for SME สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์(TFAC) 

- การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการ (Integrated Audit) 1/2561 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(TFAC) 

- Pre-CIA course จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Training Analysis Fundamental Information in Financial market  

and stock market – Thailand 
- Securities Institute (TSI) 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการ PDITL ไดพ้ิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากัด และ

นางสาวมนพทัธ ์ภมูิรตันจรินทร  ์แลว้เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว เนื่องจากมีความเป็น

อิสระ และมีประสบการณใ์นปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลา 10 ปี 
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12  รายการระหว่างกนั 

12.1 สรุปรายละเอียดความสัมพันธข์องบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้กับบริษัท และบริษัทยอ่ย 
บรษัิท และบรษัิทยอ่ย มีบคุคลและนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้กบั บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ส าหรบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้

บุคคล/นิติบุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์

1. บรษัิท ทีมเอ โฮลดิง้ จ  ากดั บรษัิทโฮลดิง้ซึง่ลงทนุในบรษัิทที่

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการขนสง่  

ลอจิสติกส ์

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ ซึง่เป็นกรรมการของ STARK 

- นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ STARK ถือหุน้ในบรษัิท ทีมเอ โฮลดิง้ จ  ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทนุช าระแลว้ 

2. บรษัิท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์
จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการขนสง่  

ลอจิสติกส ์

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ  ากัด ซึ่งมีผูถื้อหุน้ใหญ่รว่มกันกับ STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ) ถือหุน้ในบริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากัด 

รอ้ย 99.99  ของทนุช าระแลว้ 

3. บรษัิท เอ็มเอ็ม เฟรท  
ฟอรเ์วิรด์ดิง้ จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการขนสง่  

ลอจิสติกส ์

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ  ากัด ซึ่งมีผูถื้อหุน้ใหญ่รว่มกันกับ STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ) ถือหุน้ในบริษัท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอรเ์วิรด์ดิง้ 

จ  ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ 

4. บรษัิท เอ็ม เอ็ม แครเิออร ์
จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการขนสง่  

ลอจิสติกส ์

-     มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

- บรษัิท ทีมเอ โฮลดิง้ จ  ากดั ซึง่มีผูถื้อหุน้ใหญ่รว่มกนักบั STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ) ถือหุน้ใน บรษัิท เอ็ม เอ็ม แครเิออร ์จ  ากดั 

     จ  ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ 

5. บรษัิท เอ็ม เอ็ม แคทเทอริง่ 
จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการบรกิาร 

ดา้นอาหาร 

-     มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

- บรษัิท ทีมเอ โฮลดิง้ จ  ากดั ซึง่มีผูถื้อหุน้ใหญ่รว่มกนักบั STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ) ถือหุน้ในบรษัิท เอ็ม เอ็ม แคทเทอริง่   

     จ  ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ 

6. บรษัิท คอนเนคชั่น เลทด ์
เซอรว์ิส จ ากดั 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินคา้

วิศวกรรมส าหรบัอตุสาหกรรม เชน่  

ทอ่เหล็กส  าหรบัขนสง่น า้มนั ลอ้เหล็ก

ส  าหรบัจดัเก็บสายไฟฟา้  

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 2 ทา่น ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ และนายชนินทร ์เย็นสดุใจ ซึง่เป็นกรรมการของ STARK  

- บรษัิท ทีมเอ โฮลดิง้ จ  ากดั ซึง่มีผูถื้อหุน้ใหญ่รว่มกนักบั STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ) ถือหุน้ในบรษัิท คอนเนคชั่น เลทด ์เซอรว์ิส  

     จ  ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ 
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บุคคล/นิติบุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์

7. บรษัิท อินดสัเทรยีล คอน
สตรคัชั่น แอนดเ์มนแทนแนนซ ์
เซอรว์ิสเซส จ ากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรม

และการก่อสรา้ง   

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ  ากัด ซึ่งมีผูถื้อหุน้ใหญ่รว่มกันกับ STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ) ถือหุน้ในบริษัท อินดสัเทรียล คอนสตรคัชั่น 

แอนดเ์มนแทนแนนซ ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 73.91 ของทนุช าระแลว้ 

8. บรษัิท ที.ซี.เค. อินเตอรพ์ลาสต ์
จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขวด

พลาสติก 

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จ ากัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ STARK (นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ) ถือหุ้นในบริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร ์

พลาสต ์จ ากดั รอ้ยละ 98.41 ของทนุช าระแลว้ 

9. บรษัิท ซปุเปอรแ์พค พลาสติก 
จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกทกุชดุ 

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จ ากัด ซึ่งมีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกันกับ STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ) ถือหุน้ในบริษัท ซุปเปอรแ์พค พลาสติก 

จ  ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ 

10. บรษัิท โปรเพท (ประเทศไทย) 
จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกทกุชนิด และจดัท า

แมพ่ิมพข์องผลิตภณัฑพ์ลาสติกทกุชนิด 

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จ ากัด ซึ่งมีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกันกับ STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคุณ) ถือหุน้ในบริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) 

จ ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ 

11. บรษัิท ไทยเคเบลิ อินเตอรเ์ทค 
จ ากดั 
 (ปัจจบุนัไมเ่ป็นบรษัิทที่
เก่ียวขอ้ง) 

การผลิตสายไฟฟา้และเคเบลิส  าหรบั

งานไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

-  บรษัิท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จ ากดั ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ 

12. บรษัิท ทีโอเอ เพน้ท ์
(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑส์ีและสารเคลือบผิวส  าหรบั 

ทาอาคารและผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืนๆ  

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ 

- นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ STARK ถือหุน้ในบรษัิท ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  

     รอ้ยละ 9.00 ของทนุช าระแลว้ 

13. เอ็ม เอ็ม เอเชีย ลิมิเต็ด จดัตัง้ตามกฎหมายเขตบรหิารพิเศษ

ฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน 

ประกอบธุรกิจขนสง่ 

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK  
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บุคคล/นิติบุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์

14. บรษัิท เอเชีย แปซิฟิก ดรลิลิ่ง 
เอ็นจิเนียริง่ จ  ากดั  

ประกอบธุรกิจขายสง่เครือ่งจกัรและ

อปุกรณเ์พ่ือใชใ้นงานอตุสาหกรรม 

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ 

 - บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ  ากัด ซึ่งมีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกันกับ STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคุณ) ถือหุน้ในบริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง 

เอ็นจิเนียริง่ จ  ากดั รอ้ยละ 60.00 ของทนุช าระแลว้ 

15. บรษัิท ไรท้ ์ทนัเน็ลลิ่ง จ  ากดั 
 

ประกอบธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง - มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายทรงภพ พลจนัทร ์ซึง่เป็นกรรมการของ STARK 

16. บรษัิท  บี เวฟ จ ากดั ประกอบธุรกิจใหค้  าปรกึษาดา้น 

การบรหิารจดัการอ่ืนๆ 

-  บรษัิท บี เวฟ จ ากดั ถือหุน้ใน บรษัิท เอดีเอส โลจิสติคส ์จ ากดั  รอ้ยละ 49.00 ของทนุช าระแลว้ 

17. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ N/A - นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ เป็นกรรมการของ STARK และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ STARK รอ้ยละ 90.29  
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12.2 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้กับ STARK 
12.2.1 บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากัด (“TAH”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. เงนิใหกู้้ยืมระยะยาว     

เงนิใหกู้้ยืมระยะยาว 
รายการดงักลา่วเกิดจาก PDITL มีเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว

แก่ TAH โดยการออกตั๋วสัญญาใชเ้งิน 4 ฉบับ วงเงิน

รวม 69.82 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

69.82 - รายการดังกล่าวเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ

เงินทุนหมุนเวียน มีการก าหนดอัตราดอกเบีย้

เท่ากับ รอ้ยละ 5.25 ต่อปี อา้งอิงจากตน้ทุนการ

กูย้ืมของ PDITL ณ วนัที่ใหกู้ย้ืม บวกอตัราดอกเบีย้

สว่นเพ่ิมประมาณรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี  

 

ทัง้นี ้PDITL ไดร้บัช  าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้คา้ง

รบัทัง้หมดแลว้ในเดือนมีนาคม 2562 

เป็นการใหก้ารสนับสนุนบริษัทในเครือ ซึ่งมีการ

ก าหนดอัตราดอกเบี ้ยที่สะท้อนถึงต้นทุนทาง

การเงินของ PDITL อย่างไรก็ดี ฝ่ายจดัการไดเ้รยีก

ช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัตามก าหนดการ

ดงักล่าว โดยการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ เก่ียวข้องกัน TAH2 และ

บรษัิทยอ่ยจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑก์ารท ารายการ

เก่ียวโยงของตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งฝ่ายจัดการตอ้ง

ค านึงถึงการปฏิบตัิตามเกณฑด์งักลา่วก่อนการเขา้

ท ารายการในอนาคต 

ดอกเบีย้รับ  3.67 0.71 

ดอกเบีย้ค้างรับ 6.64 - 

เงนิใหกู้้ยืมระยะยาว 
รายการดังกล่าวเกิดจาก ADS มีเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว

แก่ TAH โดยการออกตั๋วสัญญาใชเ้งิน 1 ฉบับ วงเงิน

รวม 63.37 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

1,038.60 63.37 รายการดังกล่าวเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ

เงินทุนหมุนเวียน มีการก าหนดอัตราดอกเบีย้

เทา่กบั รอ้ยละ 5.50 – 6.25 ตอ่ปี อา้งอิงตาม MLR 

ธนาคารกสิกรไทย(มหาชน) 

 

เป็นการใหก้ารสนบัสนนุบรษัิทในเครอื ซึง่มีการ

ก าหนดอตัราดอกเบีย้ทีส่ะทอ้นถึงตน้ทนุทาง

การเงินของ PDITL อยา่งไรก็ดี ฝ่ายจดัการไดเ้รยีก

ช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัตามก าหนดการ

ดงักลา่ว โดยการใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงินแก่

บคุคลหรอืนิติบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั TAH2 และ

บรษัิทยอ่ยจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑก์ารท ารายการ

เก่ียวโยงของตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ฝ่ายจดัการตอ้ง

ค านึงถึงการปฏิบตัติามเกณฑด์งักลา่วก่อนการเขา้

ท ารายการในอนาคต 

ดอกเบีย้รับ 58.26 62.96 

ดอกเบีย้ค้างรับ 187.04 250.02 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

2. เงนิกู้ยืมระยะสัน้     

เงนิกู้ยืมระยะสัน้ 
รายการดังกล่าวเกิดจาก TAH2 มีการกู้ยืมเงินจาก 

TAH โดยการออกตั๋ วสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ วงเงิน 

299.33 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

299.33 - รายการดังกล่าวเป็นการรับความช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ

เงินทนุหมนุเวียน โดยมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้

เท่ากับ รอ้ยละ 6.25 ต่อปี อา้งอิงจากตน้ทุนการ

กูย้ืมของผูใ้หกู้ ้ณ วนัที่ใหกู้ย้ืม บวกอตัราดอกเบีย้

สว่นเพ่ิมประมาณรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี  

 

TAH2 คา้งจ่ายดอกเบีย้รวมตัง้แต่เดือน กันยายน 

ปี  2558 โดยมีการทยอยจ่ายบางส่วน  ทั้ง นี ้  

เน่ืองจากผูใ้หกู้ไ้ม่ไดมี้การเรียกใหช้  าระคืนเงินตน้

หรอืดอกเบีย้ 

 

ทัง้นี ้TAH2 มีนโยบายการทยอยช าระคืนเงินกูแ้ละ

ดอกเบีย้คา้งจ่ายดังกล่าว และคาดว่าจะช าระคืน

ทัง้หมดภายหลงัการไดร้บัเงินเพิ่มทนุจากการออก

และเสนอขายหุน้แก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 

ซึ่งคาดว่าจะช าระคืนในช่วงเดือนมิถุนายน – 

กรกฎาคม 2562 

เป็นการรบัการสนบัสนนุจากบรษัิทในเครือ ซึ่งเป็น

ประโยชนต์่อ TAH2 โดยถึงแมจ้ะมีอัตราดอกเบีย้

สูงกว่าที่ TAH2 กูย้ืมจากสถาบันการเงินเล็กนอ้ย 

แต่การกู้ยืมเงินดังกล่าว TAH2 ไม่ได้มีการให้

หลกัประกนัตอ่ผูใ้หกู้ ้ซึง่ถือเป็นประโยชนต์อ่ TAH2 

ในดา้นการเพิ่มศกัยภาพในการกูย้ืมเงิน เน่ืองจาก

หากกู้ยืมจากสถาบันการเงินต้องมีการวาง

หลกัประกนัเพ่ิมเติม 

 

อย่างไรก็ดี ตามที่คณะกรรมการเคยใหค้วามเห็น

ว่าเม่ือ TAH2 มีสภาพคล่องเพียงพอ ฝ่ายจัดการ

ควรพิจารณาการช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้คา้ง

จา่ยดงักลา่ว โดยในงวดสามเดือนแรกของปี 2562 

ฝ่ายจดัการไดมี้การทยอยช าระคืนเงินกูด้งักล่าวซึ่ง

มีความเหมาะสม และภายหลังการไดร้บัเงินเพิ่ม

ทุนควรด าเนินการช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้คา้ง

จา่ยทัง้หมดตามก าหนดการ  

ดอกเบีย้จ่าย  18.71 4.17 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 61.73 - 

3. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร     

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ 15.6 15.6 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

เป็นรายการที่ทาง TAH ใหบ้ริการดา้นการบริหาร ซึ่ง

สญัญาจดัท ามีระยะเวลา 1 ปี 

รายการดงักลา่วไดส้ิน้สดุ สญัญาแลว้ ในวนัที่ 31 

ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่เป็นรายการที่เกิดขึน้

ก่อนที่บรษัิท จะเขา้มารวมกิจการ มีการบนัทกึ

ขอ้มลูถกูตอ้งตามมาตรฐานบญัชี และ สญัญาได้

จบลงในวนัที่ 31 ธันวาคม 2562  ถือวา่รายการนี ้

ไดจ้บลงครบถว้นแลว้ 

เจ้าหนีก้ารค้า 5.56 1.39 
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12.2.2 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากัด (“MM”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. การขายสินค้า     

รายได้จากการขาย  
รายการดงักลา่วเกิดจาก PDITL ขายสินคา้ประเภทสาย

เคเบิล้ไฟฟา้ (Cable wire) และสายไฟฟา้ส  าหรบัอาคาร 

(Building wire) ใหก้บับรษัิทดงักลา่ว 

0.00 8.81 รายการดังกล่าวเป็นการขายสินคา้ซึ่งเป็นธุรกิจ

ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาดว้ยวิธีตน้ทนุ

บวกด้วยอัตราก าไรที่ เหมาะสมและเงื่อนไข

ทางการคา้ทั่วไป 

เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูค่ารายการ

ไมมี่นยัส  าคญั 

ลูกหนีก้ารค้า - 7.50 

2. การใช้บริการขนส่ง – PDITL     

ค่าซือ้ 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการใชบ้ริการขนส่ง

ของบริษัทดงักล่าว เพื่อขนส่งวตัถดุิบหลกัในการน ามา

ผลิตสินคา้ ซึ่ง บริษัทดงักล่าวไดมี้การคิดค่าขนส่งและ

แรงงาน รวมถึงมีการออกคค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการ

น า เข้าสินค้าแล้วจึงมาเบิกจ่ายกับ PDITL ต่อมา 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่ เ ก่ียวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศลุกากร ค่าขนสง่ทางเรอื 

คา่ธรรมเนียมการทา่เรอื เป็นตน้  

126.84 40.15 รายการดงักลา่วเป็นไปตามธุรกิจปกติของ PDITL  

 

ในสว่นของคา่ขนสง่ แรงงาน และคา่เชา่อปุกรณ ์มี

การคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงไดก้ับการ

ใหบ้รกิารลกูคา้รายอ่ืนของ MM  

 

ส าหรับค่าใชจ้่ายที่เก่ียวข้องกับการน าเขา้สินคา้ 

MM จะคิดตามคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ 

รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการคา้เทียบเท่า

กับบุคคลภายนอก โดย MM เป็นผูใ้หบ้ริการขนสง่

รายใหญ่ ซึง่ PDITL มีการเปรยีบเทียบและประเมิน

อัตราค่าบริการและคุณภาพเทียบกับผูใ้หบ้ริการ

รายอื่นอยา่งสม ่าเสมอ  

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 19.01 8.81 

ค่าขนส่ง 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการใชบ้ริการขนส่ง 

แรงงาน และคา่เชา่โฟลค์ลิฟทจ์าก MM เพ่ือขนสง่สินคา้

ใหแ้ก่ลกูคา้  

96.21 107.21 

3. การใช้บริการขนส่ง – ADS     
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

ค่าบริการ 

รายการดงักล่าวเกิดจาก ADS เช่ารถ MM เน่ืองจากมี

เหตกุารณฉ์กุเฉิน 

0.83 1.29 การบริการดังกล่าวเ ป็นงานใช้งานชั่ วคราว

เน่ืองจากรถยนตท์ี่รบัสง่พนกังานไมเ่พียงพอ 

รายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เทียบเทา่

กบับคุคลภายนอก และมีการเปรยีบเทยีบและ

ประเมินอตัราคา่บรกิารและคณุภาพเทยีบกบัผู้

ใหบ้รกิารรายอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ 

เจ้าหนีก้ารค้า 0.37 0.33 

4. การใหเ้ช่าพืน้ทีค่ลังสินค้า – PDITL     

รายได้อ่ืน 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL ให ้MM เช่าพืน้ที่ ณ  

อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ จ านวนพืน้ที่เชา่ทัง้หมด 540 

ตร.ม. เพ่ือเป็นคลงัส  าหรบัเก็บสินคา้ของ MM  

1.20 1.20 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ  ากัด เช่าพืน้ที่จาก 

PDITL ก าหนดค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท คิด

เป็นอตัราคา่เชา่ประมาณ 185 บาทตอ่ตร.ม. โดยมี

วิธีการก าหนดค่าเช่าอา้งอิงราคาค่าเช่าพืน้ที่ใน

บรเิวณใกลเ้คียง 

 

ส าหรบัค่าเช่าคา้งจ่าย PDITL จะมีการเรียกช าระ

คืน เพื่อใหเ้ป็นไปตามเครดิตเทอมที่ใหแ้ก่ MM  

การใหเ้ช่าพืน้ที่ดงักล่าวเป็นอตัราที่เหมาะสม และ

เป็นพืน้ที่ที่สามารถจดัสรรได ้ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการควร

เรียกช าระค่าเช่าคา้งจ่ายตามระยะเวลาที่ก  าหนด

ในเครดิตเทอม  
ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ค่าเช่าคงคา้งส  าหรับงวดเดือน กันยายน – ธันวาคม 

2561 และงวดเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 

0.42 2.09 

5. การใหบ้ริการ – ADS     

รายได้จากการใหบ้ริการ 

บริษัท ไดมี้การใหบ้ริการเช่ารถรบัส่งส่วนตวั และการ

เชา่พืน้ที่ส  าหรบัจอดรถขนสินคา้ 

11.03 17.66 รายการดงักลา่วเป็นการใหเ้ช่าทรพัยส์ิน ตามปกติ

ของธุรกิจ ADS ซึง่มีอตัราเทียบเคียงเหมาะสมเม่ือ

เปรยีบเทียบกบัรายอื่น 

รายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เทียบเทา่

กบับคุคลภายนอก และมีการเปรยีบเทยีบและ

ประเมินอตัราคา่บรกิารและคณุภาพเทยีบกบัผู้

ใหบ้รกิารรายอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ 

ลูกหนีก้ารค้า 3.34 3.14 

6. เงนิกู้ยืมระยะสัน้     
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

ดอกเบีย้จ่าย 
ในปี 2561 PDITL มีการกูย้ืมเงินจากบรษัิทดงักลา่วโดย

การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับ รวมวงเงินกู้เท่ากับ 

140.00 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม อยา่งไร

ก็ตาม PDITL ได้มีการช าระคืน เงินกู้ดังกล่าวทั้ง

หมดแลว้ จึงไม่มียอดคงเหลือของเงินกูย้ืม ณ วนัที่ 31 

ธ.ค. 2561 

2.57 - รายการดังกล่าวเป็นการรับความช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ

เงินทนุหมนุเวียน โดยมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้

เท่ากับ รอ้ยละ 5.30 ต่อปี อา้งอิงจากตน้ทุนการ

กูย้ืมของผูใ้หกู้ ้ณ วนัที่ใหกู้ย้ืม บวกอตัราดอกเบีย้

ส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 1.00 ต่อปี ปัจจุบัน 

PDITL ไดช้  าระคืนเงินกูย้ืมดงักลา่วทัง้จ  านวนแลว้ 

เป็นการรบัการสนบัสนนุจากบรษัิทในเครือ ซึ่งเป็น

ประโยชนต์่อ PDITL โดยมีอตัราดอกเบีย้สูงกว่าที่ 

PDITL กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้การกูย้ืมเงิน

ดงักล่าว PDITL ไม่ไดมี้การใหห้ลกัประกันต่อผูใ้ห้

กู ้

7. เงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้ - PDITL     

ดอกเบีย้รับ 
PDITL มีเงินใหกู้ย้ืมแก่ MM โดยการออกตั๋วสญัญาใช้

เงิน 1 ฉบบั รวมวงเงินกูเ้ท่ากับ 18 ลา้นบาท ทัง้นี ้MM 

ไ ด้ มี ก า ร ช า ร ะ เ งิ น คื น แ ก่  MM แ ล้ ว  โ ด ย  ณ  

31 มี.ค. 62 ไมมี่ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้ืมดงักลา่ว 

- 0.12 รายการดังกล่าวเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนชั่วคราวแก่ MM 

โดยก าหนดอตัราดอกเบีย้เทา่กบัรอ้ยละ 5.25 ตอ่ปี 

โดยใชอ้ัตราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกับที่ PDITL เคยกู้

จาก MM และใกลเ้คียงกับตน้ทนุทางการเงินของ 

PDITL ทัง้นี ้ปัจจุบัน PDITL ไดร้บัช  าระคืนเงินให้

กูย้ืมดงักลา่วทัง้จ  านวนแลว้ 

เป็นการใหก้ารสนับสนุนบริษัทในเครือ ซึ่งมีการ

ก าหนดอัตราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกับตน้ทนุทางการ

เงินของ PDITL ที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน แมว้่า 

PDITL จะไดร้บัช  าระคืนเงินใหกู้ด้ังกล่าวแลว้ แต่

โดยใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงินแก่บคุคลหรอืนิติ

บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั TAH2 และบรษัิทย่อยจะตอ้ง

เป็นไปตามเกณฑ์การท ารายการเก่ียวโยงของ

ตลาดหลักทรพัย ์ซึ่งฝ่ายจัดการตอ้งค านึงถึงการ

ปฏิบตัิตามเกณฑด์งักล่าวก่อนการเขา้ท ารายการ

ในอนาคต 

8. เงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้ – PDTL Trading     

เงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่บริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน 

บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ (“PDTL Trading”) มีเงินให้

กูย้ืมแก่ MM โดยการออกตั๋วสญัญาใชเ้งิน 1 ฉบบั รวม

- 30.00 รายการดังกล่าวเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนชั่วคราวแก่ MM 

เป็นการใหก้ารสนับสนุนบริษัทในเครือ ซึ่งมีการ

ก าหนดอัตราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกับตน้ทนุทางการ
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

วงเงินกูเ้ท่ากับ 27 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือ ทวง

ถาม 

โดยก าหนดอตัราดอกเบีย้เทา่กบัรอ้ยละ 1.65 ตอ่ปี 

อา้งอิงจากตน้ทุนทางการเงินของ PDTL Trading 

ซึ่งเท่ากับอตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร เน่ืองจาก 

PDTL Trading ไมมี่เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

 

ทั้งนี ้ PDTL Trading ได้เรียกช าระเงินให้กู้และ

ดอกเบีย้ค้างรับทั้งหมดจาก MM ตั้งแต่วันที่ 15 

พ.ค. 2562 และไมมี่ยอดคงเหลือแลว้ในปัจจบุนั 

เงินของ PDTL Trading ซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้เงิน

ฝากธนาคาร ทั้งนี ้ การให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ เ ก่ียวข้องกัน 

