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สารจากประธาน 
 
  บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK”) ถือเป็นน้องใหม่ ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย  ์
แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2562 ด้วยธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งบริษัทย่อยที่  
STARK ที่ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 99.28 คือ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (“PDITL”) และถือเป็น 
บริษัทย่อยที่ขบัเคลื่อนธุรกิจหลกัให ้STARK โดย PDITL เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั ผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้า 
และสายเคเบิล้ รายใหญ่อนัดบัตน้ ๆ ในประเทศไทย ดว้ยเทคโนโลยีการผลิต การหุม้ฉนวนแนวดิ่ง รายแรกและรายเดียว 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้และจากประสบการณ์อันแข็งแกร่ง ยาวนานกว่า 50 ปี ของ PDITL ร่วมกับ บริษัทย่อยที่  
STARK ไดเ้ขา้ซือ้กิจการเมื่อปี 2562 โดยการถือหุน้รอ้ยละ 99.99 คือ บรษิัท อดิสรสงขลา จ ากดั (“ADS”) ซึ่งประกอบธุรกจิ
ใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบุคคล (Manpower Services) และในปี 2563 STARK ไดเ้ขา้ซือ้กิจการทั้งหมดของ Thinh Phat 
Cables Joint Stock Company (“Thipha Cables”) และ  Dong Viet Non-Ferrous And Plastic Joint Stock Company 
(“Dovina”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม โดยสามารถ
สร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตได้เป็นอย่างดี  และ STARK ยังคงเดินหน้าเข้าซื ้อกิจการอื่น  
เพื่อเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ STARK เป็นที่จับตามองของนักลงทุนเป็นอย่างยิ่ง  
หลงัจากกา้วเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยครบรอบ 2 ปีเต็ม 

 ในปี 2564 ที่ ผ่านมา นับได้ว่าเป็นปีที่ทั่ วโลกยังคงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง 
จากวิกฤตการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลใหภ้าคธุรกิจตอ้งมีการปรบัตวั เพื่อจดัการ
ความเส่ียงและสรา้งภมูิคุม้กนัพรอ้มรบัมือกบัวิกฤตในอนาคต โดย STARK ยงัคงยืนหยดัพฒันาผลิตภณัฑ ์และการบรกิาร 
รวมถึงการขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน STARK เป็นผูผ้ลิตสายไฟฟ้าล าดับที่ 14 ของโลก และพรอ้ม
มุ่งมั่นเดินหนา้กา้วเขา้สู่การเป็นผูผ้ลิตสายไฟฟ้าล าดบัท่ี 10 ของโลกต่อไป 

อีกทั้ง ในเดือนพฤศจิกายน  ปี  2564 ที่ ผ่ านมา แม้ภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

จะมีความผนัผวนและไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 แต่ STARK ยงัคงเดินหนา้ธุรกิจดว้ยการเขา้ลงทุน 

โดยการถือหุน้รอ้ยละ 65 ของบริษัท ไทย เอ็นคอม จ ากัด (“TENCOM”) ร่วมกับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากัด (“PEA ENCOM”) ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานดิจิทัล  โดยมุ่งเน้นการลงทุนในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบ 

การดูแลจัดการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจซึ่งเก่ียวข้องกับพลังงานสะอาด เพื่อการขยายธุรกิจ 

และเตรียมพรอ้มส าหรบัความเปล่ียนแปลงของอตุสาหกรรมพลงังานในอนาคต 

 สดุทา้ยนี ้ผมในฐานะประธานกรรมการ ตวัแทนของผูบ้ริหาร และพนกังานของ STARK ทุกคน ขอขอบพระคุณ 
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทเสมอมา และขอให้ท่านมั่นใจว่า เราจะด าเนินธุรกิจ 
ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั เพื่อใหผ้ลการด าเนินการงานไดผ้ลตอบแทนคุม้ค่า และผลประโยชนส์งูสดุกลบัคืนสู่ผูถื้อหุน้
ทุกท่าน ใหส้มกับวิสยัทศันข์องเรา “To be ultra-competitive in everything we do” สรา้งความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั 
ในทกุสิ่งที่เราท า 
 

  ลงชื่อ    -นายชนนิทร์ เย็นสดุใจ- 
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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่ น  จ ากัด (มหาชน) ( “STARK”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น  

(Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยหลัก คือ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (“PDITL”)  

ซึ่งเป็นผูป้ระกอบกิจการรายใหญ่ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ อีกทั้งยังมีประสบการณใ์นธุรกิจสายไฟฟ้าและ  

สายเคเบิ ้ลยาวนานกว่า 50 ปี  นอกจากนี ้ STARK ยังมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ ้ล  

ธุรกิจพลงังานดิจิทลั และธุรกิจที่ประกอบกิจการใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคล 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

 

 บริษัทย่อยหลักและบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้จ าแนกได ้4 ประเภท  
 

1) สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถงึสงูพิเศษ 
2) สายแรงดนัแบบพเิศษ 
3) สายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าส าหรบัอาคาร  
4) สายไฟเปลือย  

 ดว้ยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายส่งผลให้ STARK สามารถให้บริการแก่ตลาดที่หลากหลายและมีการเติบโต  

อย่างรวดเรว็จนขึน้เป็นผูผ้ลิตสายไฟอนัดบั 14 ของโลก 

 STARK มุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงให้แก่ลูกคา้ ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

แบบใหม่เพื่อการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ียิ่งขึน้ โดย PDITL เป็นผู้ผลิตสายแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษ 

หุ้มฉนวนเพียงรายเดียวในประเทศไทย สายแรงดันไฟฟ้าเหล่านี ้ผลิตขึน้ ภายใต้การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์

บริษัท ประเทศ โรงงาน 

บริษัทย่อย
หลัก 

บรษิัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั (“PDITL”) 

ประเทศไทย 
โรงงานบางพลี และ  
โรงงานระยอง 

บริษัทย่อย 

บรษิัท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“TCI”) ประเทศไทย โรงงานสมทุรสาคร 

Thinh Phat Cable Joint Stock Company 
(“Thipha Cables”) 

ประเทศเวียดนาม โรงงาน  
Thipha Cables 

Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint 
Stock Company (“Dovina”) 

ประเทศเวียดนาม 
โรงงาน Dovina 



 แบบ 56-1 One report 2564 

   

2 

 

อย่างเขม้งวดและอยู่ภายใตก้ารรบัรองมาตรฐานต่าง ๆ  นอกจากนี ้PDITL เป็นบรษิัทแห่งแรกและเพียงแห่งเดียวในประเทศ

ไทยที่เริ่มใหบ้ริการหน่วยตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงดันสงูแบบเคล่ือนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) เพื่อให ้

PDITL สามารถให้บริการทดสอบระบบสายแรงดันไฟฟ้าสูงแบบให้บริการถึงสถานที่แก่ลูกค้าได้ตามมาตรฐาน  

International Electrotechnical Commission (IEC) 

 กลุ่มลกูคา้ ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ รฐัวิสาหกิจ ผูจ้ดัจ าหน่าย ผูพ้ฒันา เจา้ของผูป้ระกอบกิจการในอุตสาหกรรม

โรงไฟฟ้า โครงสรา้งพืน้ฐาน การขนส่งสาธารณะ ปิโตรเคมี น า้มนัและก๊าซ และอสงัหารมิทรพัย ์

 โครงการส าคัญ ทีใ่ช้สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ของกลุ่มบริษัทได้แก่ 

โครงการ ทีต่ั้ง ลูกค้า 

โซลารล์อยน า้เขื่อนสิรนิธร พลงังาน
แสงอาทิตยท์ุ่นลอยน า้แบบไฮบรดิ แห่งแรก
ของประเทศไทยและใหญ่ที่สดุในโลก 

เขื่อนสิรนิธร  
จงัหวดัอบุลราชธาน ี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ 
EGAT 

โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใตด้ิน 13 bid จาก 22 bid 

บรเิวณพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร นนทบรุี
และสมทุรปราการ 

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA 

รถไฟฟ้ามหานคร สายสีสม้, Metropolitan 
Rapid Transit Orange Line,  
MRT Orange Line 

กรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย หรือ รฟม. 

โครงการพลงังานสะอาด  
(Clean Fuel Project: CFP)  

อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบรุ ี

บรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

Bangkok Co-Generation Project  จงัหวดัปราจีนบรุี บรษิัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จ ากดั 

Transmission line, Underground 
Substation EVN Project 

ประเทศเวียดนาม การไฟฟ้าแห่งสาธารณรฐัสงัคมนยิม
เวียดนาม (EVN) 

Wind Farm at DAK LAK in central of 
Vietnam 

ประเทศเวียดนาม Hua dian Chinese Contractor 

Phu Bai International Airport ประเทศเวียดนาม Airport Corporation of Vietnam 

Aqua City Novaland ประเทศเวียดนาม Novaland Group 
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Binh Duong Industrial Park  ประเทศเวียดนาม Fraser Group 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  อ าเภอแมเ่มาะ  
จงัหวดัล าปาง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ 
EGAT 

DPDC Dhaka Power Distribution Company 
Underground Distribution Project 

เมืองกรุงธากา (Dhaka) 
ประเทศบงักลาเทศ 

Dhaka Power Distribution Company 

OETC Oman Wadi jifnain Dam Flood 
Protection Project 

Wadi jifnain Dam 
ประเทศโอมาน 

Oman Electricity Transmission Company 
S.A.O.C (OETC) 

จดุรบัแก๊ส เฟส 2 ของพีทีที แอลเอ็นจี 
(PTTLNG Receiving Terminal Expansion 
Phase II) 

จงัหวดัระยอง  
ประเทศไทย 

บรษิัท พีทีที แอลจเีอ็น จ ากดั 

โครงการสถานีไฟฟ้าย่อย 132 kV 

 

เมืองโกลกาตา  
ประเทศอินเดยี 

Regent Electro Mech Pvt Ltd  

 

อาคารเทอรม์ินลั 21 โคราช โคราช ประเทศไทย บรษิัท สยาม รีเทล  
ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ากดั 

บลูพอรต์ หวัหิน หวัหิน ประเทศไทย บรษิัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมน้ท ์
จ ากดั 

อาคารไบเทค 2 กรุงเทพฯ ประเทศไทย กลุ่มบรษิัทภิรชับรุี  

โครงการรถไฟ 
ในเมืองกรุงเดล ี

กรุงนิวเดลี  
ประเทศอินเดยี 

ABB India Limited 

ท่าอากาศยานวินห ์ กรุงฮานอย  
ประเทศเวียดนาม 

Airport Corporation of Vietnam 

อาคารมหานคร กรุงเทพฯ ประเทศไทย บรษิัท คิงสเ์พาเวอร ์มหานคร จ ากดั 
(มหาชน) 

โครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (Integrated 
Liquefied Natural Gas Project) 

 

ควีนสแ์ลนด ์ 
ประเทศออสเตรเลีย 

General Cable Australia 

โครงการท่าอากาศยานนานาชาติมสัแคท เมืองมสัแคท  
ประเทศโอมาน 

Bahwan Engineering Group 

 

TATA Steel Kalinganagar Plant Project เมืองชยัปรุะ  
ประเทศอินเดยี 

TATA Steel Limited 

http://www.santosglng.com/
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ธุรกิจพลังงานดิจิทัล 

 STARK มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพลังงานดิจิทัล คือ บริษัท ไทย เอ็นคอม จ ากัด (“TENCOM”) เป็น 

บริษัทที่จัดตั้งขึ ้นในเดือนตุลาคม ปี 2564 โดย STARK และ บริษัท พีอี เอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่ นแนล จ ากัด 

(“PEA ENCOM”) ดว้ยวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาและด าเนินธุรกิจดงัต่อไปนี ้

1. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

2. การคน้ควา้และพฒันาธุรกิจพลงังานสะอาด รวมถึงแบตเตอรี่ในการกกัเก็บพลงังาน 

3. การพฒันาระบบในการจดัการพลงังานไฟฟ้า เพื่อรองรบัธุรกิจเก่ียวเนื่องไฟฟ้าในอนาคต 

4. การต่อยอดและพฒันาสาธารณปูโภคส่วนกลาง 

5. การขยายธุรกิจพลงังานไฟฟ้า โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลงังาน และระบบการจดัการสู่ต่างประเทศ 

 TENCOM เป็นการผนึกก าลงัระหว่าง STARK และ PEA ENCOM โดยมุ่งเนน้การลงทุนในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

และระบบการดแูลจดัการต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมพลงังาน โดยเฉพาะธุรกิจซึ่งเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสะอาด เพื่อเตรียมพรอ้ม

ส าหรบัความเปล่ียนแปลงของอตุสาหกรรมพลงังานในอนาคต 

 นอกจากนี  ้TENCOM ตั้งเป้าในการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ซึ่งเป็นแผนยทุธศาสตรภ์ายใตไ้ทยแลนด ์4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและช่วยใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไทย

เติบโตไดใ้นระยะยาว และส่งเสรมิใหก้ลายเป็นเขตเศรษฐกิจระดบัโลก 

 ส าหรบักา้วแรกของ TENCOM ทางบริษัทมีแผนลงทุนในการใหบ้ริการดา้น Data Center เพื่อช่วยลดภาระตน้ทุน

การจัดการและเพิ่มระดบัความปลอดภัยของระบบสารสนเทศใหก้ับภาคธุรกิจและผูป้ระกอบการรายย่อยในการเติบโต  

ไปกบัตลาดอีคอมเมิรซ์ในประเทศไทย 

ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล 

 STARK มีบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล คือ บริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด (“ADS”)  

โดย STARK ไดเ้ขา้ซือ้กิจการทัง้หมด เมื่อเดือนธันวาคม 2562 โดยด าเนินธุรกิจใหบ้รกิารดงัต่อไปนี ้

 1) ใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคล  

 2) ให้บริการวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง เช่น บริการท าความสะอาดเรือ บริการก่อสรา้งนอกชาย ฝ่ัง บริการติดตั้ง 
 และบ ารุงรกัษา 

 3) บรกิารใหเ้ช่าคลงัสินคา้ อปุกรณ ์และเครื่องจกัร  

 ADS ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลมามากว่า  30 ปี  โดยมุ่ ง เน้นบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

(Oil and gas) โดยเฉพาะบุคลากรที่ตอ้งท างานบนแท่นผลิตปิโตรเลียม ซึ่งตอ้งการบุคคลกรที่มีความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ ์และผ่านการฝึกอบรมตามที่ก าหนด โดย ADS ไดพ้ฒันาบุคลากรคุณภาพในหลากหลายลกัษณะงาน เช่น 

งานวิศวกรรม งานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแรงงานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน 
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การใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจะมีพนกังานประจ าเพียงบางส่วนเพื่อลดภาระการจดัหาแรงงาน

โดยผูป้ระกอบการดังกล่าวจะจัดจา้งผูป้ระกอบการที่ใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบุคคลในการจัดหาพนักงานและแรงงาน 

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตอ้งเนน้ความต่อเนื่องในการด าเนินการและความปลอดภยัเป็นหลกั 

ดังนั้น ผู้ให้บริการพนักงานและแรงงานดา้นต่าง ๆ จึงจ าเป็นตอ้งมีความพรอ้มที่สามารถจัดหาพนักงานไดท้ันท่วงที 

นอกจากนี ้พนักงานและแรงงานที่จะท างานบนแท่นขุดเจาะจ าเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมพิเศษทั้งดา้นความรูแ้ละดา้น

สภาพจิตใจ ดังนั้น ลักษณะของสัญญาประมาณ 2 - 3 ปี  เพื่อให้ทั้งลูกคา้และผู้ให้บริการสามารถปรับเปล่ียนจ านวน

พนกังาน ค่าจา้ง และสวสัดิการใหส้ะทอ้นการด าเนินการ ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ  

 1.1.1 วิสัยทัศน ์เป้าหมายและกลยุทธใ์นการด าเนินงาน ของ STARK 

 วิสัยทัศนข์ององคก์ร 

 “To be ultra-competitive in everything we do” 

 “เราจะเป็นองคก์รที่กา้วล า้ น าหนา้ เหนือกว่าในทกุความทา้ทาย” 

 3 หลักการ (Principles) และ 9 ค่านิยมหลัก (Core Value)  

 Make the Future Now! เพื่อการขับเคลื่อนพฤติกรรมสู่โลกอนาคตไปด้วยกัน 
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 เป้าหมายและกลยุทธใ์นการด าเนินงาน 

 STARK มุ่งเน้นการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลแรงดันไฟฟ้าปานกลาง สูง และสูงพิเศษ 
เพื่อรักษาอัตราก าไรทีสู่ง (High Margin) 

 STARK มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราก าไรสูง ไดแ้ก่ สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึง  

สูงพิเศษ (Medium - Extra High Voltage) และสายไฟฟ้าชนิดพิเศษที่มีการเติบโตสูง เพื่อรองรบัโครงการต่าง ๆ 

ของภาครฐัและเอกชน นอกจากนี ้STARK ไดด้  าเนินการตามนโยบายโดยลดการขายสินคา้ที่มีมารจ์ิน้ต ่า  

 ด้วยการซื ้อกิจการ Thipha Cables และ Dovina STARK สามารถเพิ่มก าลังการผลิตโดยรวมส าหรับ

ผลิตภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าสูง  และเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย การเสนอขาย และความเชี่ ยวชาญใน  

ด้านสายแรงดันไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษ  ซึ่งประวัติผลงานของ PDITL จะช่วยส่งเสริมความสามารถของ 

Thipha Cables ในการประมูลงานส าหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ขึน้ ปัจจุบันโรงงานเวียดนามไดต้ิดตั้งอุปกรณ์

ส าหรบัการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้แรงดันไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษแลว้ รวมทั้งหอ้งทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง 

ส่งผลให ้STARK สามารถขยายการผลิตไดด้ว้ยการใชเ้งินทนุเพียงเล็กนอ้ย 

 นอกจากการผลิตสายแรงดันไฟฟ้าสูง และสายไฟฟ้าแบบพิเศษ  STARK ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สายเคเบิล้ใตน้ า้ (Submarine cable) เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเตอรเ์น็ตระหว่างประเทศ การผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน (Floating Cable) การผลิตสายไฟ HVDC Cable ระบบสายส่งกระแสตรงแรงดันสูง  

และการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งในทะเล (Offshore wind farm) เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจ

โครงสรา้งพืน้ฐานคมนาคม พลงังานหมนุเวียน รวมถึง อตุสาหกรรมอวกาศและยานอวกาศอีกดว้ย 

 STARK ขยายฐานการตลาดโดยใช้ก าลังการผลิตที่มีอยู่ และโดยการซื้อธุรกิจช่วยส่งเสริม 
การเสนอขายผลิตภัณฑ ์ฐานการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 STARK ได้พัฒนาแนวทางที่ยั่ งยืนในการควบรวม การซือ้กิจการ และการลงทุน โดยเน้นการส่งเสริม 

การเสนอขายผลิตภัณฑ์ การขยายและเพิ่มฐานตลาด ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย ทั้งในประเทศไทย 

ประเทศเวียดนาม และต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดที่มีการเติบโตสงู (High-growth markets) โดยพึ่งพาขอ้ตกลง

ระหว่างประเทศจาก FTA (Free Trade Area) ของ Thipa Cables ที่จะเอือ้ต่อการส่งออก ซึ่งจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่ง

การตลาดในระดบัโลกและภูมิภาค STARK จะปรบักลยุทธก์ารควบรวมการซือ้กิจการ และหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก

กิจการเป้าหมายจากประสบการณท์ี่ผ่านมา โดยหลกัเกณฑด์งักล่าวรวมถึงความสามารถและศกัยภาพที่จะขยาย

การเสนอขายผลิตภณัฑ ์การเขา้สู่ตลาดที่ส่งเสริมกันหรือตลาดใหม่ การไดม้าซึ่งเทคโนโลยีและทกัษะใหม่ ๆ  การ

สรา้งรายได ้ตลอดจนการประหยดัจากการใชต้น้ทุนรวมกนั (Cost Synergies) ซึ่งใชป้ระโยชนจ์ากโรงงานเวยีดนาม

ที่มีตน้ทนุการผลิตต ่า เพื่อเพิ่มความสามารถการท าก าไร 

STARK มีเป้าหมายขยายการส่งออก โดยคาดว่าจะมีการส่งออกไปยัง 50 ประเทศ จาก 42 ประเทศ 

เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  มั่ นคงในระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป โดย STARK เชื่อว่าธุรกิจส่งออกจะเติบโต และผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้มีราคา 

ที่สามารถแข่งขนัได ้ 
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 ปัจจุบัน STARK เป็นผู้น าด้านการผลิตสายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้ผลิต

สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้อันดับ 14 ของโลก โดย STARK มีเป้าหมายมุ่งสู่ผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้เป็น

อนัดบัท่ี 10 ของโลกต่อไป 

  STARK ตั้งใจเพิ่มคุณค่าที่มีอยู่ในกลุ่มของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นและด ารงความสามารถใน 
การแข่งขันด้านต้นทุนด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นการขจัด 
ความสูญเปล่า 

 STARK ตั้งใจจะปรับโครงสร้างของบริษัทแห่งหนึ่งให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ STARK 

คาดหมายว่า จะใหบ้ริการสนบัสนุน เช่น ดา้นองคก์ร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ แก่บริษัทย่อย และบริษัท 

ในเครืออ่ืน ๆ  

 STARK ได้พัฒนาแนวทางความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนด้วยการจัดหาวัตถุดิบจาก  

ผู้จัดหาหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Supply Chain Management)  

โดยไดร้วมค าสั่งซือ้วัตถุดิบส าหรับการด าเนินงานในประเทศไทยและประเทศเวียดนามเข้าดว้ยกัน ตลอดจน 

นโยบายในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากโรงงาน 

ในประเทศเวียดนามที่เปรียบเชิงการบริหารจัดการด้านต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไร และ 

การบริหารจัดการร่วมกันของกลุ่มบริษัทอย่างมีระบบ ทั้งนี ้ดว้ยการซือ้กิจการ และการประสานการด าเนินงาน 

ที่ไดจ้ากระบบการจดัซือ้รวม รวมทัง้อ านาจต่อรองที่สงูขึน้จากการสั่งซือ้รวมกนัขนาดใหญ่ STARK สามารถเจรจา

ต่อรองระยะเวลาการช าระหนีท้ี่นานกว่าและราคาที่ดีกว่า รวมถึงการเพิ่มอ านาจการต่อรองดา้นการเงินกับสถาบนั

การเงิน โดย STARK จะน าระยะเวลาการช าระหนีท้ี่ดีกว่าดงักล่าวไปใชก้บับรษิัทย่อยในประเทศเวียดนามดว้ย  

 การได้ด า เนินงานตามนโยบายในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และ  

การบริหารจัดการร่วมกันของกลุ่มบริษัทอย่างมีระบบ (Integrated Supply Chain Management) โดย STARK 

คาดว่าอตัราการกูย้ืม (Net debt / EBITDA) ที่เหมาะสมประมาณ 2.0 เท่า 

 STARK ยงัคงใชท้ีมงานการจดัการระบบการผลิตที่มุ่งเนน้การขจดัความสญูเปล่าซึ่งประกอบดว้ยพนกังาน

จากสายงานต่าง ๆ (cross-function matrix) เพื่อรกัษาตน้ทุนการด าเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัต ่า และบริษัทย่อยของ 

STARK จะยังคงด าเนินงานภายใตท้ีมที่รบัผิดชอบในดา้นการจัดการในลักษณะเดียวกันต่อไป เพื่อการควบคุม 

ดแูลที่ครอบคลมุยิ่งขึน้ในการด าเนินงานทกุดา้น 

 STARK ตั้ งใจจะสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้น าตลาดในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและ 
สายเคเบิล้ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

 ธุรกิจผลิตไฟฟ้ามีความตอ้งการไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตขึน้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเมือง

และการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งตอ้งการการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า การเติบโตของพลังงานหมุนเวียน  

การยกระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมถึงนโยบายสนับสนุนการลงทุน

ภาครฐัตามแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าและแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ส่วนภาคเอกชน



 แบบ 56-1 One report 2564 

   

8 

 

มีแนวโน้มเติบโตดีตามความตอ้งการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวขึน้ โดยสถานการณ์ดังกล่าวนี ้

จะมีผลกระทบในทางบวกต่ออุปสงคข์องสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ และส าหรบัประเทศเวียดนามซึ่งมีการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่ ความตอ้งการไฟฟ้าสงู และมีโครงการกอ่สรา้งขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งมีปัจจยัต่าง ๆ 

ที่คลา้ยคลงึกบัประเทศไทย นอกจากนี ้การพฒันารถไฟฟ้า และเมืองอจัฉรยิะในภมูิภาคอาเซียนจะช่วยเพิ่มจ านวน

การใชส้ายไฟฟ้าและสายเคเบิล้อีกดว้ย ดงันัน้ จึงเชื่อว่า STARK จะไดร้บัผลกระทบในทางบวกจากอปุสงคท์ี่สงูขึน้

นี ้เนื่องจาก PDITL เป็นผูผ้ลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสงูพิเศษหุม้ฉนวนเพียงรายเดียวในประเทศไทย จึงตัง้ใจที่จะประมลู

งานใหม่ในโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐัรวมถึงโครงการภาคเอกชนขนาดใหญ่ต่อไป  

การที่จะตอบสนองอุปสงค์ที่ เพิ่มขึน้ของผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิ ้ล STARK จึงตั้งใจเพิ่ม 

การผลิตดว้ยการเพิ่มการใชป้ระโยชนจ์ากก าลังการผลิตซึ่งมีการติดตัง้ใหม่ที่โรงงานบางพลี โรงงานระยอง และ

โรงงานที่ประเทศเวียดนาม STARK จึงคาดว่าจะสามารถขยายการผลิตไดโ้ดยใชร้ายจ่ายประเภททุนต ่าที่สดุ และ

ตัง้ใจที่จะเพิ่มค่า OEE หรือค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจกัร ดว้ยการลดเวลาการสลบังานของสายการผลิต 

ซึ่งช่วยเพิ่มก าลงัการผลิตโดยไม่มีรายจ่ายดา้นทุนเพิ่มเติม และ STARK มุ่งที่จะปรบัปรุงประสิทธิภาพการแข่งขัน

ของโรงงานสมทุรสาคร โดยการเพิ่มก าลังการผลิตและค่า OEE ส าหรบัโรงงานผลิตของกลุ่มบริษัท และ STARK  

คาดว่าจะมีความคล่องตัวมากขึน้  ในด้านการบริหารจัดการการผลิตระหว่างโรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้ STARK 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด และส่งมอบผลิตภัณฑไ์ดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้

จากการเพิ่มการใชป้ระโยชนโ์ดยรวมไดม้ากขึน้ 

 1.1.2 ประวัตคิวามเป็นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

  STARK (เดิมชื่อ บริษัท สยามอินเตอรม์ัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“SMM”)) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2533 SMM 

เคยประกอบกิจการการผลิตและจัดจ าหน่ายหนังสือและส่ิงตีพิมพอ์ื่น ๆ การผลิตรายการทางโทรทัศนแ์ละวิทยุ  

การจ าหน่ายลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดทางโทรทศันแ์ละลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมและธุรกิจส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ  

 ต่ อมา เมื่ อ วันที่  9 กรกฎาคม  2562 SMM ได้ เ ข้าท าสัญญาโอนกิ จการทั้ ง หมด  โดยการให้ 

บริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จ ากัด (“TAH2”) โอนหุน้ที่ TAH2 ถืออยู่ใน PDITL และ บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด 

(“PDTL Trading”) และโอนหนีสิ้นของ PDITL ใหแ้ก่ SMM โดย SMM จะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงิน จ านวน 13,000 

ลา้นบาท โดยการช าระเป็นหุน้มลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 95.6 ของสดัส่วนความเป็นเจา้ของใน SMM ผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจ

ควบคุมของ TAH2 คือ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคุณ ซึ่งเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจควบคุมของ STARK และ

เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 STARK จ าหน่ายธุรกิจส่ือออกไปทัง้หมด 

  PDITL ก่อตัง้ขึน้ในปี 2511 โดยเป็นกิจการร่วมคา้ระหว่างผูผ้ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย และ 

Phelps Dodge Corporation ซึ่ ง เ ป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ทองแดงรายใหญ่ซึ่ งก่อตั้งขึ ้น 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2377 ทั้งนี ้ เมื่อปี 2558 TAH2 ได้เข้าซื ้อ PDITL ส่งผลให้ TAH2 มีสัดส่วน 

การถือหุ้นใน PDITL คิดเป็นร้อยละ 75.5 และได้เปล่ียนคณะกรรมการบริษัท PDITL เ ป็นสัญชาติไทย  

อย่างไรก็ตาม PDITL ไดร้ักษาบุคลากรส่วนใหญ่ที่มีอยู่เดิมเอาไว ้ซึ่งบุคลากรดังกล่าว มีผลงาน ประสบการณ์ 
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ความรู ้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ และในปี 2562 TAH2 ไดเ้พิ่มสดัส่วนการถือหุน้ใน PDITL 

เป็นรอ้ยละ 99.3 และ STARK ไดเ้ขา้ซือ้กิจการทัง้หมดของ PDITL ในปีดงักล่าว 

 เมื่อเดือนธันวาคม 2562 STARK ได้เข้าซื ้อกิจการทั้งหมดของ ADS ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการ 

ด้านทรัพยากรบุคคล ให้บริการวิศวกรรม และให้บริการให้เช่าแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซ 

 โดย  STARK เชื่อว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าของ ADS เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและ 

สายเคเบิล้ต่อกลุ่มลกูคา้ในอตุสาหกรรมดงักล่าวได ้

 เมื่อเดือนมีนาคม 2563 STARK ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ทั้งหมดของ Thipha Cables และ Dovina ซึ่งประกอบธุรกิจ

ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ส่งผลใหบ้รษิัทสามารถขยายธุรกิจสู่ประเทศเวียดนาม  

 เมื่อเดือนเมษายน 2563 PDITL ได้ด  าเนินการเข้าลงทุนใน TCI ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าและ 

สายเคเบิล้ขนาดเล็ก ผ่านการซือ้หุน้ทั้งหมดของบริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จ ากัด (“NMN2”) ส่งผลใหบ้ริษัท

สามารถขยายธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและเคเบิล้ใหค้รอบคลุมในผลิตภัณฑ์ที่ส  าคัญตัง้แต่สายไฟฟ้า  

และสายเคเบิล้ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่พิเศษ  

 เมื่อเดือนตุลาคม 2564 STARK ได้เข้าลงทุนใน TENCOM ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานดิจิทัล 

ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจที่ เก่ียวกับพลังงาน โครงสร้างพื ้นฐาน และระบบการดูแลจัดการต่าง ๆ  

ในอตุสาหกรรมพลงังาน โดยเฉพาะธุรกิจซึ่งเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสะอาด เพื่อรองรบัการเติบโตในอนาคต 

 เหตกุารณส์ าคัญในปี 2564 

• เมื่อวันที่  6 มกราคม 2564 STARK ได้รายงานผลการขายหลักทรัพย์ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่นที่  1 (STARK-W1) ที่ เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม จากจ านวน

หลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย 3,968,801,651 หน่วย โดยมีจ านวนหลกัทรพัยท์ี่จดัสรรได้ทัง้สิน้จ านวน 

3,968,798,733 หน่วย และมีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 2,918 หน่วย ซึ่ง STARK 

ด าเนินการยกเลิกต่อใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือดงักล่าว 

• เมื่อวนัท่ี 14 มกราคม 2564 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศว่า ใบส าคญัแสดงสิทธิ

ที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่นที่  1 (STARK-W1) จ านวน 3,968,798,733 หน่วย เริ่มซื ้อขายวันที่  15 

มกราคม 2564 

• เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2564 มีมติรับทราบ 

การลาออกของหม่อมหลวงพิพัฒนไ์ชย เพ็ญพัฒน ์ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจากติด

ภารกิจอื่น โดยใหก้ารลาออกมีผลตัง้แตว่นัท่ี 25 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป และมีมติอนมุตัิแต่งตัง้

นายนิติ จึงนิจนิรันดร ์เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน หม่อมหลวงพิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ตัง้แต่วนัท่ี 

25 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป และมีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณา

อนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่เพิ่มเติม 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ ซึ่งปัจจุบนั
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ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท ทั้งนี ้ 

ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม1 ท่านข้างตน้ คณะกรรมการของบริษัทจะมี

จ านวนทัง้หมด 9 ท่าน 

• เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการ

การเขา้ใหม่ 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายประกรณ ์เมฆจ าเรญิ เป็นกรรมการบรษิัท 

• เมื่ อวันที่  16 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  6/2564 มีมติอนุมัติ 

ให้เข้าลงทุนใน บริษัท ไทย เอ็นคอม จ ากัด (“TENCOM”) ร่วมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (“PEA ENCOM”) ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลงังาน เพื่อขยายธุรกิจ

ของ STARK 

• เมื่อวันที่  2 กันยายน 2564 STARK ได้ด  าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ชนิดระบุชื่อ 

ผู้ ถื อ  ประ เภทไม่ ด้อย สิท ธิ  ไม่ มี ป ระกัน  และมี ผู้แทนผู้ ถื อหุ้นกู้  จ านวน  2 ชุด  คื อ 

1) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  1/2564 ชุดที่  1 ครบก าหนด 

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 2) หุน้กูบ้รษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชดุที่ 2 

ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 โดยหุน้กู ้2 ชุดรวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน 2,500,000 หน่วย มีมลูค่า

ที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท 

 1.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงนิทีไ่ด้จากการระดมทุน     

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายตราสารทุน หรือตราสารหนี ้ 

 STARK ไดม้ีการออกหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้

จ  านวน 2 ชดุดงันี ้

 1. หูน้กูบ้รษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชดุที่ 1  

 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (“หุ้นกู้ชุดที ่1”) 

  2. หูน้กูบ้รษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชดุที่ 2 

 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้ชุดที ่2”)   

วัตถุประสงคก์ารใช้
เงนิ 

จ านวนเงนิทีใ่ช ้
โดยประมาณ 

ระยะเวลาทีใ่ช้เงนิ
โดยประมาณ 

รายละเอียด/ความ
คืบหน้าของการใช้เงนิ 

1. เพื่อใช้ช าระสินเชื่อ
ธนาคารของผู้ออกหุน้กู้
หรือบรษิัทในกลุ่ม 

ไม่เกิน 600 ลา้นบาท ภายในเดือน ตลุาคม 
พ.ศ. 2564 

บรษิัทไดด้  าเนินการ 
ตามรายละเอยีด 

สอดคลอ้ง/ เป็นไปตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ไดร้ะบไุว ้ 
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2. เพื่ อ ใช้ช าระคืนตั๋ ว
แลกเงินและหุ้นกู้ของ
บริษัทในกลุ่ม และ/หรือ 
เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การด าเนินธุรกิจทั่ วไป 
และ/หรือ เพื่อการขยาย
ธุ รกิ จ  และ /หรือ  การ
ลงทนุของบรษิัท 

ไม่เกิน 1,900 ลา้นบาท ภายในเดือน มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

บรษิัทไดด้  าเนินการ 
ตามรายละเอยีด 

สอดคลอ้ง/ เป็นไปตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ไดร้ะบไุว ้

 

 

 

 

   
2. กฎหมายทีใ่ช้บังคับตราสารหนี ้

ตราสารหนีใ้ชบ้งัคบัและตีความกฎหมายไทย 

1.1.4 อธิบายข้อผูกพันที่บริษัทให้ค าม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของส านักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพยข์องตลาด
หลักท รัพย์ (ถ้ ามี ) รวมทั้ งการปฏิบัติ ให้ เ ป็นไปตามข้อ ผูกพันห รือ เงื่ อนไขดั งกล่ า ว 
ในปีต่อ ๆ มา 

 ไม่มี  

 1.1.5 ข้อมูลบริษัท จ านวนและชนิดของหุ้นกู้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อบริษทั : บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อย่อหลักทรัพย ์ : STARK 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพนิี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ประเภทธุรกิจ : การลงทนุในกิจการอื่น (บรษิัทโฮลดิง้) 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0107546000466 

ทุนจดทะเบียน  : 15,875,206,607.00 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 11,906,404,956.00 บาท 

โทรศัพท ์ : 02-680-5800 

โทรสาร  : 02-680-5899 

เว็บไซต ์ : http://www.starkcorporation.com/ 

จ านวนและชนิดของหุ้นกู ้
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท  

 

: 1. หู้นกู้บริษทั สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่1/2564 
(“หุ้นกู้ชุดที ่1”) 

http://www.starkcorporation.com/
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ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 มลูค่าการเสนอขาย ไม่เกิน 1,000,000,000 
บาท โดยมีหุ้นส ารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 700,000,000 บาท 
มลูค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
จ านวนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 1,291,500 หน่วย 
คิดเป็นมลูค่า 1,291,500,000 บาท 

2. หู้นกู้บริษทั สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่1/2564 
(“หุ้นกู้ชุดที ่2”) 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 มูลค่าการเสนอขาย ไม่เกิน 800,000,000 
บาท โดยมีหุ้นส ารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 700,000,000 บาท  
มลูค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
จ านวนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 949,500 หน่วย 
คิดเป็นมลูค่า 949,500,000 บาท  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 1.2.1 โครงสร้างรายได้ 
 

 
ผลิตภัณฑ/์บริการ 

 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2564 

ด าเนิน 2562 
ร้อยละ 

2563 
ร้อยละ 

2564 
ร้อยละ 

การโดย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายได้จากการขาย 

PDITL, 
TPC, 

DVN and 
TCI 

10,149.58 86.3  15,070.71   85.8  25,217.30 94.4 

สายแรงดนัไฟฟา้ปานกลางถงึสงูพิเศษ 2,389.42 20.3  4,500.37   25.6  10,528.24 39.4 

สายแรงดนัไฟฟา้ต ่าและสายไฟฟา้
ส าหรบัอาคารสายไฟเปลือย 

4,378.82 37.2  5,842.71   33.3  11,904.63 44.6 

สายไฟเปลือย 2,749.45 23.4  3,036.68   17.3  2,140.46 8.0 

สายแรงดนัไฟฟา้แบบพิเศษ 631.89 5.4  621.56   3.5  556.69 2.1 

อื่นๆ 
 

-  1,069.40   6.1  87.28 0.3 

รายได้จากการให้บริการ 

ADS  
and 

PDITL 

1,330.57 11.3  1,744.51   9.9  1,828.88 6.8 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเก่ียวกบั
ทรพัยากรบคุคล 

1,238.55 10.5  1,530.69   8.7  1,705.96 6.4 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท าความ
สะอาดเรือ บรกิารก่อสรา้งและ
บ ารุงรกัษา ธุรกจิปิโตรเลียม 

83.45 0.7  129.15   0.7  105.75 0.4 
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ผลิตภัณฑ/์บริการ 

 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2564 

ด าเนิน 2562 
ร้อยละ 

2563 
ร้อยละ 

2564 
ร้อยละ 

การโดย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายไดจ้ากการบรกิารตรวจสอบ
คณุภาพระบบไฟฟ้าเคลื่อนที่ 

8.56 0.1  84.67   0.5  17.17 0.1 

รายได้จากการเช่า 

ADS 
 and 
TPC 

  

48.70 0.4  42.82   0.2  47.49 0.2 

รายไดค้่าเช่าจากอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ช่า 41.71 0.4  36.42   0.2  40.61 0.2 

รายไดค้า่เชา่จากอปุกรณใ์หเ้ช่า 7.00 0.1  6.40   0.0  6.87 0.0 

ดอกเบีย้รบั 68.67 0.6  19.04   0.1  22.19 0.1 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  
ต่างประเทศ – สทุธิ 

151.97 1.3  645.33   3.7  (414.56) (1.6) 

รายได้อื่น   10.19 0.1  40.61   0.2  13.80 0.1 

รวมรายได้   11,759.68 100.0  17,563.01   100.0  26,715.08 100.0 
 

บรษิัทมีรายไดภ้ายในประเทศ และรายไดภ้ายนอกประเทศ โดยระบมุลูค่าสดัส่วนดงันี ้

ประเภท 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

รายไดข้ายสายไฟภายในประเทศ 8,919.84 77.4 12,814.85 76.0 10,890.92 40.2 

รายไดข้ายสายไฟภายนอกประเทศ 1,229.74 10.7 2,255.86 13.4 14,326.38 52.9 

รายไดจ้ากบรกิาร 1,379.27 12.0 1,786.92 10.6 1,876.36 6.9 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 11,528.85 100.0 16,858.04 100.0 27,093.66 100.0 

  
 1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

 (1) ลักษณะของผลติภัณฑแ์ละบริการ 

 ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

  STARK ให้ความส าคัญในการจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ ้ลเป็นหลัก (ซึ่งท าจากทองแดงและ     

           อะลมูิเนียม) โดยสามารถจ าแนกประเภทของสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้เป็น 4 ประเภทดงันี ้

• สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ 

สายแรงดนัไฟฟ้าสงูพิเศษมีแรงดนัสงูกว่า 230 kV โดยทั่วไป สายไฟฟ้าเหล่านีผ้ลิตโดย

ใชเ้ทคโนโลยี VCV โดย PDITL สามารถทดสอบสายแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษทั้งหมดที่