TAH2 และบรษัิทยอ่ยจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑก์าร

ท ารายการเก่ียวโยงของตลาดหลักทรพัย ์ซึ่งฝ่าย

จดัการตอ้งค านึงถึงการปฏิบตัิตามเกณฑด์งักลา่ว

ก่อนการเขา้ท  ารายการในอนาคต 

ดอกเบีย้รับ - 0.04 

ดอกเบีย้ค้างรับ - 0.04 
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12.2.3 บริษัท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอรเ์วิรด์ดิง้ จ ากัด (“MMF”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. การใช้บริการขนส่ง     

ค่าขนส่ง 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการใชบ้ริการขนส่ง

จาก MMF เพ่ือขนสง่สินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ในตา่งประเทศ 

0.51 3.10 รายการดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของ PDITL 

โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงไดก้ับ

การใหบ้รกิารลกูคา้รายอ่ืนของ MMF  

รายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เทียบเทา่

กบับคุคลภายนอก ซึง่ PDITL มีการเปรยีบเทียบ

และประเมินอตัราคา่บรกิารและคณุภาพเทียบกบั

ผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 0.01 - 

12.2.4 บริษัท เอ็มเอ็ม แคริเออร ์จ ากัด (“MMC”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. การใหบ้ริการ     

การใหบ้ริการ 

รายการดงักลา่วเกิดจาก MMC มีการใหบ้รกิารซอ่มรถ 
0.11 0.86 รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของ ADS 

โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงไดก้ับ

การใหบ้รกิารเจา้หนีร้ายอื่นของ MMC 

รายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เทียบเทา่

กบับคุคลภายนอก ซึง่ MMC มีการเปรยีบเทียบ

และประเมินอตัราคา่บรกิารและคณุภาพเทียบกบั

ผูใ้หบ้รกิารรายอื่นอยา่งสม ่าเสมอ 

ลูกหนีก้ารค้า 0.01 0.19 

2. การใช้บริการขนส่ง     

ค่าขนส่ง 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการใชบ้ริการขนส่ง

จาก MMC เพ่ือขนสง่สินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ในตา่งประเทศ 

1.37 1.81 รายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เทียบเทา่
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

เจ้าหนีก้ารค้า 0.09 0.08 รายการดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของ PDITL 

โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงไดก้ับ

การใหบ้รกิารลกูคา้รายอ่ืนของ MMC  

กบับคุคลภายนอก ซึง่ PDITL มีการเปรยีบเทียบ

และประเมินอตัราคา่บรกิารและคณุภาพเทียบกบั

ผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ 

12.2.5 บริษัท เอ็มเอ็ม แคทเทอร่ิง จ ากัด (“MMCA”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. การใหบ้ริการ     

รายได้จากการใหบ้ริการ 
รายการดังกล่าวเกิดจาก MMC มีการใหบ้ริการซ่อมตู้

ท  าความเย็น 

0.01 0.06 รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของ ADS 

โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงไดก้ับ

การใหบ้รกิารเจา้หนีร้ายอื่นของ MMCA  

รายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เทียบเทา่

กบับคุคลภายนอก  

 
12.2.6 บริษัท คอนเนคชั่น เลทด ์เซอรว์ิส จ ากัด (“CLS”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. การขายเหล็ก     

รายได้จากการขาย  
รายการดงักล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายเหล็กใหก้ับ

บรษัิทดงักลา่ว ซึง่น าไปผลิตลอ้เหล็กส  าหรบัเก็บสายไฟ

ที่ผลิตเสรจ็แลว้ 

9.53 - PDITL มีการซื ้อ เหล็ กแล ะจ าหน่ ายแก่  CLS 

บางส่วนเพื่อใชส้  าหรับการผลิตลอ้เหล็กขายแก่ 

PDITL โดยมีการก าหนดราคาเท่ากับตน้ทนุเหล็ก

บวกอตัราก าไรสว่นเพ่ิมประมาณรอ้ยละ 30 

รายการดังกล่าวเป็นการขายวตัถุดิบเพื่อให ้CLS 

ผลิตลอ้เหล็กใหแ้ก่ PDITL ภายใตต้น้ทุนที่ถูกลง 

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ PDITL และมีการก าหนด

เง่ือนไขการช าระเงินตามปกติทางการคา้ 

 ลูกหนีก้ารค้า 10.20 - 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

อย่างไรก็ตาม หากมีการขายเหล็กใหแ้ก่ CLS อีก 

ฝ่ายจดัการควรพิจารณาเปรียบเทียบผลประโยชน์

กับค่าใชจ้่ายเพื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อ PDITL มาก

ที่สดุ 

2. รายได้จากการใหบ้ริการ – ADS     

รายได้จากการบริการ 

รายการดังกล่าวเกิดจากการซ่อมแซมอุปกรณ์ใหก้ับ 

CLS 

2.91 0.58 รายการดังกล่าวเป็นการใหด้  าเนินการตามปกติ

ของธุรกิจ ADS ซึง่ไดมี้การเปรยีบเทียบราคาแลว้ 

รายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เทียบเทา่

กบับคุคลภายนอก 
ลูกหนีก้ารค้า 3.04 1.25 

3. การซือ้ล้อเหล็ก     

เงนิลงทุนในทรัพยสิ์น 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีซือ้ลอ้เหล็กส  าหรบั

เก็บสายไฟที่ผลิตเสรจ็แลว้จากบรษัิทดงักลา่ว 

11.20 - รายการดงักล่าวเป็นรายการลงทนุในทรพัยส์ิน ซึ่ง

มีความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของ PDITL ทัง้นี ้

โครงการลงทนุในทรพัยส์ินดงักลา่ว มีการพิจารณา

และวางแผนรว่มกบั CLS อนัเป็นสว่นหนึ่งของการ

ลดต้นทุนการด าเนินการของ PDITL ซึ่งท  าให้

ตน้ทุนของ PDITL ในการจัดหาทรพัยส์ินดงักล่าว

ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับการซือ้จากผูผ้ลิตและ

จ าหน่ายลอ้เหล็กรายอื่น 

เป็นรายการที่มีความเหมาะสม ซึ่งฝ่ายจดัการไดมี้

การศกึษาและด าเนินการเพื่อประโยชนข์อง PDITL 

 

อยา่งไรก็ตาม หากมีการขายเหล็กใหแ้ก่ CLS อีก 

ฝ่ายจดัการควรพิจารณาเปรยีบเทียบผลประโยชน์

กบัคา่ใชจ้า่ยเพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์อ่ PDITL มาก

ที่สดุ 

เจ้าหนีก้ารค้า 11.98 - 

4. การเช่าพืน้ที่ – ADS     

การเช่าพืน้ที ่
รายการเช่าพืน้ที่ส  าหรบัพนักงานออฟฟิศ และเพื่อการ

ใชส้  าหรบัด  าเนินการของธุรกิจ 

2.32 2.23 รายการดังกล่าวเป็นการใหบ้ริการของ CLS ใน

พืน้ที่สิงหนคร จังหวัดสงขลา ราคาดังกล่าวได้

เปรยีบเทียบกบัพืน้ที่ดา้นขา้งแลว้ 

เป็นรายการที่มีความเหมาะสม ซึ่งฝ่ายจดัการไดมี้

การศกึษาและด าเนินการเพื่อประโยชนข์อง ADS 

เจ้าหนีก้ารค้า 0.18 0.23 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

3. การขายเศษสายไฟฟ้าและวัสดุอ่ืนๆ     

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
รายการดังกล่าวเกิดจากบริษัทดังกล่าวคา้งช าระค่า

เศษสายไฟฟ้า และวัสดุอ่ืนๆ เช่น PVC ทองแดงหุ้ม

เปลือก เป็นตน้ ซึ่งเป็นเศษซากที่เหลือจากการผลิต

สินคา้ของ PDITL โดยการขายเศษซากดงักลา่วเกิดขึน้

ในปี 2560 

21.81 - รายการดังกล่าวเป็นการขายเศษสายไฟฟ้าและ

วัสดุ อ่ืนๆ  ที่ เ กิดขึ ้นในปี  2560 ซึ่ ง  PDITL ได้มี

นโยบายเปิดประมลูเพื่อขายเศษซากแก่บคุคลเป็น

การทั่วไป โดยเริม่ในปี 2561 

 

รายการลูกหนีค้งคา้งดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือ

ดา้นสภาพคล่องแก่บริษัทที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ PDITL 

จะมีการเรียกช าระคืนลูกหนี้ค้างช าระดังกล่าว

ภายในไตรมาส 2 ปี 2562 

การขายเศษซากสายไฟฟ้าเป็นรายการปกติทาง

ธุรกิจของ PDITL ซึ่งนโยบายการเปิดประมลูเพื่อ

ขายเศษซากแก่บุคคลเป็นการทั่ วไปมีความ

เหมาะสม  

 

ทัง้นี ้การใหค้า้งช าระคา่ซือ้เศษซาก ถือเป็นการให้

ความช่วยเหลือสภาพคล่องแก่บริษัทที่เก่ียวขอ้ง 

ซึ่งควรปรบัเงื่อนไขการช าระเงินใหเ้ป็นตามปกติ

ทางการคา้ และขอใหฝ่้ายจัดการเร่งด  าเนินการ

เรียกช าระคืนลูกหนีค้งคา้งใหไ้ดต้ามก าหนดการ 

คือ ภายในไตรมาส 2 ปี 2562 และในอนาคตหาก 

PDITL มีการท ารายการดังกล่าวกับ CLS อีก ให้

ด  าเนินการตามเกณฑก์ารท ารายการที่เก่ียวโยงกัน

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก าหนดราคาและ

เง่ือนไขการคา้ที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ  

4. การหกัภาษีเงนิได้หกั ณ ทีจ่่าย     

การหกัภาษีเงนิได้หกั ณ ทีจ่่าย 

PDITL มีการหักภาษีจาก CLS เกินบางส่วน จึงมีการ

หกัเพ่ือจา่ยคืนแก่ CLS 

- 0.31 รายการดงักลา่วเป็นรายการซึง่เกิดขึน้ตามปกติ

ของธุรกิจ 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป  
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12.2.7 บริษัท อนิดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น แอนดเ์มนแทนแนนซ ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั )มหาชน(  (“ICS”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. การขายสินค้า     

รายได้จากการขาย  
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายสายไฟฟ้า

ใหก้ับบริษัทดงักล่าว เพื่อใชใ้นการติดตัง้แผงโซล่ารบ์น

หลังคา  (Solar rooftop)  ซึ่ ง  PDITL ซื ้อจากบริ ษัท

ดงักลา่ว 

7.64 1.92 รายการดังกล่าวเป็นการขายสินคา้ซึ่งเป็นธุรกิจ

ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาดว้ยวิธีตน้ทนุ

บวกด้วยอัตราก าไรที่ เหมาะสมและเงื่อนไข

ทางการคา้ทั่วไป 

 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป 

ลูกหนีก้ารค้า 3.86 1.42 

2. เงนิลงทุนในทรัพยสิ์น     

เงนิลงทุนในทรัพยสิ์น 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการซือ้แผงโซล่าร ์

จากบริษัทดงักล่าว ส  าหรบัท า Solar rooftop ที่โรงงาน

ของ PDITL และมีการก่อสรา้งอาคารโรงงานเพิ่มเติม 

ณ โรงงานระยอง โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการขยายก าลงั

การผลิตสายไฟฟา้ที่โรงงานระยองเพิ่มมากขึน้ 

135.58 37.00 รายการดงักล่าวเป็นการลงทนุในทรพัยส์ินเพื่อใช้

ในการด าเนินธุรกิจของ PDITL ทั้งนี ้ โครงการ

ลงทุนในทรพัยส์ินดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการ

ลดต้นทุนการด าเนินการของ PDITL ซึ่งท  าให้

ตน้ทนุของ PDITL ในการผลิตและการด าเนินงาน

ลดลง  โดยราคาซื ้อแผงโซล่า ร ์เ ป็นราคาที่

เทียบเคียงไดก้บัผูจ้  าหน่ายรายอื่น 

คา่ Front end fee เป็นคา่ธรรมเนียมการกูย้ืมเงินที่ 

PDITL กูย้ืมจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในแผง

โ ซ ล่ า ร ์ ดั ง ก ล่ า ว  ซึ่ ง  ICS ต ก ล ง รั บ ภ า ร ะ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวบางสว่น จ านวน 1.00 ลา้น

บาท โดย PDITL จะเร่งด  าเนินการเรียกช าระ

คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว  

เป็นรายการที่มีความเหมาะสม ซึ่งฝ่ายจดัการไดมี้

การศกึษาและด าเนินการเพื่อประโยชนข์อง PDITL 

 

ทัง้นี ้ฝ่ายจัดการควรเรียกช าระค่าธรรมเนียมการ

กูย้ืมที่คงคา้งโดยเรว็ 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 0.01 0.41 

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
รายการที่บริษัทดังกล่าวคา้งช าระค่าธรรมเนียมการ

กูย้ืมเงิน (Front end fee)  

1.00 1.00 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

PDITL มีการว่าจ้าง  ICS เพื่ อก่อสร้างอาคาร

โรงงานเพิ่มเติม โดยเป็นการขยายก าลังการผลิต

สายไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของ

ยอดขาย ทัง้นี ้ฝ่ายจัดซือ้ไดมี้การเปรียบเทียบค่า

ก่อสรา้งโดยการใหบ้รษัิทก่อสรา้ง 5 รายเสนอราคา 

ซึง่ ICS มีการเสนอราคาถกูที่สดุ และเป็นประโยชน์

ตอ่ PDITL 

3. การใหเ้ช่าพืน้ทีส่ านักงาน     

รายได้อ่ืน 
รายการดงักล่าวเกิดจาก PDITL ใหบ้ริษัทดังกล่าวเช่า

พืน้ที่เพ่ือเป็นอาคารโรงงาน และอาคารส  านกังาน ณ อ.

นิคมพฒันา จ.ระยอง ซึง่เป็นบรเิวณโรงงานของ PDTIL 

รวมพืน้ที่เช่าทัง้หมด 16,029 ตร.ม. โดยแบ่งเป็นที่ดิน

พรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 3,009 ตร.ม. และที่ดินเปลา่ 13,020 

ตร.ม. 

2.64 2.65 ร ายกา รดั งกล่ า ว เ ป็ นกา ร ให้ เ ช่ า สิ นทรัพย์  

ก าหนดค่าเช่า 220,000 บาทต่อเดือน อา้งอิงจาก

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งอาคาร โดยพืน้ที่ดังกล่าวเป็น

พืน้ที่ส่วนที่ PDITL ไม่ไดใ้ชป้ระกอบธุรกิจหรือเก็บ

สินคา้คงเหลือ 

 

เป็นรายการที่เหมาะสม ซึ่งฝ่ายจัดการไดจ้ัดสรร

พืน้ที่ส่วนที่เหลือใชแ้ละสามารถสรา้งประโยชตต์อ่ 

PDITL ได ้ทัง้นี ้ฝ่ายจัดการควรพิจารณาอตัราค่า

เชา่ใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด  

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
รายการที่บริษัทดังกล่าวคา้งช าระค่าเช่าพืน้ที่และค่า

สาธารณปูโภคซึง่เกิดจากการเชา่พืน้ที่ส  านกังาน 

0.99 1.73 

4. เงนิให้กู้ยืมระยะยาว     

เงนิใหกู้้ยืมระยะยาว 

PDITL มีการใหเ้งินกูย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทดงักลา่ว โดย

การออกตั๋ วสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ วงเงิน 25.00 ล้าน 

ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

25.00 - รายการดังกล่าวเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ

เงินทนุหมนุเวียน โดยมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้

เป็นการใหก้ารสนับสนุนบริษัทในเครือ ซึ่งมีการ

ก าหนดอัตราดอกเบี ้ยที่สะท้อนถึงต้นทุนทาง

การเงินของ PDITL แมว้่า PDITL จะไดร้บัช  าระคืน
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

ดอกเบีย้รับ 0.02 0.26 เท่ากับ MLR – 1.00% ต่อปี อา้งอิงจากตน้ทุนการ

กูย้ืมของ PDITL ณ วนัที่ใหกู้ย้ืม บวกอตัราดอกเบีย้

สว่นเพ่ิมประมาณรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี 

 

ทัง้นี ้PDITL ไดร้บัช  าระคืนเงินใหกู้ย้ืมและดอกเบีย้

คา้งรบัทัง้หมดแลว้ในชว่งเดือน มี.ค. 62  

เงินใหกู้ด้งักลา่วแลว้ แต่การใหค้วามชว่ยเหลือทาง

การเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ เ ก่ียวข้องกัน 

TAH2 และบรษัิทยอ่ยจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑก์าร

ท ารายการเก่ียวโยงของตลาดหลักทรพัย ์ซึ่งฝ่าย

จดัการตอ้งค านึงถึงการปฏิบตัิตามเกณฑด์งักลา่ว

ก่อนการเขา้ท  ารายการในอนาคต 

ดอกเบีย้ค้างรับ 0.02 - 

 

12.2.8 บริษัท ท.ีซี.เค อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั (“TCKI”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. การขายสินค้า     

รายได้จากการขาย  

รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายสายไฟ, 

Black PVC Tape ใหแ้ก่บรษัิทดงักลา่ว 

0.01 

 

0.06 รายการดงักลา่วเป็นการขายสินคา้ซึง่เป็นธุรกิจ

ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาดว้ยวิธีตน้ทนุ

บวกดว้ยอตัราก าไรที่เหมาะสมและเง่ือนไข

ทางการคา้ทั่วไป 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูคา่รายการ

ไมมี่นยัส  าคญั 

ลูกหนีก้ารค้า - 0.02 

 

12.2.9 บริษัท ซุปเปอรแ์พค พลาสตกิ จ ากดั (“SPP”) 
 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. การขายสินค้า     

รายได้จากการขาย  0.00 0.02 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายสายไฟ , 

Black PVC Tape ใหแ้ก่บรษัิทดงักลา่ว 

 รายการดงักลา่วเป็นการขายสินคา้ซึง่เป็นธุรกิจ

ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาดว้ยวิธีตน้ทนุ

บวกดว้ยอตัราก าไรที่เหมาะสมและเง่ือนไข

ทางการคา้ทั่วไป 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูคา่รายการ

ไมมี่นยัส  าคญั 

ลูกหนีก้ารค้า - 0.01 

 

12.2.10 บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ากัด (“PRO”) 
 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. การขายสินค้า     

รายได้จากการขาย  
รายการดงักล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายตลบัสายไฟ 

ใหแ้ก่บรษัิทดงักลา่ว 

0.00 - รายการดงักลา่วเป็นการขายสินคา้ซึง่เป็นธุรกิจ

ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาดว้ยวิธีตน้ทนุ

บวกดว้ยอตัราก าไรที่เหมาะสมและเง่ือนไข

ทางการคา้ทั่วไป 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูคา่รายการ

ไม่มีนัยส  าคัญ ส  าหรับลูกหนีค้งคา้ง ฝ่ายจัดการ

ควรด าเนินการเรียกช าระคืนตามเครดิตเทอมที่

ใหแ้ก่ PRO  ลูกหนีก้ารค้า  0.00 0.09 

2. ค่าบริการ     

รายได้ค่าบริหารจัดการ 

เป็นรายการที่ทาง PDITL ใหบ้ริการดา้นการบริหาร ซึ่ง

สญัญาจดัท ามีระยะเวลา 1 ปี  

- 1.50 สญัญาดงักลา่วจะมีการทบทวนทกุปี เป็นไปตามความเหมาะสมดา้นการใหบ้รหิารการ

จดัการธุรกิจ  

ลูกหนีอ่ื้น - 1.62 

3. ค่าซือ้     

ค่าซือ้สินค้า 

PDITL มีการสั่งซือ้พาเลท เพื่อใชใ้นการวางสินคา้ 
- 0.13 รายการดงักลา่ว PDITL ไดมี้การเปรยีบเทียบราคา 

และเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูคา่รายการ

ไมมี่นยัส  าคญั 

  



บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)                         

 

                                                                                                  154 

12.2.11 บริษัท ไทยเคเบิล อินเตอรเ์ทค จ ากัด (“TCI”) (ปัจจุบันไม่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง) 
 

ในปี 2559 PDITL ไดส้ง่กรรมการไปด ารงต าแหน่งเป็นผูม้ีอ  านาจสั่งจ่ายเช็ครว่มของ TCI 1 ทา่น ซึง่ไดล้าออกจากต าแหนง่เมื่อวนัท่ี 24 สงิหาคม 2561 ปัจจบุนั TCI จึงไมไ่ดเ้ป็น

บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบั STARK แลว้ ทัง้นี ้ในปี 2561 TAH2 และบรษัิทยอ่ย มกีารท ารายการกบั TCI โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. การขายสินค้า     

รายได้จากการขาย  
PDITL ขายทองแดงและอลูมีเนียมบริสุทธ์ิใหแ้ก่ TCI 

เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสายไฟฟ้าส  าเร็จรูป 

(OEM)  

1,053.78 38.10 PDITL ไดมี้การซือ้สายไฟฟา้ส  าเรจ็รูป (OEM) ที่ใช้

ส  าหรบัอาคารทั่วไปจาก TCI ซึ่ง PDITL ยงัมีก าลงั

การผลิตไม่ เพียงพอ การขายทองแดงและ

อลูมีเนียมบริสุทธ์ิใหแ้ก่ TCI เพื่อเป็นการควบคุม

คุณภาพของสายไฟฟ้าตั้งแต่วัตถุดิบ ใหไ้ดต้าม

มาตรฐานของ PDITL 

 

PDITL มีก าหนดราคาขายพิจารณาจากต้นทุน

ทองแดงและอลูมิเนียมถัวเฉลี่ยแบบ moving 

average ของ PDITL และบวกอตัราก าไรส่วนเพิ่ม

ประมาณรอ้ยละ 2.00  

 

ส าหรับเงื่อนไขในการช าระเงิน  PDITL มีการให้

เครดิตเทอมแก่บริษัทดังกล่าว 270 วัน ซึ่งเท่ากับ

เทอมการคา้ที่ PDITL ไดร้ับจากคู่คา้ (Supplier) 

เป็นรายการเพื่อสนับสนนุธุรกิจของ PDITL ซึ่งท  า

ให้ PDITL สามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ใหไ้ด้

ตามมาตรฐาน โดยมีการก าหนดราคาขายและ

เง่ือนไขในการช าระเงินอยา่งสมเหตสุมผล 

 

ส าหรบัการช าระคืนค่าสินคา้คงคา้งของ TCI ถือ

เป็นการปฏิบัติที่ เป็นประโยชน์ต่อ PDITL และ

แนวทางการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการคา้กับ 

TCI ส า ห รั บ ก า ร ข า ย สิ น ค้ า ใ น อ น า ค ต 

คณะกรรมการเห็นวา่เป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์

ต่อ PDITL โดยจะช่วยลดความเสี่ยงในการขาย

สินคา้ไดด้ี  
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า 1,166.43 - ทัง้นี ้รายการปรบัราคาขายทองแดงและอลมิูเนียม

ไดร้วมเป็นรายไดจ้ากการขายของ PDITL แลว้ 

 

อย่างไรก็ตาม TCI ไดท้ยอยช าระยอดคงคา้งของ

ลูกหนีท้ั้งหมดต่อ PDITL ในช่วงเดือนเมษายน – 

พฤษภาคม 2562 โดย ณ วันที่ 30 เม.ย. 62 ยอด

ลกูหนีค้งคา้งของ TCI เท่ากับ 1,272.89 ลา้นบาท 

และ TCI ทยอยจ่ายเงินให้ PDITL รวมจ านวน 

1,162.62 ลา้นบาท และหักลบกับยอดที่ PDITL 

ค้างช าระค่าสายไฟฟ้าแก่ TCI จ านวน 110.26 

ลา้นบาท ส่งผลให ้ณ วนัที่ 28 พ.ค. 62 PDITL ไม่

มียอดคงเหลือลกูหนีก้ารคา้ของ TCI แลว้  

 

ส าหรบัการขายสินคา้ให ้TCI ในอนาคต PDITL จะ

ใหเ้ครดิตเทอม 90 วันภายหลังการส่งมอบสินคา้ 

โดยมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250 ล้านบาท และ

ก าหนดให ้TCI วางหนังสือค า้ประกนัจากธนาคาร 

(Bank Guarantee) ทั้งจ  านวนที่ มีการซื ้อสินค้า

จาก PDITL 

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการปรับราคาขาย

ทองแดงและอลูมีเนียมบริสุทธ์ิที่ขายแก่ TCI ซึ่งปรับ

ส  าหรับสินคา้ที่ขายตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 

2561 เน่ืองจากความผนัผวนของราคาสินคา้ดงักลา่ว 

19.71 - 

2. การซือ้สายไฟฟ้าส าเร็จรูป     

ต้นทุนขาย 
PDITL ซื ้อสายไฟฟ้าส  าเร็จรูป (OEM) ประเภทที่ใช้

ส  าหรบัอาคารทั่วไปจาก TCI เพ่ือขายตอ่ 

600.72 116.31 PDITL มีความจ าเป็นในการซือ้สายไฟฟา้จาก TCI 

เ น่ืองจาก PDITL มีก าลังการผลิตสายไฟฟ้า

เป็นรายการที่ช่วยลดภาระการลงทุนขยายก าลัง

การผลิตสายไฟฟ้าประเภทดังกล่าว เน่ืองจาก
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

เจ้าหนีก้ารค้า 31.45 - ประเภทที่ใชส้  าหรบัอาคารทั่วไปไม่เพียงพอ โดย

ก าหนดราคาซือ้จากตน้ทนุการผลิตของ TCI บวก

อตัราก าไรสว่นเพ่ิมประมาณรอ้ยละ 3.00  

 

ส าหรบัเง่ือนไขในการช าระเงิน PDITL ไดร้บัเครดิต

เทอมเท่ากับ 30 วนั ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ

คา้ปกติ 

ปัจจุบันปริมาณการจ าหน่ายยังไม่คุม้ค่าต่อการ

ลงทุน ทัง้นี ้ฝ่ายจัดการควรศึกษาถึงความคุม้ค่า

ในการลงทนุผลิตเองตอ่ไป 

3. การขายเศษสายไฟฟ้าและวัสดุอ่ืนๆ     

รายได้อ่ืน 
PDITL มีการขายเศษซากสายไฟฟ้า และวสัดอ่ืุนๆ เช่น 

PVC พาเลทไมมื้อสองส าหรับวางสายไฟฟ้า เป็นตน้ 

ใหแ้ก่บรษัิทดงักลา่ว  

6.80 0.59 รายการดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของ PDITL 

โดย TCI มีความตอ้งการซือ้ของดังกล่าวเพื่อน า

วสัดกุลบัไปผลิตสายไฟใหม่ หรือการน าพาเลทไม้

ไปใชว้างสายไฟฟา้ส  าเร็จ ซึง่ราคาขายก าหนดโดย

การเปิดประมลูเพื่อขายเศษซากแก่บคุคลเป็นการ

ทั่วไป  

การขายเศษซากสายไฟฟ้าเป็นรายการปกติทาง

ธุรกิจของ PDITL ซึ่งการก าหนดราคาโดยการเปิด

ประมลูเพื่อขายเศษซากแก่บุคคลเป็นการทั่วไปมี

ความเหมาะสม 
ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - - 

4. การกู้ยืมเงนิ     

ดอกเบีย้จ่าย 
PDITL มีการกูย้ืมเงินจาก TCI โดยในระหว่างปี 2561 

มีการออกตั๋วสญัญาใชเ้งิน 2 ฉบบั วงเงินไมเ่กิน 100.00 

ล้านบาท ทั้งนี ้ PDITL ได้ช  าระคืนเงินกู้ดังกล่าวทั้ง

หมดแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 โดยไม่มียอด

คงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 61 

3.62 - ในระหว่างปี 2561 PDITL มีการเรียกเงินฝากจาก 

TCI เพื่อเป็นหลักประกันการซื ้อวัตถุดิบ โดย

ก าหนดอตัราดอกเบีย้เทา่กบั รอ้ยละ 5.00 ตอ่ปี 

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสมเพื่อเป็น

การป้องกันความเสี่ยงส  าหรับการขายวัตถุดิบ

ใหแ้ก่ TCI อยา่งไรก็ดี อตัราดอกเบีย้ที่รอ้ยละ 5.00 

ต่อปี เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ที่  

PDITL กูจ้ากสถาบนัการเงิน 

5. อ่ืนๆ     
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

รายการที่บริษัทดังกล่าวคา้งช าระค่าธรรมเนียมการ

กูย้ืมเงิน (Front end fee) 

1.00 - ค่า Front end fee เป็นค่าธรรมเนียมการกูย้ืมเงินที่ 

PDITL กูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ือลงทนุในแผงโซ

ล่ารด์ังกล่าว ซึ่ง TCI ตกลงรบัภาระค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวบางส่วน จ านวน 1.00 ล้านบาท โดย 

PDITL จะเรยีกช าระคืนภายในเดือนมีนาคม 2562 

เป็นรายการที่มีความเหมาะสม ซึ่งฝ่ายจัดการได้

ด  าเนินการเพื่อประโยชนข์อง PDITL 

 

ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการควรเรยีกช าระคา่ธรรมเนียมการ

กูย้ืมที่คงคา้งภายในก าหนดการดงักลา่ว 

 
12.2.12 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  (“TOA”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. การเช่าพืน้ทีแ่ละรับบริการด้านระบบเครือข่าย     

ค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ทีแ่ละค่าบริการ  
รายการดงักล่าวเกิดจาก PDITL มีการเช่าพืน้ที่จดัเก็บ

ระบบ Server รวมถึงรบับริการดา้นระบบ / เครือข่าย 

Data center และการรบัค  าปรกึษาดา้นเทคนิคตา่งๆ ที่

เก่ียวกบัระบบ จากบรษัิทดงักลา่ว 

0.48 0.48 รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 

โดยเป็นรายการสนับสนนุธุรกิจของ PDITL ซึ่งการ

เช่าพืน้ที่และการรบับริการดงักล่าว มีการคิดราคา

เท่ากับ 40,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงไดก้ับ

อตัราคา่บรกิารตามราคาตลาดทั่วไป 

รายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เทียบเทา่

กบับคุคลภายนอก  

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน  - 0.06 

2. การซือ้สีทาภายนอกอาคาร     

ค่าซือ้ 

PDITL มีการซือ้สีทาภายนอกอาคารจาก TOA 
- 0.57 รายการดงักลา่วเป็นการขายสินคา้ซึง่เป็นธุรกิจ

ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาดว้ยวิธีตน้ทนุ

บวกดว้ยอตัราก าไรที่เหมาะสมและเง่ือนไข

ทางการคา้ทั่วไป 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูค่ารายการ

ไมมี่นยัส  าคญั 
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12.2.13 เอ็ม เอ็ม เอเชีย ลิมิเต็ด (“MMA”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. การส ารองค่าใช้จ่ายแทน TAH2     

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน  
MMA มีการส  ารองคา่ใชจ้่ายแทน TAH2 ส าหรบัเจา้หนี้

ตา่งประเทศ 

0.10 - รายการดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดย MMA 

จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายจาก TAH2 ตามค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึน้จริง โดย TAH2 ไดช้  าระค่าใชจ้่ายดงักล่าว

ทัง้จ  านวนแลว้ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2562 และ

ไมมี่ยอดคงคา้งเหลือ ณ 31 มี.ค. 2562 

เป็นรายการตามธุรกิจปกต ิ

2. ค่าใช้จ่ายบริการด้านทรัพยากรบุคคล – ADS     

ค่าบริการ 

MMA เป็นตัวแทนในการติดต่อพนักงานต่างชาติที่เขา้

มาปฏิบตัิงานกบัทาง ADS 

33.17 24.66 รายการดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดย MMA 

จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายจาก ADS ตามค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึน้จรงิ 

เป็นรายการตามธุรกิจปกต ิ

เจ้าหนีก้ารค้า 41.32 61.94 

 

12.2.14 บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (“APDE”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. การใหบ้ริการ     

รายได้จากการใหบ้ริการ 

รายการดงักลา่วเป็นการใหเ้ชา่พืน้ที่ 

 

 

1.44 1.46 

 

 

 

ร ายกา รดั งกล่ า ว เ ป็นกา ร ให้ เ ช่ าสิ นทรัพย์  

ก าหนดคา่เชา่ 120,000 บาทตอ่เดือน  

 

เป็นรายการที่เหมาะสม ซึ่งฝ่ายจัดการไดจ้ัดสรร

พืน้ที่ส่วนที่เหลือใชแ้ละสามารถสรา้งประโยชตต์อ่ 

ADS ได ้ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการควรพิจารณาอตัราคา่เชา่

ใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด  



บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)                         

 

                                                                                                  159 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า - 0.25 

2. การบริการ     

ค่าใช้จ่ายการรับบริการ 
รายการดังกล่าวเกิดจากการจ้างงานพิเศษส าหรับ
ลูกค้า 
 
 

3.65 - รายการดงักลา่วเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดย APDE 

ให้บริการจ้างงานพิเศษตามใบเสนอราคา ซึ่ง

รายการดังกล่าวไดมี้การเปรียบเทียบราคาอย่าง

เหมาะสม ทัง้นีง้านดังกล่าวไดจ้บไป ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 

เป็นรายการตามธุรกิจปกต ิ

 

12.2.15 บริษัท ไร้ท ์ทนัเน็ลลิ่ง จ ากัด (“RIGHT”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. การขายสายไฟ     

รายได้จากการขายสายไฟ 
รายการดงักลา่วเกิดจาก PDITL ขายสินคา้ประเภทสาย

เคเบิล้ไฟฟา้ (Cable wire) และสายไฟฟา้ส  าหรบัอาคาร 

(Building wire) ใหก้บับรษัิทดงักลา่ว 

- 1.19 รายการดังกล่าวเป็นการขายสินคา้ซึ่งเป็นธุรกิจ

ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาดว้ยวิธีตน้ทนุ

บวกด้วยอัตราก าไรที่ เหมาะสมและเงื่อนไข

ทางการคา้ทั่วไป 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูคา่รายการ

ไมมี่นยัส  าคญั 

 

12.2.16 บรษัิท บี เวฟ จ ากดั (“BWAVE”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. เงนิกู้ยืมระยะยาว     
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

เงนิกู้ยืม 

เป็นการกูย้ืมเงินเพ่ือใชส้  าหรบัคา่ก่อสรา้งใหก้บั ADS 

5.69 5.69 เป็นการกูย้ืมแบบไมมี่ดอกเบีย้ ซึง่ฝ่ายบรหิารก าลงั

อยูใ่นชว่งพิจารณาคืนเงินดงักลา่ว 

เป็นรายการที่เหมาะสม ซึ่งฝ่ายจัดการไดจ้ัดสรร

พืน้ที่ส่วนที่เหลือใชแ้ละสามารถสรา้งประโยชตต์อ่ 

ADS  

 

12.2.17 นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ (“นายวนรัชต”์) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

1. เงนิกู้ยืมระยะสัน้     

เงนิกู้ยืมระยะสัน้ 
PDITL มีเงินกูย้ืมระยะสัน้จากนายวนรชัต ์โดยการออก

ตั๋วสัญญาใชเ้งิน 3 ฉบับ วงเงินรวม 145.00 ลา้นบาท 

โดยแบง่ออกเป็น 

- ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 1 ฉบบั จ  านวน 25.00 ลา้นบาท 

ก าหนดช าระคืนเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ ์2562 

- ตั๋วสัญญาใชเ้งิน 2 ฉบับ วงเงินรวม 120.00 ลา้น

บาท  ก าหนดช า ระคืน ใน เดื อน เมษายน  – 

พฤษภาคม 2562 

145.00 - รายการดงักล่าวเกิดจากเงินกูย้ืมระยะสัน้ ซึ่งเป็น

การรับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน ก าหนดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับ 

รอ้ยละ 4.00 ซึ่งอา้งอิงจากตน้ทนุทางการเงินของ

ผู้ให้กู้  ทั้ง นี ้ PDITL ได้ช  า ระคืน เงินกู้ยื มและ

ดอกเบีย้คา้งจ่าย ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 1 ฉบบั จ  านวน 

25.00 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 และไดช้  าระ

คืนตั๋วสัญญาใชเ้งินอีก 2 ฉบับ เรียบรอ้ยแลว้ใน

เดือนเมษายน 2562  

เป็นการรบัการสนับสนนุจากบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง

เป็นประโยชน์ต่อ PDITL โดยมีอัตราดอกเบีย้ต  ่า

กว่าที่ PDITL กู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย การ

กูย้ืมเงินดงักลา่ว PDITL ไมไ่ดมี้การใหห้ลกัประกัน

ตอ่ผูใ้หกู้ ้

ดอกเบีย้จ่าย 4.64 1.65 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 3.78 - 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการของ PDITL  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2561 

งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
นายวนรชัตโ์อนเงินใหแ้ก่ PDITL เกินกว่าก าหนด และ 

PDITL ยงัไมไ่ดโ้อนเงินจ านวนดงักลา่วคืน 

1.48 - จากการใหกู้ย้ืมเงิน นายวนรชัตไ์ดโ้อนเงินจ านวนที่

เ กินกว่าก าหนดแก่  PDITL โดย PDITL ไม่ ได้

จดัการคืนเงินสว่นเกินแก่นายวนรชัต ์ 

 

ทัง้นี ้PDITL จะด าเนินการคืนเงินสว่นเกินดงักลา่ว 

ภายในไตรมาส 2 ปี 2562 

ฝ่ายจดัการควรด าเนินการคืนเงินสว่นเกินดงักลา่ว

คืนตามก าหนดการ 

ฯ และบรษัิทยอ่ย มีรายการค า้ประกนัระหวา่ง บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย กบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้กบั STARK ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้
12.3 การค า้ประกัน 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีรายการค า้ประกนัระหวา่ง บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย กบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้กบั STARK ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้

รายละเอียดวงเงนิสินเช่ือ ผู้ได้รับวงเงนิกู้ ผู้ค า้ประกัน 
ยอดคงค้าง ณ  

31 ธันวาคม 2561 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง ณ  
31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ความเหน็ของกรรมการของ 
PDITL  

ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

เงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน วงเงิน
รวม 300 ลา้นบาท 

ADS นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ 
 
ปัจจุบัน บริษัท ทีโอเอ เพน้ท ์
( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )  จ  า กั ด 
(มหาชน) ได้ปลดภาระค ้า
ประกนัดงักลา่วแลว้ 

387.45 207.37 เป็นการสนับสนนุเงินทุนหมนุเวียน
เพ่ือการด าเนินกิจการของ ADS 

ADS ได้รับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากผูถื้อหุน้ใหญ่โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมในการค า้ประกัน ซึ่ง
เป็นประโยชนต์อ่ ADS 
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12.4 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้ระหว่าง TAH2 และบริษัทย่อย กบับริษัทหรือบคุคลที่มีอาจมีความขดัแยง้ที่ส  าคญั คือ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และวตัถุดิบ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ที่ รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหกู้ย้ืม ตน้ทุนขายจากการซือ้
วัตถุดิบส าคัญ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากการกู้ยืม เป็นต้น ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการระหวา่งกนัดงักลา่วตามตารางขา้งตน้ และใหค้วามเห็นวา่ รายการระหวา่งกนั
เหลา่นีม้ีราคาและเง่ือนไขการท ารายการท่ียตุิธรรม สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของ TAH2 และบรษัิทยอ่ย  

12.5   มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทนุในกรณีที่มีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในอนาคต STARK จึงจดัให้
มีการก าหนดประเภทรายการ ราคา และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและ
เปิดเผยรายการดงักล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกนัซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติ
ธุรกิจ กลา่วคือ รายการที่เคยเกิดขึน้มาก่อน และเป็นรายการที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของ  STARK และ/หรือ เป็นรายการท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมกาตรวจสอบจะพิจารณาความจ าเป็น ความสมเหตุสมผลของ
รายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการSTARK 

ในกรณีที่มีรายการระหวา่งที่เป็นรายการท่ีไมเ่ป็นปกติธุรกิจ หรอืรายการอื่นๆ ที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของSTARK 
และอาจเป็นรายการที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์STARK จะด าเนินการใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการ
พิจารณาในเบือ้งตน้ก่อนท่ีจะมีการอนมุตัเิพื่อเขา้ท ารายการ STARK จะจดัใหม้ีการพิจารณาโดยผา่นท่ีประชมุคณะกรรมการ
ที่มีกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุเพื่อดแูลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุิธรรม และมีนโยบายการก าหนดราคาที่
เหมาะสม โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีไมม่ีสทิธิออกเสยีงในรายการดงักลา่ว หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกนัใดๆ STARK จะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระ หรือผูส้อบบญัชีของ STARK เป็นผูใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปรายงานตอ่คณะกรรมการของ STARK หรอืผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม  

12.6   แนวโน้มหรือนโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 STARK คาดว่าในอนาคต STARK อาจจะยงัคงมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษัทและ/หรือบคุคลที่อาจมีความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านีเ้ป็นรายการที่เกิดตามความจ าเป็นและเป็นประโยชนต์่อ  
STARK ซึง่แนวโนม้ของการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. รายการธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายสายไฟฟ้า และวตัถดุิบส าคญั  ตน้ทนุการซือ้สว่นประกอบและ
วตัถดุิบส าคญัในการผลติและจดัเก็บสายไฟฟา้ รายการเหลา่นีเ้ป็นไปตามธุรกิจปกติของ TAH2 และบรษัิทยอ่ย และมีราคา
และเง่ือนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการคา้ตลาด โดยคาดวา่รายการเหลา่นีจ้ะยงัคงเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการขนสง่วตัถดุิบและสนิคา้ รายการเหลา่นีเ้ป็นไป
ตามลกัษณะสนับสนุนธุรกิจปกติของ STARK และมีราคาและเง่ือนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการคา้ตลาด 
STARK คาดวา่รายการเหลา่นีจ้ะยงัคงเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

3. รายการเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยไ์มเ่กิน 3 ปี ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพืน้ท่ี การใหเ้ช่าอาคาร เป็นตน้ โดยคาดวา่
รายการประเภทนีอ้าจเกิดขึน้ในอนาคตตามความจ าเป็น 
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4. รายการเก่ียวกบัทรพัยส์นิหรอืบรกิาร ไดแ้ก่ การซือ้หรอืขายสนิทรพัย ์โดยคาดวา่รายการประเภทนีอ้าจเกิดขึน้
ในอนาคตตามความจ าเป็น 

5. รายการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน  

 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน:  STARK (ซึ่งรวมถึง TAH2 และบริษัทย่อย) จะไม่ใหค้วาม
ช่วยเหลือทางการเงินกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือกรรมการ หรือ บริษัทที่เก่ียวขอ้ง แต่ในกรณีบริษัทย่อยหรอื
บริษัทร่วม (ถา้มี )TAH2 จะใหค้วามช่วยเหลือตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยจะพิจารณาอตัราดอกเบีย้
ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว และคิดอตัราดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมตามความเสีย่งของผูกู้ ้ในอตัราที่เหมาะสม 

 รายการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน: STARK (ซึ่งรวมถึง TAH2 และบริษัทย่อย )อาจมีการรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงินจากผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืกรรมการ หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีน 
หรือเงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
วงเงินกูย้ืมและอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสม 
 

นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่ STARK ไดเ้ขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั STARK จะปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยห์ลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ที่เก่ียวขอ้งกบัการท ารายการ
ระหว่างกัน โดย STARK จะปฏิบตัิตามมาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกันที่ไดก้ล่าวขา้งตน้อย่าง
เครง่ครดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)                         

164 

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13   ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1  สรุปรายการการสอบบัญชขีองบริษัท 
ขอ้มูลทางการเงินของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (บริษัทฯ) 3 ปียอ้นหลงั อา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงิน 

รายละเอียด ดงันี ้ 
1. งบการเงินของบริษัท ทีม เอ โฮลดิ ้ง 2 จ ากัด (“TAH2”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด และ บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   

2. งบการเงินของบริษัท อดิสร สงขลา จ ากัด (“ADS”) และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เอดีเอส โลจีสติคส ์จ ากดั 
บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอรแ์นชนัแนล จ ากดั บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั และบริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสซนันอล 
จ ากดั ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

3. งบการเงินของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส าหรบัปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

งบการเงนิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

งบการเงินเฉพาะกิจการของ TAH2 และงบการเงินของบรษัิทยอ่ย ส าหรบัปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 นายนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7731 
บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบ

บญัชี จ ากดั 

ง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม  ง บ ก า ร เ งิ น เ ฉ พ า ะ กิ จ ก า ร ข อ ง  TAH2 แ ล ะ 
งบการเงินของบรษัิทยอ่ย ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม  ง บ ก า ร เ งิ น เ ฉ พ า ะ กิ จ ก า ร ข อ ง  STARK 
และงบการเงินของบรษัิทยอ่ย ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

13.2 งบการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน   

งบแสดงฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ อา้งองิขอ้มลูจากงบการเงิน ดงันี ้
1. ขอ้มลูฐานะทางการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 อา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบ

ของบริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จ ากัด (TAH2) ที่จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการที่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ 

2. ขอ้มูลฐานะทางการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ขอ้มูลจากงบการเงินการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบั(Reverse Takeover) จากการที่บริษัท สยามอินเตอรม์ัลติมีเดีย จ ากัด 
(มหาชน) ออกหุน้เพื่อแลกกบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิของ TAH2 เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจฐานะทางการเงินของบรษัิท ภายหลงัการ
เขา้ท ารายการในครัง้นี ้

3. ขอ้มูลฐานะทางการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดบญัชีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดร้วมอดิสรและบริษัทย่อย(“กลุ่มอดิสร”) เสมือนว่าเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาโดยตลอด 
ขอ้มลูทางการเงินรวมของกลุม่อดิสรส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัท าโดยผูบ้รหิารของบรษัิท 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 25601 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25611 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25621 
(ตรวจสอบแลว้) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       
สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  600.24   5.08   655.11   4.75   1,431.14   11.31  
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น  3,932.81   33.30   4,917.54   35.68   3,464.59   27.38  
ตน้ทนุการใหบ้รกิารรอรบัรู ้  13.38   0.11   10.61   0.08   7.23   0.06  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  115.95   0.98   -     -     30.00   0.24  
ลกูหนีส้ญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้เพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น  -     -     1.56   0.01   0.00   0.00  
สนิคา้คงเหลอื  2,712.86   22.97   3,358.72   24.37   3,671.42   29.01  
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั  0.15   0.00   17.10   0.12   1.92   0.02  
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น  43.83   0.37   68.40   0.50   100.77   0.80  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  7,419.23   62.81   9,029.04   65.52   8,707.07   68.81  
       
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน       
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั  39.05   0.33   39.06   0.28   39.07   0.31  
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม  62.63   0.53   65.20   0.47   64.70   0.51  
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  972.02   8.23   1,133.42   8.22   63.37   0.50  
เงินจา่ยลว่งหนา้ส าหรบัการซือ้สนิทรพัยถ์าวร  27.83   0.24   23.95   0.17   83.27   0.66  

                                                           
1 ตามท่ีกลุม่บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั  มีการจดัประเภทและการปรบัรายการใหม่ในปี (มหาชน)2562 ซึง่มาตรฐานการบญัชีก าหนดใหกิ้จการแสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ ตน้งวดของงวดก่อน  
ดงันัน้ กลุม่บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั )มหาชน (จงึแสดงขอ้มลูปรบัปรุงยอ้ยหลงังวดปี 2560 เฉพาะในสว่นของงบแสดงฐานะทางการเงินเทา่นัน้              
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 25601 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25611 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25621 
(ตรวจสอบแลว้) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ  186.99   1.58   179.74   1.30   172.43   1.36  
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์  2,171.05   18.38   2,384.63   17.30   2,603.58   20.57  
คา่ความนิยม  893.47   7.56   893.47   6.48   893.47   7.06  
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนอื่น  27.19   0.23   20.27   0.15   13.66   0.11  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น  12.44   0.11   11.85   0.09   14.08   0.11  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  4,392.67   37.19   4,751.58   34.48   3,947.62   31.19  
รวมสินทรัพย ์  11,811.90   100.00   13,780.62   100.00   12,654.69   100.00  
       