หอ้งปฏิบตัิการทดสอบไฟฟ้าแรงดนัสงูของบริษัทและหน่วยบริการตรวจสอบคณุภาพ

สายแรงดันไฟฟ้าสูงแบบเคล่ือนที่  (High Voltage Mobile Testing Unit) ซึ่ งสาย

 



 แบบ 56-1 One report 2564 

   

14 

 

แรงดนัไฟฟ้าสงูพิเศษส่วนใหญ่จะถูกน าไปใชเ้ป็นสายส่งไฟฟ้าแรงดนัสงูแบบพาดเสา

เหนือดิน ฝังดิน หรือใตท้ะเล โดยปกติ สายไฟฟ้าเหล่านีใ้ชใ้นโครงการโรงไฟฟ้า 

 

สายแรงดันไฟฟ้าสูงมีแรงดันตัง้แต่ 100 kV ถึง 230 kV โดยทั่วไป สายไฟฟ้าเหล่านี ้

ผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยี VCV สายแรงดันไฟฟ้าสูงส่วนใหญ่จะถูกน าไปใชเ้ป็นสายส่ง

ไฟฟ้าแบบพาดเสาเหนือดิน ฝังดิน และใต้ทะเล โดยปกติ สายไฟฟ้าเหล่านีใ้ช้ใน

โครงการโรงไฟฟ้า โครงการพลงังานหมนุเวียน และโครงการปิโตรเคมี 

 

สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางมีแรงดันตัง้แต่ 3 kV ถึง 100 kV สายแรงดันไฟฟ้าปานกลาง

ส่วนใหญ่จะถูกน าไปใชเ้ป็นโครงการที่เก่ียวขอ้งกับรถไฟ (เช่น รถไฟลอยฟ้า) น า้มนัและ

ก๊าซ โรงไฟฟ้า โครงการปิโตรเคมี และโครงการทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากนีย้งัใช้

ในระบบการจ่ายไฟฟ้า 
 

โดยทั่วไป บริษัทจ าหน่ายสายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษให้กับทั้งภาครัฐ 

(B2G) และกบัผูป้ระกอบกิจการดว้ยกนั (B2B)  

 

• สายไฟฟ้าแบบพิเศษ ไม่มีช่วงแรงดันที่ก าหนด แต่จะมีคุณลักษณะพิเศษที่เป็นไป

ตามความตอ้งการของลกูคา้ ตัวอย่างเช่น สายไฟฟ้าดงักล่าวอาจมีคุณสมบตัิทนไฟ 

ทนแสงอุลตราไวโอเลต น าสัญญาณ หรือสามารถป้องกันน า้และเหมาะสมส าหรับ 

ใชง้านใตน้ า้ สายไฟฟ้าเหล่านีใ้ชใ้นโครงการและอาคารต่าง ๆ อาทิ รถไฟ (เช่น รถไฟ

ลอยฟ้า( โรงงานน า้มันและก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โรงพยาบาล และท่าอากาศยาน 

โดยทั่ วไป บริษัทจัดจ าหน่ายสายไฟฟ้าแบบพิเศษให้กับทั้งภาครัฐ  (B2G) กับ 

ผูป้ระกอบกิจการดว้ยกนั (B2B) กบัผูบ้รโิภค (B2C) และเพื่อการส่งออก  

 

• สายแรงดันไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าอื่น ๆ  ส าหรับอาคาร มีแรงดัน 3 kV หรือต ่า

กว่าสายไฟฟ้าเหล่านี ้มีทั้งแบบหุ้มเปลือยตะกั่วและไม่หุ้มเปลือยตะกั่ว ขึน้อยุ่กับ

ข้อก าหนดของลูกคา้ แต่จะผลิตโดยใช้เทคโนโลยี “skin insulation” โดยสายไฟฟ้า

เหล่านีม้กัใชใ้นโครงการรถไฟ ก๊าซและน า้มนั โรงไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรม นอกจากนี ้

ยงัใชท้ั่วไปในระบบการจ่ายไฟฟ้า และสายไฟฟ้าเหล่านีย้งัใชภ้ายในอาคารทั่วไป 

โดยทั่วไป บรษิัทจดัจ าหน่ายสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าใหก้บัทัง้ภาครฐั (B2G) กบัผูป้ระกอบ

กิจการดว้ยกนั (B2B) กบัผูบ้รโิภค (B2C) และเพื่อการส่งออก  
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• สายไฟเปลือย  มีแรงดันสูงถึง 500 kV สายไฟเหล่านี ้ทนต่ออุณหภูมิที่สูงและ 

มีการหย่อนหรือโคง้ตัวนอ้ย สายไฟเปลือยส่วนใหญ่ใช้ส าหรับโครงข่ายไฟฟ้า ระบบ 

สายดิน และระบบป้องกนัฟ้าผ่า เป็นตน้ และไม่ตอ้งหุม้ฉนวน  

โดยทั่วไป บริษัทจัดจ าหน่ายสายไฟเปลือยให้กับทั้งภาครัฐ (B2G) กับผู้ประกอบ

กิจการดว้ยกนั (B2B) 

 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ของ STARK ในประเทศไทย 

STARK ด าเนินธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ในประเทศไทย โดยผ่าน PDITL มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับโลก เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและ  

ทั่วโลกกว่า  40 ประเทศ โดยผลิตสายไฟฟ้าทกุประเภท ตัง้แต่สายไฟฟ้าแบบพิเศษ สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสงูพิเศษ 

สายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าอื่น ๆ ส าหรับอาคาร และสายไฟเปลือย ที่โรงงานบางพลี โรงงานระยอง และโรงงาน

สมทุรสาคร บริษัทจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้ับทัง้ภาครฐั (B2G) กับผูป้ระกอบกิจการดว้ยกัน (B2B) กับผูบ้ริโภคเอง (B2C) 

และเพื่อการส่งออกต่างประเทศ STARK มุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงให้แก่ลูกคา้ ตลอดจน

นวตักรรมและเทคโนโลยีแบบใหม่เพื่อการตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ียิ่งขึน้ 

ในปี  2536 PDITL เ ป็นผู้ผ ลิตรายแรกและรายเดียวในเอเชียตะวันออกเ ฉียงใต้ ที่ ใช้เทคโนโลยี  VCV 

(หุ้มฉนวนแนวดึง) ณ โรงงานบางพลี ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ซึ่งสามารถผลิตสายไฟฟ้าแรงดันสูงพิเศษ 

ซึ่งมีแรงดนัมากกว่า 230 กิโลโวลตไ์ด ้ 

 
 

ปี 2543 PDITL ไดร้ับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดา้นคุณภาพ ISO 9001 จาก ULและ จากสถาบัน 

รบัรองมาตรฐาน ISO (“MASCI”) และยังไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบการจัดการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 จาก

สถาบนั DQS UL 
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ปี 2545 PDITL โรงงานที่บางพลี และโรงงานระยองได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน 

MASCI และสถาบนั DQS UL 

ปี  2548 PDITL ได้รับ รา งวัลชนะเ ลิศ  Chairman’s Award ประจ า ปี  2548 ในด้านความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามยั ประเภทโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นรางวลัที่มอบใหแ้ก่บรษิัทท่ีมีสถิติความปลอดภยัเป็นเลิศ 

ปี 2552 PDITL ไดร้บัรางวลัผูร้กัษามาตรฐานดีเด่นจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

ปี 2560 PDITL เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เริ่มใหบ้ริการตรวจสอบคุณภาพสายแรงดนัไฟฟ้าสงูแบบเคล่ือนที่  

High Voltage Mobile Testing Unit หรื อ  Mobile Resonance On-Site Test เพื่ อการให้บริการทดสอบระบบสาย

แรงดันไฟฟ้าสูงแบบให้บริการถึงสถานที่แก่ลูกค้าตามมาตรฐานระดับสากล (The International Electrotechnical 

Commission: IEC) ซึ่งสามารถตรวจสอบการรั่วของไฟฟ้าหรือความผิดพลาดในโครงสรา้งสายไฟฟ้าที่อาจเกิดระหว่าง  

การติดตั้ง  ส่งผลให้ลูกค้ามั่ นใจได้ว่าการติดตั้งสายไฟจะท า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัย  

ยิ่งไปกว่านั้น PDITL ยังคงด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีอัตราก าไรสูง เช่น สาย

แรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสงูพิเศษ สายไฟฟ้าแบบพิเศษ และก าลงัพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ที่มีอตัราก าไรสงูต่อไป 

  

อี กทั้ ง  TCI ที่ ก่ อตั้ ง ขึ ้นจากการควบ รวมกิ จการระหว่ า ง  (ก) บริษัท ไทยเคเบิ ้ล อินเตอร์เทค จ ากัด 

(ข) บริษัท กรีน อิเลคทริค เคเบิล้ (ประเทศไทย) จ ากัด และ (ค) บริษัท สยาม คอปเปอร ์ร็อด 2015 จ ากัด ในปี 2562 

ทั้งนี ้ TCI เป็นส่วนที่ช่วยเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราก าไรสูงของ  PDITL และจากการที่  TCI มุ่งเน้นที่ 

สายแรงดนัไฟฟ้าต ่า การซือ้กิจการ TCI ท าใหบ้ริษัทสามารถเสนอผลิตภัณฑส์ายไฟฟ้าที่ครบทุกประเภทใหแ้ก่ลกูคา้ของ

บรษิัทไดอ้ย่างครอบคลมุ 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ของ STARK ในประเทศเวียดนาม 

ก่อนการซือ้กิจการ Thipha Cables และ Dovina นั้น Thipha Cables มุ่งเน้นที่การผลิตสายแรงดันไฟฟ้าต ่าถึง 

ปานกลาง และสายไฟเปลือย ส่วน Dovina น าเขา้วตัถดุิบ เช่น ทองแดงแผ่นและกอ้นอะลมูิเนียม และผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะ

ที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ลวดทองแดง สายทองแดงกลม ลวดทองแดงชุบดีบุก ลวดอลมูิเนียมกลม และส่วนประกอบต่าง ๆ  ที่ท  า

จากพีวีซี ทัง้นี ้Thipha Cables และ Dovina มีโรงงานตัง้อยู่ที่จงัหวดัลองอนั ประเทศเวียดนาม และส่วนใหญ่จดัจ าหน่าย
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ผลิตภัณฑ์ให้กับทั้งภาครัฐ (B2G) และกับผู้ประกอบกิจการดว้ยกัน (B2B) นอกจากนี ้Dovina ยังขายวัตถุดิบข้างตน้ 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ  

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จากการเข้าซือ้กิจการ Dovina ได้ทยอยลดการส่งออกผลิตภัณฑ์ Raw material 

ไปยงัประเทศอินเดียตามล าดบั โดยส่วนใหญ่ส่งออกผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามที่ไดม้ีการก าหนดเอาไวต้ามสญัญาที่เหลืออยู่

จนครบ และยกเลิกการส่งออกผลิตภัณฑ ์Raw material ไปยังประเทศอินเดียในที่สุดตามแผนการด าเนินงานของบริษัท 

ที่ไดก้ าหนดไวเ้พื่อมุ่งเนน้รกัษาอตัราก าไรท่ีสงู (High Margin)  

เนื่องจากโรงงานที่ลองอันมีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้แรงดันไฟฟ้าสูงและ  

สูงพิเศษแลว้ (รวมทั้งหอ้งทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่งสามารถทดสอบสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ที่มีแรงดนัสูงถึง 400 kV) 

หลงัจากที่ STARK ซือ้กิจการ Thipha Cables และ Dovina STARK จึงไดถ้่ายทอดความรูแ้ละความเชี่ยวชาญของ PDITL 

ในดา้นสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้แรงดนัไฟฟ้าสงูและสงูพิเศษใหแ้กบ่รษิัทย่อยในประเทศเวยีดนาม ทัง้นี ้การผลิตผลิตภณัฑ์

เหล่านีใ้นประเทศเวียดนามสามารถด าเนินการผลิตไดแ้ลว้ ซึ่งเป็นการเพิ่มการผลิตโดยรวมส าหรับผลิตภัณฑ์แรงดัน 

ไฟฟ้าสงูของบรษิัทเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีสงูขึน้ของผลิตภณัฑด์งักล่าว 

ทัง้นี ้Thipa Cables และ Dovina ผูผ้ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศเวียดนาม ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีการเติบโต

สูง โดยในปี 2564 สามารถชนะการประมูลงานในประเทศเวียดนาม ไดแ้ก่ งานสายส่งก าลังไฟฟ้า (Transmission line) 

ของการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) และงานโรงไฟฟ้าในเวียดนามตอนเหนือ เช่น กว๋างนิน เวียดนามตอนกลาง อาทิ ดานงัและ

เวียดนามตอนใต้ อาทิ โฮจิมินห ,์ เกิ่นเทอ เป็นตน้ มูลค่ารวมประมาณ 50 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ หรือประมาณ 1,500 

ลา้นบาท รวมทัง้ยงัไดร้บัค าสั่งซือ้สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้จากกลุ่มประเทศในแถบภมูิภาคเอเชียใต ้ไดแ้ก่ โครงการพฒันา

รถไฟฟ้าใตด้ินในเมืองมมุไบ ประเทศอินเดีย โครงการจากรฐับาลบงักลาเทศ และโครงการจากรฐับาลศรีลงักา มลูค่ารวม

ประมาณ 100 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ หรือประมาณ 3,000 ล้านบาทด้วย อย่างไรก็ตาม STARK เชื่อว่าอุตสาหกรรม

สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสรา้งพืน้ฐานที่มีแนวโนม้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากความตอ้งการใชง้าน  

ทั่วโลกที่เพิ่มขึน้ 
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ธุรกิจพลังงานดิจิทัล 

TENCOM มีแผนการลงทนุในการใหบ้รกิารดา้น Data Center เป็นกา้วแรกในการเริ่มด าเนินธุรกิจ เพื่อช่วยลดภาระ

ต้นทุนการจัดการและเพิ่มระดับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อย  

โดยมีผลิตภณัฑ ์หรือบรกิารดงันี ้ 

บรกิารใหเ้ช่าพืน้ท่ีศนูยข์อ้มลู Data Center 

พืน้ที่ศูนยข์้อมูล Data Center เป็นพืน้ที่ที่มีความพรอ้มในการติดตั้งและจัดวางอุปกรณ์ส าคัญดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและเครือข่ายขององคก์ร เช่น เครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Database) อุปกรณ์เชื่อมโยง 

ระบบเครือข่าย (Network) รวมถึงโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเครือข่าย (Infrastructure) ซึ่งผูใ้หบ้ริการศูนยข์อ้มูลตอ้ง

จดัเตรียมระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นในการเชื่อมต่ออุปกรณจ์ากศูนยข์อ้มลูไปยงัผูใ้ชใ้นสถานที่ต่างๆ อาทิ ระบบไฟฟ้า 

การเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตความเรว็สงู ระบบรกัษาความปลอดภยั เป็นตน้ 

โดยศูนยข์อ้มูลของ TENCOM มีคุณสมบัติเทียบเท่าตามขอ้ก าหนดของศูนยข์อ้มูลประเภท TIER 3 และ TIER 4 

ส าหรบัระบบไฟฟ้า 

TENCOM วางแผนรูปแบบการใหบ้รกิารศนูยข์อ้มลูออกเป็น 2 ประเภทดงันี ้

1. Co-Location ให้เช่าพื ้นที่ส  าหรับวาง Server และให้บริการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า 

อินเตอรเ์น็ตความเรว็สงู ระบบรกัษาความปลอดภยั และเจา้หนา้ที่ใหค้วามชว่ยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โดยคิดค่าบรกิารราย

เดือนตามจ านวนอปุกรณท์ี่ลกูคา้น าเครื่องมาวาง รวมถึงปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าและค่าบรกิารส่วนกลางอื่น ๆ 

2. Dedicated Server ให้เช่า Server ส าหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการลงทุนเครื่อง Server เพื่อลดการลงทุนขั้นต้น  

โดยคิดค่าบรกิารรายเดือนตามการใชง้าน Server โดย TENCOM จะเปิดใหบ้รกิารในล าดบัถดัไป 

ในปัจจบุนั TENCOM อยู่ในระหว่างการเตรียมการในการด าเนินธุรกิจ Data Center 

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

TENCOM มีแผนการขอรบัรองมาตรฐานคณุภาพดงันี ้

- ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS) มาตรฐานสากลส าหรบัระบบการจดัการ

ความปลอดภยัของขอ้มลู 

- ISO 9001: มาตรฐานดา้นระบบงานคณุภาพ 

ธุรกิจให้บริการทรัพยากรบุคคล 

 ADS เป็นธุรกิจใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบุคคล โดยมุ่งเนน้บุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยเฉพาะบุคลากร  

ที่ตอ้งท างานบนแท่นผลิตปิโตรเลียม จึงตอ้งมีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และผ่านการฝึกอบรมตามที่

ก าหนด รวมทั้งต้องได้รับการอบรมพิเศษทั้งด้านความรูแ้ละด้านสภาพจิตใจ โดยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพใน
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หลากหลายลกัษณะงาน เช่น งานวิศวกรรม งานก่อสรา้งและติดตัง้ชิน้งาน การซ่อมบ ารุง งานสถาปัตยกรรม ทัง้นี ้ADS 

มีการฝึกอบรมเพื่อพฒันาแรงงงานในดา้นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัลกูคา้ไดม้ากยิ่งขึน้   

 นอกจากนี ้ADS ยงัใหบ้รกิารเช่าสินทรพัย ์ไดแ้ก่ คลงัสินคา้และอปุกรณแ์ละเครื่องจกัร โดยคลงัสินคา้ตัง้อยู่ในท าเล

ที่ไม่ไกลจากท่าเทียบเรือในจงัหวดัสงขลา เพื่อสะดวกในการขนถ่ายสิ่งของต่าง ๆ โดยคลงัสินคา้ของ ADS มีพืน้ท่ีใหบ้รกิาร

ประมาณ 82,000 ตารางเมตร โดยมีมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัสินคา้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสรา้งมั่นใจใหก้บัลกูคา้ 

ซึ่งสินคา้รบัฝากจะมีหลากหลายตัง้แต่สินคา้ทั่วไปจนถึงระดบัอตุสาหกรรม โดยสินคา้รบัฝากส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจกัรกล

ในอุตสาหกรรม และ ADS ยงัใหบ้ริการใหเ้ช่าอุปกรณแ์ละเครื่องจกัรต่าง ๆ เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องเชื่อม กระเชา้ 

ตูค้อนเทนเนอร ์สลิง เครื่องอดัอากาศ และเครื่องจกัรหนกั เป็นตน้ 

 (2) การตลาดและการแข่งขัน  

 การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

ตลาดอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศเวียดนามสามารถแบ่งแยกตามระดับแรงดัน

สายไฟฟ้าได ้4 ระดบั ดงันี ้สายไฟฟ้าแรงดนัสงูพิเศษ (Extra High Voltage) สายไฟฟ้าแรงดนัสงู (HighVoltage) 

สายไฟฟ้าแรงดนัปานกลาง (Medium Voltage) และสายไฟฟ้าแรงดนัต ่า (Low Voltage)  

อุตสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้ามีลักษณะกึ่งผูกขาด (Oligopoly Market) ดา้นการแข่งขันของ

ธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ ตามทิศทางการเติบโตที่มีแนวโน้มเป็นไปตามงบเงินลงทุนของภาครฐัเป็นหลักตาม

นโยบายแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP) พ.ศ. 2561-2580 ฉบับ

ปรบัปรุงครัง้ที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 

(AEAP 2018) รวมทั้งจากการขยายการลงทุนต่อเนื่องของผู้ประกอบการรายใหญ่ และการลงทุนผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนจากผู้ประกอบการรายใหม่ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ 5 รายแรกครองส่วนแบ่งการตลาด

รวมกันถึงรอ้ยละ 50 - 60 ส่วนที่เหลือเป็นโรงงานผลิตสายไฟฟ้าขนาดกลางและเล็กรวมกันประมาณ 20 ราย 

ที่ยงัด าเนินการผลิตอยู่ในปัจจบุนั  

ทั้งนี ้ ธุรกิจนี ้มีอุปสรรคในการเข้าตลาดสูง (High Barrier Entry) เนื่องจากผู้ผลิตสายไฟฟ้าดังกล่าว 

จ าเป็นตอ้งมีความรูค้วามสามารถ ความช านาญ และประสบการณใ์นการผลิต มีผลงานท่ีไดร้บัการยอมรับในอดีต 

(Supply Record) รวมทั้งต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยหากผู้ผลิตไม่มีความสามารถด้านการควบคุมต้นทุนและ