หนี้สนิ       
หนี้สนิหมุนเวียน       
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  1,106.44   9.37   471.30   3.42   1,706.30   13.48  
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่น  5,007.40   42.39   6,474.82   46.98   4,787.54   37.83  
สว่นของเงินกูย้มืระยะยาวสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี  475.09   4.02   2,616.86   18.99   481.27   3.80  
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี  16.26   0.14   17.00   0.12   17.77   0.14  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  399.33   3.38   299.33   2.17   -     -    
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั  -     -     145.00   1.05   -     -    
เงินกูย้ืมระยะสัน้อื่น  784.50   6.64   675.00   4.90   822.00   6.50  
สว่นของเงินกูย้มืระยะยาวอื่นท่ีถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี  -     -     30.00   0.22   185.00   1.46  
เจา้หนีส้ญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้เพื่อปอ้งกนัความเสีย่ง  6.28   0.05   2.04   0.01   -     -    



บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)                                                              

167 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 25601 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25611 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25621 
(ตรวจสอบแลว้) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หนีส้ญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้เพื่อปอ้งกนัความเสีย่ง  9.52   0.08   38.54   0.28   53.27   0.42  
เจา้หนีส้ญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้เพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น  61.50   0.52   14.27   0.10   -     -    
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย  28.78   0.24   48.94   0.36   65.80   0.52  
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  10.62   0.09   31.30   0.23   18.56   0.15  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  7,905.73   66.93   10,864.41   78.84   8,137.51   64.30  
       

หนี้สนิไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,734.98   14.69   475.33   3.45   1,588.46   12.55  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5.70   0.05   5.70   0.04   5.70   0.05  
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน  73.91   0.63   56.91   0.41   39.13   0.31  
เงินกูย้ืมระยะยาวอื่น  30.00   0.25   185.00   1.34   160.00   1.26  
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  227.12   1.92   237.93   1.73   237.12   1.87  
ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน  90.79   0.77   113.70   0.83   151.44   1.20  
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  26.18   0.22   24.00   0.17   21.96   0.17  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  2,188.68   18.53   1,098.57   7.97   2,203.82   17.42  
รวมหนีส้ิน  10,094.41   85.46   11,962.98   86.81   10,341.33   81.72  
       

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุน้       
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 25601 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25611 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25621 
(ตรวจสอบแลว้) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทนุจดทะเบียน  403.97   3.42   403.97   2.93   14,332.76   113.26  
ทนุท่ีออกและช าระแลว้  323.17   2.74   323.21   2.35   14,049.56   111.02  
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั  33.83   0.29   33.85   0.25   -     -    
สว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้สามญั  -     -     -     -    (1,711.14)  (13.52)  

สว่นปรบัปรุงทนุจากการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบั (356.01)  (3.01)  (356.06)  (2.58)  (10,542.18)  (83.31)  
สว่นเกินทนุอื่น       

สว่นต ่าจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั  -     -     -     -    (640.28)  (5.06)  
สว่นเกินจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  174.24   1.48   147.08   1.07   147.08   1.16  

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม       
    จดัสรรแลว้       

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  482.51   4.08   837.22   6.08   964.68   7.62  
รวมสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหญ่  657.74   5.57   985.30   7.15   2,267.72   17.92  
สว่นของสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ  1,059.75   8.97   832.34   6.04   45.64   0.36  
รวมส่วนของผู้ถอืหุน้  1,717.49   14.54   1,817.64   13.19   2,313.37   18.28  
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษัิท อา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงิน ดงันี ้ 
1. ขอ้มลูผลการด าเนินงานของบรษัิทส าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบรษัิท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จ ากดั (TAH2) 

ที่จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการท่ีมีสว่นไดเ้สยีสาธารณะ 
2. ขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบังวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ขอ้มูลจากงบการเงินการซือ้ธุรกิจ 

แบบย้อนกลับ (Reverse Takeover) จากการที่บริษัท สยามอินเตอรม์ัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ออกหุ้นเพื่อแลกกับสินทรัพย์และหนีส้ินของ  TAH2 เพื่อให้สามารถเข้าใจฐานะ 
ทางการเงินของบรษัิทภายหลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ 

3. ข้อมูลผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รวมอดิสรและบริษัทย่อย  
(“กลุม่อดิสร”) เสมือนวา่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท มาโดยตลอด ขอ้มลูทางการเงินรวมของกลุม่อดิสรส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัท าโดยผูบ้รหิารของบรษัิท   

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวาคม 25601  
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25612 
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25622 
(ตรวจสอบแลว้) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้       
รายไดจ้ากการขาย 7,792.75     98.50   10,420.00   86.78   10,149.58   86.31  
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1.23      0.02   1,382.66   11.51   1,330.57   11.31  
รายไดค้า่เชา่ - -  51.81   0.43   48.70   0.41  
ดอกเบีย้รบั 17.92      0.23   71.14   0.59   68.67   0.58  
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ - สทุธิ 91.73      1.16   72.11   0.60   151.97   1.29  

                                                           
1 ตามท่ีกลุ่มบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งมา 2562 มีการจดัประเภทและการปรบัรายการใหม่ในปี (มหาชน)ตรฐานการบญัชีก าหนดใหกิ้จการแสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ ตน้งวดของงวดก่อน ดงันัน้ กลุ่มบริษัท สตารค์  

คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั )มหาชน (จงึแสดงขอ้มลูปรบัปรุงยอ้ยหลงังวดปี 2560 นสว่นของงบแสดงฐานะทางการเงินเทา่นัน้เฉพาะใ              
2 ขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส  าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดร้วมอดิสรและบริษัทย่อย “)กลุ่มอดิสร (”เสมือนว่าเป็นบริษัทย่อยของบรษัิท มาโดยตลอด ขอ้มูล
ทางการเงินรวมของกลุม่อดสิรส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัท าโดยผูบ้รหิารของบรษัิท  ซึง่ผ่านการใหค้วามเช่ีอมั่นโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวาคม 25601  
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25612 
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25622 
(ตรวจสอบแลว้) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดอ้ื่น 7.72      0.10   9.77   0.08   10.19   0.09  
รวมรายได้ 7,911.34    100.00   12,007.50   100.00   11,759.68   100.00  

       

ตน้ทนุขาย (6,859.44)    (86.70)  (9,142.20)  (76.14)  (8,905.14)  (75.73) 
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (0.07)     (0.00)  (1,190.54)  (9.91)  (1,163.12)  (9.89) 
ตน้ทนุการใหเ้ชา่    (32.40)  (0.27)  (34.40)  (0.29) 
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย (199.13)     (2.52)  (224.98)  (1.87)  (258.80)  (2.20) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (238.02)     (3.01)  (291.42)  (2.43)  (348.64)  (2.96) 
คา่ใชจ้า่ยการซือ้สถานะของบรษัิทจดทะเบยีน -         -     -       -       (162.45)  (1.38) 
ตน้ทนุทางการเงิน (281.01)     (3.55)  (423.53)  (3.53)  (487.41)  (4.14) 
รวมค่าใช้จ่าย (7,577.68)     (95.78)  (11,305.07)  (94.15)  (11,359.95)  (96.60) 
       

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 1.92      0.02   5.07   0.04   3.25   0.03  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได ้ 335.59        4.24   707.51   5.89   402.97   3.43  

       

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (57.55)     (0.73)  (182.34)  (1.52)  (145.37)  (1.24) 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปีจากการด าเนินงานตอ่เนื่อง - -  525.17   4.37   257.60   2.19  
ขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ - -  -       -       (15.78)  (0.13) 
ก าไรส าหรับปี 278.04        3.51   525.17   4.37   241.82   2.06  
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 งบแสดงกระแสเงนิสด  
ขอ้มลูกระแสเงินสดของบรษัิท อา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงิน ดงันี ้ 
1. ข้อมูลกระแสเงินสดของบริษัท ส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของ 

บรษัิท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จ ากดั (TAH2) ท่ีจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการท่ีมีสว่นไดเ้สยีสาธารณะ 
2. ขอ้มูลกระแสเงินสดของบริษัทส าหรบังวดปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 อา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) (“STARK”) 
3. ข้อมูลกระแสเงินสดของบริษัท ส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รวมอดิสรและบริษัทย่อย  

(“กลุม่อดิสร”) เสมือนวา่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท มาโดยตลอด ขอ้มลูทางการเงินรวมของกลุม่อดิสรส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัท าโดยผูบ้รหิารของบรษัิท   

งบแสดงกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธันวาคม 25601 
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25612 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25622 
(ตรวจสอบแลว้) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 335.59  707.51   387.19  

ปรับปรุงด้วย:    
คา่เสือ่มราคา 150.82  171.46   185.76  
คา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 7.00  6.96   7.01  
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ (1.54)  (1.45)  2.11  
ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยอปุกรณ ์ -  1.89   4.05  
คา่ใชจ้า่ยการซือ้สถานะของบรษัิทจดทะเบยีน   -   162.45  

                                                           
1 ตามท่ีกลุ่มบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด  มีการจดัประเภทและการปรบัรายการใหม่ในปี (มหาชน)2562 ซึ่งมาตรฐานการบญัชีก าหนดใหกิ้จการแสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ ตน้งวดของงวดก่อน ดงันัน้ กลุ่มบริษัท สตารค์  

คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั )มหาชน (จงึแสงขอ้มลูปรบัปรุงยอ้ยหลงังวดปี 2560 เฉพาะในสว่นของงบแสดงฐานะทางการเงินเทา่นัน้              
2 ขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส  าหรบังวดปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงวดปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดร้วมอดิสรและบริษัทย่อย “)กลุ่มอดิสร (”เสมือนว่าเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาโดยตลอด 
 ขอ้มลูทางการเงินรวมของกลุม่อดสิรส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัท าโดยผูบ้รหิารของบรษัิท ซึง่ผ่านการใหค้วามเช่ีอมั่นโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
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งบแสดงกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธันวาคม 25601 
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25612 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25622 
(ตรวจสอบแลว้) 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (1.92)  (5.07)  (3.25) 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) (20.42)  17.40   (12.63) 
ขาดทนุจากสนิคา้เคลือ่นไหวชา้ (โอนกลบั) 3.10  (4.78)  (5.48) 
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศที่ยงัไม่

เกิดขึน้ 
179.46 

 (7.28)  (35.54) 

ก าไรจากสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้เพื่อปอ้งกนัความ
เสีย่งที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 

- 
 (4.24)  (2.04) 

เงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่ม - - - 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังาน (กลบัรายการ) 29.52  35.33   56.51  
ดอกเบีย้รบั (17.92)  (71.14)  (68.67) 
ดอกเบีย้จ่าย 281.01  423.53   489.91  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์
และหนี้สนิด าเนินงาน 

944.69  1,270.10   1,167.37  

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น (1,155.77)  (994.62)  1,463.40  
ตน้ทนุการใหบ้รกิารรอการรบัรู ้ -  2.78   3.38  
สนิคา้คงเหลอื (1,081.24)  (641.09)  (307.21) 
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั -  (16.94)  17.10  
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น (9.62)  (24.57)  (32.21) 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น (5.46)  0.60   (2.03) 
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งบแสดงกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธันวาคม 25601 
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25612 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25622 
(ตรวจสอบแลว้) 

หนี้สนิด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง -   
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 1,369.90  1,434.21   (1,480.31) 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น (2.51)  20.67   (13.12) 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 12.33  (2.18)  (2.04) 
เงนิสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 72.31  1,048.96   814.32  

    
เงินสดจา่ยภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (20.64)  (12.41)  (18.77) 
เงินสดรบัจากดอกเบีย้รบั 6.61  20.04   12.03  
เงินสดรบัจากดอกเบีย้จ่าย (236.17) - - 
เงินสดจา่ยภาษีเงินได ้ (71.25)  (149.53)  (131.48) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (249.13)  907.05   676.10  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - -  350.00  
เงินฝากธนาคารท่ีใหเ้ป็นหลกัประกนัหนงัสอืค า้ประกนัเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

- 
 (0.01)  11.99  

เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90.00  115.95   -      
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10.00  50.00   1,103.05  
เงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่ม 7.50  2.50   3.75  
เงินสดจา่ยซือ้ส  าหรบัการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั - -  (1,550.00) 
เงินสดจา่ยใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั (70.00)  -       (30.00) 
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งบแสดงกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธันวาคม 25601 
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25612 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25622 
(ตรวจสอบแลว้) 

เงินสดจา่ยใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั (79.82)  (211.40)  (33.00) 
เงินสดจา่ยใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษัิทอื่น - - - 
เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย (110.19) (399.47) - 
เงินสดรบัจากการขายที่ดินอาคารและอปุกรณ ์ 1.86  1.57   2.20  
เงินสดจา่ยคา่ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ -  (0.01) - 
เงินสดจา่ยคา่ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (116.51)  (352.09)  (390.58) 
เงินสดจา่ยคา่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (0.05)  (0.05)  (0.40) 
เงินสดจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร (27.83)  (23.95)  (87.14) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (295.04)  (816.94)  (620.13) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินสดรบัจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั   -   400.01  
เงินสดรบัจากการเพิม่ทนุ   -   1,322.93  
เงินสดรบั (จ่าย) เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
จากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

 
 -   1,083.49  

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้สถาบนัการเงิน 303.79  414.86   -      
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้บรษัิทยอ่ย - -  
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั 130.00  145.00   -      
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้อืน่ 440.00  -   124.60  
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 96.09  318.51   68.00  
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวอืน่ 30.00  185.00   160.00  
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งบแสดงกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธันวาคม 25601 
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25612 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25622 
(ตรวจสอบแลว้) 

เงินสดรบัจากการเพิม่ทนุจากบรษัิทยอ่ย - 2.55 0.00 
เงินสดจา่ยเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - 
เงินสดจา่ยช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั -  -   (145.00) 
เงินสดจา่ยช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั (30.00)  (100.00)  (299.33) 
เงินสดจา่ยช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้อื่น (290.00)  (109.50)  -      
เงินสดจา่ยเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (342.91)  (492.22)  (1,375.34) 
เงินสดจา่ยช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน (0.73)  (16.26)  (17.00) 
เงินสดจา่ยช าระเงินกูย้ืมระยะยาวอื่น   -   (30.00) 
เงินสดรบัจากการช าระคา่หุน้สามญั - - - 
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ -  (20.76)  -      
เงินสดจา่ยดอกเบีย้   (362.42)  (572.29) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 336.24  (35.25)  720.07  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (207.94)  54.86   776.04  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 724.89  600.24   655.11  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 516.95  655.11   1,431.14  
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13.3 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส  าคัญ วิ เคราะห์จากข้อมูลฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท  

ตามขอ้มลูทางการเงินท่ีแสดงขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 หน่วย 
ส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที ่

31 ธันวาคม1 
2560 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2562 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง      

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.95   0.83   1.07  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่  0.55   0.51   0.60  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.01  0.08   0.08  
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 2.46  2.41   3.33  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 146.32  149.34   108.19  
อตัราหมนุเวียนเจา้หนี ้ เทา่ 1.66  1.60   2.11  
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 216.76  224.88   170.60  
อตัราหมนุเวียนสนิคา้คงเหลอื เทา่ 3.16  3.01   2.53  
ระยะเวลาขายสนิคา้ วนั 114.09  119.54   142.10  
วงจรเงินสด วนั 43.65  44.00   79.69  
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร      
อตัราก าไรขัน้ตน้ % 11.99  12.56   12.37  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 6.38  8.21   7.10  
อตัราก าไรอื่น % 1.26  1.27   1.96  
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร % 14.54  93.23   82.58  
อตัราก าไรสทุธิ % 3.51  4.37   2.06  
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 29.10  29.71   11.71  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 3.12  4.10   1.83  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 21.16  27.17   15.40  
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่ 0.89  0.94   0.89  
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ      
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 5.88   6.58   4.47  
อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้2 เทา่ 1.35  2.12   1.40  

                                                           
1 ตามท่ีกลุ่มบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด  มีการจัดประเภทและการปรบัรายการใหม่ในปี (มหาชน)2562 ซึ่งมาตรฐานการบัญชีก าหนดใหกิ้จการ 

มบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัดแสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ ตน้งวดของงวดก่อน ดังนั้น กลุ่ )มหาชน (จึงแสดงข้อมูลปรับปรุงย้อนหลัง  
งวดปี 2560 เฉพาะในสว่นของงบแสดงฐานะทางการเงินเทา่นัน้              

2 กรณีค านวณตามสตูรการค านวณของส านกังาน ก.ต.ล. 
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 หน่วย 
ส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที ่

31 ธันวาคม1 
2560 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2562 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั2 เทา่ 0.08  0.50   0.18  
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้1 เทา่ 1.08 5.27 6.56 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั1 เทา่ 1.66 2.05 1.44 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % - - - 

                                                           
1 กรณีค านวณตามสตูรการค านวณตามสญัญาเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน โดยใชข้อ้มลูทางการเงินจากงบการเงินของ 

บรษัิท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล )ไทยแลนด์ ( จ ากดั เน่ืองจากเป็นบรษัิทท่ีตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีสญัญาเงินกูยื้มก าหนด 
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14  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานของ STARK และบริษัทในเครือที่ผ่านมา  

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK”) เป็นบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทอื่น 
(Holding Company) ที่ถือหุน้หลกัใน (1) บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด ที่ด  าเนินธุรกิจหลกั 
ในธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ไฟฟ้า โดยมีตวัน าไฟฟ้าเป็นโลหะ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ทองแดงและ
อลูมิเนียม (2) บริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด ที่ด  าเนินธุรกิจหลกัเป็นการบริการดา้นทรพัยากรบุคคล ใหบ้ริการซ่อมแซม 
และบ ารุงรกัษา และใหบ้ริการเช่าโกดัง โดยรายไดห้ลกัของ STARK คือ รายไดจ้ากการขาย คิดเป็นรอ้ยละ 98.75 และ 
รอ้ยละ 98.04 ของรายไดร้วมในปี 2561 ถึง 2562 ตามล าดบั 

รายไดร้วมของ STARK ในงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 11,759.68 ลา้นบาท ลดลง 247.83 
ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปี 2561 ที่เท่ากบั 12,007.50 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.06 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
ลดลงของ บรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั จากการใหบ้รกิารซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาลดลง 

ก าไรสทุธิของ STARK ส  าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 241.82 ลา้นบาท ลดลง 283.35 
ลา้นบาท จากงวดเดียวกันของปี 2561 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 53.95 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนจากการรวมธุรกิจ 
แบบยอ้นกลบั ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ครัง้เดียว ณ วนัที่เกิดการรวมธุรกิจ จ านวน 162.45 ลา้นบาท ซึ่งหากพิจารณาก าไร
สทุธิจากการด าเนินงานของ STARK โดยไม่รวมตน้ทนุจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบัดงักลา่ว พบว่า ในปี 2562 STARK  
มีก าไรสทุธิ เทา่กบั 420.05 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปี 2561 จ านวน 105.12 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 20.02 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการปรบัปรุงดว้ยคา่ใชจ้่ายตา่งๆ จากการปรบัโครงสรา้งตาม เช่น คา่ที่ปรกึษาทางการเงิน คา่ที่ปรกึษากฏหมาย  
เป็นตน้ จ านวนประมาณ 62.50 ลา้นบาท ซึ่งค่าใชจ้่ายดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวจากการปรบัโครงสรา้ง
ครัง้นีเ้ท่านั้น และ วันที่ 15 สิงหาคม 2562  บริษัทฯ ได้มีการจ าหน่ายธุรกิจสื่อและมัลติมีเดียและในปี 2562 บริษัท 
รบัรูผ้ลขาดทุนจากการด าเนินการของธุรกิจดงักล่าวรวมถึงค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งต่างๆ ในการปรบัโครงสรา้ง รวมจ านวน
ประมาณ 204.35 ลา้นบาท 

 

รายการ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม  11,854.48   100.00   11,528.85   100.00  (325.63)  (2.75) 
ตน้ทนุขายและตน้ทนุใหบ้รกิาร (10,365.14)  (87.44) (10,102.65)  (87.63)  262.49   (2.53) 
ก าไรขัน้ตน้  1,489.34   12.56   1,426.20   12.37   (63.14)  (4.24) 
ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและค่าใชจ้่าย
ภาษีเงินได ้

 1,131.04   9.54   1,052.83   9.13   (78.21)  (6.91) 

ก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ STARK  525.17   4.43   420.05   3.64   (105.12)  (20.02) 
ตน้ทนุการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั  -       -       (162.45)  (1.41)  (162.45)  100.00  
ขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานท่ี
ยกเลกิ 

- - (15.78) (0.41) (15.78) 100.00 

ก าไรสุทธิตามงบการเงนิรวมธุรกิจ
แบบยอ้นกลับ 

 525.17   4.43   241.82  2.10 (283.35) (53.95) 
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14.2 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 ค าอธิบายผลการด าเนินงาน เป็นค าอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัในงบการเงินของ  STARK โดยอา้งอิงขอ้มลู
งบการเงินรวม ส าหรบังวดบญัชีส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการใหค้วามเช่ีอมั่น
โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ปัจจบุนัรายไดข้อง STARK สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 กลุม่หลกั ไดแ้ก่ 
1. รายได้จากการขาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 86.78 ถึงร ้อยละ 86.31 ของรายได้จากการขาย 

รวมในงวดการด าเนินงานส าหรบัปี 2561 ถึง 2562  
2. รายได้จากการให้บริการ เกิดจากการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และให้บริการตรวจสอบคุณภาพ 

สายไฟแรงสูงแบบเคลื่อนที่ โดยการได้จากการให้บริการคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ  11.51 ถึง 
รอ้ยละ 11.31 ของรายไดจ้ากการขายรวมในงวดการด าเนินงานส าหรบัปี 2561 ถึง 2562  

3. รายไดจ้ากการเช่า เกิดจากธุรกิจบริษัท อดิสรสงขลา จ ากดั ใหบ้ริการเช่าโกดงั คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.43 
ถึงรอ้ยละ 0.41 ของรายไดจ้ากการขายรวมในงวดการด าเนินงานส าหรบัปี 2561 ถึง 2562 

4. รายไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอกเบีย้รบัและรายไดอ้ื่นที่ไม่ใช่
รายได้จากการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.27 ถึงร ้อยละ 1.96 
ของรายไดจ้ากการขายรวมในงวดการด าเนินงานส าหรบัปี 2561 ถึง 2562 

 

รายการ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย  10,420.00   86.78   10,149.58   86.31   (270.42)  (2.60) 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  1,382.66   11.51   1,330.57   11.31   (52.09)  (3.77) 
ดรายไดจ้ากการเชา่  51.81   0.43   48.70   0.41   (3.11)  (6.01) 
รายไดอ้ื่น  153.02   1.27   230.82   1.96   77.80   50.84  
รายได้รวม  12,007.50   100.00   11,759.68   100.00   (247.83)  (2.06) 

14.2.1 รายได้จากการขาย 
 รายไดจ้ากการขายของ STARK เป็นรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑห์ลกั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ สายไฟฟ้าส าหรบัการส่ง 
และจ่ายกระแสไฟฟา้ (Transmission and Distribution) และสายไฟฟา้ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. สายไฟฟ้าส าหรับส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้า ประกอบด้วย สายเปลือย (Bare Wire)  สายไฟฟ้า 
ชนิ ด แ ร งดันสู ง และสู งพิ เ ศษ  (High Voltage Wire)  และสาย ไฟฟ้ าชนิ ดแร งดันปานกลาง 
(Medium Voltage Wire) โดยกลุม่ลกูคา้หลกัของสายไฟฟ้าประเภทนี ้ไดแ้ก่ รฐัวิสาหกิจ กลุม่การไฟฟา้ 
ลกูคา้ในอตุสาหกรรมไฟฟา้และโครงสรา้งพืน้ฐาน ลกูคา้ประเภทโรงงานอตุสาหกรรม เป็นตน้ 

2. สายไฟฟา้ทั่วไป ไดแ้ก่ สายไฟฟา้ส าหรบัอาคาร (Building Wire) สายไฟฟา้ส าหรบัครวัเรอืน สายโทรศพัท์
และสายเคเบิล้ และสายไฟฟา้อื่นๆ เป็นตน้ โดยกลุม่ลกูคา้หลกัของสายไฟฟา้ประเภทนี ้คือ ลกูคา้เอกชน
และลกูคา้รายยอ่ยที่น าสายไฟฟา้ไปใชใ้นงานทั่วไป 
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 รายได้จากการขายในงวดปี 2560 ถึงปี 2562 ของ STARK เท่ากับ 7,792.75 ลา้นบาท 10,420.00 ลา้นบาท  
และ 10,149.58 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสามารถจ าแนกตามกลุม่ผลติภณัฑไ์ดด้งันี  ้

รายการ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สายไฟฟา้ส าหรบัการสง่และจ่ายกระแสไฟฟา้ 4,025.67 51.66 4,974.19 47.74 5,024.49 49.50 
สายไฟฟา้ทั่วไป 3,767.07 48.34 5,445.81 52.26 5,125.09 50.50 
รวมรายได้จากการขาย 7,792.75 100.00 10,420.00 100.00 10,149.58 100.00 

 
รายได้จากการขายรวม ในงวดปี 2562 ลดลง 270.42 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.60 จากงวดปี 2561  

แต่เมื่อพิจารณารายไดจ้ากการขายตามประเภทสายไฟ พบว่า  STARK มีรายไดจ้ากการขายสายไฟฟ้าส าหรบัการส่ง 
และจ่ายกระแสไฟฟ้าเ ป็นสินค้ากลุ่มลูกค้าหลักของสายไฟฟ้าประเภทนี ้ ได้แก่  รัฐวิสาหกิจ กลุ่มการไฟฟ้า  
ลกูคา้ในอตุสาหกรรมไฟฟ้าและโครงสรา้งพืน้ฐาน ลกูคา้ประเภทโรงงานอตุสาหกรรม เป็นตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51.66 47.74 
และ 49.50 ของรายไดจ้ากการขายรวมในแตล่ะงวดการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 ถึงปี 2562 ตามล าดบั 
  
14.2.2 ต้นทุนขาย  
 ตน้ทุนขายในงวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 6,859.44 ลา้นบาท 9,142.20 ลา้นบาท และ 8,905.14 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

ต้นทุนขายของ  STARK ประกอบด้วยต้นทุนค่าโลหะ ได้แก่ ทองแดงและอลูมิเนียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก  
ในการผลิตสายไฟฟ้า ตน้ทนุฉนวนและวตัถดุิบอื่น ตน้ทนุที่เก่ียวขอ้งกบัแรงงานผลิต และตน้ทนุอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต 
โดยตน้ทนุแตล่ะประเภทมีสดัสว่นดงันี ้ 

รายการ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทนุโลหะ  4,738.89   69.09  7,094.57 77.60 6,814.82 76.53 
ตน้ทนุฉนวนและวตัถดุิบอื่น 1,216.17   17.73  1,512.83 16.55 1,264.81 14.20 
ตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานผลติ 114.87   1.67  133.21 1.46 112.49 1.26 
ตน้ทนุอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการผลติ  789.51   11.51  401.60 4.39 713.02 8.01 
รวมต้นทุนขาย 6,859.44  100.00  9,142.20  100.00  8,905.14 100.00 

ในปี  2562 STARK มี ต้นทุนขาย  ลดลง  237.06 ล้านบาทหรือคิด เ ป็นร้อยละ  2.59 จากงวดปี  2561 
โดยเป็นการลดลงตามการลดลงของรายไดจ้ากการขายของในประเทศ ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาอตัราสว่นตน้ทนุขายรวมตอ่รายได้
จากการขาย พบว่าอตัราส่วนดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากรอ้ยละ 87.74 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 87.74 เช่นเดียวกนั 
และในปี 2562 บริษัทมีนโยบายการผลิตโดยมุ่ง เน้นการขจัดความสูญเปล่า  (Lean Management)  ของ  STARK 
โดยการปรบัปรุงขัน้ตอนต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตัง้แต่การจดัหาวตัถดุิบและการสรา้งอ านาจการต่อรอง
จากการรวบรวมปริมาณการสั่งซือ้วตัถุดิบแต่ละประเภท ตลอดจนการลดเวลาตัง้ค่าเครื่องจักร (Set-up Time) ในการ 
เปลีย่นผลติภณัฑใ์นสายการผลติแตล่ะรอบ และการลดความสญูเสยีในการผลติทัง้ในดา้นของเวลาและวตัถดุิบ เป็นตน้  
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14.2.3 รายได้จากการให้บริการ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรวมในปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,330.57 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายได้

จากการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรบคุคลจ านวน 1,238.55 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 93.08 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
รวมส าหรบัปี 2562 รายไดจ้ากการใหบ้ริการอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียมจ านวน 83.45 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6.27  
ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการรวมส าหรบัปี 2562 และรายไดจ้ากการทดสอบระบบไฟฟ้าเคลื่อนที่จ  านวน 8.56 ลา้นบาท  
หรือร้อยละ 0.64 ของรายได้จากการให้บริการรวมส าหรับปี 2562 ซึ่งรายได้หลักของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได  ้
การใหบ้รกิารท่ีเก่ียวกบัทรพัยากรบคุคล  

 

รายการ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ทรพัยากรบคุคล 

1,282.73  92.77  1,238.55  93.08  (44.17) (3.44)  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่นที่เก่ียวขอ้งกบั 
ธุรกิจปิโตรเลยีม 

94.44  6.83  83.45  6.27  (10.98) (11.63)  

รายไดจ้ากการทดสอบระบบไฟฟา้เคลือ่นท่ี 5.50  0.40  8.56  0.64  3.06  55.65  
รายได้จากการให้บริการรวม 1,382.66  100.00  1,330.57  100.00  (52.09) (3.77)  

 
14.2.4 รายได้จากการเช่า 

รายไดจ้ากการเช่ารวมในปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 48.70 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่า 
จากอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 16.88 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 34.67 ของรายได้จากการเช่าส าหรบัปี 2562  
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์จ านวน 24.82 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 50.97 ของรายได้จากการเช่าส าหรับปี 2562  
และรายไดค้่าเช่าอปุกรณจ์ านวน 7.00 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.36 ของรายไดจ้ากการเช่าส าหรบัปี 2562 ซึ่งรายไดห้ลกั 
ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และลดลงเนื่องจากลูกค้าขอลดราคาค่าบริการลง  
และลกูคา้ขอยกเลกิพืน้ท่ีเช่าและไปลงทนุในพืน้ท่ีเช่าช่วงแทน 

 

รายการ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดค้า่เชา่จากอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 16.66  32.15  16.88  34.67  0.22  1.34  
รายไดค้า่เชา่จากอสงัหารมิทรพัย ์ 28.37  54.74  24.82  50.97  (3.54) (12.49)  
รายไดค้า่เชา่อปุกรณ ์ 6.79  13.10  7.00  14.36  0.21  3.03  
รายได้จากการเช่ารวม 51.81  100.00  48.70 100.00  (3.11) (6.01)  
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14.2.5 ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
เนื่องจาก STARK ใชโ้ลหะประเภททองแดงและอลมูิเนียมเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตสายไฟฟ้า ซึ่งมีมูลค่าสงู  

และตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ สง่ผลให้ STARK ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนจากการน าเขา้วตัถดุิบ
ประเภทดงักลา่ว  

ทั้งนี ้STARK มีการก าหนดราคาขายสินค้าใหส้อดคลอ้งกับตน้ทุนโลหะของ  STARK อีกทั้ง STARK มีรายได ้
จากการขายสินคา้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
(Natural Hedge) ได้อีกทางหนึ่ง  แต่เนื่องจากการขายภายนอกประเทศยังมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับการขาย
ภายในประเทศ ดงันัน้ STARK จึงไดม้ีการปอ้งกนัและลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราก าไรแลกเปลีย่นเพิ่มเติม  

โดยใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ทั้งนี ้
ในงวดปี 2560 ถึงปี 2562 STARK มีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการบริหารความเสี่ยงดงักล่าว 
เทา่กบั 91.73 ลา้นบาท 72.11 ลา้นบาท และ 151.97 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
14.2.6 ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบีย้รบั ในงวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 17.92 ลา้นบาท 71.14 ลา้นบาท และ 68.87 ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยดอกเบีย้รบัสว่นใหญ่มาจากการใหกู้ย้ืมระยะสัน้และระยะยาวแก่บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซึ่งเป็นการใหค้วามช่วยเหลอืทาง
การเงินเพื่อเป็นเงินทนุในการขยายธุรกิจและเงินทนุหมนุเวียน และมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้อา้งอิงอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืม
จากสถาบันการเงิน (โปรดพิจารณาเง่ือนไขและรายละเอียดสญัญากูย้ืมเพิ่มเติม ในส่วนที่ 2.3.6 รายการระหว่างกัน)  
ทั้งนี ้ STARK เรียกช าระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี ้ยค้างรับที่ เ ก่ียวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 2562 
สง่ผลใหด้อกเบีย้รบัมีแนวโนม้ลดลงในอนาคต 
 
14.2.7 รายได้อื่น 

รายไดอ้ื่นของ STARK เป็นรายไดท้ี่ไม่ใช่รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจหลกัของ STARK คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.08 
ถึง 0.09 ส  าหรบังวดการด าเนินงานปี 2560 – 2562 โดยมีมลูคา่เท่ากบั 7.72 ลา้นบาท 9.77 ลา้นบาท และ 10.19 ลา้นบาท 
ตามล าดบั    

 
14.2.8 ก าไรขั้นตน้ 
 ก าไรขั้นต้นในงวดปี 2561 ถึงปี 2562 เท่ากับ 1,489.34 ล้านบาท และ 1,426.20 ล้านบาท ตามล าดับ  
คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 12.56 รอ้ยละ 12.37 ตามล าดบั  

 ในงวดปี 2562 STARK มีก าไรขั้นต้นลดลง 63.14 ล้านบาทหรือคิดเ ป็นร้อยละ 4.24 จากงวดปี 2561 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรบุคคล รายได้จากการเช่า  
ส าหรบัปี 2562 ลดลงเนื่องจากลกูคา้ขอลดราคาคา่บรกิารลง และลกูคา้ขอยกเลกิพืน้ท่ีเช่าและไปลงทนุในพืน้ท่ีเช่าช่วงแทน 
                                                                                                                                 
14.2.9 ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่ายในการบริหาร ในงวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 437.15 ลา้นบาท 516.40 
ลา้นบาท และ 607.44 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายละเอียดของคา่ใชจ้่ายในการบรหิารสามารถสรุปได ้ดงันี ้
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ล้านบาท 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2560(2) 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใชจ้า่ยในการสนบัสนนุการขาย(1) 114.44   26.18  129.45 25.07 143.41 23.61 
คา่ใชจ้า่ยพนกังาน 143.45   32.82  148.12 28.68 157.76 25.97 
คา่ขนสง่ 84.69   19.37  95.53 18.50 115.39 19.00 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 76.16   17.42  61.35 11.88 90.67 14.93 
คา่บ ารุงรกัษา 24.55   5.61  25.86 5.01 25.35 4.17 
หนีส้งสยัจะสญู (20.42)  (4.67) 17.40 3.37 (12.63) (2.08) 
คา่เช่า 7.32   1.68  10.13 1.96 9.96 1.64 
คา่สาธารณปูโภค 3.02   0.69  3.47 0.67 4.44 0.73 
อื่นๆ 3.94   0.90  25.09 4.86 73.09 12.03 
รวมต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

437.15 100.00 516.40 100.00 607.44 100.00 

หมายเหต ุ 1. ค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนการขาย ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายพนักงานขาย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่ าเดินทาง และอ่ืน ๆ เช่น 
คา่โฆษณา คา่ที่ปรกึษา คา่โทรศพัท ์คา่ประกนัภยั คา่ใชจ้า่ยเลีย้งรบัรอง เป็นตน้ 

 2. ตามที่กลุ่มบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากัด (มหาชน) มีการจัดประเภทและการปรบัรายการใหม่ในปี 2562 ซึ่งมาตรฐาน 
การบัญชีก าหนดให้กิจการแสดงงบแสดงฐานะทางกา รเงิน ณ ต้นงวดของงวดก่อน ดังนั้น กลุ่มบริษัท สตาร์ค  
คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) จงึแสดงขอ้มลูปรบัปรุงยอ้นหลงังวดปี 2560 เฉพาะในสว่นของงบแสดงฐานะทางการเงินเทา่นัน้              

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารหลกัของ STARK ประกอบดว้ย คา่ใชจ้่ายในการสนบัสนนุการ
ขาย ค่าใชจ้่ายพนกังาน ค่าขนสง่ และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ โดยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 83.50 ถึงรอ้ยละ 95.79 ของตน้ทนุ 
ในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารรวมในงวดการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 ถึง 2562  

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่ายในการบริหารในปี 2562 เพิ่มขึน้ 91.04 ลา้นบาทหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 17.63 
จากงวดเดียวกันของปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปรบัปรุงดว้ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการปรบัโครงสรา้งตาม เช่น  
คา่ที่ปรกึษาทางการเงิน คา่ที่ปรกึษากฎหมาย เป็นตน้ จ านวนประมาณ 62.50 ลา้นบาท ซึง่คา่ใชจ้่ายดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้่าย
ที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวจากการปรบัโครงสรา้งครัง้นีเ้ทา่นัน้ 

 
14.2.10 ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ ภาษีเงนิได้ และค่าเสีอ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 
 ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้และค่าเสี่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ของ STARK ส  าหรบั 
งวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 1,302.50 ลา้นบาท และ 1,238.59 ลา้นบาท โดยคิดเป็นรอ้ยละ 10.85 และรอ้ยละ 10.53 
ของรายไดร้วม  
 ส าหรบัปี 2562 EBITDA ของ STARK ลดลงจากปี 2561 เป็นผลมาจากตน้ทุนการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบัจาก 
การรวมธุรกิจระหว่าง  TAH2 และ SMM ทั้งนี ้ เมื่อ พิจารณา EBITDA ของปี 2562 ตามงบการเงินรวมของ  TAH2  
โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบของตน้ทุนการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ พบว่าปี 2562 STARK มี EBITDA เท่ากับ 1,401.03 
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ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.91 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมปี 2562 เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่เท่ากับรอ้ยละ 7.57  
ของรายไดร้วม เนื่องจากการลดลงของอัตราส่วนต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม  
ของ STARK ตามที่ไดก้ลา่วไวใ้นสว่นก่อนหนา้ 
 
14.2.11 ต้นทุนทางการเงนิ  
 ตน้ทุนทางการเงินของ STARK ประกอบดว้ย ตน้ทุนทางการเงินจากการกูย้ืมเงินระยะสัน้และระยะยาว ต้นทุน 
ทางการเงินตามสญัญาเช่าการเงิน และตน้ทนุทางการเงินที่เกิดจากการซือ้วตัถดุิบประเภทโลหะตามสญัญาสั่งซือ้กบัคูค่า้ 
ที่ก าหนดเทอมการช าระหนี ้270 วัน และมีการคิดดอกเบีย้ในอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นเง่ือนไขทางการคา้ปกติกับคู่คา้  
ในอุตสาหกรรม โดยในงวดปี 2561 ถึงปี 2562 เท่ากับ 423.53 ลา้นบาท และ 487.41 ลา้นบาท คิดเป็น รอ้ยละ 3.53 
และรอ้ยละ 4.14 ของรายไดร้วมของ STARK ตามล าดบั 

ตน้ทุนทางการเงินในปี 2562 เพิ่มขึน้ 63.38 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.96 จากงวดเดียวกันของปี 2561 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากเพิ่มขึน้ของยอดขาย ส่งผลให้ยอดการสั่งซือ้วัตถุดิบประเภทโลหะจากคู่คา้มีจ านวนเพิ่มขึน้ 
จากปีก่อน และสง่ผลใหต้น้ทนุทางการเงินท่ีเกิดจากการซือ้วตัถดุิบประเภทโลหะเพิ่มขึน้ 

 
14.2.12 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้

 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดปี 2561 ถึงปี 2562 เท่ากบั 182.34 ลา้นบาท และ 145.37 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 
36.97 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 20.28 จากงวดเดียวกันของปี 2561 คิดเป็นอตัราการจ่ายภาษีที่แทจ้ริงรอ้ยละ 25.77 
และร้อยละ 36.07 ของก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ตามล าดับ เนื่องจากมีรายการใช้จ่ายบวกกลับในทางภาษี  
และการบวกกลบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  
 
14.2.13 ต้นทุนการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลับ  

เนื่องจากภายหลงัการรวมกิจการระหว่าง TAH2 และบริษัท สยามอินเตอรม์ลัติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“SMM”) 
และการด าเนินการตามแผนปรับโครงสรา้งแล้วเสร็จ TAH2 จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นของ SMM ในสัดส่วน 
รอ้ยละ 94.20 ของทุนที่ออกและช าระแลว้ และมีอ านาจควบคุม SMM ดังนั้นการรวมกิจการในครัง้นี ้จึงถือเป็นการ 
ซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover)  

ทัง้นี ้ภายหลงัการรวมธุรกิจ STARK จะมีตน้ทุนการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ครัง้เดียว 
ณ วนัที่เกิดการรวมธุรกิจ จ านวน 162.45 ลา้นบาท ในปี 2562 เนื่องจากตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 
พิจารณาการรวมธุรกิจในครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการซื ้อสถานะของบริษัทจดทะเบียน (Listing Status) ดังนั้น 
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนและสินทรพัย์สุทธิของ  SMM ถือเป็นค่าใช้จ่ายการซือ้สถานะของ 
บรษัิทจดทะเบียนของ STARK ซึง่ค  านวณดงันี ้

 
 
 
 
 
 



บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)                       

185 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
มลูคา่ยตุิธรรมของสิง่ตอบแทนที่โอนให้(1) 472.31 
สนิทรพัยส์ทุธิของ SMM  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 400.01 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 7.01 
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 1.92 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.15 
เงินฝากประจ าที่ติดภาระค า้ประกนั 12.00 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 0.19 
กลุม่สนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย – สทุธิ 350.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (167.77) 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น (7.78) 
เงินกูย้ืมระยะสัน้อื่น (22.40) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (39.70) 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น (0.37) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (223.40) 
ค่าใช้จ่ายการซือ้สถานะของบริษัทจดทะเบียน 162.45 

หมายเหต:ุ  (1) ค านวณจากจ านวนหุน้ของ TAH2 ที่จะตอ้งออก ในกรณีที่ตอ้งออกเพ่ือท าใหผู้ถื้อหุน้ของ SMM มีสว่นไดเ้สียในกิจการ
ที่ เกิดจากการรวมกันในสัดส่วนเดียวกันกับส่วนได้เสียที่เป็นผลจากการซื ้อธุรกิจแบบย้อนกลับ โดย ก าหนด 
มลูค่ายุติธรรมของ TAH2 เท่ากับ 10,258.42 ลา้นบาท ซึ่งอา้งอิงการจากการประเมินมลูค่ายุติธรรมจากรายงาน  
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดท าโดยบริษัท แอ๊ดวานซ ์แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส จ ากัด ซึ่งให้ความเห็นต่อ  
ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการท ารายการตามแผนการปรบัโครงสรา้งกิจการของ SMM เม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 2562 

 (2) ค านวณจากมลูค่าสินทรพัยส์ุทธิของ SMM ภายหลังการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยส าหรบัรบัโอนธุรกิจเดิม 
และการออกหุน้เพ่ิมทนุตามแผนปรบัโครงสรา้งของ SMM 

 

14.2.14 ก าไรสุทธิจากงบการเงนิรวม 
 ก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมในงวดปี 2561 ถึงปี 2562 เท่ากับ 525.17 ลา้นบาท และ 241.82 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราก าไรสทุธิเทา่กบัรอ้ยละ 4.37 และรอ้ยละ 2.06 ของรายไดร้วม ตามล าดบั 
 ทั้งนี ้จากกรณีการรวมธุรกิจของ STARK ส่งผลให้ STARK มีต้นทุนจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ ซึ่งเป็น
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ครัง้เดียว ณ วนัที่เกิดการรวมธุรกิจ จ านวน 162.45 ลา้นบาท ซึ่งบนัทึกเป็นตน้ทุนในงบก าไรขาดทนุปี 
2562 และผลขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ จ านวน 15.78 ลา้นบาท สง่ผลใหก้ าไรสทุธิของ STARK ส  าหรบัปี 
2562 ลดลงจากจ านวน 178.23 ลา้นบาท  
 การเขา้ท าธุรกรรมการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบัของ STARK ในครัง้นี ้ยงัสง่ผลให ้STARK มีค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ครัง้
เดียวซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานตามปกติของ  STARK จ านวน 62.50 ลา้นบาท โดยช าระในปี 2562 ทั้งจ านวน 
ซึ่งประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายคา่ที่ปรกึษาการเงิน ค่าตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม
ดังกล่าว ทัง้นี ้หากพิจารณาก าไรสุทธิตามปกติ (Normalized Net Profit) โดยบวกกลบัค่าใชจ้่ายครัง้เดียวดงัที่กล่าวไป
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ขา้งตน้ STARK จะมีก าไรสุทธิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 482.55 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ
เทา่กบัรอ้ยละ 4.10 
 
14.3 ฐานะทางการเงนิ 

ค าอธิบายฐานะทางการเงินนี ้เป็นค าอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวม 
ฉบบัตรวจสอบของ STARK ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ส  าหรบัขอ้มูลฐานะทางการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
14.3.1 สินทรัพย ์

สนิทรพัยร์วม ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 และ เทา่กบั 11,811.90 ลา้นบาท 13,780.62 ลา้นบาท และ 12,654.69 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสินทรพัยห์ลกั ประกอบดว้ย ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มุนเวียนอื่น สินคา้คงเหลือ ที่ดิน อาคาร  
และอปุกรณ ์และค่าความนิยม คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 83.79 ถึงรอ้ยละ 85.39 ของสินทรพัยร์วม ณ สิน้งวดปี 2560 – 2562 
เทา่กบั 10,805.48 ลา้นบาท  

สินทรัพย์รวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ ้น  1,968.73 ล้านบาท หรือคิดเ ป็นร้อยละ 16.67 จาก  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น จ านวน 984.73 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 25.04 และสินคา้คงเหลือ จ านวน 645.87 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 23.81 ซึ่งการเพิ่มขึน้ดงักล่าว 
เป็นเพิ่มขึน้จากการด าเนินงานปกติ สอดคลอ้งกบัการเติบโตของรายไดข้อง STARK อีกทัง้ STARK ไดม้ีการลงทนุเครือ่งจกัร
และสินทรพัยถ์าวรเพิ่มเติมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานและรองรบัการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ส่งผลใหท้ี่ดิน อาคาร  
และอุปกรณ์ – สุทธิ ของ STARK ณ สิน้ปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 213.57 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.84 ของมูลค่า 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์– สทุธิ ของ STARK ณ สิน้ปี 2560 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ลดลง  1,125.93 ล้านบาท หรือคิด เ ป็นร้อยละ  8.17 จาก  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน 1,070.05 
ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 94.41 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
14.3.2 สินทรัพยห์มุนเวียน 
 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2562 เท่ากับ 655.11 ลา้นบาท และ 1,431.14  
ลา้นบาท ตามล าดบั  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ 776.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
118.46 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั
จ านวน 1,053.05 ลา้นบาท และอีกสว่นหนึ่งจากเงินสดคงเหลือใน STARK จึงท าใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
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 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2562 เท่ากับ 3,932.81 ล้านบาท 4,917.54  

ลา้นบาท และ 3,464.59 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยประกอบด้วย ลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น ดอกเบีย้ค้างรับ  
คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ เป็นตน้ ซึง่สามารถสรุปได ้ดงันี ้

รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหนีก้ารค้า       

  ลกูหนีก้ารคา้ - บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,187.10   24.14   13.99   0.40   (1,173.11)  (98.82) 

  ลกูหนีก้ารคา้ - บรษัิทอื่น  3,566.74   72.53   3,134.07   90.46   (432.67)  (12.13) 

  หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (391.50)  (7.96)  (378.86)  (10.94)  12.63   (3.23) 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ  4,362.34   88.71   2,769.20   79.93   (1,593.14)  (36.52) 

ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น – บริษัทอื่น       

  ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 84.52  1.72  95.18  2.75   10.67   12.62  