ค่าใชจ้่ายไดก้็จะน าสินคา้เขา้มาแข่งขนัไดย้าก เพราะการด าเนินการผลิตจะมีค่าใชจ้่ายการขนส่งที่สงู  

STARK มีบรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ในประเทศไทยและประเทศเวียดนามดงันี ้

 

  

  

 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ บริษัท 

ประเทศไทย PDITL และ TCI 

ประเทศเวียดนาม Thipa Cables และ Dovina 



 แบบ 56-1 One report 2564 

   

20 

 

นโยบาย และกลยุทธท์างการตลาดและการแข่งขันของธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

STARK มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ทั้งในประเทศไทย และประเทศเวียดนามซึ่ง

ก าหนดใหบ้รษิัทย่อยด าเนินธุรกิจภายใตก้ลยทุธก์ารแข่งขนัทางผลิตภณัฑ ์การปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานที่

ก าหนด เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ลกูคา้ นอกจากนีย้งัไดย้ึดมั่นในเรื่องความตรงต่อเวลา ความสจุริต

และเป็นธรรมเพื่อใหเ้กิดการใชบ้ริการต่อเนื่องจากลกูคา้กลุ่มเดิม และการบอกต่อไปยงัลูกคา้กลุ่มใหม่ โดยรายละเอียด 

กลยทุธท์างการตลาดมีดงันี ้

1.1 กลยทุธด์า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

การด าเนินการผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ที่ครอบคลมุทุกประเภทการใชง้านและสามารถรองรบั

การใชง้านไดทุ้กอุตสาหกรรม โดยวิศวกรผูเ้ชี่ยวชาญควบคุมการด าเนินการผลิตตลอดกระบวนการ รวมทั้งการพัฒนา

เทคโนโลยีและผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพื่อตอบสนองการใชง้านของลกูคา้อยู่สม ่าเสมอ STARK มีนโยบายลดการขายสินคา้ที่มี

มารจ์ิน้ต  ่า (Low Margin Product) เช่น การขายวตัถดุิบ ปรบัเปล่ียนเป็นการมุ่งเนน้สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ที่มีมารจ์ิน้สงู 

(High Margin Product) โดยเฉพาะกลุ่มสายไฟฟ้าแรงดันกลางถึงระดับสูงพิเศษ (Medium – Extra High Voltage) 

ที่มีอตัราเติบโตสงูเพื่อรองรบั โครงการต่าง ๆ ของภาครฐัและภาคเอกชน และสายไฟฟ้าส าหรบัระบบการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย ์(Photovoltaic Cable) และพัฒนาสายเคเบิล้ใตน้ า้ (Submarine Cable) โครงการพัฒนาพลังงาน

ทดแทน เช่น กังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งในทะเล (Offshore Wind Turbine) แผงโซลารเ์ซลลบ์นโครงสรา้ง 

ที่ลอยอยู่ในน า้ (Floating Solar) 

 ส าหรบัสายไฟฟ้าแรงสงูนัน้ PDITL มีการน าเทคโนโลยีการหุม้ฉนวนแนวดิ่ง (Vertical Continuous Vulcanization 

หรือ VCV) เขา้มาใชใ้นกระบวนการ ซึ่งการหุม้ฉนวนแนวดิ่งจะช่วยใหต้วัน าไฟฟ้าอยู่บรเิวณกึ่งกลางของฉนวนหรือกึ่งกลาง

ของสายไฟฟ้า ท าให้สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าไดด้ีสูงสุดและลดความเส่ียงจากกระแสไฟฟ้ารั่ว นอกจากนี ้PDITL  

ยงัมีบริการที่ช่วยใหล้กูคา้เกิดความมั่นใจในสายไฟฟ้าก่อนการใชง้านจริง คือ รถทดสอบสายไฟฟ้าแรงสงู (High Voltage 

Mobile Testing Unit) เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนัตามมาตรฐาน IEC ซึ่งสามารถเดินทางไปตรวจสอบที่อาคารหรือ

สถานีไฟฟ้าย่อยของลูกค้า พร้อมสามารถระบุความผิดปกติและพิกัดที่ ผิดปกติการตรวจสอบคุณภาพสายไฟฟ้า  

การน าไฟฟ้าของตัวน าไฟฟ้า หรือจุดหักในของสายไฟ ภายหลังการเดินสายไฟฟ้าในงานก่อสรา้งหรืองานติดตัง้ต่าง ๆ  

ที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายจากการดงึ หรือหกังอเขา้มมุ 

สายไฟฟ้าของ PDITL ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการและตัวผลิตภัณฑ์ที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน 

ที่เก่ียวขอ้ง จากสถาบนัที่น่าเชื่อถือจากภายในประเทศและภายนอกประเทศไทย โดยส าหรบัการขอการรบัรองมาตรฐาน

จากสถาบนัต่างประเทศนัน้ ใชเ้วลาประมาณการพิจารณาประมาณ  2 - 3  ปี ในการอนุมตัิต่อผลิตภณัฑ ์และมีค่าใชจ้่าย

ในการขอใบรบัรองมาตรฐานที่สูง อีกทั้งการตรวจสอบแต่ละครัง้ตอ้งผ่านกระบวนการพิจารณาที่ละเอียด เพื่อคัดสรร

ผลิตภัณฑท์ี่ดีและไดม้าตรฐานอย่างแทจ้ริง ดังนั้น การที่ผลิตภัณฑข์อง PDITL ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากสถาบัน

ต่างประเทศ จึงท าใหเ้ป็นอีกหน่ึงจดุแข็งที่สามารถแข่งขนักบัผูค้า้รายอื่นได ้โดยการรบัรองมาตรฐานท่ีไดร้บัมีดงันี ้ 
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การรับรองมาตรฐานการจัดการสากล 

• ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ จากสถาบนั MASCI และ DQS UL 

• ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จากสถาบนั DQS UL 

• ISO 45001:2018 มาตรฐานการจดัการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จากสถาบนั DQS UL 
 

             
 

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ์

• ผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าหุม้ฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด ์ แรงดนัไฟฟ้าที่ก าหนดไมเ่กิน 450/750 โวลต ์ ไดร้บัรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑจ์ากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ดงันี ้(1) มอก. 11 
เล่ม 3 - 2553 (2) มอก. 11 เล่ม 4 - 2553 (3) มอก. 11 เล่ม 5 - 2553 (4) มอก. 11 เล่ม 101 - 2559  

• ผลิตภัณฑ์ตัวน าไฟฟ้าทองแดงรีดแข็งส าหรับสายส่งก าลังเหนือดินได้รับรองมาตรฐานจาก ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม มอก.64-2517 

• ผลิตภณัฑต์วัน าลวดกลมตีเกลียวรว่มศนูยก์ลางส าหรบัสายไฟฟ้าเหนือดิน ไดร้บัรองมาตรฐานจาก ส านกังาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม มอก.85-2548 

• ผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าอะลมูิเนยีมหุม้ดว้ยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด ์ไดร้บัรองมาตรฐานจาก ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม มอก. 293-2541 

• ผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กกล้า เคลือบสังกะ สีตี เก ลียวได้รับรองมาตรฐานจาก ส านักงานมาตฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม มอก. 404-2540 

• ผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าส าหรบัวงจรควบคมุ ไดร้บัรองมาตรฐานจาก ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม มอก. 838-2531 

• ผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าแรงดนัสงูหุม้ดว้ยฉนวนและอปุกรณส่์วนควบ ใชก้บัแรงดนัไฟฟ้าที่ก าหนดตัง้แต่ 1 กิโล
โวลต ์ถึงไม่เกิน 30 กิโลโวลต ์ ไดร้บัรองมาตรฐานจาก ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม มอก. 2143-2546 
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• ผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าแรงดนัสงูหุม้ดว้ยฉนวนครอสลิงกดพ์อลิเอทลีิน ส าหรบัแรงดนัไฟฟ้าที่ก าหนดตัง้แต่ 60 
กิโลโวลต ์ ถึง 115 กิโลโวลต ์ ไดร้บัรองมาตรฐานจาก ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม มอก. 2202-2547 

• ผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าอากาศตวัน าอะลมูิเนียมหุม้ฉนวนและเปลือกครอสลิงกดพ์อลิเอทิลีน ไดร้บัรองมาตรฐาน
จาก ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม มอก. 2341-2555 

• ผลิตภัณฑ์สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวน าทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน ส าหรับการติดตัง้แบบแขวนใน
อากาศ ได้รับรองมาตรฐานจาก ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
มอก. 2434-2552  

• ใบ รับ รอ งความสามา รถห้อ งป ฏิบัติ ก า รทดสอบตามมาตรฐาน เลขที่  ม อก .  17025 - 2548  
(ISO/IEC 17025:2005) ขอ้ก าหนดทั่วไปว่าดว้ยความสามารถหอ้งปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ จาก 
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

• ผลิตภณัฑป์ระเภทสายไฟฟ้าทนไฟ (FRC) ไดร้บัรองมาตรฐานจาก TUV SUD PSB ประเทศสิงคโปร ์โดยผ่าน 
การตรวจสอบมาตรฐาน 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 

• การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดย KEMA Laboratories (KEMA) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีห้องแล็ปทดสอบ
สายไฟฟ้าที่ทนัสมยัและมีมาตรฐานที่สดุในโลก ตัง้อยู่ที่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ดงันี ้ (1) ผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้า
แรงดันสูง ผ่านการทดสอบที่แรงดัน 245 kV ตามมาตรฐาน IEC 62067 (2) ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าแรงดัน 
ปานกลาง ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 60502-2  IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034-2 และ IEC 
60332-3-24 (3) ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าแรงดันต ่า ผ่านการทดสอบมาตรฐาน  IEC 60502-1 (4) ผลิตภัณฑ์
สายไฟฟ้าทนไฟและหน่วงไฟ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน 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 าหรบัสายไฟฟ้าแรงดนัต ่าและแรงดนัปานกลาง ตามมาตรฐาน 
IEC 60502-1 และ IEC 60502-2 

• การรับรองมาตรฐานจาก TUV Rheinland  ส าหรับสาย  PV Cable H1Z2Z2-K ตามมาตรฐาน EN 
50618:2014 

• การรับรองมาตรฐานสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางและแรงดันสูง จาก Central Power Research Institute 
Bangalore ตามมาตรฐาน IEC 60502-2 – 2014 IEC 60840-2011 และ IEC 60840-2004  

• การรบัรองมาตรฐานจาก BASEC ส าหรบั PVC sheathing ตามมาตรฐาน BS 5467:2016  

•    การรับรองมาตรฐานสายไฟฟ้าจาก  UL ประเทศสหรัฐอเมริกาส าหรับสายแรงดันปานกลางและ 
   สาย Thermoset-insulated Wire ตามมาตรฐาน (1) Article 328 of ANSI/NFPA 70, "National Electrical    
   Code" (NEC).(2)UL 44 (3)UL 854  
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1.2  กลยทุธด์า้นราคา 

การก าหนดราคาสายไฟฟ้าของ PDITL แก่โครงการของภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้รับเหมาระบบงานไฟฟ้านั้น 

จะด าเนินการพิจารณาปรมิาณการสั่งซือ้ของโครงการนัน้ ๆ  เพื่อค านวณตน้ทนุวตัถุดิบและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งใช้

ในกระบวนการ พรอ้มทัง้ปัจจยัแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้ง เช่น จ านวนบุคลากร ระยะเวลาด าเนินการ การขนส่ง และการบริการ

หลงัการขาย เป็นตน้ ซึ่งพิจารณาควบคู่กบัอตัราก าไรขัน้ตน้ตามนโยบายของบรษิัท และน าเสนอราคาใหแ้ก่ผูว้่างจา้ง 

ในส่วนของการก าหนดราคาสายไฟฟ้าแก่ตัวแทนจ าหน่าย จะค านึงถึงต้นทุนวัตถุดิบของสายไฟฟ้า  

แต่ละประเภทและอตัราก าไรขัน้ตน้ที่ตอ้งการ พรอ้มทัง้มีการเปรียบเทียบอุปสงคแ์ละอุปทานของอุตสาหกรรมสายไฟฟ้า 

ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในตลาด เพื่อก าหนดราคาเสนอขายให้เหมาะสมกับกลไกและ  

สภาวะตลาด 
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1.3 กลยทุธด์า้นการจดัจ าหน่าย 

การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย จะมุ่งเนน้การจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางธุรกิจกับภาครฐั (B2G) ธุรกิจ

กับธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกับลกูคา้ (B2C) และการส่งออกต่างประเทศ โดยช่องทางการจดัจ าหน่าย อาจเป็นการเขา้ประกวด

ราคาโครงการของทางภาครฐั การจัดหน่ายทางตรงใหแ้ก่เจา้ของโครงการภาครฐั การจัดจ าหน่ายผ่านผูร้บัเหมาระบบ

ไฟฟ้าของโครงการนั้น และจัดจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทย่อยหลัก คือ PDITL ซึ่งจากผลงานและ

ประสบการณข์อง PDITL มากกว่า 50 ปี ท าใหล้กูคา้ทัง้ภาครฐัและ เอกชนทั้งภายในและต่างประเทศใหก้ารยอมรับและ

คดัเลือกให ้PDITL อยู่ในรายชื่อผูค้า้ที่ไดร้บัการอนุมตัิ (Approved Vendor List) ในการเขา้เสนอราคาในโครงการส าคัญ

ต่าง ๆ ดังนั้น การที่ PDITL ไดอ้ยู่ในรายชื่อผู้คา้ที่ไดร้ับการอนุมัติ (Approved Vendor List) มีส่วนส าคัญในการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantages) และสรา้งอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจของผูป้ระกอบการรายอื่น 

(Barrier to Entry) 

อีกทัง้ไดม้ีการจดัจ าหน่ายไปยงักลุ่มลกูคา้โครงการ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (กฟภ.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) กลุ่มเอสซีจี (SCG) กลุ่มปตท. (PTT) ท่าอากาศยาน

ไทย (AOT) และกลุ่มเซ็นทรลั (CENTRAL) เป็นตน้ ซึ่ง PDITL ไดร้ว่มเป็นส่วน หนึ่ ง ใ น โ ค ร ง ก า ร ส า คัญต่ า ง  ๆ  เ ช่ น   

(1) โซลารล์อยน า้เขื่อนสิรินธร พลงังานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน า้แบบไฮบริด แห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สดุในโลก   

(2) โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้ิน  (3) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีสม้ (4) โครงการพลังงาน

สะอาด (Clean Fuel Project: CFP) (5) Bangkok Co-Generation Project (6) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (7) โรงไฟฟ้าบางปะกง 

(8) อาคารมหานคร (9) ศูนย์การค้าเทอรม์ินัล 21 โคราช (10) อาคารไอดีโอคิว สามย่าน (11) SCG Compounding 

Research Center ระยอง และ (12) สถานีรบัแก๊สจากทะเลของปตท. เฟส 2 เป็นตน้  

ทัง้นี ้STARK มีเป้าหมายการส่งออกไปยงั 50 ประเทศ จาก 42 ประเทศ และวางแผนการขยายฐานตวัแทนจ าหนา่ย

ในประเทศไทยใหม้ากกว่า 1,000 รายภายในปี 2566 

ยิ่งไปกว่านั้น ในการจัดจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ PDTL ไดร้ับความเชื่อมั่นให้เป็นคู่คา้ทางธุรกิจ (Business 

Partner) กบับรษิัทชัน้น าทั่วโลก เช่น (1) Siemens (บรษิัทสญัชาติเยอรมนั ที่ด  าเนินธุรกิจอยู่ในหลายประเภทอตุสาหกรรม 

ซึ่งรวมถึงภาคอุตสาหกรรม พลังงานและโครงสรา้งพืน้ฐาน เป้นตน้)  (2) Alstom (บริษัท สัญชาติฝรั่งเศส ที่ด  าเนินธุรกิจ

ขนส่งดา้นรถไฟเป็นหลัก) และ (3) ABB (บริษัทสัญชาติสวิสเซอรแ์ลนด ์ที่ด  าเนินธุรกิจระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีระบบ

อัตโนมัติ) เป็นตน้ โดยเมื่อบริษัทดังกล่าวมีความตอ้งการใชส้ายไฟฟ้าในการด าเนินกิจการ จะมีการพิจารณารายชื่อ

ผูป้ระกอบการจ าหน่ายสายไฟฟ้า ซึ่ง PDITL ถือไดว้่าเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าอนัดบัตน้ของบรษิัทดงักล่าวอีกดว้ย  

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี PDITL ค านึงถึงการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับกลุ่มลูกคา้เดิม พรอ้มทั้งสรา้ง

สัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกคา้ใหม่เช่นกัน ซึ่งถือเป็นส่วนช่วยในการขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งขึน้ ทาง PDITL เนน้การบริการที่

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผ่านทีมงานขายที่มีประสบการณ์ ท าหน้าที่ เสนอ ข้อมูลสินค้าที่ ถูกต้อง  

ติดต่อประสานงานและกระจายสินคา้ตรงตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการบริการหลงัการขายในการตรวจสอบ

คุณภาพสายไฟฟ้าหลังการก่อสรา้งหรือการติดตัง้ โดยบริการดงักล่าว คือ รถการทดสอบสายไฟฟ้าแรงสงู เทคโนโลยีจาก

ประเทศเยอรมนั ตามมาตรฐาน IEC ซึ่งสามารถเดินทางไปตรวจสอบท่ีอาคาร หรือสถานี ไฟฟ้าย่อยของลูกค้า  พร้อม
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สามารถระบคุวามผิดปกติและพิกดัที่ผิดปกติได ้ ดังนั้น ถือได้ว่า PDITL มีข้อได้เปรียบในการประกอบธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายสายไฟฟ้า และช่วยในการตดัสินใจของลกูคา้ในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑข์อง PDITL  

1.4 กลยทุธด์า้นการส่งเสรมิการขาย 

STARK มีนโยบายการส่งเสรมิการขายโดยไดด้  าเนินการในหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

ช่องทาง รายละเอียด 

เว็บไซต ์(Website) 
www.pdcable.com 
ขอ้มลูดา้นผลิตภณัฑ ์รายละเอียดรา้นคา้ที่จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์อง PDITL 
แคตตาล็อก รายละเอียดราคาสินคา้ แจง้ข่าวสารและความเคลื่อนไหว 

ส่ือออนไลน ์(online) 

- Facebook https://www.facebook.com/PhelpsDodgeThailand 
เป็นช่องทางในการโฆษณา ใหค้วามรูแ้ละจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายแก่ผูบ้รโิภค 

- Youtube www.youtube.com/channel/UCixzW1yLl2nzC8MMkhswkEA 

การจดัท าส่ือวดีีโอใหข้อ้มลูผลิตภณัฑแ์ละบรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ 

- แอปพลิเคชั่น LINE @phelpsdodge_th ช่องทางส่ือสารกบัผูบ้รโิภค เพื่อเป็น
ตวักลางในการส่งต่อขอ้มลูและสาระเก่ียวกบัสายไฟฟ้า พรอ้มทัง้การจดักิจกรรม
ส่งเสรมิการขายผ่านช่องทางนีด้ว้ย 

-  ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน ์TVC (Television Commercial)  
โดยออกอากาศครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564  
หนงัโฆษณาภายใตค้อนเซ็ปต ์“Make the future now เลือกสายไฟเฟ้ลปส ์ดอดจ ์
เพื่อพรุง่นีท้ี่ดีกว่า” 

นิตยสาร / หนงัสือพิมพ ์

 

โฆษณาลงนิตยสารในอตุสาหกรรมสายไฟฟ้า เช่น วารสารสมาคมช่างเหมาไฟฟา้
และเครื่องกลไทย (Thai Electrical & Mechanical Contractors Association – 
TEMCA Magazine) หนังสือพิมพ์โพลนิวส์ วิ เคราะห์ ธุรกิจการตลาด และ  
แคตตาล็อค เป็นตน้ 

งานสมัมนา / Workshop 
การจดังานสมัมนาต่อยอดความรูใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้านสายไฟฟ้าและนกัศกึษาในสาย
งานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การขายโดยพนกังานขาย การเสนอขายผลิตภณัฑ ์ตลอดจนการติดตามผล และดแูลลกูคา้หลงัการขาย  

การประชาสมัพนัธ ์PR  การเผยแพรข่า่วสารต่าง ๆ และการใหส้มัภาษณข์องผูบ้รหิาร  



 แบบ 56-1 One report 2564 

   

26 

 

1.5 กลยทุธด์า้นกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

  PDITL ผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า โดยส่วนใหญ่ได้จ าหน่ายไปยังลูกคา้

ภายในประเทศเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 90 และส่งออกไปยงัลกูคา้ต่างประเทศรอ้ยละ 10 โดยสามารถจ าแนก

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดด้งันี ้

ก. กลุ่มลกูคา้ภาครฐัหรือรฐัวิสาหกิจ 

 กลุ่มลูกค้าภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีความประสงคใ์ช้สายไฟฟ้าในงานพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานของ

ประเทศหรืองานทั่วไป เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง  

ท่าอากาศยานไทย และทีโอที เป็นตน้ โดยการจ าหน่ายสายไฟฟ้าใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้นีม้กัผ่านการแข่งขันประกวด

ราคาโดยตรง และผูเ้ขา้ประกวดแข่งขนัราคาจะตอ้งอยู่ในรายชื่อผูค้า้ที่ไดร้บัอนมุตัิ (Approved Vendor List)  

ข. กลุ่มลกูคา้ภาคเอกชน 

 กลุ่มลกูคา้ภาคเอกชนสามารถแบ่งได ้2 ประเภทดงันี ้

- กลุ่มเจา้ของโครงการโดยตรงหรือผูร้บัเหมางานระบบไฟฟ้า 

เจา้ของโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยภ์าคเอกชนท่ีมีความตอ้งการใชง้านสายไฟฟ้าในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

ในโครงการต่างๆ ของตนเอง เช่น โรงงานอตุสาหกรรม คอนโดมิเนียม อาคารส านกังาน เป็นตน้ หรือ PDITL อาจมี

การประสานงานผ่านผูร้บัเหมางานระบบไฟฟ้าของโครงการนั้นๆ เช่น อาคารมหานคร อาคาร ไอดีโอสามย่าน 

อาคารไบเทค 2  

- กลุ่มตวัแทนจ าหน่าย 

 ตัวแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้าของ PDITL จะท าการซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อไปจ าหน่ายต่อยังลูกค้าของ  

ตนอีกทอดหนึ่ง เช่น รา้นคา้สายไฟฟ้า รา้นคา้วสัดกุ่อสรา้งทั่วไป รา้นคา้ปลีกและรา้นคา้ส่ง เป็นตน้ ซึ่งช่องทางการ

จ าหน่ายนีค้รอบคลมุพืน้ท่ีหลกัทั่วประเทศ  
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ค. กลุ่มลกูคา้ต่างประเทศ 

 กลุ่มลกูคา้ต่างประเทศโดยส่วนมากจะเป็นการสั่งซือ้โดยตรงจากผูใ้ชง้านจรงิ (End User) ทัง้ในส่วนภาครฐั

และภาคเอกชน ส าหรับภาครัฐต่างประเทศ เช่น Dubai Electricity & Water Authority (ประเทศสหรัฐอาหรับ 

เอมิเรต) Singapore Power (ประเทศสิงคโปร)์ และ Jordanian Electric Power Company (ประเทศจอรแ์ดน) 

เป็นตน้ ส่วนภาคเอกชนในต่างประเทศ เช่น Siemens (จ าหน่ายไปยงัทวีปเอเชียใต)้ TATA (ประเทศอินเดีย) Amec 

(ประเทศบรูไน) Energex (ประเทศออสเตรเลีย) และ MeralCo (ประเทศฟิลิปปินส)์ เป็นตน้ 

 

1.6 กลยทุธด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 ช่องทางการจดัจ าหน่ายของ PDITL สามารถจ าแนกไดไ้ปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบการด าเนินงานของ

ลกูคา้แต่ละประเภท ดงัแสดงรายละเอียดขา้งตน้ ซึ่งช่องทางการจดัจ าหน่ายจ าแนกได ้3 กลุ่มดงันี ้

ก. การแข่งขนัเสนอราคาโดยตรงหรือขายไปยงัผูใ้ชง้านตรง  

PDITL จะเขา้ไปร่วมการแข่งขันประกวดราคาที่ทางภาครฐัหรือรฐัวิสาหกิจเปิด ซึ่งอาจเป็นงานทั่วไปที่มี

ความตอ้งการใชง้านสายไฟฟ้า รวมทัง้ PDITL มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑไ์ปยงัเจา้ของโครงการภาคเอกชนโดยตรง 

ที่อาจอยู่ในภาคอสังหาริมทรพัย ์ภาคโรงงานอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือภาคพลังงานไฟฟ้า

ทางเลือก เป็นตน้ 

ข. จ าหน่ายผ่านผูร้บัเหมางาน 

การจ าหน่ายผ่านผูร้บัเหมางานนัน้ เสมือนเป็นการจ าหน่ายช่วงใหแ้ก่ผูร้บัเหมาที่รบัด าเนินการเก่ียวกบัการ

เดินระบบไฟฟ้าในแก่โครงการ อาคาร หรือสถานที่ที่ผูใ้ชง้านจริงก าหนด ซึ่ง PDITL จะจ าหน่ายผลิตภัณฑใ์หแ้ก่

ผู้รับเหมานั้นๆ เพื่อใช้สายไฟฟ้าของ PDITL ในการติดตั้งในสถานที่ดังกล่าว รวมถึงงานโครงการภาครัฐ เช่น  

การจดัตัง้สถานีไฟฟ้าย่อย การจดัตัง้ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน โรงไฟฟ้า เป็นตน้ 
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ค. จ าหน่ายผ่านผูแ้ทนจ าหน่าย 

การจ าหน่ายผ่านผูแ้ทนจ าหน่ายของ PDITL ซึ่งคือ รา้นคา้สายไฟฟ้า รา้นคา้วสัดกุ่อสรา้งทั่วไป รา้นคา้ปลีก

และรา้นคา้ส่งนัน้ ถือเป็นคู่คา้ที่ช่วยเรื่องการกระจายสินคา้ของ  PDITL ไปยงัตวัแทนจ าหน่ายทั่วประเทศ และเป็น

อีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งต่อผลิตภัณฑไ์ปยงัลูกคา้รายย่อย เช่น ผูร้บัเหมาขนาดเล็ก วิศวกรสายไฟฟ้าทั่วไป และ 

การซ่อมแซมภายในบา้นเรือน เป็นตน้  

 แนวโน้มแผนธุรกิจและกลยุทธก์ารเติบโตในอนาคต 

 STARK ยงัคงสรา้งกลยทุธท์างธุรกิจโดยมุ่งมั่นพฒันาสรา้งการเติบโตต่อองคก์รอย่างยั่งยืนดงันี ้

1.   การเปล่ียนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราก าไรสูง  มุ่งเน้นการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้  แรงดันไฟฟ้าระดับ 

ปานกลางจนถึงระดบัสงูพิเศษ และสายไฟส าหรบัระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์แผงโซลารเ์ซลล์ 

บนโครงสรา้งที่ลอยน า้ ตลอดจนการพัฒนาสายเคเบิล้ใตน้ า้ ระบบสายส่งกระแสตรงแรงดันสูง ที่ไดม้าตรฐาน 

ระดับโลกเพื่อรองรับการเติบโตของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  และเพิ่มความหลากหลายของแบรนด์ส าหรับ 

การแบ่งกลุ่มตลาดที่หลากหลาย 

 2.   การเพิ่มการเติบโตของรายได้และการขยาย /เจาะตลาดใหม่ ในตลาดหลักทั้งประเทศไทย ประเทศ 

 เวียดนาม และต่างประเทศ 

   1.1. ผลกัดนัการเติบโตของรายไดผ่้านการมุ่งเนน้ผลิตภณัฑ ์/ ตลาดเปา้หมาย 

    -   ใชป้ระโยชนข์องก าลงัการผลิตในเวียดนามสงูสดุถึง 85% 

     -   ใชป้ระโยชนจ์ากสายไฟฟ้าแรงดนัสงู (HV) ของเวยีดนาม 

    -   ใชป้ระโยชนจ์ากก าลงัการผลิตติดตัง้ใหม่ในประเทศไทย 

-   มุ่งเนน้ผลิตภัณฑท์ี่มีอัตราก าไรสูง เช่น สายเคเบิล้ใตน้ า้ แผงโซลารเ์ซลล์ บนโครงสรา้งที่ลอยน า้ 

       ระบบสายส่งกระแสตรงแรงดนัสงู เป็นตน้ 

 1.2  การขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่มฐานตลาด ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

 รวมถึง ประเทศอื่น ๆ ที่มีอตัราการเติบโตสงู ไดแ้ก่ ตลาดในอินโดนีเซีย แอฟริกา ตะวนัออกกลาง อเมริกา

 เหนือและยโุรป ซึ่งมีเป้าหมายการส่งออกไปยงั 50 ประเทศ จาก 42 ประเทศ 

  1.3  มุ่งเน้นโอกาสในการสร้างรายได้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ที่ชัดเจนในตลาดหลักในประเทศที่

 บรษิัทประกอบกิจการ ซึ่งความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้จากโครงการต่าง ๆ จะช่วยผลกัดนัใหร้ายไดเ้พิ่มขึน้ 

 3.   การเพิ่มการแข่งขันในด้านต้นทุน ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการรวมค าสั่ งซื ้อวัตถุดิบของ 

 ประเทศไทยและประเทศเวียดนามเขา้ดว้ยกัน เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองและลดตน้ทุนของโลหะ และการขยาย

 ระยะเวลาการช าระหนีก้ารคา้ ตลอดจนนโยบายการควบคมุตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้

 ก าลังผลิตของโรงหลอมในเวียดนาม ซึ่งมีข้อไดเ้ปรียบในเรื่องของค่าไฟ และค่าแรงขั้นต ่า โดยบริษัทส่งแผ่น

 ทองแดง (Copper cathode) ไปยัง Dovina เพื่อใช้ในการหลอมและแปรรูปเป็นทองแดงเส้น  (Copper rod)  
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 ก่อนน ามาใชใ้นกระบวนการผลิตต่อทัง้ในประเทศไทยและเวียดนาม โดยการบริหารจดัการร่วมกนัของกลุ่มบรษิัท

 นัน้ ช่วยใหเ้พิ่มความสามารถในการท าก าไรมากขึน้ 

 4.    การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายส่วนทุน (capex) อยู่ในระดับต ่าเนื่องจากการใชก้ าลังการผลิตที่เพิ่มขึน้โดยก าลงั

 การผลิตที่มีอยู่รองรบัการเพิ่มขึน้ของการผลิตไดอ้ีกเกือบ 2 เท่า 

 5.    การเพิ่มความเข้มแข็งของสถานะทางการเงินของงบดุล  เช่น การลดหนี ้จากการสร้างกระแสเงินสดที่

 แข็งแรงขึน้ การใชเ้งินทุนหมนุเวียนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ และการปรบัปรุงส่วนทุนของ  ADS เนื่องจากมีโกดงั

 และพื ้นที่ เพื่อให้เช่าแก่บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจน ้ามันและก๊าซซึ่งสามารถแปลงเป็นหลักทรัพย์ได้ เป็นต้น 

 ตลอดจนการด าเนินงานตามนโยบายในการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหาร

 จัดการร่วมกันของกลุ่มบริษัทอย่างมีระบบ (Integrated Supply Chain Management) โดยบริษัทฯ คาดว่าอตัรา

 การกูย้ืม (Net debt / EBITDA) ที่เหมาะสมประมาณ 2.0 เท่า 

 การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจพลังงานดิจิทัล 

ภาวะอตุสาหกรรม - ตลาด Data Center 

ภาคการใชบ้ริการดา้นดิจิทัลของประเทศไทย มีมูลค่า 7.27 แสนลา้นบาท ในปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 

ดา้นบริการผ่านช่องทางออนไลน ์42.1% ดา้น Hardware and Devices 39.4% และ ดา้น Software + Software 

as a Service (SaaS) 18.5% โดยในมูลค่าตลาดด้าน hardware ได้ถูกลดสัดส่วนลง แม้มีเปล่ียนแปลงด้าน

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเข้าถึงบริการต่างๆ ออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์สมารท์โฟนเป็นหลัก แต่เนื่องจาก 

การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท าใหม้ีการลดอตัราการใชจ้่ายดา้น hardware   

                      

จากบทความของ SCB EIC ไดป้ระเมินมลูคา่ตลาดการใหบ้รกิาร data center ของไทยในปี 2565 

คาดว่าจะมมีลูค่า 32 พนัลา้นบาท โดยคาดการณก์ารเติบโตต่อเนื่องราว 20% CAGR ในช่วงปี 2563-2565 
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โดยตลาด data center สามารถแบ่งออกไดด้งันี ้

1. ตลาด Colocation คาดว่ามีอัตราการเติบโตราว 6%CAGR มาอยู่ที่ 6.3 พันลา้นบาท ในปี 2565 ซึ่งเป็นอัตรา 

การเติบโตที่ต  ่ากว่าตลาดโลก (8%CAGR) เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจของไทยในช่วงปี 2564-2565 ที่ฟ้ืนตวั

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างล่าชา้ ท าใหผู้ป้ระกอบการชะลอการลงทุนดา้นไอทีลง 

และบางส่วนหันไปใช้งาน public cloud เพื่อลดเงินลงทุนเริ่มต้น ในอนาคตยังอาจมีปัจจัยบวกส าหรับ 

colocation จากการท าตามขอ้บงัคบัดา้น Personal Data Protection Act (PDPA) ที่จะบงัคบัใชภ้ายในปี 2565 

2. ตลาด Public cloud ของไทยมีแนวโน้มเติบโตไดใ้กลเ้คียงกับตลาดโลก โดยคาดว่าจะขยายตัวถึงราว 24% 

CAGR มาอยู่ที่  26 พันล้านบาท ในปี 2565 จากการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ภายในองค์กรที่ เพิ่มขึ ้น  

และการเติบโตของธุรกิจดิจิทลัแพลทฟอรม์และซอฟทแ์วรภ์ายในประเทศ 

3. มลูค่าตลาด colocation และ public cloud ของไทย (หน่วย: พนัลา้นบาท) 

 

สภาพการแข่งขนั  

ตลาด data center มีผูใ้หบ้ริการไทย รวมถึงผูใ้หบ้ริการ public cloud จากต่างประเทศที่เขา้มาแข่งขนัใน

ตลาด ท าใหม้ีการแข่งขนัเพิ่มมากขึน้ ผูใ้หบ้รกิารเผชิญกบัการแข่งขนัดา้นราคา ดา้นความหลากหลายของบรกิาร  

ดา้นความเชื่อมั่นต่อผูใ้ชบ้รกิาร  

กลยทุธก์ารตลาด  

TENCOM มีแผนการท าตลาดร่วมกับคู่ค้า เช่น ผู้ให้บริการ Software as a Service หรือ Software 

house ต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถใหบ้ริการกลุ่มลกูคา้องคก์รไดอ้ย่างครบวงจร และส าหรบักลุ่ม

ลกูคา้บรษิัทขนาดกลางและเล็ก หรือ SMEs TENCOM จะน าเสนอบรกิารดงักล่าวในราคาที่เขา้ถึงได ้เพื่อช่วยลด

ภาระดา้นไอทีในการพฒันาธุรกิจส าหรบักลุ่ม SMEs 
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 การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล  

STARK มีบรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคล ไดแ้ก่ บรษิัท อดิสรสงขลา จ ากดั (“ADS”) 

คู่แข่งขนัส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เป็นสาขาของบริษัทที่ใหบ้ริการดา้นบุคคลากรจากต่างประเทศ เช่นองักฤษ 

เป็นตน้ อาจจะท าใหคู้่คา้ของ ADS ไปใชบ้ริการของคู่แข่งขนัได ้อย่างไรก็ตาม ADS ด าเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี 

มีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัคู่คา้มาอย่างยาวนาน ไดร้บัการต่อสญัญาว่าจา้งบคุลากรมาต่อเนื่อง  

ADS ไดเ้ล็งเห็นว่า การจัดหาบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในการแข่งขัน ดว้ยเหตุดังกล่าว ADS จึงไดส้รา้ง

พันธมิตรและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลาและพืน้ที่ใกลเ้คียง เพื่อลดความเส่ียงใน  

การจัดหาบุคลากร ตลอดจนเพื่อสรา้งอาชีพใหก้ับผู้คนในชุมชน โดย  ADS จะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเพื่อเขา้รบั 

การอบรมและฝึกฝนทักษะใหเ้ป็นแรงงานที่มีฝีมือ ตามลักษณะงานที่ลูกคา้ก าหนด นอกจากนี ้ADS มีแนวทาง

จัดหาบุคลากรดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ในงานดา้นแรงงาน (Roadshows) และการใชส่ื้อออนไลน์ 

เพื่อเขา้ถึงกลุ่มคนท่ีสนใจ เช่น เว็บไซตจ์ดัหางาน และส่ือสงัคมออนไลน ์เป็นตน้ 

 ในปี 2556 ADS ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ดา้น Quality Assurance จาก Bureau Veritas 

Thailand (BV) ในปี 2562 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัวางระบบบริหารงาน  ISO 9001:2015 จาก URS และ  

ปี 2564 ADS ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน  

ISO 45001:2018 เพื่อใหค้วามมั่นใจกบัลกูคา้ในคณุภาพการใหบ้รกิารและการพฒันาบคุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 (3) การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

 โรงงานและก าลังการผลิต 

ปัจจุบัน STARK มีโรงงาน 3 แห่งในประเทศไทย และ 1 แห่งในประเทศเวียดนาม โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 โรงงานของบริษัทมีก าลงัการผลิตรวมกนัเป็นจ านวน 131,400 ต่อปี (ส าหรบัสายไฟฟ้าและสาย

เคเบิล้ตวัน าทองแดง) และ 91,200 MT (ส าหรบัสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ตวัน าอะลมูิเนียม) โดยเป็นผลมาจาก

การเพิ่มก าลังการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ตัวน าทองแดงในประเทศไทย ที่โรงงานบางพลี โรงงานระยอง 

และโรงงานสมทุรสาคร 

โรงงานบางพลีไดต้ิดตัง้เครื่องจักรเพื่อผลิตสายไฟฟ้าแรงดนัสงูเพิ่มเติมอีกหนึ่งเครื่อง ส าหรบัการผลิต  

สายไฟฟ้าแรงดนัสงูไดถ้ึงระดบั 500kV ติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมอีกจ านวนหนึ่ง  ส าหรับการผลิตสายไฟฟ้า 

แรงดนัต ่าที่โรงงานระยอง และมีการติดตัง้เตาหลอมทองแดงและเครื่องจกัรเพิ่มที่โรงงานสมทุรสาคร ในปี 2564  

 ส าหรับการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ มาจากการด าเนินงานที่โรงงานในประเทศไทยและประเทศ

เวียดนาม ดงันี ้
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ตารางต่อไปนีแ้สดงก าลงัการผลิตติดตัง้สงูสดุ ก าลงัการผลิตจรงิ และอตัราการใชป้ระโยชนข์อง 4 โรงงานดงันี ้

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
 ก าลงัการ 

ผลิตติดตัง้ (1) 

(ตนั) 

ปริมาณการ 

ผลิตจริง 

(ตนั) 

อตัราการใช้

ประโยชน ์ 

(รอ้ยละ) 

ก าลงัการ 

ผลิตติดตัง้ (1) 

(ตนั) 

ปริมาณการ

ผลิตจริง (ตัน) 

อตัราการใช้

ประโยชน ์

(รอ้ยละ) 

ก าลงัการ 

ผลิตติดตัง้ (1) 

(ตนั) 

ปริมาณการ

ผลิตจริง (ตัน) 

อตัราการใช้

ประโยชน ์

(รอ้ยละ) 

ก าลังการผลิตตดิตั้งแยกแต่ละประเภทผลิตภัณฑ ์

ผลิตภณัฑท์องแดง(2) 110,400 69,300 63 131,400 68,825 52 131,400 89,021 68 

ผลิตภณัฑอ์ลมูิเนียม(2) 91,200 29,710 33 91,200 45,150 50 91,200 39,097 43 

ก าลังการผลิตติดต้ังรวม(2)  201,600 99,010 49 222,600 113,975 51 222,600 128,118 58 

หมายเหต:ุ  

(1) ก าลงัการผลิตติดตัง้คือปริมาณสงูสดุที่เครื่องจกัร และ/หรือ อุปกรณส์ามารถผลิตไดภ้ายใตเ้งื่อนไขเฉพาะตามที่

ผูผ้ลิตก าหนด ในหนึ่งปีปฏิทิน 

(2) ก าลังการผลิตติดตัง้รวม ปริมาณการผลิตรวม และอัตราการใชป้ระโยชน ์ไดร้บัการค านวณเสมือนว่า  Thipha 

Cables, Dovina และ TCI เป็นบรษิัทย่อยของ PDITL ณ วนัท่ีระบขุา้งตน้ 

โรงงาน ทีต่ั้ง 

โรงงานบางพลี  

159 หมู่ 10 ซอยวัดราษฎรบ์ูรณะ ถนนเทพารกัษ์ กม. 17 ต าบลบางปลา อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540  