  ดอกเบีย้คา้งรบั 193.85  3.94  250.49  7.23   56.64   29.22  

  คา่ใชจ้่ายจา่ยลว่งหนา้ 39.60  0.81  72.81  2.10   33.21   83.87  

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอืน่ - บริษัทอืน่ 317.96  6.47  418.48  12.08   100.52   31.61  

ลกูหนีห้มนุเวยีนอื่น - บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง  46.81   0.95   11.07   0.32   (35.74)  (76.35) 

รายไดค้า้งรบั  190.43   3.87   265.84   7.67   75.41   39.60  

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น  

 4,917.54   100.00   3,464.59   100.00   (1,452.95)  (29.55) 

   
ลูกหนี ้การค้าสุทธิ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ลดลง 1,452.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.55 จาก  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการได้รับช าระหนีจ้ากลูกหนีค้งค้างตรงตามก าหนดช าระ ทั้งนี ้ 
ส าหรบัการลดลงของลกูหนีก้ารคา้บริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั จ านวน 1,173.11 ลา้นบาท มีสาเหตมุาจากการที่กลุม่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอร์เทค จ ากัด (“TCI”) ได้ขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ ซึ่ง ไม่เก่ียวข้องกันกับ  STARK  
ส่งผลให ้TCI ไม่จัดเป็นบริษัทที่เก่ียวขอ้ง และส าหรบัลกูหนีก้ารคา้คงคา้ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จะถูกจัดประเภท 
เป็นลกูหนีก้ารคา้ – บรษัิทอื่นทัง้จ านวน (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นรายการระหวา่งกนั) 

STARK มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2562 เท่ากับ 391.50 ลา้นบาท และ 378.86  
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะประมาณการโดยพิจารณาฐานะของลกูหนีแ้ต่ละรายที่คาดว่า  
จะเรยีกเก็บไมไ่ดโ้ดยอาศยัประสบการณใ์นการเรยีกเก็บหนีข้อง STARK  

 
ทั้งนี ้ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ สามารถแบ่งประเภทตามระยะเวลาที่ค้างช าระได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดด้งันี ้
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รายการ 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้(ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ  3,002.31   63.16   2,289.26   72.72   (713.05)  (23.75) 

เกินก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือน  775.91   16.32   376.47   11.96   (399.44)  (51.48) 

เกินก าหนดช าระมากกวา่ 3 เดือนแตไ่มเ่กิน 
6 เดือน 

 242.08   5.09   102.14   3.24   (139.94)  (57.81) 

เกินก าหนดช าระมากกว่า 6 เดือนแตไ่มเ่กิน 
12 เดือน 

 367.46   7.73   7.11   0.23   (360.35)  (98.06) 

เกินก าหนดช าระมากกวา่12 เดือน  366.08   7.70   373.09   11.85   7.01   1.91  

รวมลูกหนีก้ารค้า  4,753.84   100.00   3,148.07   100.00  (1,605.77)  (33.78) 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (391.50)  (8.24)  (378.86)  (12.03)  (12.63)  (3.23) 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ  4,362.34   91.76   2,769.20   87.97  (1,593.14)  (36.52) 

 
ลกูหนีห้มุนเวียนอื่นของ STARK ประกอบดว้ยลกูหนีห้มุนเวียนอื่น ดอกเบีย้คา้งรบั และค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  

ทัง้บริษัทอื่นและบริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น – บริษัทอื่น เท่ากับ 105.14  
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 35.96 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 51.99 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่เท่ากับ 69.18 ลา้นบาท  
โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีห้มนุเวียนอื่นและค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัภาษีจ่าย จากการเพิ่มขึน้
ของรายไดจ้ากการขายและผลการด าเนินงานของ STARK ส  าหรบัปี 2561 

 ลกูหนีห้มุนเวียนอื่น – บริษัทอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ 10.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.62  
จาก ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของภาษีซือ้ที่รอขอคืนจากการซือ้วัตถุดิบมา  
เพื่อผลติสนิคา้รองรบัยอดขายที่เติบโตขึน้ของ STARK  

ในส่วนของรายการลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น – บริษัทที่เ ก่ียวข้อง ประกอบด้วย ลูกหนีก้ารค้า 
จากการขายเหล็กและลูกหนีห้มุนเวียนอื่นจากการขายเศษสายไฟฟ้าและวัสดุอื่น และรายการค่าเช่าคงคา้ง เป็นตน้  
ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นรายการระหวา่งกนั 

 
 สินค้าคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือของ STARK ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2562 เท่ากับ 3,358.72 ลา้นบาท และ 3,671.42 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยสนิคา้คงเหลอืแตล่ะประเภทสามารถสรุปได ้ดงันี ้
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รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถดุิบ  831.22   24.75   1,152.87   31.40   321.66   38.70  

สนิคา้ระหวา่งผลติ  821.12   24.45   842.20   22.94   21.07   2.57  

สนิคา้ส าเรจ็รูป  1,303.62   38.81   1,496.46   40.76   192.84   14.79  

อะไหลแ่ละวสัดโุรงงาน  94.63   2.82   92.97   2.53   (1.66)  (1.75) 

สนิคา้ส าเรจ็รูประหวา่งทาง  15.24   0.45   18.13   0.49   2.90   19.01  

วตัถดุิบและอะไหลร่ะหวา่งทาง  322.20   9.59   92.61   2.52   (229.59)  (71.26) 

รวมสินค้าคงเหลือ  3,388.03   100.87   3,695.24   100.65   307.21   9.07  

หกั คา่เผ่ือการขาดทนุจากสนิคา้เคลือ่นไหว
ชา้ 

 (29.30)  (0.87)  (23.82)  (0.65)  (5.48)  (18.70) 

รวมสินค้าคงเหลือ – สุทธิ  3,358.72   100.00   3,671.42   100.00   312.69   9.31  

  สินค้าคงเหลือ  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ ้น  307.21 ล้านบาท หรือคิด เ ป็นร้อยละ 9.07 จาก  
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของวัตถุดิบและวัตถุดิบและอะไหล่ระหว่างทาง  
ที ่STARK  สั่งซือ้เพื่อรองรบัการผลติตามแผนการขายและการผลติที่จะเกิดขึน้ในอนาคตของ STARK  
 STARK มีการตัง้ค่าเผ่ือการขาดทนุจากสินคา้คงเหลือ ส าหรบัสินคา้เก่า ลา้สมยั เคลื่อนไหวชา้ หรือเสื่อมคณุภาพ 
โดย ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2562 คา่เผ่ือการขาดทนุจากสนิคา้คงเหลอืดงักลา่ว มีมลูคา่เทา่กบั 29.30 ลา้นบาท และ 23.82 
ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น ประกอบดว้ย ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน ภาษีมูลค่าเพิ่มยงัไม่ก าหนดช าระ และภาษีหกั ณ  
ที่จ่ายจ่ายลว่งหนา้ เป็นตน้ ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 43.83 ลา้นบาท 68.40 ลา้นบาท และ 100.77 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้ 24.57 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 56.07 จาก  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาษีซือ้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระเพิ่มขึน้ สอดคลอ้งกับการเพิ่มขึน้ 
ตน้ทนุขายและคา่ใชจ้่ายในการจดัจ าหนา่ยและบรหิารที่เพิ่มขึน้ตามยอดขายที่เติบโตขึน้ในปี 2561  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ 32.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 47.32 จาก  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของภาษีซือ้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระเพิ่มขึน้ สอดคลอ้ง  
กบัการเพิ่มขึน้ตน้ทนุขายและคา่ใชจ้่ายในการจดัจ าหนา่ยและบรหิารที่เพิ่มขึน้ตามยอดขายที่เติบโตขึน้  

 
 เงนิให้กู้ยมืแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

STARK มีเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้และระยะยาวแก่บริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั ซึ่งเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินเพื่อ
เป็นเงินทนุในการขยายธุรกิจและเงินทนุหมนุเวียนแก่บริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั ทัง้นี ้ยอดเงินใหกู้ย้ืมคงเหลือ ณ สิน้งวดปี 2560 
ถึงปี 2562 เท่ากับ 1,097.97 ลา้นบาท 1,133.42 ลา้นบาท และ 93.37 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อโดยเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัท 
ที่เก่ียวขอ้งกนัดงักลา่วอยูใ่นรูปแบบของตั๋วสญัญาใชเ้งิน มีก าหนดจ่ายคืนเมือ่ทวงถาม และมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินกู้
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โดยอา้งอิงจากตน้ทุนการกู้ยืมของบริษัท ณ วันที่ใหกู้้ยืม (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่ วนรายการระหว่างกัน)  
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 STARK ไดเ้รยีกช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวดงักลา่วจากบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งทัง้จ านวนแลว้ 

 
14.3.3 สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 

เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ติดภาระค า้ประกัน  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 STARK มีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั 
จ านวน 39.07 ลา้นบาท โดยเป็นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกันเพื่อใหธ้นาคารออกหนงัสือ  
ค า้ประกันเพื่อการท าสญัญา Letter of Credit (L/C) ของ STARK จ านวน 37.00 ลา้นบาท (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเรือ่งภาระผกูพนัและการค า้ประกนั ของเอกสารสว่นนี)้ 

 
 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 บริษัทย่อยของ STARK ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษัท ไทย คอปเปอร ์ร็อด จ ากัด (“TCR”) ในสดัส่วนรวมรอ้ยละ 25.00 
(ลงทุนผ่าน PDITL ในสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 และผ่าน PDTL Trading ในสดัส่วนรอ้ยละ 5.00) TCR เป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลอมทองแดง โดย ณ สิน้งวดปี 2560 – 2562 STARK มีเ งินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่าว 
เท่ากบั 62.63 ลา้นบาท 65.20 ลา้นบาท และ 64.70 ลา้นบาท ตามล าดบั และในระหว่างปี 2560 -2562 STARK ไดร้บัเงิน
ปันผลจากบรษัิทรว่มดงักลา่ว จ านวน 7.50 ลา้นบาท 2.50 ลา้นบาท และ 3.75 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 STARK มีเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษัทรว่มดงักล่าว เท่ากับ 64.70 ลา้นบาท 
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 0.50 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจากส่วนแบ่งก าไรที่  STARK ได้รับจาก 
การลงทนุ 

 
การจ าน าหุ้นในบริษัทยอ่ย  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 TAH2 มีการจ าน าหุน้ของ TAH2 และบริษัทย่อย จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอร์เนชั่ นแนล ( ไทยแลนด์)  จ ากัด  ( “PDITL” )  และบริ ษัท พีดีทีแอล เทรดดิ ้ง  จ ากัด  ( “PDTL Trading”)  
เพื่อเป็นหลกัประกันตามสญัญากูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน วงเงิน 2,400 ลา้นบาท (โปรดพิจารณารายละเอียด  
ของสญัญาเงินกูย้ืมเพิ่มเติมในสว่นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน) 
  
 เงนิจ่ายล่วงหน้าส าหรับการซือ้สินทรัพยถ์าวร 

เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับการซือ้สินทรัพย์ถาวรของ  STARK สอดคล้องกับแผนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  
ไดแ้ก่ เครื่องจกัรเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตรองรบัการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และสินทรพัยถ์าวรอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานและลดคา่ใชจ้่ายของ STARK ในอนาคต เป็นตน้ ทัง้นี ้ณ สิน้งวด ปี 2560 - 2562 STARK มีเงินจ่ายลว่งหนา้
ส าหรบัการซือ้สนิทรพัยถ์าวร เทา่กบั 27.83 ลา้นบาท 23.95 ลา้นบาท และ 83.27 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 STARK มีเงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับการซือ้สินทรัพย์ถาวร เท่ากับ 83.27 ลา้นบาท  
เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 59.32 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจากการติดตัง้เครื่องจักรเพื่อเพิ่มก าลงั 
การผลติที่ STARK  
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 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 2,171.05 ล้านบาท 2,384.63 ล้านบาท  

และ 2,603.58 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ที่ดิน  549.25   25.30   549.25   23.03   627.04   24.08  

สว่นปรบัปรุงที่ดิน  20.61   0.95   25.92   1.09   25.49   0.98  

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร  249.88   11.51   244.90   10.27   307.22   11.80  

โกดงั  46.06   2.12   42.91   1.80   39.39   1.51  

เครือ่งจกัรและอปุกรณโ์รงงาน  1,140.23   52.52   1,147.50   48.12   1,040.02   39.95  

ยานพาหนะ  7.31   0.34   15.95   0.67   12.45   0.48  

เครอืตกแตง่ ตดิตัง้ และเครือ่งใชส้  านกังาน  15.52   0.71   9.25   0.39   11.63   0.45  

สนิทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้  142.20   6.55   348.94   14.63   540.34   20.75  

รวม  2,171.05   100.00   2,384.63   100.00   2,603.58   100.00  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ 213.57 ล้านบาท 
และ  218.95 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.84 จาก และรอ้ยละ 9.18 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลงทุน
เครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และการติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อ  
เป็นการประหยดัพลงังานและลดคา่ใชจ้่ายของ STARK ในระยะยาว 

 
 ค่าความนิยม  
 STARK มีค่าความนิยมเกิดจากการเข้าซือ้หุ้นของ  PDITL จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 
ส่งผลใหม้ีค่าความนิยมเกิดขึน้ จ านวน 893.47 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.56 รอ้ยละ 6.48 และรอ้ยละ 7.06  
ของสินทรัพย์ตามล าดับ  ทั้งนี ้ STARK มีนโยบายในการประเมินด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี   
โดยในปี  2560 –  2562 ไม่พบข้อบ่ ง ชี ้การด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว  เนื่ อ งจาก STARK มี ก า ไรจาก 
การด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่องทกุปี 
 
 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่น 

 สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนของ STARK ไดแ้ก่ ซอฟแวรค์อมพิวเตอร ์ที่ STARK ด าเนินการติดตัง้ในช่วงปี 2558 ที่ราคาทนุ 
71.32 ล้านบาท และในระหว่างปี 2560 – 2562 และท าการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกปีด้วยวิธีเส้นตรง 
เ ป็นระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี  ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุท ธิ  ณ สิ ้นงวดปี  2560 ถึ ง ปี  2562 และ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีมลูคา่เทา่กบั 27.19 ลา้นบาท 20.27 ลา้นบาท และ 13.66 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น ประกอบดว้ย เงินมดัจ าถาวรส าหรบัอปุกรณท์ี่ใชใ้นกระบวนการผลิตของ STARK เช่น 

ถังไนโตรเจน เป็นตน้ และภาษีซือ้ส  าหรบัสินทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงิน เป็นตน้ ทัง้นี ้ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562  
เทา่กบั 12.44 ลา้นบาท 11.85 ลา้นบาท และ 14.08 ลา้นบาท ตามล าดบั 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 0.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.79 จาก  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตจุากการจ่ายช าระภาษีซือ้ส  าหรบัสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงิน ปกติของบรษัิท  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจ านวน 2.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
18.84 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากเงินประกันด าเนินงานเพิ่มขึน้ 2.80 ลบ. ท าใหส้ินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึน้ 

 
14.4 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

14.4.1 หนี้สิน 
หนีส้ินรวม ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 10,094.41 ลา้นบาท 11,962.98 ลา้นบาท และ 10,341.33  

ล้านบาท ตามล าดับ โดยหนีส้ินรวมส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมจาก 
สถาบนัการเงินและบรษัิทและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้  

 
 เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิ 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 1,106.44 ลา้นบาท 471.30 ลา้นบาท 
และ 1,706.30 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินดงักล่าวอยู่ในรูปแบบของตั๋วสญัญาใชเ้งิน  
ที่มีอัตราดอกเบีย้ วันครบก าหนดช าระและหลกัประกันหลากหลายตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด โดยสามารถแสดง
รายละเอียดไดด้งันี ้ 

 
รายละเอียดตั๋วสญัญาใชเ้งิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
วันครบ 

ก าหนดช าระ 
อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน 

เงือ่นไขการด ารง
อัตราส่วนทาง

การเงนิ 
1. 188.18 6 กมุภาพนัธ ์2561 MLR – 1.00 - หุน้ของบรษิัทย่อยแหง่หนึ่ง  

- ค า้ประกนัโดยบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัแหง่หนึ่ง
และกรรมการของ TAH2 

ไม่มี 

2. 56.26 26 กมุภาพนัธ ์2561 MLR – 1.00 - หุน้ของบรษิัทย่อยแหง่หนึ่ง  
- ค า้ประกนัโดยกรรมการของ TAH2 

ไม่มี 

3. 47.53 26 มีนาคม 2561 MLR – 1.00 - หุน้ของบรษิัทย่อยแหง่หนึ่ง  
- ค า้ประกนัโดยบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัแหง่หนึ่ง
และกรรมการของ TAH2 

ไม่มี 

4. 160.00 20 กมุภาพนัธ ์2561 MLR – 1.25 - ค า้ประกนัโดยกรรมการของ TAH2 IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เท่า 



บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)                       

193 

 
วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
วันครบ 

ก าหนดช าระ 
อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน 

เงือ่นไขการด ารง
อัตราส่วนทาง

การเงนิ 
DSCR ไม่ต  ่ากว่า 
1.10 เทา่ 

5. 40.00 2 มีนาคม 2561 MLR – 1.25 - ค า้ประกนัโดยกรรมการของ TAH2 IBD-to-Equity  
ไม่เกิน 1.50 เท่า 
DSCR ไม่ต  ่ากว่า 
1.10 เทา่ 

6. 400.00 8 มีนาคม 2561 MLR – 1.25 - ท่ีดนิสิ่งปลูกสรา้งและเครื่องจกัรของบรษิัท
ย่อยแหง่หนึ่ง 

- หุน้ของบรษิัทย่อย 2 แหง่ 
- ค า้ประกนัโดยบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัแหง่หนึ่ง
และกรรมการของ TAH2 

IBD-to-Equity 
ไม่เกิน 1.50 เท่า 
DSCR ไม่ต  ่ากว่า 
1.10 เทา่ 

7. 210.00 24 มกราคม 2561 4.25 – 5.25 - โฉนดท่ีดินของบรษิัทย่อยแหง่หนึ่ง 
- ค า้ประกนัโดยผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทย่อย
แหง่หนึ่ง 

DSCR ไม่ต  ่ากว่า 
1.10 เท่า 

 
รายละเอียดตั๋วสญัญาใชเ้งิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 
วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
วันครบ 

ก าหนดช าระ 
อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน 

เงือ่นไขการด ารง
อัตราส่วนทาง

การเงนิ 
1. 200.00 1 มีนาคม 2562 MLR – 1.25 - ท่ีดนิสิ่งปลูกสรา้งและเครื่องจกัร 

- หุน้ของ TAH2 และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัแหง่
หนึ่งท่ีถือหุน้โดยบรษิัทผูถื้อหุน้ใหญ่ 

- ค า้ประกนัโดยบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัแหง่หนึ่ง
และกรรมการของ TAH2 

IBD-to-Equity  
ไม่เกิน 1.50 เท่า 
DSCR ไม่ต  ่ากว่า 
1.10 เทา่ 

2. 268.00 25 กมุภาพนัธ ์2562 4.25 - 5.25 - โฉนดท่ีดินของบรษิัทย่อยแหง่หนึ่ง 
- ค า้ประกนัโดยผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทย่อย

แหง่หนึ่ง 

DSCR ไม่ต  ่ากว่า 
1.10 เท่า 
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รายละเอียดตั๋วสญัญาใชเ้งิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

วงเงนิ 
(ล้านบาท) 

วันครบ 
ก าหนดช าระ 

อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน 
เงือ่นไขการด ารง
อัตราส่วนทาง

การเงนิ 
1. 200.00 22 พฤษภาคม 2563 MLR -1.25 - ที่ดิน สิ่งปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของบริษัท

ยอ่ยแห่งหนึ่ง 
- หุน้ของบรษัิทย่อย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่เกิน 
1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 1.10 
เทา่ 

2. 200.00 30 เมษายน 2563 4.5 - ไมมี่ ไมมี่ 
3. 160.00 18 มีนาคม 2563 MLR -1.25 - ที่ดิน สิ่งปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของบริษัท

ยอ่ยแห่งหนึ่ง 
- หุน้ของบรษัิทย่อย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่เกิน 
1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 1.10 
เทา่ 

4. 40.00 21 เมษายน 2563 MLR -1.25 - ที่ดิน สิ่งปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของบริษัท
ยอ่ยแห่งหนึ่ง 

- หุน้ของบรษัิทย่อย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่เกิน 
1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 1.10 
เทา่ 

5. 124.53 25 มีนาคม 2563 MLR -1.25 - ไมมี่ ไมมี่ 
6. 37.61 20 พฤษภาคม 2563 MLR -1.25 - ไมมี่ ไมมี่ 
7. 122.30 17 เมษายน 2563 MLR -1.25 - ที่ดิน สิ่งปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของบริษัท

ยอ่ยแห่งหนึ่ง 
- หุน้ของบรษัิทย่อย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่เกิน 
1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 1.10 
เทา่ 

8. 258.92 20 เมษายน 2563 MLR -1.25 - ที่ดิน สิ่งปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของบริษัท
ยอ่ยแห่งหนึ่ง 

- หุน้ของบรษัิทย่อย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่เกิน 
1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 1.10 
เทา่ 

9. 40.41 27 เมษายน 2563 MLR -1.25 - ที่ดิน สิ่งปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของบริษัท
ยอ่ยแห่งหนึ่ง 

- หุน้ของบรษัิทย่อย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่เกิน 
1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 1.10 
เทา่ 

10. 20.57 30 เมษายน 2563 MLR -1.25 - ที่ดิน สิ่งปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของบริษัท
ยอ่ยแห่งหนึ่ง 

- หุน้ของบรษัิทย่อย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่เกิน 
1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 1.10 
เทา่ 

11. 40.86 30 เมษายน 2563 MLR – 1.25 - ที่ดิน สิ่งปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของบริษัท
ยอ่ยแห่งหนึ่ง  

- หุน้ของบรษัิทย่อยแห่งหนึ่ง  

IBD-to-Equity ไม่เกิน 
1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 1.10 
เทา่ 

12. 16.94 7 พฤษภาคม 2563 MLR – 1.25 - ที่ดิน สิ่งปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของบริษัท
ยอ่ยแห่งหนึ่ง  

IBD-to-Equity ไม่เกิน 
1.50 เทา่ 
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วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
วันครบ 

ก าหนดช าระ 
อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน 

เงือ่นไขการด ารง
อัตราส่วนทาง

การเงนิ 
- หุน้ของบรษัิทย่อยแห่งหนึ่ง DSCR ไมต่  ่ากวา่ 1.10 

เทา่ 
13. 400.40 24 มีนาคม 2563 3.50 - 4.25 - โฉนดที่ดินของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึ่ง 

- ค า้ประกนัโดยผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทย่อย
แหง่หนึ่ง 

DSCR ไมต่  ่ากวา่ 1.10 
เทา่ 

 
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่น ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 เทา่กบั 5,007.40 ลา้นบาท 6,474.82 ลา้นบาท 
และ 4,787.54 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่นสามารถสรุปได ้ดงันี ้

รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บริษัทอืน่       
  เจา้หนีก้ารคา้  5,812.26   89.77   4,322.70   90.29   (1,489.56)  (25.63) 

  เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น  132.53   2.05   56.02   1.17   (76.51)  (57.73) 

  เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น – กรมสรรพากร  6.68   0.10   5.31   0.11   (1.37)  (20.47) 

  ดอกเบีย้คา้งจ่าย  86.73   1.34   62.80   1.31   (23.93)  (27.60) 

  คา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย  195.39   3.02   181.11   3.78   (14.28)  (7.31) 

  รายไดร้บัลว่งหนา้  47.73   0.74   68.84   1.44   21.11   44.23  

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียน – บริษัทอืน่  6,281.31   97.01   4,696.77   98.10   (1,584.54)  (25.23) 

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั       

  เจา้หนีก้ารคา้  104.71   1.62   78.13   1.63   (26.58)  (25.38) 

  เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น  20.60   0.32   10.28   0.21   (10.32)  (50.08) 

  ดอกเบีย้คา้งจ่าย  65.51   1.01   -   -   (65.51) (100.00) 

  อื่นๆ  2.70   0.04   2.35   0.05   (0.35)  (12.99) 

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียน – บริษัทหรือ
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

 193.51   2.99   90.76   1.90   (102.75)  (53.10) 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น 

 6,474.82   100.00   4,787.54   100.00   (1,687.29)  (26.06) 

 
บรษัิทอื่น 
เจา้หนีก้ารคา้ ไดแ้ก่ เจา้หนีค้่าซือ้วตัถดุิบประเภทโลหะ เจา้หนีค้่าซือ้พลาสติก และเจา้หนีค้่าซือ้วสัดอุื่นๆ ส าหรบั

ผลิตสายไฟฟ้า เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 5,812.26 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 89.77  
ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอื่นรวม และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 4,322.70 ลา้นบาท  
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คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 90.29 ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มุนเวียนอื่นรวม ทัง้นีส้าเหตุของการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้  
เป็นผลมาจากการถึงรอบช าระของยอดสั่งซือ้วตัถุดิบประเภทโลหะในปี 2561 เนื่องจาก STARK ไดร้บัเทอมการคา้จาก 
คูค่า้จ านวน 270 วนั ซึง่ยาวกวา่เทอมการคา้ที่ STARK ไดร้บัจากการซือ้วตัถดุิบประเภทอื่น 

เจา้หนีห้มนุเวียนนอกเหนือจากเจา้หนีก้ารคา้ ประกอบดว้ย เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น ซึ่งเป็นการซือ้วตัถดุิบประเภทอื่น
กบัคูค่า้ที่นอกเหนือจากวตัถดุิบประเภทโลหะ การซือ้อะไหล ่ดอกเบีย้คา้งจ่าย คา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย รายไดร้บัลว่งหนา้ เป็นตน้ 
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีมลูคา่เทา่กบั 462.37 ลา้นบาท และ 368.76 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

 
บรษัิทหรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั 
STARK มีรายการเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นกบับริษัทหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั ซึ่งเป็นรายการดอกเบีย้

ค้างจ่ายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ จ ากัด ( “TAH”) รายการซือ้ล้อเหล็กจากบริษัท คอนเนคชั่น  
เลทด ์เซอรว์ิส จ ากดั (“CLS”) การใชบ้รกิารขนสง่ของบรษัิท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากดั (“MM”) การซือ้แผงโซลา่รบ์นหลงัคา
จากบริษัท อินดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น แอนด์เมนแทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) (“ICS”) เป็นต้น ทั้งนี ้  
รายการเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นกบับริษัทหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 26.58 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 25.38 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมากจากการจ่ายคืนเจา้หนีก้ารคา้
บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นรายการระหวา่งกนั 
 

เงนิกู้ยมืระยะสั้น  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกัน เป็นการรบัความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุน 

ในการขยายธุรกิจและเงินทนุหมนุเวียน โดยมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้เท่ากบั รอ้ยละ 4.00 และรอ้ยละ 6.25 ต่อปี อา้งอิง
จากอัตรา MLR ณ วันที่ท  าสัญญากู้ยืม ซึ่งเป็นอัตราที่อ้างอิงจากต้นทุนการกู้ยืมของผู้ให้กู้ (โปรดพิจารณาเง่ือนไข  
และรายละเอียดสญัญากูย้ืมเพิ่มเติม ในสว่นที่ 2.3.6 รายการระหว่างกนั) ทัง้นี ้ยอดเงินกูย้ืมระยะสัน้คงเหลือ ณ สิน้งวดปี 
2560 ถึงปี 2562 เทา่กบั 399.33 ลา้นบาท 444.33 ลา้นบาท และ 0.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 784.50 ล้านบาท 675.00 ล้านบาท  
และ 822.00 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

รูปแบบ
เงนิกู ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
อัตรา

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละ
ต่อปี) 

หลัก 
ทรัพย์
ค า้

ประกัน 

มูลค่า
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ดอกเบีย้ 
(ร้อยละ
ต่อปี) 

หลัก 
ทรัพย์
ค า้

ประกัน 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ดอกเบีย้ 
(ร้อยละ
ต่อปี) 

หลัก 
ทรัพย์
ค า้

ประกัน 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

ตั๋วแลกเงิน 4.6 – 6.25 ไม่ม ี 574.50 4.6 – 5.0 ไม่ม ี 420.00 4.6 – 5.0 ไม่ม ี 570.00 

หุน้กูไ้ม่
ดอ้ยสทิธิ 

  5.0 – 6.25 ไม่ม ี 210.00 6.0 
  

ไม่ม ี 255.00 
  

6.0 – 
6.50 

  

ไม่ม ี 252.00 

รวม 784.50 รวม 675.00 รวม 822.00 
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เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 109.50 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.96  
จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นผลมาจากจ่ายช าระคืนตั๋วแลกเงินเละหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิตามก าหนดระยะเวลา และ
เจ้าหนี ้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ ้น  147.00 ล้านบาท หรือคิดเ ป็นร้อยละ 21.78 จาก ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นผลมาจากการลงทุนเครื่องจักรเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานและรองรบัการเติบโตของธุรกิจ  
ในอนาคตของ STARKในระยะยาว 

 
ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลค้างจ่าย 
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2561 เท่ากบั 28.78 ลา้นบาท 48.94 ลา้นบาท และ 65.80 

ลา้นบาทตามล าดบัโดยภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่ายเกิดจากรายการภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัแตล่ะงวดการด าเนินงาน  
ที่ STARK คา้งจ่ายใหแ้ก่กรมสรรพากร ณ วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชี ทัง้นี ้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลคา้งจ่าย ณ สิน้ปี 2561 
เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 และภาษีเงินไดน้ิติบุคคลคา้งจ่าย ณ สิน้ปี 2562 เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2561 โดยเป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึน้ของยอดขายของ STARK สง่ผลใหม้ีภาระภาษีเงินไดน้ิติบคุคลเพิ่มสงูขึน้ 
 

หนี้สนิหมุนเวียนอืน่ 
หนีส้ินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง เป็นตน้ ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 STARK 

มีหนีส้ินหมุนเวียนอื่น เท่ากับ 7.31 ลา้นบาท 28.59 ลา้นบาท และ 9.78 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของหนีส้ิน
หมุนเวียนอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 21.28 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 291.11 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของยอดขายของ STARK ในปี 2561 และการจ่ายช าระค่าใชจ้่ายบริหารจัดการ 
(Management Fee) ระหวา่ง PDITL และ TAH2 สง่ผลให ้PDITL มีภาระภาษีหกั ณ ที่จ่าย ที่ตอ้งน าสง่จากรายการดงักลา่ว 
ซึง่เป็นรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดยีวและสง่ผลให ้PDITL มียอดหนีส้นิหมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แตกตา่งกบั 
ณ สิน้ปี 2560  

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวนเทา่กบั 9.78 ลา้นบาท ลดลง 18.81 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น
รอ้ยละ 65.79 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบดว้ยภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอน าส่งตามการด าเนินธุรกิจตามปกติ 
ของ STARK  
 

หนี้สนิไม่หมุนเวียนอืน่ 
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 26.18 ล้านบาท 24.00 ล้านบาท และ 21.96 

ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เป็นไปตามการด าเนินงานปกติของ STARK 
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 ลดลง 2.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.33 จาก  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 2.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.51 ไม่เปลี่ยนแปลง 
อยา่งมีนยัส าคญั 

 
เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 2,210.08 ล้านบาท 3,092.20  

ลา้นบาท และ 2,069.74 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายละเอียดเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถสรุปไดด้งันี ้
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รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงนิกู้ยมืระยะยาว       

สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี  475.09   21.50   2,616.86   84.63   481.27   23.25  

สว่นท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี  1,734.99   78.50   475.33   15.37   1,588.46   76.75  

รวมเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ  2,210.08   100.00   3,092.20   100.00   2,069.74   100.00  

เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้ 882.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.91 จาก 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการกูย้ืมเงินเพิ่มเติม จ านวน 1,184.60 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์
หลักเพื่อ Refinance จากเงินกู้ระยะสัน้มาเป็นระยะยาวเพื่อใช้ช าระหนีท้ี่  STARK มีกับบริษัทย่อย และเพื่อใช้ส  าหรบั 
การลงทนุซือ้แผงโซลา่รเ์พื่อติดตัง้บนหลงัคาตามแผนการลดคา่ใชจ้่ายในระยะยาว 

ทัง้นี ้ยอดเงินกู้ยืมระยะยาว ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,616.86 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2,141.77 ลา้นบาทจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตมุาจากการท่ีบรษัิทยอ่ยไมส่ามารถปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขการด ารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ก าหนดในสญัญาเงินกูไ้ด ้ส่งผลใหต้อ้งจัดประเภทเงินกูย้ืมระยะยาว
ทัง้หมดเป็นหนีส้ินหมุนเวียน ในส่วนที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 PDITL  
ไดร้บัหนังสือผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตามเง่ือนไขการด ารงอัตราส่วนทางการเงินส าหรบัเงินกู้ยืม ภายใตว้งเงินกู้ยืม 
2,400.00 ล้านบาท และ 1,050.00 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว จะถูกจัดประเภทตามปกติในการ 
จัดท างบการเงินส าหรับงวดการเงินถัดไป ทั้งนี ้ธนาคารจะพิจารณาผ่อนผันยกเวน้การปฏิบัติตามเง่ือนไขการด ารง  
อตัราสว่นทางการเงินส าหรบัเงินกูย้ืมเป็นรายไตรมาส  

เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ลดลง 1,022.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.07 จาก  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวตามก าหนดระยะเวลาในสญัญา  
ทัง้นีใ้นปี 2562 STARK ไมม่ีการกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มเติม  
 

หนี้สนิตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 
หนีส้ินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ สิน้งวดปี  2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 90.17 ล้านบาท 73.91 ล้านบาท  

และ 56.91 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายละเอียดหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงินสามารถสรุป ไดด้งันี ้

รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิตามสัญญาเช่าทางการเงนิ       
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี  16.26   18.03   17.00   23.00   17.77   31.23  
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี  73.91   81.97   56.91   77.00   39.13   68.77  
รวม  90.17   100.00   73.91   100.00   56.91   100.00  
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หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 16.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18.03 
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 17.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.00 
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการจ่ายช าระคืนหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินตามก าหนดการ 

 
เงนิกู้ยมืระยะยาวอื่น  
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 30.00 ลา้นบาท 215.00 ลา้นบาท และ 345.00  

ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายละเอียดเงินกูย้ืมระยะยาวอื่น สามารถสรุป ไดด้งันี ้

รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หุ้นกู้ไม่ดอ้ยสทิธิ       
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี  -     -     30.00   13.95   185.00   53.62  
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี  30.00   100.00   185.00   86.05   160.00   46.38  
รวม  30.00   100.00   215.00   100.00   345.00   100.00  

เงินกูย้ืมระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จะครบก าหนดช าระในเดอืน  
ธนัวาคม 2563 และเดือนตลุาคม 2564 ตามล าดบั 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้ 185 ล้านบาท จาก ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560  

โดยเป็นผลมาจาก STARK มีการออกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิเพื่อใชเ้ป็นแหลง่เงินทนุหมนุเวียนในปี 2561 ที่อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 
5.50 - 6.25 และมีก าหนดช าระคืนในปี 2563  

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ 130 ล้านบาท จาก ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561  
โดยเป็นผลมาจาก STARK มีการออกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิเพื่อใชเ้ป็นแหลง่เงินทนุหมนุเวียนในปี 2561 ที่อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 
5.50 - 6.75 และมีก าหนดช าระคืนในปี 2564 
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14.4.1 ภาระผูกพันและหนี้สนิทีอ่าจจะเกิดขึน้ 
ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 STARK มีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ ดงันี ้

 
 ส ารองผลประโยชนข์องพนักงาน 

STARK มี ส  า รองผลประโยชน์ของพนักงาน ณ สิ ้นงวดปี  2560 ถึ ง ปี  2562 เท่ ากับ  90.78 ล้านบาท  
113.70 ลา้นบาท และ 151.44 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
ภาระผูกพันและการค า้ประกัน  
1. ภาระผูกพัน 

 STARK มีภาระผูกพัน 2 ประเภท ได้แก่  ภาระผูกพันเ ก่ียวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน โดย  STARK  
ได้เข้าท าสัญญาเช่าพืน้ที่อาคารส านักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร และรถยนต์ และภาระผูกพันเก่ียวกับการซือ้วัตถุดิบ  
และเครือ่งจกัร โดยภาระผกูพนัดงักลา่วมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 
 (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561  

(ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562  

(ล้านบาท) 
1. สญัญาเชา่ด าเนินงาน    
ภายใน 1 ปี  13.25 11.68 15.59 
เกินกวา่ 1 ปี และไมเ่กิน 5 ปี 16.37 7.48 9.67 
รวม 29.62 19.16 25.26 
2. การซือ้วตัถดุิบและเครือ่งจกัร    
การซือ้วตัถดุิบ(1) 4,868.22 2,350.65 1,852.98 
การซือ้เครือ่งจกัร 128.86 152.93 450.08 
รวม 4,997.07 2,503.58 2,303.06 
รวมภาระผูกพัน 5,026.70 2,522.74 2,328.32 

หมายเหต ุ 1. รายการซือ้วัตถุดิบที่จัดเป็นภาระผูกพัน เป็นรายการซื ้อวัตถุดิบโลหะประเภททองแดงจากคู่คา้ โดยเป็นรายการที่ PDITL  
ออกใบสั่งซือ้และ Letter of Credit (L/C) แลว้แตย่งัไมไ่ดร้บัของ 

 

2. หนังสือค า้ประกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2562 STARK มีหนังสือค า้ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม 
ของบริษัทย่อย ซึ่ง เ ก่ียวข้องกันภาระผูกพันทางปฏิบัติตามปกติธุรกิจและการใช้ไฟฟ้าของบริษัทย่อยและอื่นๆ  
โดยสามารถสรุปรายละเอียด ไดด้งันี ้ 
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รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

บาท ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

รูปี
อินเดีย 

ดอลลาร ์
ฮ่องกง 

รูปี 
ศรีลังกา 

หนงัสอืค า้ประกนัเพื่อการท าสญัญา 
แบบไมม่ีหลกัประกนั 

572.40 2.16 3.47 - - 

หนงัสอืค า้ประกนัเพื่อการท าสญัญา 
แบบมีหลกัประกนั 

- - 63.21 - - 

หนงัสอืค า้ประกนัการใชไ้ฟฟา้และอื่น ๆ 231.35 0.23 - 7.00 - 
หนงัสอืค า้ประกนัเพื่อการใหบ้รกิาร 
แบบมีหลกัประกนั 

1.36 0.03 - - - 

 
 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

บาท ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

รูปี
อินเดีย 

ดอลลาร ์
ฮ่องกง 

รูปี 
ศรีลังกา 

หนงัสอืค า้ประกนัเพื่อการท าสญัญาแบบไมม่ี
หลกัประกนั 

1,272.48 1.72 3.47 - - 

หนงัสอืค า้ประกนัเพื่อการท าสญัญาแบบมี
หลกัประกนั 

- - 63.21 - - 

หนงัสอืค า้ประกนัการใชไ้ฟฟา้และอื่น ๆ 253.06 1.11 - 7.00 5.00 
หนงัสอืค า้ประกนัเพื่อการใหบ้รกิารแบบมี
หลกัประกนั 

0.61 0.03 - - - 

 

 
รายการ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562 

หนงัสอืค า้ประกนัเพื่อการท าสญัญา 
แบบไมม่ีหลกัประกนั 

621.26 1.97 3.47 - - 

หนงัสอืค า้ประกนัเพื่อการท าสญัญา 
แบบมีหลกัประกนั 

- - 63.21 - - 

หนงัสอืค า้ประกนัการใชไ้ฟฟา้และอื่น ๆ 459.17 0.05 - 7.00 1.30 
หนงัสอืค า้ประกนัเพื่อการใหบ้รกิาร 
แบบมีหลกัประกนั 

7.40 0.03    
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3. วงเงนิส าหรับเลตเตอรอ์อฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และการโอนเงนิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อย มีวงเงินส าหรับวงเงินส าหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท  
และการโอนเงินที่ยงัไม่ไดใ้ช ้จ านวน 4.70 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ และ 1,151.10 ลา้นบาท โดยมีหลกัประกันวงเงินดงักลา่ว  
ไดแ้ก่ ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้ง และเครือ่งจกัรของบรษัิทยอ่ย หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ และการค า้ประกนัโดยบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อย มีวงเงินดังกล่าว จ านวน 16.10 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ และ 306.48  
ลา้นบาท โดยมีหลกัทรพัยค์  า้ประกนัเช่นเดียวกบัวงเงินท่ียงัไมไ่ดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อย มีวงเงินดงักล่าว จ านวน 43.63 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ และ 3,126.03 
ลา้นบาท โดยมีหลกัทรพัยค์  า้ประกนัเช่นเดียวกบัวงเงินท่ียงัไมไ่ดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

4. วงเงนิสิน้เชื่อและการค า้ประกัน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินบตัรเครดิตน า้มนั เป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท ใชไ้ป 0.11 ลา้นบาท 
โดยบริษัทได้จดจ านองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดินพร้อมสิ่งปลูก และใช้หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย  
กรรมการ 2 ท่านของบริษัท เพื่อวางหลกัประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และค า้ประกันโดยกรรมการของบริษัท  
ในระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ยกเลิกวงเงินบัตรเครดิตน า้มัน และปลดจ านองหลักประกันและ 
การค า้ประกนัแลว้ 
 
14.4.2 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผูถื้อหุน้ ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 STARK มีสว่นของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 1,717.49 ลา้นบาท 1,817.64 
ลา้นบาท และ 2,313.37 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ ้น  100.15 ล้านบาท หรือคิดเ ป็นร้อยละ 5.83 จาก  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากก าไรสทุธิตามการด าเนินงานปกติ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ ้น 495.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.27 จาก  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากก าไรสทุธิตามการด าเนินงานปกติของ STARK และผลจากการรวมธรุกิจ 
จะส่งผลให ้STARK จะมีทุนจดทะเบียน จ านวน 14,049.56 ลา้นบาท และมีส่วนต ่ามูลค่าหุน้สามญัและส่วนปรบัปรุงทนุ 
จากการซื ้อธุร กิจแบบย้อนกลับ จ านวน 12,253.32 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ   
เทา่กบั 1,796.24 ลา้นบาท  

 
14.5 สภาพคลอ่ง 

STARK มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.95 เท่า 0.83 เท่า และ 1.07 เท่า ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 
ตามล าดบั 

 
14.5.1 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานในงวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 72.31 ลา้นบาท 907.05  
ลา้นบาท และ 676.10 ลา้นบาท ตามล าดบั  

STARK มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน ในงวดปี 2561 เท่ากับ 907.05 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 
ปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการด าเนินงานที่มีก าไรของ  STARK รวมทั้งมีรายการบวกกลับที่ ไม่ใช่เ งินสด 
เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย และสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในการด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ ในขณะที่  
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ความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนใกลเ้คียงกับปี 2560 ส่งผลให ้STARK มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 
เพิ่มสงูขึน้จากปีก่อนหนา้ 

STARK มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานปี 2562 เทา่กบั 676.10 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนั
ของปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายการซือ้สถานะของบริษัทจดทะเบียน ส่งผลให้  STARK มีกระแสเงินสด 
ลดลงขึน้  

 
14.5.2 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในงวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 295.04 ลา้นบาท 816.94 ลา้นบาท 
และ 620.13 ลา้นบาท ตามล าดบั 

STARK มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 295.04 ลา้นบาท ในงวดปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกั 
มาจากซือ้สินทรพัย์ถาวรและการซือ้เงินลงทุนใน  PDITL ส่งผลให้ STARK ถือหุ้นใน PDITL เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 84.29  
ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 89.00 ในปี 2560 และการใหกู้ย้ืมแก่บริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั (โปรดพิจารณาเง่ือนไขและรายละเอียด
สญัญากูย้ืมเพิ่มเติม ในสว่นท่ี 2.3.6 รายการระหวา่งกนั) 

STARK มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 816.94 ลา้นบาท ในงวดปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกั 
มาจากการลงทนุเครือ่งจกัรเพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานและรองรบัการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และการติดตัง้แผงโซลาร์
เพื่อเป็นการประหยดัพลงังานและลดคา่ใชจ้่ายของ STARK ในระยะยาว 

STARK มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 620.13 ลา้นบาท ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกั 
มาจากการจ่ายซือ้สินทรพัยถ์าวรเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการลงทนุในเครื่องจกัรใหม่ตามแผนการปรบัปรุงสายการผลิตและจัดอยู่  
ในสนิทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้ของ PDITL  
 
14.5.3 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในงวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 336.24 ลา้นบาท (35.25)  
ล้านบาท และ 720.07 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีสาเหตุมาจากการ  STARK ได้รับเงินสดจากการกู้ยืมเงินทั้งจาก 
สถาบันการเงิน บริษัทและบุคคลที่เ ก่ียวข้อง และจากแหล่งอื่น เช่น หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ เ ป็นต้น เพิ่มขึน้ เพื่อรองรับ 
การใชเ้งินตามแผนการลงทุน ไดแ้ก่ การลงทุนซือ้สินทรพัยถ์าวรประเภทเครื่องจักรเพื่อปรบัปรุงและเพิ่มก าลงัการผลิต  
การติดตัง้แผงโซลารเ์พื่อวตัถปุระสงคใ์นการประหยดัพลงังานและลดคา่ใชจ้่าย การลงทนุซือ้รถทดสอบระบบไฟฟา้เคลื่อนที่ 
เป็นตน้ และรองรบัการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมตามแผนการช าระเงินในแตล่ะงวดบญัชี  

ในปี 2561 STARK มีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 35.25 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการจ่าย 
ช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้บริษัทและบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามก าหนดการผ่อนช าระ 
ที่ระบใุนสญัญา 

ในปี 2562 STARK มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 720.07 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก 
การรบัจากการเพิ่มทนุ  
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14.6 การวิเคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิที่ส าคัญ 
14.6.1 อัตราส่วนสภาพคลอ่ง 

STARK มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.95 เท่า 0.83 เท่า และ 1.07 เท่า ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 
ตามล าดบั  

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลัก 
มาจากเงินกูย้ืมระยะยาวบางสว่น ภายใตว้งเงินกูย้ืม 2,400.00 ลา้นบาท และ 1,050.00 ลา้นบาท ของ STARK ถกูจดัเป็น
หนีส้ินหมุนเวียน เนื่องจากการที่บริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการด ารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ก าหนด  
ในสญัญาเงินกูไ้ด ้อย่างไรก็ตาม เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2561 STARK ไดร้บัหนงัสือผ่อนผนัยกเวน้การปฏิบตัิตามเง่ือนไข 
การด ารงอตัราส่วนทางการเงินส าหรบัเงินกู้ยืมดงักล่าว และจะถูกจัดประเภทตามปกติในการจัดท างบการเงินส าหรบั 
งวดการเงินถดัไป  

ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยปรับปรุงรายการหนีส้ินหมุนเวียน 
ส่วนวงเงิน 2,400.00 ลา้นบาทและ 1,050.00 ลา้นบาท กลับไปเป็นหนีส้ินไม่หมุนเวียนตามปกติ STARK จะมีอัตรา 
ส่วนสภาพคล่องในปี 2561 เท่ากับ 1.09 เท่า ซึ่งดีขึน้จากปี 2560 เนื่องจากผลการด าเนินงานที่เติบโตขึน้ของ  STARK 
ในช่วงปี 2561 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ใกลเ้คียงกบัอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
กรณีที่มีการปรบัปรุงรายการหนีส้ินหมุนเวียนส่วนวงเงิน 2,400.00 ลา้นบาท และ 1,050.00 ลา้นบาท กลบัไปเป็นหนีส้ิน 
ไมห่มนุเวียนตามปกติ ซึง่เป็นตามการด าเนินงานปกติของ STARK  
 STARK มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย เท่ากับ 146.32 วัน 149.34 วัน และ 108.19 ลา้นบาท ส าหรับงวดปี 2560  
ถึงปี 2562 ตามล าดับ ทั้งนี ้โดยปกติ STARK มีนโยบายในการเก็บหนี ้(Credit Term) ที่ให้แก่ลูกคา้ ประมาณ 90 วัน  
แต่ทัง้นี ้เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว STARK มีการขายสินคา้ใหแ้ก่บริษัทที่เก่ียวขอ้ง (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติม ในส่วนที่ 2.3.6 รายการระหว่างกัน) โดยมีระยะเวลาการช าระหนีเ้ท่ากับ 270 วนั จึงส่งผลใหร้ะยะเวลาเก็บหนี  ้
เฉลีย่ของ STARK เพิ่มขึน้จากระยะเวลาเก็บหนีป้กติ 