มีเนือ้ที่ประมาณ 45 เอเคอร ์ณ โรงงานแห่งนีม้ีการใชเ้ทคโนโลยี VCV ในการผลิต
สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสงูพิเศษ 

โรงงานระยอง 

9/9 หมู่ 4 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 

มีเนือ้ที่ประมาณ 33 เอเคอร ์ณ โรงงานแห่งนีม้ีการผลิตสายแรงดันไฟฟ้าต ่าถึง 
ปานกลาง  

โรงงานสมทุรสาคร 
227 หมู่ 4 ซอย 9 ถนนเพชรเกษม ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร  
มีเนือ้ที่ประมาณ 8 เอเคอร ์ณ โรงงานแห่งนีม้ีเตาหลอม (scrap furnace) และท า 
การผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าต ่า 

โรงงานเวียดนาม 
 

QC5P+6G Luong Binh Street, Ben Luc District จั งหวัดลองอัน  ประ เทศ
เวียดนาม  
มีเนือ้ที่ประมาณ 49 เอเคอร ์ณ โรงงานแห่งนี ้ปัจจบุนัมกีารติดตัง้อปุกรณเ์พื่อผลิต
สายแรงดนัไฟฟา้สงูและสงูพิเศษแลว้ 
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กระบวนการจัดซือ้และการผลิต 

กระบวนการจดัซือ้และการผลิตของบรษิัท ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกั 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การวางแผนการผลิต เมื่อบรษิัทไดร้บัค าสั่งซือ้จากลกูคา้ บรษิัทจะประเมินว่าบรษิัทมีผลิตภณัฑท์ี่ผลิตเสรจ็แลว้

อยู่ในคลังสินค้าเพียงพอหรือไม่ หากบริษัทจ าเป็นต้องเริ่มต้นกระบวนการผลิตใหม่ บริษัทจะเริ่มต้นด้วย

กระบวนการวางแผน โดยฝ่ายออกแบบและพัฒนาสายเคเบิล้  (Cable Design and Development) จะเริ่มตน้

ดว้ยการออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้า พรอ้มจัดท าคู่มือการผลิต  (Manufacturing Guide) ที่จ  าเป็นเพื่อให้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ เ ก่ียวข้อง จากนั้น ฝ่ายวางแผน (Planning 

Department) จะด าเนินการวางแผนการผลิต โดยอาศยัคู่มือ Manufacturing Guide ในการด าเนินการดงักล่าวจะ

ค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น ประมาณการปริมาณของวตัถดุิบที่จ  าเป็นตอ้งใช ้ตน้ทุนวตัถดุิบ และจ านวนเครื่องจกัรที่

จ  าเป็นตอ้งใชง้าน และจะใชข้อ้มลูประมาณการดงักล่าว ร่วมกันกับขอ้มลูจากกระบวนการผลิตเพื่อด าเนินการ

กระจายค าสั่งการผลิตไปยงัโรงงานต่าง ๆ เพื่อใหก้ารผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

2. การจัดหาวัตถุดิบ เมื่อไดร้ับข้อมูลประมาณการเก่ียวกับวัตถุดิบที่ตอ้งการจากฝ่ายวางแผน ฝ่ายจัดซือ้จะ

ประเมินตน้ทนุวตัถดุิบที่จ  าเป็น และด าเนินการหาผูจ้ดัหาวตัถดุิบจากรายชื่อผูค้า้ (Vendor List) ของบรษิัท  

3. การผลิต การผลิตสายไฟฟ้าจะใช้เวลาประมาณ 30 - 90 วัน ขึน้กับประเภทและความซับซ้อนของสายไฟฟ้า 

กระบวนการผลิตสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

 

• 1. การหลอม กระบวนการหลอม (หรือหล่อ) เป็นการหลอมวตัถุดิบที่อยู่ในสถานะของแข็ง เช่น แผ่น

ทองแดง ใหเ้ป็นของเหลวในเตาหลอม และขึน้รูปวตัถดุิบเป็นเสน้ทองแดงที่มีหนา้ตดัทรงส่ีเหล่ียมจตัุรสั

ก่อน 

 
 

การวางแผน
การผลิต

การจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต

การทดสอบ
คุณภาพ

กระบวนการ
จัดเก็บ

กระบวนการ
ส่งมอบ
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• 2. การรีด สายตัวน าทองแดงและอะลูมิเนียม (สายไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวน) จะถูกรีดใหม้ีขนาดเสน้ผ่าน

ศนูยก์ลางตามที่ตอ้งการ  

                        

• 3. การตีเกลียว สายน าไฟฟ้าจะถูกน าเขา้เครื่องตีเกลียว โดยผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทอาจใชจ้ านวน

สายน าไฟฟ้าในปรมิาณที่ต่างกนัเพื่อรบักระแสไฟฟ้าที่ต่างกนั ภายหลงัจากที่เสรจ็กระบวนการตีเกลียว 

สายน าไฟฟ้าจะมีความยึดหยุ่นมากขึน้ บรษิัทจะท าการทดสอบคณุภาพ 

                            
• 4. การหุ้ม บรษิัทใชเ้ม็ดพลาสติก เช่น PVC หรือ XLPE เพื่อหุม้สายน าไฟฟ้า กระบวนการหุม้สายไฟฟ้า

เริ่มตน้ดว้ยการละลายเม็ดพลาสติกในเครื่องหุม้สายไฟฟ้า เมื่อเม็ดพลาสติกละลายเป็นของเหลว สาย

น าไฟฟ้าจะถูกน าเขา้สู่หวัหุม้พลาสติกที่ละลายแลว้เพื่อหุม้สายน าไฟฟ้า และสายน าไฟฟ้าและฉนวน

พลาสติกจะถกูประสานเขา้ดว้ยกนั เมื่อหุม้ดว้ยฉนวนพลาสติกแลว้ สายไฟฟ้าจะถกูท าใหเ้ย็นลงเพื่อให้

พลาสติกแข็งตวั 

บริษัทใชเ้ทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่า เทคโนโลยี VCV ในกระบวนการหุม้ฉนวนของสายแรงดนัไฟฟ้าสูง 

เนื่องจากฉนวนของสายแรงดนัไฟฟ้าสูงมีขนาดใหญ่และมีน า้หนกัมาก จึงท าใหย้ากต่อการหุม้ฉนวน 

อีกทั้งน า้หนักของฉนวนมักท าใหส้ายน าไฟฟ้าเอียงไปดา้นใดดา้นหนึ่ง เทคโนโลยี VCV แกไ้ขปัญหา

เหล่านีไ้ด ้เนื่องจากสามารถท าใหฉ้นวนของสายไฟอยู่ตรงศนูยก์ลาง เมื่อกระบวนการหุม้สายเสรจ็แลว้ 

จะมีการด าเนินการทดสอบคณุภาพครัง้ที่ 3  

 
4. การทดสอบคุณภาพ ฝ่ายทดสอบคุณภาพของบริษัทจะท าการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑข์องบริษัทใน

ขัน้ตอนการผลิตต่าง ๆ ที่กล่าวถึงขา้งตน้ และบรษิัทจะท าการทดสอบคณุภาพครัง้สดุทา้ยในผลิตภณัฑส์ าเรจ็รูป  

5. กระบวนการจัดเก็บ เมื่อเสร็จจากกระบวนการผลิตและการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพที่เก่ียวข้องแล้ว  

ฝ่ายคลงัสินคา้และขนส่งของบรษิัทจะด าเนินการห่อผลิตภณัฑใ์หพ้รอ้มส าหรบัการส่งมอบ 
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6. กระบวนการส่งมอบ ลูกคา้ของบริษัทอาจมารับสินคา้ที่สั่งซือ้จากโรงงานโดยตรง หรือบริษัทอาจจัดการ  

ขนส่งผ่านบุคคลภายนอกหรือผูใ้หบ้ริการโลจิสติกสท์ี่เป็นบุคคลที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจว่าผลิตภณัฑข์องบรษิัท 

มีการส่งมอบตรงเวลา บริษัทสามารถตรวจติดตามสถานะการขนส่งและพิกัดของรถขนส่งของผู้ให้บริการ  

โลจิสติกสด์ว้ยระบบ GPS เพื่อใหข้อ้มลูสถานการณข์นส่งแก่ลกูคา้ได ้

วัตถุดบิ 

วัตถุดิบหลักในธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ประกอบดว้ยทองแดง และอะลูมิเนียม ซึ่งเป็นสินคา้โภคภัณฑ์

ประเภท Commodity Metal โดยราคาของวตัถุดิบเหล่านีอ้า้งอิงราคาตลาดกลางที่ซือ้ขายใน  London Metal Exchange  

(LME) โดยปกติบริษัทจะเปรียบเทียบราคาจากผูจ้ดัหารายต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดร้าคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดส าหรบัลูกคา้ ทั้งนี ้

บรษิัทยงัตอ้งจดัหาวตัถดุิบอื่น ๆ เพื่อน ามาหุม้สายไฟฟ้า เช่น PVC PE และ XLPE  

ในปี 2564 เนื่องจากวตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ไดแ้ก่ ทองแดงและอลมูิเนียม ซึ่งเป็น

สินคา้โภคภณัฑป์ระเภท Commodity Metal ที่มีการซือ้ขายในตลาด London Metal Exchange (LME) โดยราคาซือ้ขาย

นัน้ขึน้อยู่กบัอปุสงคแ์ละอุปทานในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลใหข้องวตัถดุิบมีความผนัผวน ในกรณีที่ราคาวตัถดุิบสงูกว่าที่คาด

ไว ้อาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตอย่างมีนยัส าคญัอย่างไรก็ตาม STARK ตระหนกัถึงความสี่ยงดงักล่าวและไดม้ีการ

ติดตามแนวโนม้ราคาวตัถดุิบหลกัอย่างสม ่าเสมอ โดยมีแนวทางการด าเนินงานท่ีส าคญัดงันี ้ 

ภายหลงัจากการซือ้กิจการ Thipha Cables และ Dovina บรษิัทสามารถจดัหาวตัถดุบิจากเวียดนาม ซึ่งโดยทั่วไป

มีราคาถกูกว่าในประเทศไทย  

แหล่งพลังงานหลักของโรงงานของบริษัทคือไฟฟ้าที่จัดหาจากโครงข่ายระบบจ่ายไฟฟ้า (grid) ตัง้แต่ปี 2561  

โดย PDITL ไดต้ิดตัง้แผงโซล่ารเ์ซลลบ์นหลังคาในพืน้ที่โรงงานจ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงานบางพลี โรงงานระยอง และ

โรงงานสมทุรสาคร เพื่อการใชพ้ลงังานหมนุเวียนเพิ่มขึน้ อนัเป็นการสนบัสนุนการพฒันาธุรกิจและการลดตน้ทุนการผลิต

ของบรษิัทอย่างยั่งยืน 

ธุรกิจพลังงานดิจิทลั 
การจัดหาผลิตภัณฑ ์หรือบริการ 

STARK ใหบ้รกิารธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานผ่านทาง TENCOM ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย  

TENCOM อยู่ในระหว่างการพิจารณาและด าเนินการเพื่อสามารถใหบ้ริการศูนยข์อ้มูล Data Center ไดภ้ายใน 

ตน้ปี 2565 โดยจะจัดหาอุปกรณ์และบริการต่าง ๆ ผ่านตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ชั้นน าของประเทศ รวมถึงบุคลากร

ภายในประเทศที่มีประสบการณใ์นการบริหารงาน Data Center เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน และ Service Level 

Agreement 
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ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล 
การจัดหาผลิตภัณฑ ์หรือบริการ 

STARK ใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคลผ่านทาง ADS ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย 

ADS จะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเพื่อเข้ารับการอบรมและฝึกฝนทักษะให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือตามลักษณะงาน 

ที่ลูกคา้ก าหนด นอกจากนี ้ADS มีแนวทางจัดหาบุคลากรดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ในงานดา้นแรงงาน 

(Roadshows) และการใชส่ื้อออนไลน ์เพื่อเขา้ถึงกลุ่มคนท่ีสนใจ เช่น เว็บไซตจ์ดัหางาน และส่ือสงัคมออนไลน ์เป็นตน้ 

• บริการด้านทรัพยากรบุคคล STARK เนน้ที่การใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบุคคลแก่ลกูคา้ในอุตสาหกรรมน า้มนั

และก๊าซ พนกังานของบริษัทไดร้บัการฝึกอบรมตามที่ก าหนด และมีประสบการณใ์นสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรม 

ก่อสรา้ง และสถาปัตยกรรม ปัจจุบัน ADS มีพนักงานประมาณ 1,229 คน โดยพนักงานของบริษัทถูกส่งตวัไป

ท างานกับลูกคา้เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 5 ปีตามสัญญาบริการ นอกจากนี ้STARK ยังให้บริการดา้น

ทรพัยากรบคุคล เช่น การบรกิารยื่นขอวีซ่าและใบอนญุาตท างาน และบรกิารจดัการบญัชีเงินเดือน  

 
• บริการวิศวกรรม STARK ใหบ้ริการวิศวกรรมที่เก่ียวขอ้ง เช่น บริการท าความสะอาดเรือและถังน า้มนับนเรือ 

บริการก่อสรา้งชิน้งานและการติดตัง้ชิน้งานนอกชายฝ่ัง และบริการติดตัง้และบ ารุงรกัษา โดยกลุ่มลกูคา้ ไดแ้ก่ 

บริษัทที่ด  าเนินุรกิจปิโตรเลียม โดยส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ที่ ADS ใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบุคคลที่มั่นใจในคุณภาพ

บรกิารและคณุภาพผลงานของ ADS 

          
• บริการให้เช่า STARK ให้เช่าคลังสินค้า อุปกรณ์ และเครื่องจักร โดยคลังสินค้ามีพืน้ที่ประมาณ 82,000  

ตร.ม. ตั้งอยู่ในท าเลไม่ไกลจากท่าเรือในจังหวัดสงขลา เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินคา้ หรือส่ิงของ 
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ต่าง ๆ (เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ทั่ วไปและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ ใช้ในอุตสาหกรรม) ไปยังสถานที่ของลูกค้า  

ส าหรบัการใหเ้ช่าอุปกรณแ์ละเครื่องจกัร บริษัทใหเ้ช่าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องเชื่ อม กระเชา้ ตูค้อนเทนเนอร ์

สายไฟฟ้าเชือกสลิง เครื่องอัดอากาศ และเครื่องจักรหนักที่ เ ก่ียวข้องอื่น ๆ  โดยมีมาตราฐานการรักษา 

ความปลอดภยัคลงัสินคา้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 
  

 (4) ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

1. สินทรัพยถ์าวร 
 บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ ้ล  พร้อมทั้งให้เช่า

อสงัหาริมทรพัยน์อกจากนี ้บริษัทยงัลงทุนในประเทศเวียดนาม ดว้ยเหตุนี ้สินทรพัยถ์าวรที่แสดงในตาราง

ดา้นล่างจึงประกอบดว้ย อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้และ

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น ของกลุ่มบริษัท โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมและส ารอง

การดอ้ยค่าต่าง ๆ ตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เท่ากบั 5,384.45 ลา้นบาท ตามล าดบัโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนตามงบการเงินรวม

ของบรษิัท และบรษิัทย่อยมีดงันี ้ 
 

 

 

 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่าภาระผูกพัน 

(ล้านบาท) 

ที่ดิน และส่วนปรบัปรุงที่ดิน 76.92 ADS เป็นเจา้ของ ติดจ านองกบัสถาบนั
การเงินมลูคา่ 68.37  
ลา้นบาท  

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 101.05 ADS เป็นเจา้ของ 

โกดงั 54.20 ADS เป็นเจา้ของ 

รวม 232.18   
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 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์และสินทรัพยส์ิทธิการใช้ของบริษัท และบริษัทย่อย 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มลูค่าตามบญัชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และสินทรพัยสิ์ทธิการใช้

ของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีดงันี ้ 
 

 

 

 

 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) มูลค่าภาระผูกพัน  

(ล้านบาท) ทรัพยส์ินของบริษทั สินทรัพยส์ทิธกิารใช ้

ที่ดิน และส่วนปรบัปรุงที่ดิน 812.36 630.99 น าสินทรัพยบ์างส่วนของบริษัทย่อย 
ไปค า้ประกันเงินกูร้ะยะสัน้และระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน โดยมีวงเงิน
รวมมลูค่า 9,360.51 ลา้นบาท  

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 898.64 33.62 

โกดงั 32.10 - 

เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 1,823.62 67.96 

ยานพาหนะ 11.91 5.06 ไม่มีภาระผกูพนั 

เครื่องตกแต่ง ติดตัง้และเครื่องใช้
ส  านักงาน 

15.83 - ไม่มีภาระผกูพนั 

อื่น ๆ 15.24 - ไม่มีภาระผกูพนั 

สินทรพัยร์ะหว่างติดตัง้และ
ก่อสรา้ง 

803.61 - ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 4,413.32 737.62  

 
 2. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 มีค่าลิขสิทธ์ิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นแสดงในราคาทุนหักด้วย 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสมตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบรษิัท และบรษิัทย่อย โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

 

 

 

 

รายการ รายละเอียด มูลค่าสุทธิตามบัญชี(ล้านบาท) 

ค่าลิขสิทธ์ิ ไดร้บัจากการซือ้กิจการ 0.66 

ซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอร ์ ซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอรจ์ากการด าเนินงาน 1.33 

รวม  1.99 
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3. ทรัพยส์ินทางปัญญา  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 STARK มีเครื่องหมายการคา้จดทะเบียนซึ่งส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ

ดงันี ้

ภาพเคร่ืองหมายการค้า 
เลขทะเบียน 
(เลขทีค่ าขอ) 

วันจดทะเบียน 
(วนัทีย่ื่นค าขอ) / 
วันหมดอาย ุ

จ าพวก
สินค้า/
บริการ(2) 

ประเทศที ่
จดทะเบียน 

PDITL 

 

ค165164 
(475531)(1) 

01/08/2545 
(20/12/2544) / 

19/12/2564 

09 ไทย 

 

171120721 
(1011926) 

30/06/2560 
(02/11/2558) / 

01/11/2568 

09 ไทย 

 

201112833 
(180133125) 

02/06/2563 
(02/10/2561) / 

01/10/2571 

09 ไทย 

 

201114066 
(180133126) 

19/06/2563 
(02/10/2561) / 

01/10/2571 

09 ไทย 

 

201114067 
(180133127) 

19/06/2563 
(02/10/2561) / 

01/10/2571 

09 ไทย 

 

201114068  
(180133128) 

19/06/2563 
(02/10/2561) / 

01/10/2571 

09 ไทย 

 

201114069 
(180133129) 

19/06/2563 
(02/10/2561) / 

01/10/2571 

09 ไทย 
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ภาพเคร่ืองหมายการค้า 
เลขทะเบียน 
(เลขทีค่ าขอ) 

วันจดทะเบียน 
(วนัทีย่ื่นค าขอ) / 
วันหมดอาย ุ

จ าพวก
สินค้า/
บริการ(2) 

ประเทศที ่
จดทะเบียน 

 

201114070 
(180133130) 

19/06/2563 
(02/10/2561) / 

01/10/2571 

35 ไทย 

 

201114071  
(180133131) 

19/06/2563 
(02/10/2561) / 

01/10/2571 

35 ไทย 

 

201114072 
(180133132) 

19/06/2563 
(02/10/2561) / 

01/10/2571 

35 ไทย 

 

201114073 
(180133133) 

19/06/2563 
(02/10/2561) / 

01/10/2571 

35 ไทย 

 

201114074 
(180133134) 

19/06/2563 
(02/10/2561) / 

01/10/2571 

35 ไทย 

TCI 

 

201113601 
(190102732) 

15/06/2563 
(18/01/2562) 
17/01/2572 

09 ไทย 

NMN2 

 

ค5152 
(246300) 

10/08/2526 
(10/08/2526) / 

09/08/2566 

  09 ไทย 

 

ค18540 
(267304) 

24/07/2527 
(24/07/2527) / 

23/07/2567 

09 ไทย 
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ภาพเคร่ืองหมายการค้า 
เลขทะเบียน 
(เลขทีค่ าขอ) 

วันจดทะเบียน 
(วนัทีย่ื่นค าขอ) / 
วันหมดอาย ุ

จ าพวก
สินค้า/
บริการ(2) 

ประเทศที ่
จดทะเบียน 

 

ค147286 
(437377) 

12/11/2544 
(03/11/2543) / 

02/11/2573 

09 ไทย 

 

ค147287 
(437378) 

 
 

12/11/2544 
(03/11/2543) / 

02/11/2573 

09 ไทย 

 

ค184886 
(500675) 