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยของ  STARK ส  าหรับงวดปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ ้นเล็กน้อย 
จากงวดเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเพิ่มขึน้ของลูกคา้รายย่อยจากการมุ่งเน้นขยายกลุ่มลูกคา้และ  
ช่องทางการจดัจ าหนา่ยของ STARK สอดคลอ้งกบัการเพิ่มขึน้ของยอดขายสนิคา้ประเภทนีใ้นปี 2561 

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยของ  STARK ส  าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปี 2561 
ซึง่ STARK มีการเปลีย่นแปลงนโยบายการเก็บหนี ้(Credit Term) จากปีก่อนหนา้เพื่อใหบ้รษัิทฯ มีสภาพคลอ่งดีขึน้  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ส  าหรับงวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 114.09 วัน 119.45 วัน และ 142.10 วัน 
ตามล าดบั ทัง้นี ้ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก STARK มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการผลิต โดยเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรอขาย (Made to Stock) เพื่อรองรบัความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้รายย่อย 
ในตลาดขนาดใหญ่ (Mass Market) อีกทั้งการเพิ่มขึน้ของระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เป็นผลมาจากการเพิ่ มขึน้ของ 
สนิคา้คงเหลอื อนัเป็นผลมาจากการผลติสนิคา้เพิ่มขึน้ เพื่อรองรบัการเติบโตของรายไดจ้ากการขายของ STARK  

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ ส  าหรบังวดปี 2560 ถึงปี 2562 เทา่กบั 216.76 วนั 224.88 วนั และ 170.60 วนั ตามล าดบั 
ทัง้นี ้ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย ในช่วงเวลาดงักล่าวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วและการ
เพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขาย ส่งผลให้ STARK มีการซือ้วตัถุดิบประเภททองแดงเพิ่มขึน้ในสดัส่วนที่สงู ซึ่งเป็นวตัถุดิบ 



บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)           
 

  205 

ที่มีระยะเวลาการช าระหนี ้(Credit Term) เท่ากบั 270 วนัยาวกว่าระยะเวลาช าระหนีท้ี่ STARK ไดร้บัจากคู่คา้ (Supplier) 
รายอื่น ในปี 2562 นัน้ เนื่องจากถึงรอบช าระของปี 2561 ท าใหร้ะยะเวลาช าระหนีล้ดลงเทา่กบั 170.60 วนั 

 
14.6.2 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

STARK มีอัตราก าไรสุทธิ ส  าหรับงวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 3.51 รอ้ยละ 4.37 และรอ้ยละ 2.06 
ตามล าดบั  

อตัราก าไรสทุธิของ STARK ส  าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2560 
โดยมีสาเหตหุลกัมาการท่ี STARK มีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ 

 อัตราก าไรสุทธิของ  STARK ส  าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2561  
โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนในการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ จ านวน 162.45 ล้านบาท หากพิจารณาก าไรสุทธิ 
จากการด าเนินงานของ STARK โดยไม่รวมตน้ทุนจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบัดังกล่าว พบว่า ในปี 2562 STARK  
มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 420.05 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 จ านวน 105.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.02  
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการปรับโครงสรา้งตาม เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน  
ค่าที่ปรกึษากฏหมาย เป็นตน้ จ านวนประมาณ 62.50 ลา้นบาท ซึ่งค่าใชจ้่ายดงักลา่วเป็นค่าใชจ้่ายที่เ กิดขึน้เพียงครัง้เดียว
จากการปรับโครงสรา้งครั้งนีเ้ท่านั้น และ วันที่ 15 สิงหาคม 2562  บริษัทได้มีการจ าหน่ายธุรกิจสื่อและมัลติมีเดีย 
และในปี 2562 บริ ษัทรับรู ้ผลขาดทุนจากการด าเนินการของธุร กิจดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ เ ก่ียวข้องต่างๆ  
ในการปรบัโครงสรา้ง รวมจ านวนประมาณ 204.35 ลา้นบาท 

ส าหรบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ส  าหรบังวดปี 2560 ถึงปี 2562 ของ STARK เทา่กบัรอ้ยละ 29.10 รอ้ยละ 29.71 
และรอ้ยละ 11.71 ตามล าดบั 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ  STARK ส  าหรับงวดปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ ้นจาก 
งวดเดียวกนัของปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาการท่ี STARK มีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ  STARK ส  าหรับงวดปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ลดลงจาก 
งวดเดียวกนัของปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุในการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั จ านวน 162.45 ลา้นบาท 

 
14.6.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ STARK ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 3.12 รอ้ยละ 4.10  
และรอ้ยละ 1.83 ตามล าดบั 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยข์อง STARK ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
โดยมีสาเหตหุลกัมาการท่ี STARK มีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยข์อง STARK ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุในการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั จ านวน 162.45 ลา้นบาท 
 ในสว่นของอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรของ STARK ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 21.16 
รอ้ยละ 27.17 และรอ้ยละ 15.40 ตามล าดบั 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรของ  STARK ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จาก 
การเพิ่มขึน้ของความสามารถในการท าไรของ STARK 
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อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรของ STARK ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุในการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั จ านวน 162.45 ลา้นบาท 

 
14.6.4 อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ  

STARK มีอัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 5.88  
เทา่ 6.58 เทา่ และ 4.47 เทา่ ตามล าดบั 

อัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของระยะเวลาจ่ายช าระหนีเ้จา้หนีก้ารคา้ การเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน 
บคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และอื่นๆ เช่นเดียวกบัปี 2561 

อัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจระหว่าง  STARK และ SMM  
และเกิดจากการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้บริษัทและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
ตามก าหนดการผอ่นช าระท่ีระบใุนสญัญา สง่ผลใหห้นีส้นิรวมของ STARK ลดลง 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพันของ  STARK ณ สิน้งวดปี 2560 ถึงปี 2562 ท่ากับ 0.08 เท่า 0.50  
เท่า และ 0.18 เท่า ตามล าดับ โดยภาระผูกพันของ  STARK ประกอบด้วย ภาระผูกพันในการจ่ายช าระคืนหนี ้สิน  
ภาระผกูพนัรายจ่ายลงทนุและซือ้สนิทรพัย ์และเงินปันผลจ่าย ซึง่อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนัลดลงตามล าดบั
เนื่องจากSTARK มีกระแสเงินสดรบัจากกิจกรรมด าเนินงานนอ้ยกวา่ปีก่อน ในขณะที่ภาระผกูพนัในการจ่ายช าระคืนหนีส้นิ 
รายจ่ายลงทนุและซือ้สนิทรพัย ์เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ช่ือ-สกุล บริษัทฯ 

บริษัทย่อย 
บริษัท
ร่วม 

บริษัท 
เฟ้ลปส ์
ดอดจ์ 
อินเตอร์
เนช่ัน
แนล 

)ไทย
แลนด์ (
จ ากัด 

บริษัท  
พีดีที
แอล  

เทรดดิง้ 
จ ากัด 

บริษัท  
อดิสร 
สงขลา 
จ ากัด 

บริษัท  
เอดีเอส  
โลจิ
สติคส ์
จ ากัด 

บริษัท  
อดิสร
สงขลา 
อินเตอร์
เนชันแนล 
จ ากดั 

บริษัท  
อดิสร
สงขลา 
มารีน 
จ ากัด 

บริษัท  
อดิสร
สงขลา  
โพรเฟส 
ชันนอล 
จ ากัด 

บริษัท  
ไทย  
คอป
เปอร์
ร็อด 
จ ากัด 

นายชนินทร ์เย็นสดุใจ C C C      C 

นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ D D D  D     

นายชินวฒัน ์อศัวโภคี D D        

นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ D, E D, E D D  D D D E 

ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์ AC AC        

ม.ล. พิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ AC AC        

นายกศุล สงัขนันท ์ AC AC        

นายนิรุทธ เจียกวธัญญ ู D, CE D, CE D      D 

นายกิตติศกัดิ์ จิตตป์ระเสรฐิงาม E E        

นายพิเชษฐ์ โลห่ช์นะจิต E E D       

Remark: C = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ  

D = กรรมการ CE = ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร E = ผูบ้รหิาร 
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

               กรรมการบริษัท   

บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคุณ 

นายชินวัฒน ์
อัศวโภคี 

นายศรัทธา 
จนัทรเศรษฐเลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

ม.ล. พิพัฒนไ์ชย 
เพ็ญพัฒน ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญ ู

1. บรษัิท เฟล้ปส ์ดอดจ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

C D D D, E ID, AC ID, AC ID, AC D, E 

2. บรษัิท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ  ากดั C D D D, E    D, E 

3. บรษัิท ไทย คอปเปอร ์รอ็ด จ  ากดั D       D 

4. บรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั    D, E     

5. บรษัิท เอดีเอส โลจิสติคส ์จ ากดั  D       

6. บรษัิท อดิสรสงขลา โพรเฟสชนั
นอล จ ากดั 

   D     

7. บรษัิท อดิสรสงขลา มารนี จ  ากดั    D     

8. บรษัิท อดิสรสงขลา  
อินเตอรเ์นชนัแนล จ ากดั 

   D     

9. บรษัิท กาแฟนสู ์จ  ากดั       D  

10. บรษัิท กาแฟสด กินเสน้ จ  ากดั       D  

11. บรษัิท คอนเนคชั่นเลทดเ์ซอรว์ิส 
จ  ากดั 

D D       

12. บรษัิท คอนฟราเทรส จ ากดั      D   

13. บรษัิท เจเคเจพี แอนด ์แอสโซซิ
เอทส ์จ ากดั 

      D  

14. บรษัิท เจซีเค รชัดา โฮเทล จ ากดั      D   

15. บรษัิท เชอรว์ูด้ คอรป์อเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 

C, ID, AC D ID, AC      

16. บรษัิท ซปุเปอรแ์พค พลาสติก 
จ  ากดั 

   D     

17. บรษัิท เดอะ มาเจสติค ครกี  
คนัทรคีลบั จ ากดั 

      D  

18. บรษัิท ทรพัยส์ินธุรกิจ โฮลดิง้ 
จ  ากดั 

 D       

19. บรษัิท ทวีทรพัย ์เรยีล เอสเตท 
จ ากดั 

 D       

20. บรษัิท ที.ซี.เค. พลาสติก จ  ากดั    D     
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               กรรมการบริษัท   

บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคุณ 

นายชินวัฒน ์
อัศวโภคี 

นายศรัทธา 
จนัทรเศรษฐเลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

ม.ล. พิพัฒนไ์ชย 
เพ็ญพัฒน ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญ ู

21. บรษัิท ที.ซี.เค. อินเตอรพ์ลาสต ์
จ  ากดั 

   D     

22. บรษัิท ที.เอส.โอ. เทรดเซ็นเตอร ์
จ  ากดั 

 D       

23. บรษัิท ทีทีดี โฮลดิง้ จ  ากดั  D       

24. บรษัิท ทีโพล ์โปรเฟสชั่นแนล 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

 D       

25. บรษัิท ทีมเอ โฮลดิง้ จ  ากดั  D       

26. บรษัิท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จ ากดั  D       

27. บรษัิท ทีโอเอ กรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั  D       

28. บรษัิท ทีโอเอ เคมิคอล อินดสั
ตรสี ์จ  ากดั 

 D       

29. บรษัิท ทีโอเอ จ ากดั  D       

30. บรษัิท ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 D       

31. บรษัิท ทีโอเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ 
จ  ากดั 

 D       

32. บรษัิท ทีโอเอ ออโต ้เซลส ์จ ากดั  D       

33. บรษัิท ทีโอเอ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
เบฟเวอเรจส ์กรุป๊ จ  ากดั 

 D       

34. บรษัิท ทีโอเอ โฮลดิง้ จ  ากดั  D       

35. บรษัิท ไทยแสงเจรญิ (ปลา
ฉลาม) จ ากดั 

 D       

36. บรษัิท นาวงัการเกษตร จ ากดั  D       

37. บรษัิท น า้ตาล เอราวณั จ ากดั  D       

38. บรษัิท เนเจอรลัปารค์พรอพ
เพอตีส้ ์จ  ากดั 

 D       

39. บรษัิท บรติิช เพน้ทส์ จ ากดั  D       

40. บรษัิท บรหิารสินทรพัย ์ 
มหานคร จ ากดั 

     D   
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               กรรมการบริษัท   

บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคุณ 

นายชินวัฒน ์
อัศวโภคี 

นายศรัทธา 
จนัทรเศรษฐเลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

ม.ล. พิพัฒนไ์ชย 
เพ็ญพัฒน ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญ ู

41. บรษัิท บางทองสมนัการเกษตร 
จ ากดั 

 D       

42. บรษัิท บางปะกงการเกษตร 
จ ากดั 

 D       

43. บรษัิท บางใหญ่ดินทอง จ ากดั  D       

44. บรษัิท เบส ออโตเ้ซลส ์จ ากดั  D       

45. บรษัิท โปรเพท (ประเทศไทย) 
จ  ากดั 

   D     

46. บรษัิท พี ที เรยีล เอสเตท จ ากดั  D       

47. บรษัิท พลูผลทรพัย ์จ ากดั  D       

48. บรษัิท พลูสินทรพัยธ์ุรกิจ จ  ากดั  D       

49. บรษัิท พลูสินทรพัยเ์รยีลเอสเตท 
จ ากดั 

 D       

50. บรษัิท ไพรมม์สั ออโตเ้ฮาส ์จ ากดั  D       

51. บรษัิท ฟูด้โฮลดิง้ จ  ากดั       D  

52. บรษัิท มหานคร แอ็ดไวซอรี ่
เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

     D   

53. บรษัิท มหาเศรษฐี จ ากดั  D       

54. บรษัิท มั่งคั่ง เรยีล เอสเตท จ ากดั  D       

55. บรษัิท มั่งคั่งเทรดดิง้ จ  ากดั  D       

56. บรษัิท มั่งคั่งธุรกิจ จ  ากดั  D       

57. บรษัิท มั่งคั่งปรอ็พเพอตี ้จ  ากดั  D       

58. บรษัิท เมโทรโพลิส ชิปป้ิง จ  ากดั    D     

59. บรษัิท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั )มหาชน(  

      D  

60. บรษัิท ยนิูคชาเลตเ์รยีลตี ้จ  ากดั       D  

61. บรษัิท รอแยล รสีอรท์กอลฟ์แอนด์
คนัทรคีลบั จ ากดั 

 D       

62. บรษัิท รอแยล อินเตอรเ์นชั่นแนล 
รสีอรท์ แอนด ์คนัทรคีลบั จ ากดั 

 D       



บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)           
 

  211 

               กรรมการบริษัท   

บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคุณ 

นายชินวัฒน ์
อัศวโภคี 

นายศรัทธา 
จนัทรเศรษฐเลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

ม.ล. พิพัฒนไ์ชย 
เพ็ญพัฒน ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญ ู

63. บรษัิท ระยอง โพลิเมอรส์  
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 

 D       

64. บรษัิท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ  ากดั     AC    

65. บรษัิท ลาดสวายการเกษตร 
จ ากดั 

 D       

66. บรษัิท ว. ภทัรวฒิุ (1987) จ ากดั  D       

67. บรษัิท วี.เอ.ซี. คอนซลัติง้ จ  ากดั    D     

68. บรษัิท สามรอ้ยหกสบิ จ ากดั      D   

69. บรษัิท สินทรพัย ์เรยีลเอสเตท 
จ ากดั 

 D       

70. บรษัิท สรุศกัดิก์ารเกษตร จ ากดั  D       

71. บรษัิท อาร ์เอช อาร ์จ  ากดั  D       

72. บรษัิท อินดสัเทรยีล คอน
สตรคัชั่น แอนด ์เมนเทนแนนซ ์
เซอรว์ิสเซส จ ากดั )มหาชน(  

   D     

73. บรษัิท อิมเมจิกา จ ากดั  D       

74. บรษัิท อีไอซี เซมิคอนดกัเตอร ์
จ  ากดั 

      D  

75. บรษัิท อตุสาหกรรม อีเล็คโทร
นิคส ์จ ากดั )มหาชน(  

      D  

76. บรษัิท เอกมยัเจรญิสขุ โฮลดิง้ 
จ  ากดั 

 D       

77. บรษัิท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ  ากดั       D  

78. บรษัิท เอเชีย แปซิฟิก ดรลิลิ่ง  
เอ็นจิเนียริง่ จ  ากดั 

        

79. บรษัิท เอ็น.อี. ไบโอ เอ็นเนอยี 
จ  ากดั 

 D       

80. บรษัิท เอ็น.อี. โลจิสติกส ์จ ากดั  D       

81. บรษัิท เอ็ม เอ็ม แครเิออร ์จ  ากดั    D     

82. บรษัิท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากดั    D     
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               กรรมการบริษัท   

บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคุณ 

นายชินวัฒน ์
อัศวโภคี 

นายศรัทธา 
จนัทรเศรษฐเลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

ม.ล. พิพัฒนไ์ชย 
เพ็ญพัฒน ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญ ู

83. บรษัิท เอ็ม เอ็ม แอล ทราน
สปอรต์ จ  ากดั 

D D       

84. บรษัิท เอ็มเอ็ม แคทเทอริง่ จ  ากดั    D     

85. บรษัิท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอรเ์วิรด์ดิง้ 
จ  ากดั 

   D     

86. บรษัิท เอ็มเอ็ม เวนเจอร ์ 
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 

 D       

87. บรษัิท เอราวณั เพาเวอร ์จ  ากดั  D       

88. บรษัิท เอราวณั โฮลดิง้ จ  ากดั  D       

89. บรษัิท เอสพีที พารค์ จ  ากดั       D  

90. บรษัิท เอสพีที แลนด ์จ ากดั       D  

91. บรษัิท เอสพียนิูเสอรช์ จ  ากดั       D  

92. บรษัิท แอลที แอนด ์ซนั จ  ากดั  D       

93. บรษัิท ไอทีโอเอ ออโต ้เซลส ์
จ  ากดั 

 D       

94. บรษัิท ฮอกไกโด ฟูด้ แอนด ์ 
เบฟเวอเรจ จ ากดั 

 D       

95. บรษัิท ฮอกไกโด โมรโิมโตะ 
จ ากดั 

 D       

96. บรษัิท ฮอกไกโด อินเตอรเ์นชั่น
แนล แฟรนไชส ์จ ากดั 

 D       

97. Stark Investment Corporation 
Limited 

D D D      

98. TOA Paints (Vietnam) Co., Ltd.  D       

99. TOA Paint Products Sdn. Bhd.  D       

100. TOA Coating Sdn. Bhd.  D       

Remark: C = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ  
D = กรรมการ  E = ผูบ้รหิาร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินราคาทรัพยส์ินของบริษัท และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562 
 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

-ไมม่ี-  
 
บริษัท อดิสรสงขลา จ ากดั 
ในปี 2562 บรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั มกีารประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
 

1. ทรพัยส์นิ : ที่ดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง  

ที่ตัง้ทรพัยส์นิ : เลขที่ 120/8, 10,13,14 หมู ่1 ถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล.408) 
  ต าบลชิงโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน : โฉนดที่ดินเลขท่ี 43387, 46281, 53532 และนส.3ก.เลขที ่1451 
  เนือ้ที่ดินรวม 45-1-56.9 ไร ่หรอื 18,156.9 ตารางวา 
ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ  บรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั 
คา่พิกดัที่ตัง้ทรพัยส์นิ : Lat:   7.245678        Lon: 100.541257 
ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ประเมิน : บรษัิท ศศิภกัดิ ์จ ากดั 
วตัถปุระสงคก์ารประเมิน : เพื่อวตัถปุระสงคส์าธารณะ 
วิธีการประเมินมลูคา่ : วิธีคิดจากตน้ทนุ (Cost Approach) 
มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ : 256,200,000.- บาท 
วนัท่ีประเมินมลูคา่ : 17 ตลุาคม 2562 

 

2. ทรพัยส์นิ : ที่ดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง (ประเมินเฉพาะที่ดิน) 

ที่ตัง้ทรพัยส์นิ : ติดชอยไมม่ีช่ือ แยกจากสงขลา-นาทวี ซอย 7  
  ถนนสายสงขลา-นาทวี (ทล.4309) ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา  
  จงัหวดัสงขลา 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน : เนือ้ที่ดินรวม                                42-3-45.6 ไร ่   หรอื 17,145.6 ตารางวา 
  หกั เนือ้ที่ดินท่ีมีลกัษณะเป็นทาง     0-0-29.1 ไร ่    หรอื  29.1 ตารางวา 
  คงเหลอืเนือ้ทีด่ินที่ประเมินมลูคา่ เทา่กบั  42-3-16.5 ไร ่   หรอื 17,116.5 ตารางวา 
ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ  บรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั 
คา่พิกดัที่ตัง้ทรพัยส์นิ : Lat:   7.136219      Lon: 100.619427 
ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ประเมิน : บรษัิท ศศิภกัดิ ์จ ากดั                           
วตัถปุระสงคก์ารประเมิน : เพื่อวตัถปุระสงคส์าธารณะ 
วิธีการประเมินมลูคา่ : วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ : 39,700,000.- บาท 
วนัท่ีประเมินมลูคา่ : 17 ตลุาคม 2562 
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3. ทรพัยส์นิ : ที่ดินวา่งเปลา่ จ านวน 2 แปลง (ไมต่ิดตอ่กนั) 

ที่ตัง้ทรพัยส์นิ : ติดทางสาธารณประโยชน ์(ไมม่ีสภาพทาง) แยกจากซอยไมม่ช่ืีอ  
  ถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล.408) ต าบลชิงโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน : โฉนดที่ดินเลขท่ี 48194 และ 48399 (จ านวน 2 ฉบบั) ไมต่ิดตอ่กนั                                   
  โฉนดที่ดินเลขท่ี 48194 เนือ้ที่ดิน  0-0-49.6 ไร ่ หรอื  49.6 ตารางวา 
  โฉนดที่ดินเลขท่ี 48399 เนือ้ที่ดิน  0-0-49.7 ไร ่ หรอื  49.7 ตารางวา 
                              เนือ้ที่ดินรวม  0-0-99.3 ไร ่ หรอื  99.3 ตารางวา 
ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ  บรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั 
คา่พิกดัที่ตัง้ทรพัยส์นิ  : Lat:   7.247386      Lon: 100.545266  (โฉนดที่ดินเลขท่ี 48194) 
คา่พิกดัที่ตัง้ทรพัยส์นิ : Lat:   7.247482      Lon: 100.545169  (โฉนดที่ดินเลขท่ี 48399) 
ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ประเมิน : บรษัิท ศศิภกัดิ ์จ ากดั                           
วตัถปุระสงคก์ารประเมิน : เพื่อวตัถปุระสงคส์าธารณะ 
วิธีการประเมินมลูคา่ : วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ : 347,000.- บาท 
วนัท่ีประเมินมลูคา่ : 17 ตลุาคม 2562 

 

 

4. ทรพัยส์นิ : ที่ดินวา่งเปลา่  

ที่ตัง้ทรพัยส์นิ : ติดถนนหาดแกว้รสีอรท์ แยกจากถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล.408) 
  ต าบลชิงโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน : โฉนดที่ดินเลขท่ี 479,480,45911 และ 46855 (จ านวน 4 ฉบบั) 
  เนือ้ที่ดินรวม  8-2-66.7 ไร ่ หรอื  3,466.7 ตารางวา 
ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ  บรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั 
คา่พิกดัที่ตัง้ทรพัยส์นิ  : Lat:   7.249971      Lon: 100.548003  
ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ประเมิน : บรษัิท ศศิภกัดิ ์จ ากดั                           
วตัถปุระสงคก์ารประเมิน : เพื่อวตัถปุระสงคส์าธารณะ 
วิธีการประเมินมลูคา่ : วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ : 22,500,000.- บาท 
วนัท่ีประเมินมลูคา่ : 17 ตลุาคม 2562 

 

 

 

 

 