 

15/09/2546 
(15/10/2545) / 

14/10/2565 

09 ไทย 

 

ค186354 
(500679) 

07/10/2546 
(15/10/2545) / 

14/10/2565 

09 ไทย 

 

ค186355 
(500680) 

 

07/10/2546 
(15/10/2545) / 

14/10/2565 

09 ไทย 

 

ค341460 
(769315) 

14/11/2554 
(10/06/2553) / 

09/06/2573 

09 ไทย 

DOVINA 
จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม 

 

156428 31/12/2553 
 (20/8/2552)/ 
20/08/2572 

06, 09, 14, 
17, 19, 35, 

37, 40 

เวียดนาม 

จดทะเบียนในประเทศสมาชกิขององคก์ารทรัพยส์ินทางปัญญาโลก (WIPO) 

 

1330782 30/06/2559 / 
30/06/2569 

 

06 ออสเตรเลีย บาหเ์รน 
จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น 
กมัพชูา เกาหลี ลาว 
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ภาพเคร่ืองหมายการค้า 
เลขทะเบียน 
(เลขทีค่ าขอ) 

วันจดทะเบียน 
(วนัทีย่ื่นค าขอ) / 
วันหมดอาย ุ

จ าพวก
สินค้า/
บริการ(2) 

ประเทศที ่
จดทะเบียน 

โอมาน ฟิลิปปินส ์
สิงคโปร ์ 

จดทะเบียนโดยตรงในเขตอ านาจต่าง ๆ ภายนอกประเทศเวียดนาม 
 

 

(4/19291/2019) 
(4/9997/2016) 
เลขทะเบียนใหม่  

เลขที่T/2021/011918 

03/5/2562 
(28/07/2559) / 

03/05/2565 

06 พม่า 
 

 

47926 05/07/2559 / 
05/07/2569 

06 บรูไน  

 

2016062402 28/02/2560  
(05/7/2559)/ 
05/07/2569 

06 มาเลเซีย 

 

1840215 16/05/2560 
(28/6/2559)/ 
16/05/2570 

06 ไตห้วนั 

 

181104988 28/02/2561 
(25/07/2559)/ 
24/07/2569 

06 ไทย 

 

มีการลงประกาศความเป็น
เจา้ของเครื่องหมายการคา้ 
(Cautionary Notice) ใน 
หนังสือพิมพ์ Suara Timor 
Lorosae ของติมอรต์ะวนัตก
ตะวนัออก เม่ือ 27 กรกฎาคม 
2559 

27/07/2559 / 
26/4/2566 

06 ติมอรต์ะวนัออก 

 

IDM000671167 12/02/2563 
(13/07/2559)/ 
13/07/2569 

06 อินโดนีเซีย 
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ภาพเคร่ืองหมายการค้า 
เลขทะเบียน 
(เลขทีค่ าขอ) 

วันจดทะเบียน 
(วนัทีย่ื่นค าขอ) / 
วันหมดอาย ุ

จ าพวก
สินค้า/
บริการ(2) 

ประเทศที ่
จดทะเบียน 

Thipha Cables 
จดทะเบียนในประเทศสมาชกิขององคก์ารทรัพยส์ินทางปัญญาโลก (WIPO) 

 

1321320 28/07/2559/ 
28/07/2569 

09 ออสเตรเลีย บาหเ์รน 
จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น 
กมัพชูา เกาหลี ลาว 
นิวซีแลนด ์โอมาน 
สิงคโปร ์ฟิลิปปินส ์
สหรฐัอเมรกิา 

จดทะเบียนโดยตรงในเขตอ านาจต่าง ๆ ภายนอกประเทศเวียดนาม 

 

47986 25/07/2559 /  
25/07/2569 

09 บรูไน  

 

มีการลงประกาศความเป็น
เจา้ของเครื่องหมายการคา้ 
(Cautionary Notice) ใน

ติมอรต์ะวนัออก เลขที่ Pub / 
556 / KP / A / 8/19 

09/8/2562 
 

09 ติมอรต์ะวนัออก 

 

01840331 06/05/2560 / 
16/05/2570 

09 ไตห้วนั 

 

181111039 (13/7/2559)/ 
12/07/2569 

09 ไทย 

 

4/28712/2019 28/11/2562 / 
28/11/2565 

09 พม่า 
(จดทะเบียนใหม่) 

 

753/18 01/08/2562/ 
N/A 

09 หมู่เกาะฟิจ ิ
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ภาพเคร่ืองหมายการค้า 
เลขทะเบียน 
(เลขทีค่ าขอ) 

วันจดทะเบียน 
(วนัทีย่ื่นค าขอ) / 
วันหมดอาย ุ

จ าพวก
สินค้า/
บริการ(2) 

ประเทศที ่
จดทะเบียน 

 

IDM000670627 11/02/2563 / 
18/06/2569 

09 อินโดนีเซีย 

 

2016063161 08/08/2560 / 
20/06/2569 

09 มาเลเซีย 

หมายเหตุ: 

(1) ตามสญัญาอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้ ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2558 ระหว่างคู่สญัญาซึ่งรวมถึง PDITL และ

บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท General Cable (“สัญญาให้ใช้สิทธิเคร่ืองหมายการค้า General Cable”) PDITL  

มีสิทธิใชเ้ครื่องหมายการคา้ที่ไดร้บัอนุญาตจาก General Cable ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการคา้ซึ่งรูจ้กัในชื่อของ 

PDIC Global Design และ PDIC Globe Design ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆที่อยู่ในอาณาเขตที่ไดร้บั

อนญุาตตามสญัญาใหใ้ชสิ้ทธิเครื่องหมายการคา้ General Cable ส าหรบัการส่งออกไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

(2) จ าพวก 06 รวมถึงโลหะธรรมดาและโลหะธรรมดาผสม สินแร่ วัสดุโลหะส าหรับงานก่อสรา้ง ส่ิงก่อสรา้งที่

เคล่ือนยา้ยไดท้ี่ท  าดว้ยโลหะ สายเคเบิล้และสายไฟฟ้า ท าดว้ยโลหะธรรมดาที่ไม่ใชไ้ฟฟ้า วัสดุขนาดเล็กของ

เครื่องโลหะ ตูค้อนเทนเนอรท์ าจากโลหะส าหรบับรรจส่ิุงของหรือเพื่อการขนส่ง ตูน้ิรภยั เป็นตน้ จ าพวก 09 รวมถึง

เครื่องมือ เครื่องใช ้และอปุกรณท์างวิทยาศาสตร ์การเดินเรือ การส ารวจ การถ่ายภาพและการถ่ายท าภาพยนตร์

โสตทัศนูปกรณ์เก่ียวกับสายตา การชั่ง การวัด การให้สัญญาณ การตรวจหา การตรวจสอบ การทดสอบ  

การช่วยชีวิตและการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการเหนี่ยวน า การเปิดปิดหรือสับเปล่ียน การแปลง  

การสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมการจ่าย หรือใชไ้ฟฟ้า เครื่องบันทึก เครื่องรบัส่งหรือท าซ า้ เสียงหรือภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ จ าพวก 14 รวมถึง โลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม อัญมณี หินมีค่าและหินกึ่งมีค่า 

เครื่องมือและอปุกรณเ์ก่ียวกบัการบอกหรือนบัเวลา เป็นตน้ จ าพวก 17 รวมถึง ยางที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป

หรือกึ่งส าเรจ็รูป ยางกดัตะเพอชา ยางไม ้แอสเบสทอส แรไ่มกาและสินทดแทนวสัดดุงักล่าว พลาสติกและยางไม้

ขึน้รูปใชใ้นการผลิต วสัดใุชใ้นการหีบห่อ การอดุและใชเ้ป็นฉนวน ท่ออ่อน ท่อและสายยาง (ที่ไม่ใช่โลหะ) เป็นตน้ 

จ าพวก 19 รวมถึงวัสดุก่อสรา้ง (ที่ไม่ไดท้  าดว้ยโลหะ) ท่อที่ใชใ้นการก่อสรา้งที่ไม่ไดท้  าดว้ยโลหะ ยางมะตอย 

(แอสฟัลด)์ น า้มันดินและบิทูเมน ส่ิงก่อสรา้งที่เคล่ือนยา้ยไดท้ี่ไม่ไดท้  าดว้ยโลหะ ส่ิงก่อสรา้งเพื่อเป็นที่ระลึก  

ที่ไม่ไดท้  าดว้ยโลหะ เป็นตน้ จ าพวก 35 รวมถึง การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบ

ส านักงาน เป็นต้น จ าพวก 37 รวมถึง การก่อสรา้ง บริการติดตั้งและซ่อมแซม เป็นต้น จ าพวก 40 รวมถึง 

การด าเนินการเก่ียวกบัวสัด ุเป็นตน้  
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ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้บรษิัทอยู่ระหว่างยื่นค าขอจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการคา้หลกั ดงันี ้

ภาพเคร่ืองหมายการค้า 
เลขทะเบียน 
(เลขทีค่ าขอ) 

วันหมดอาย ุ
จ าพวก
สินค้า/
บริการ(1) 

ประเทศที ่
จดทะเบียน 

 

36860 26/11/2562 
(ตอ้งต่ออายแุละ

โอน) 

09, 19 เวียดนาม 

 

63342 
 

จดทะเบยีนการโอน 
เลขที่ CB4-2019-00760 

26/12/2546/ 
26/12/2566 

17, 25 เวียดนาม 

 

154263 
 

จดทะเบยีนการโอน 
เลขที่ CB4-2020-00296 

20/08/2552/ 
20/08/2562 

36, 37 เวียดนาม 

 

319266 
 

จดทะเบยีนการโอน 
เลขที่ CB4-2019-00760 

23/05/2559/ 
23/05/2569 

09, 35, 36, 
37 

เวียดนาม 

 

316130 
 

จดทะเบยีนการโอน 
เลขที่ CB4-2019-00760 

10/11/2559/ 
10/11/2569 

35, 36, 37, 
42 

เวียดนาม 

 

235951 
 

08/11/2561 

 09 ศรีลงักา 

 

28298 
 

30/11/2561 

 09 ซูรนิาม 

หมายเหตุ : 

(1) จ าพวก 09 รวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช ้และอุปกรณท์างวิทยาศาสตร ์การเดินเรือ การส ารวจ การถ่ายภาพและ  

การถ่ายท า ภาพยนตร์โสตทัศนูปกรณ์เ ก่ียวกับสายตา การชั่ ง การวัด การให้สัญญาณ การตรวจหา  
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การตรวจสอบ การทดสอบ การช่วยชีวิตและการสอน เครื่องมือและอปุกรณส์ าหรบัการเหนี่ยวน า การเปิดปิดหรือ

สบัเปล่ียน การแปลง การสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมการจ่าย หรือใชไ้ฟฟ้า เครื่องบนัทึก เครื่องรบัส่งหรือ

ท าซ า้ เสียงหรือภาพ เครื่องคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ จ าพวก 17 รวมถึง ยางที่ไม่ผ่านกระบวนการหรือกึ่งส าเร็จรูป 

ยางกัดตะเพอชา ยางไม้ แอสเบสทอส แร่ไมกาและสินทดแทนวัสดุดังกล่าว พลาสติกและยางไมข้ึน้รูปใชใ้น  

การผลิต วสัดใุชใ้นการหีบห่อ การอดุและใชเ้ป็นฉนวน ท่ออ่อน ท่อและสายยาง (ที่ไม่ใช่โลหะ) เป็นตน้ จ าพวก 19 

รวมถึงวัสดุก่อสรา้ง (ที่ไม่ไดท้  าดว้ยโลหะ) ท่อที่ใชใ้นการก่อสรา้งที่ไม่ไดท้  าดว้ยโลหะ ยางมะตอย  (แอสฟัลด)์ 

น า้มันดินและบิทูเมน ส่ิงก่อสรา้งที่เคล่ือนยา้ยไดท้ี่ไม่ไดท้  าดว้ยโลหะ ส่ิงก่อสรา้งเพื่อเป็นที่ระลึกที่ไม่ไดท้  าดว้ย

โลหะ เป็นต้น จ าพวก 25 รวมถึง เสือ้ผ้า เครื่องสวมเท้า เครื่องสวมศีรษะ จ าพวก 35 รวมถึง การโฆษณา 

การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบส านักงาน เป็นตน้ จ าพวก 36 รวมถึง บริการการประกันภัย 

บรกิารทางการเงิน บรกิารทางดา้นเงินตรา บรกิารเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย  ์จ าพวก 37 รวมถึง การก่อสรา้ง บรกิาร

ติดตัง้และซ่อมแซม เป็นตน้ จ าพวก 42 รวมถึงการบริการดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รวมทัง้ การวิจยัและ

ออกแบบที่เก่ียวขอ้ง การวิเคราะหแ์ละวิจัยดา้นอุตสาหกรรม การออกและพัฒนาคอมพิวเตอรแ์ละโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

ณ วันที่ของเอกสารนี ้เครื่องหมายการค้าข้างต้นก าลังอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนการโอนกับ NOIP  

จาก Thinh Phat Real Estate - Cables JSC ให้แก่  Thipha Cables โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ  

“ปัจจยัความเส่ียง - ความเส่ียงที่เก่ียวกบัธุรกิจและการด าเนินงานของบรษิัท - บรษิัทมีความเส่ียงเก่ียวกบัสิทธิในทรพัยสิ์น

ทางปัญญา” ทั้งนีต้ามสัญญาซือ้ขายหุน้ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ระหว่างบริษัท และผูข้ายของ Thipha Cables และ 

Dovina ผู้ขายและบริษัทร่วมของผู้ขายไม่ไดร้ับอนุญาตให้ใช้ค  าว่า “Thinh Phat Cables” หรือ “Thipha Cables” หรือ

เครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายบริการซึ่ง Thipha  Cables หรือ Dovina ใช้ หรือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอื่น ๆ  

ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดกับค า เครื่องหมาย ชื่อ การออกแบบหรือสัญลักษณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  

Thinh Phat Real Estate - Cable JSC อาจใชช้ื่อบริษัทของตน (รวมทัง้ค าว่า “Cables”) ในใบอนุญาตก่อสรา้งซึ่งจ าเป็น 

ส าหรบัโครงการท่ีพกัอาศยัที่ด  าเนินอยู่ยังคงมีผลบงัคบั และหลงัจากนัน้ จะตอ้งตดัค าว่า “Cables” ออกจากชื่อบรษิัท  

นอกเหนือจากเครื่องหมายการคา้ที่เปิดเผยไวข้า้งตน้ ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันีบ้รษิัทยงัมีเครื่องหมายการคา้อื่น

ที่ยงัอยู่ระหว่างด าเนินการจดทะเบียน 
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 (5) งานทียั่งไม่ส่งมอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 STARK มียอดค าสั่งซือ้ที่ยงัไม่ไดส่้งมอบมลูค่ารวม 12,329 ลา้นบาท ดงันี ้

 

                       ประเทศไทย 8,211 ลา้นบาท               ประเทศเวียดนาม 4,118 ลา้นบาท  
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 1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท  

 1.3.1 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 
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STARK มีการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

ชื่อบริษทัย่อย/บริษัทร่วม 
ประเทศ
ทีจั่ดตั้ง 

ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

(1) บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่น
แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ไทย ผลิตและจ าหน่าย 
สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

99.28 

(2) PD Cable (SG) Pte. Ltd. สิงคโปร ์ การลงทนุในกิจการอื่น 
(บรษิัทโฮลดิง้) 

100.00 

(3) Thinh Phat Cables JSC เวียดนาม ผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิล้ และ
ผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก 

99.99 

(4) Dong Viet Non-Ferrous Metal and 
Plastic JSC 

เวียดนาม ผลิตโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก และพลาสติก
ส าหรบัสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

99.99 

(5) บรษิัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2จ ากดั ไทย การลงทนุในกิจการอื่น 
(บรษิัทโฮลดิง้) 

99.99 

(6) บรษิัท ไทยเคเบิล้  
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

ไทย ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 
ขนาดเล็ก 

99.99 

(7) บรษิัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั ไทย คา้ส่งอปุกรณโ์ทรศพัทแ์ละ
โทรคมนาคม 

49.00 

(8) บรษิัท ไทย คอปเปอร ์รอ็ด จ ากดั ไทย ผลิตผลิตภณัฑท์ี่ท  าดว้ยทองแดง 25.00 

 

ธุรกิจพลังงานดิจิทัล 

ชื่อบริษทัย่อย/บริษัทร่วม 
ประเทศ
ทีจั่ดตั้ง 

ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

(1)   บรษิัท ไทยเอ็นคอม จ ากดั   
 

ไทย ธุรกิจพลงังานดจิิทลั 65.00 
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ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล 

ชื่อบริษทัย่อย/บริษัทร่วม 
ประเทศ
ทีจั่ดตั้ง 

ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนความม 
เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

(1) บรษิัท อดิสรสงขลา จ ากดั ไทย บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคล 
บรกิารวิศวกรรม และใหเ้ช่าทรพัยสิ์น 

99.99 

(2) บรษิัท เอดีเอส โลจิสติคส ์จ ากดั ไทย บรกิารใหเ้ช่าทรพัยสิ์น 50.99 

(3) บรษิัท อดิสรสงขลา อินเตอรเ์นชนัแนล 
จ ากดั 

ไทย บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคล 99.97 

(4) บรษิัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั ไทย บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคล 99.97 

(5) บริษัท อดิสรสงขลา โพสเฟสชันนอล 
จ ากดั 

ไทย บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคล 99.97 

  

 1.3.2 บุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกนิกว่าร้อยละ 10 
 ของจ านวนหุ้นทีมี่สทิธิออกเสยีงของบริษทัดงักล่าว  

  ไม่มี  

 1.3.3 ความสัมพนัธก์บักลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 

 ไม่มีโครงสรา้งหรือสถานภาพของบริษัท/กลุ่มบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และ 

ไม่มีโครงสรา้งธุรกิจของบรษิัท/กลุ่มบรษิัทท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างมีนยัส าคญั 

 1.3.4 ผู้ถือหุน้ 

 1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 รายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก (ตามขอ้มลูทะเบยีน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มตั้งคารวคณุ 

 - นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ 5,971,750,000 50.156 

 - Stark Investment Corporation Limited 2,500,000,000 20.997 

2. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 320,324,061 2.690 
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ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

3. กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 269,161,700 2.261 

4. นายณฐัภทัร ศภุนนัตฤกษ ์ 236,177,719 1.984 

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 
LIMITED 

200,357,500 1.683 

6. นายนเรศ งามอภิชน 153,000,000 1.285 

7. นายรีวิน เพทายบรรลือ 119,648,633 1.005 

8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 
CORPORATION LIMITED 

114,500,000 0.962 

9. บรษิัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 113,971,300 0.957 

10. กองทนุเปิด บวัหลวงเฟล็กซเิบิล้เพื่อการเลีย้งชีพ 86,626,600 0.728 

รวม 10,085,517,513 84.707 

หมายเหตุ: ขอ้มูลผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัทขา้งตน้ เป็นขอ้มูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ (XO) วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็น

ขอ้มลูล่าสดุ ณ วนัจดัท ารายงานฉบบันี ้

 ข้อจ ากัดการโอนหุน้ของบริษทั 

 หุน้ของบรษิัทโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แตก่ารโอนหุน้นัน้เป็นเหตใุหม้คีนต่างดา้วถือหุน้อยู่ในบรษิัทเกิน

กว่ารอ้ยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

  2. รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหลกั 

(1) บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (“PDITL”) 

รายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น (มหาชน) จ ากดั 1,886,375  99.2829 

2. นางเฉลิมพรรณ วีระไวทยะ 10 0.0005 

3. นายสนัติภาพ ศรคปุต ์ 10 0.0005 

4. นางสาวปรมิล กาญจนจาร ี 1,425 0.0750 

5. นายพลศกัดิ์ กาญจนจารี 7,904 0.4160 

6. นางบษุกร กาญจนจาร ี 1,425 0.0750 

7. นายกฤดา กาญจนจาร ี 2,850 0.1500 

8. บรษิัท อดิสรสงขลา จ ากดั 1 0.0001 

รวม 1,900,000 100 
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  3. รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 

(1) Thinh Phat Cables Joint Stock Company (“Thipha Cables”) 

รายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. PD Cable (SG) PTE LTD. 55,999,998 99.999800 

2. บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1 0.000002 

3. บรษิัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั  

1  0.000002 

รวม 56,000,000 100 

 (2) Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company (“Dovina”) 

 รายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. PD Cable (SG) PTE LTD. 24,999,998 99.999992 

2. บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1 0.000004 

3. บรษิัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั  

1 0.000004 

รวม 25,000,000 100 

 (3) บริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“TCI”) 

 รายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จ ากดั 3,069,998 99.9998 

2. บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 3 0.0001 

3. บรษิัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

3 0.0001 

รวม 3,070,004 100 

 (4) PD Cable (SG) PTE. LTD. 

 รายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

10,000 100 

รวม 10,000 100 
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(5) บริษัท เอน็ เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จ ากัด 

รายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 70,098 99.004 

2. บรษิัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

2 0.003 

3. บรษิัท อดิสรสงขลา จ ากดั 2 0.003 

รวม 70,102 100 

(6) บริษัท พดีีทแีอล เทรดดิง้ จ ากัด 

รายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 4,900 49.00 

2. ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 1,000 10.00 

3. ผูถื้อหุน้รายย่อยอื่น 4,100 41.00 

รวม 10,000 100 

(7) บริษัท ไทย คอปเปอร ์ร็อด  จ ากัด 

รายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิัท สายไฟบางกอก เคเบิล้ จ ากดั 30,000 30.00 

2. บรษิัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

20,000 20.00 

3. บรษิัท ซูมิโตโม อิเล็คตรกิ วินเทค (ประเทศไทย) 12,500 12.50 

4. บรษิัท ซูมิโตโม อิเลคทรคิ อินดสัตรีส ์จ ากดั 12,500 12.50 

5. บรษิัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั 5,000 5.00 

6. บรษิัท เอชบีซี เทเลคอม จ ากดั 7,000 7.00 

7. บรษิัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน า้ยา จ ากดั 7,000 7.00 

8. บรษิัท ฮิดาชิ เมทลัส ์จ ากดั 6,000 6.00 

รวม 100,000 1,00 
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(8) บริษัท ไทย เอ็นคอม จ ากัด (“TENCOM”) 

รายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 650,000 65.00 

2. บรษิัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 250,000 25.00 

3. บรษิัท โกลเดน้ โซล่าร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 100,000 10.00 

รวม 1,000,000 100 

 (9)  บริษัท อดิสรสงขลา จ ากดั (“ADS”) 

 รายชื่อผูถื้อหุน้ท่ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 109,998 99.9982 

2. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ 1 0.0009 

3. นางปิยะชนก ตัง้คารวคณุ 1 0.0009 

รวม 110,000 100 

 

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement) ในร่ืองทีมีผลกระทบต่อ 
การออกและเสนอขายหลักทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษัท และอธิบายสาระส าคัญ 
ทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน 

   ไม่มี 

 1.4 จ านวนทนุจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 1.4.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ทุนจดทะเบียน 15,875,206,607 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 11,906,404,956 บาท 

หุ้นสามัญ 15,875,206,607 หุน้ 

หุ้นทีอ่อกและช าระแล้ว 11,906,404,956 หุน้ 

มูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 1 บาท 

 

ตลาดหลกัทรัพยท์ีจ่ดทะเบียน 

SET 

ที่อยู่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวง ดนิแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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 1.5 การออกหลกัทรัพยอ์ืน่ 

 1.5.1 หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
รุ่นที ่1 (STARK-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1”) 

 ตามที่ ที่ ป ระชุมวิ สามัญผู้ ถื อหุ้น  ค รั้ ง ที่  2/2563 เ มื่ อ วันพฤหัสบดีที่  17 ธั นวาคม พ .ศ .  2563  

เวลา 14.00 น .ณ  ห้อง Pinnacle 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตัล กรุงเทพ เลขที่  973 ถนนเพลินจิต  

แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท  

รุ่นที่  1 (STARK-W1) เพื่ อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  

โดยมีรายละเอียดการใชสิ้ทธิดงันี ้

ผู้ออกและเสนอขาย
หลักทรัพย ์

บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“STARK”) 

ชื่อหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 

(มหาชน) รุน่ท่ี 1 (STARK-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1”) 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธทิี่

ออกและเสนอขาย 
ไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย 

วิธีการเสนอขาย / อัตราการ
จัดสรร 

บรษิัทฯ จะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิทัฯ 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย หน่วยละ 0.00 บาท 

วันทีอ่อกใบส าคัญแสดงสิทธ ิ วนั (ท าการ) แรกของปี 2564 (วนัท่ี 4 มกราคม 2564) 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ
จัดสรร/ ขายได ้

3,968,798,733 หน่วย 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ
คงเหลือจากการจดัสรร 

2,918 หน่วย  

(ทั้งนี ้ บริษัทจะท าการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจากการการ

จดัสรรดงักล่าว) 

อัตราการใช้สทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญับริษัทได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณี 

มีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ  



 แบบ 56-1 One report 2564 

   

56 

 

ราคาการใช้สิทธ ิ 5 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ  

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ

 

เมื่อครบก าหนด 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิไดใ้นวันท าการสุดทา้ยของทุก

ไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน 

โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ 31 มีนาคม 2566 และก าหนดวัน 

ใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย คือ 3 มกราคม 2568 

ทั้งนี ้ หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เล่ือนวันใช้สิทธิ

ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สทิธ ิ

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 

จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนั 

ท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

ตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท ใหเ้ล่ือนวันก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็น 

วันท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ยกเวน้การแสดง  

ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิใน

ระหว่าง 15 วันท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ทั้งนีจ้ะก าหนด

วนัก าหนดการใชสิ้ทธิเป็นรายไตรมาส 

 

 1.5.2 หลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารหนี ้(หุน้กู)้ 

 STARK ได้ออกและ เสนอขายหุ้นกู้ที่ ออกใหม่  ส า ห รับหุ้น กู้ชื่ อ  “หุ้นกู้บ ริ ษั ท  สตาร์ค 

 คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” ("หุ้นกู้ชุดที ่1") และ 

“หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่ น  จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  1/2564 ชุดที่  2 ครบก าหนดไถ่ถอน  

ปี พ.ศ. 2567” ("หุ้นกู้ชุดที ่2") ต่อผูล้งทนุสถาบนัและ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่   
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 หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีรายละเอียดดงันี ้

หุ้นกู ้ วันทีอ่อก 
ตราสาร 

วันทีค่รบ
ก าหนด 

อาย ุ จ านวน 
(ล้านบาท) 

อัตรา
ดอกเบีย้ตอ่

ปี 

อันดับ
ความ

น่าเชือ่ถือ 

เงือ่นไข 

 

หุ้นกูชุ้ด
ที ่1 

วนัท่ี 2 
กนัยายน พ.ศ. 

2564 

วนัท่ี 2 
กนัยายน พ.ศ. 

2566 

2 ปี 1,291,500,000 3.50% BBB+ 
by  

Tris Rating 

ไม่มี 

หุ้นกู้ชุด
ที ่2 

วนัท่ี 2 
กนัยายน พ.ศ. 

2564 

วนัท่ี 2 
กนัยายน พ.ศ. 

2567 

3 ปี 949,500,000 3.90% BBB+ 
by  

Tris Rating 

ไม่มี 

 

 1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 นโยบายการจ่ายปันผลของ STARK 

STARK มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีและเงินทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด เงินส ารองอื่น ๆ (ถา้มี) และภาระ

ผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุแก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ตามปกติของบรษิัทอย่างมนียัส าคญั ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากที่ก าหนดไว ้โดย

ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจ าเป็นในการใชเ้งินทนุหมนุเวียนในการ

ด าเนินงาน แผนการลงทุน การขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม เงื่อนไขและขอ้จ ากัดตามที่

ก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัท ปัจจัยอื่น ๆที่เก่ียวข้องกับการ

ด าเนินงานและการบรหิารงานของบรษิัท โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไที่ว่าบรษิัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส าหรบัการด าเนิน

ธุรกิจ และการด าเนินการดังกล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อผูถื้อหุน้  ตามที่คณะกรรมการบริษัท มีมติ

เห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปีแลว้ ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมตัิต่อที่ประชมุผูถื้อ

หุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ละให้

รายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

 ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลหา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมี

ยอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิที่ขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอื่น เงินปัน

ผลใหจ้่ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัท จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมตัิในแต่ละปี โดยมีนโยบาย

จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าอัตรารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษีและเงินทุน

ส ารองเงินตามที่กฎหมายก าหนด เงินส ารองอื่น ๆ (ถา้มี) และภาระผูกพนัตามเงื่อนไขของสญัญาเงินกูแ้ลว้ ทัง้นี ้

อัตราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด ความจ าเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและ

ขอ้จ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกูย้ืม และความเหมาะสมอื่น ๆ ของบรษิัทย่อย อนึ่งคณะกรรมการของบรษิัท

ย่อย มีอ านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้และใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราว

ต่อไป 

2. การบริหารจัดการความเสีย่ง 

 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

 STARK ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงที่มีอยู่และอาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท 

ซึ่งปัจจยัความเส่ียงอาจมีที่มาจากปัจจยัภายในหรือภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน 

ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต STARK จึงไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อใหบ้รรลุตาม

วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัท และเพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจ ภายใตแ้ผนกลยุทธ์

ที่วางไวน้ัน้ จะเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน 

 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 2.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลิต 

ในปี 2564 เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ไดแ้ก่ ทองแดงและ

อลูมิเนียม ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภท Commodity Metal ที่มีการซือ้ขายในตลาด London Metal 

Exchange (LME) โดยราคาซือ้ขายนัน้ขึน้อยู่กับอุปสงคแ์ละอปุทานในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลใหข้องวตัถดุิบ

มีความผนัผวน ในกรณีที่ราคาวตัถดุิบสงูกว่าที่คาดไว ้อาจส่งผลกระทบต่อตน้ทนุการผลิตอย่างมีนยัส าคญั

อย่างไรก็ตาม STARK ตระหนกัถึงความส่ียงดงักล่าวและไดม้ีการติดตามแนวโนม้ราคาวตัถดุิบหลกัอย่าง

สม ่าเสมอ โดยมีแนวทางการด าเนินงานท่ีส าคญัดงันี ้

 1. การผลิตสนิค้าตามค าสั่งซือ้ (Made-to-Order) 

 STARK มีกลุ่มลกูคา้หลกัเป็นโครงการภาครฐัและโครงการเอกชนขนาดใหญ่ เช่น  โ ค ร ง ก า ร น า

สายไฟฟ้าใตด้ิน โครงการปรับปรุงสายส่ง โครงการโรงไฟฟ้า โรงงานผลิสารเคมีขนาดใหญ่ที่ตอ้งการ

สายไฟฟ้าชนิดพิเศษ และโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่าง ๆ เป็นตน้ ดงันัน้ STARK มีค าสั่งซือ้แบบ

การผลิตสินคา้ตามค าสั่งซือ้ (Made-to-Order) ประมาณรอ้ยละ 80-90 ของรายไดร้วม ซึ่งค าสั่งซือ้ดงักล่าว

ตอ้งมีการออกแบบลักษณะสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยเป็นสินคา้ที่ ระบุผูซ้ือ้

อย่างชดัเจนตัง้แต่ตน้    
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 2. นโยบายการบริหารแบบ Pass-through หรือ Cost-plus strategy 

โดยปกติ เมื่อ STARK เขา้ร่วมการประมลูโครงการต่าง ๆ จะติดต่อผูข้ายสินคา้ (Suppliers) ที่เป็น

วัตถุดิบเพื่อก าหนดช่วงราคาวัตถุดิบหลักและช่วงก าไรส าหรับการยื่นประมูล ทั้งนี ้ หาก STARK ชนะ 

การประมูลดังกล่าว จะด าเนินการก าหนดราคาวัตถุดิบหลักและจ านวนกับผู้ขายสินค้า (Suppliers) 

ดังกล่าวทันที ส่งผลให ้STARK สามารถรบัรูก้  าไรของค าสั่งซือ้ดังกล่าวไดอ้ย่างชัดเจน ซึ่งการด าเนินการ 

ในลกัษณะดงักล่าวเป็นการบริหารแบบ Pass-through หรือ Cost-plus strategy ดงันัน้ ค าสั่งซือ้ส่วนใหญ่

จะมีการก าหนดราคาวตัถุดิบและจ านวนที่ชดัเจนตัง้แต่ตน้ ตามนโยบายการจดัซือ้ของ STARK ที่ไม่ใหม้ี

การเก็งก าไรจากราคาวตัดุิบ (No speculation) 

 3. สินค้าคงเหลือและวัตถุดิบไม่มีการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (No Mark-to-Market) 

ตามมาตราฐานการบัญชี  STARK ด า เนินการลงบัญชีอย่ างรอบคอบและระมัดระวัง 

 (Conservative basis) ดังนั้น สินคา้คงเหลือและวัตถุดิบจะแสดงมูลค่าตามราคาทุนซึ่งค านวณโดยวิธี 

ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัหรือมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า นอกจากนี ้การปรบัมลูค่าตามราคา

ตลาด (Mark-to-Market) เป็นมาตราฐานการบญัชีส าหรบัการบนัทึกบญัชีของการลงทุนในตราสารหนีแ้ละ

ตราสารทนุเท่านัน้ 

  2.2.2 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 1. นโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 STARK มีรายไดห้ลกัในสกลุเงินบาท (THB) และสกลุดอลลารส์หรฐั (USD) และมีค่าใชจ้่ายหลกัใน

สกุลเงินบาท (THB) และสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) เช่นกัน ดังนั้น STARK มีการบริหารรายได้และ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อสร้างความสมดุลและลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนลงโดยธรรมชาติ  

(Natural hedge) ทั้งนี ้ หากมีส่วนต่างจากการบริหารดังกล่าว STARK จะประเมินถึงความเส่ียงและ

ผลกระทบ และอาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวดว้ยตราสารทางการเงินต่าง ๆ  เช่น ตราสารอนพุนัธ ์

เป็นตน้ 

 2. มาตรฐานการบัญชี เร่ือง ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

 STARK มีการผลิตสินคา้ตามค าสั่งซือ้ (Made-to-Order) เป็นส่วนใหญ่ และมีการด าเนินธุรกิจตาม

นโยบายการบริหารแบบ Pass-through หรือ Cost-plus strategy นอกจากนี ้STARK ไม่เพียงแต่ก าหนด

ราคาวัตถุดิบหลักและจ านวนกับผู้ขายสินค้า  (Suppliers) แล้วเท่านั้น STARK ยังได้ประสานงานกับ

ธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ เพื่อก าหนดอตัราแลกเปล่ียนส าหรบัค าสั่งซือ้ดงักล่าวทนัทีเช่นกนั ดงันัน้ ก าไรจาก

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัดงันี ้
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ส่วนต่างระหว่างอตัราแลกเปลี่ยน  
หมายเหต ุA B 

(1) ก าไร / ขาดทนุท่ีเกิดขึน้แลว้ 

    (Realized gain / loss) 

วนัท าสญัญา วนัส่งมอบ เกิดขึน้จรงิ 

(2) ก าไร / ขาดทนุท่ียงัไม่เกดิขึน้
แลว้ (Unrealized gain / loss) 

วนัท าสญัญา วนัปิดงวดบญัช ี
(รายไตรมาส / 

รายปี) 

เกิดขึน้ตามมาตราฐาน 
การบญัช ี

  

 อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบญัชีระบุใหบ้นัทึกก าไรทัง้ 2 ประเภทเป็นรายการ “ก าไร / ขาดทนุจาก

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ” ในงบก าไรขาดทุน ทั้งนี ้ในส่วนที่ (1) ก าไร / ขาดทุนที่เกิดขึน้แลว้ 

(Realized gain / loss) เป็นรายการที่เกิดขึน้จริง ซึ่งตอนที่ STARK วิเคาระหผ์ลการด าเนินงานพิจารณา

รายการดงักล่าวไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของรายไดห้ลกั (Core revenues) แต่จะพิจารณาปรบัปรุงในส่วนของ

ตน้ทนุแทน เพื่อสะทอ้นผลกรด าเนินงานท่ีแทจ้รงิ 

2.2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

 ลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวเป็นลูกค้าองคก์รทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีและ  

ได้รับความไว้วางใจจากองคก์รภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสม ่าเสมอ จากการผลิตและจัดจ าหน่าย

สายไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามาตรฐานสากล ตลอดจนบริการที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ และมั่นใจว่าจะยังคงไดร้ั 

ค าสั่งซื ้ออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้ STARK เข้าใจถึงประเด็นความเส่ียงดังกล่าว จึงมุ่งเน้นเรื่องการรักษา

ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคา้ ตัวแทนจ าหน่าย ผู้รับเหมาและคู่คา้อื่น ๆ เพื่อให้สามารถส่งมอบสินคา้และ

บริการที่มีคุณภาพ ครบวงจรและตอบโจทยล์กูคา้ รวมถึงเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในศกัยภาพ เพื่อจะได้

สามารถเสนอการใหบ้ริการอื่น ๆ ในอนาคต และสามารถขยายฐานลกูคา้โดยเนน้ไปยงักลุ่มลกูคา้รายใหม่ 

รวมถึงการขยายตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงไดร้ะดบัหนึ่ง 

2.2.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต 

 จากการที่เทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนี ้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการพัฒนา

เทคโนโลยีดงักล่าว จะเป็นส่วนช่วยในการลดตน้ทนุการผลิต อย่างไรก็ตาม หาก STARK ไม่สามารถปรบัตวั

ไดท้ันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว อาจจะส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ซึ่งอาจท าใหสิ้นคา้ของกลุ่มบรษิัทไม่สามารถแข่งขนัในตลาดทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศได ้

 PDITL บริษัทย่อยหลักของ STARK มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตสายไฟมามากกว่า 50 ปี และ 

มีผูบ้รหิารและทีมวิศวกรที่มีความรูค้วามช านาญ และไดม้ีการพฒันาและน าเทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม่มา

ปรับใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น การเริ่มสายการผลิตไฟฟ้าแรงสูงแบบ Vertical Continuous Vulcanization 

(VCV) หรือการหุม้ฉนวนแบบแนวดิ่งที่โรงงานบางพลีในปี 2536 เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย 
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รองรบัการผลิตสายไฟฟ้าแรงดนัสงู เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ที่มีความตอ้งการเพิ่มสงูขึน้

จากทัง้ผูป้ระกอบการภายในประเทศและต่างประเทศตามปริมาณการใชไ้ฟฟ้าที่เพิ่มสงูขึน้ รวมถึงเพื่อเพิ่ม

ความปลอดภยัในการใชง้านสายไฟฟ้าแรงสงูและช่วยลดปรมิาณสายไฟฟ้าแรงดนัสงูที่เมื่อผลิตเสรจ็แลว้ไม่

ผ่านมาตรฐานหรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ โดยมี ฝ่าย Cable Design and Development และฝ่าย 

Process Engineering เพื่อด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิต

ปัจจุบันใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี STARK มั่นใจว่าสามารถกา้วทันเทคโนโลยีการผลิตสายไฟ 

โดยจะเห็นไดว้่า PDITL บรษิัทย่อยหลกัของ STARK ไดล้งทนุในการใหบ้รกิารตรวจสอบคณุภาพสายไฟแรง

สูงแบบเคล่ือนที่  (High Voltage Mobile Testing Unit) ตามมาตรฐาน International Electrotechnical 

Commission (“IEC”) เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศที่ใหบ้ริการ

ตรวจสอบคุณภาพสายฟ้าแรงสูงภายหลังการติดตัง้หรือก่อสรา้งเสร็จสิน้แลว้ ว่ามีการรั่วของไฟฟ้าหรือ

ความผิดพลาดในโครงสรา้งสายไฟฟ้าที่อาจเกิดระหว่างการติดตั้ง ส่งผลใหล้กูคา้โครงการมั่นใจไดว้่าการ

ติดตัง้สายไฟจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัยกับผูใ้ช้ไฟฟ้า อันเป็นการสรา้งความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง  นอกจากนีย้ังมีการถ่ายทอดองคค์วามรูร้ะหว่างบริษัทย่อย  

โดย PDITL ไดถ้่ายทอดความรูเ้ชิงขั้นตอนใหก้ับ Thipha Cables และ Dovina บริษัทย่อยของ STARK ที่

ประเทศเวียดนามเก่ียวกบัเรื่องของการผลิตสายไฟแรงดนัสงู เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

2.2.5 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันสูงขึน้ 

การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน STARK ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากคู่แข่งที่มีอยู่เดิมและคู่แข่ง 

รายใหม่ในตลาด โดยปัจจุบนั ภาครฐั รฐัวิสาหกิจและภาคเอกชนไดใ้หค้วามส าคญัต่อสาธารณูปโภคดา้น

ไฟฟ้าและมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่มากขึ ้น เช่น  โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ โครงการ

อสังหาริมทรพัยข์นาดใหญ่ โครงการอสังหาริมทรพัยแ์บบผสมผสาน และโครงการระบบส่งและจ าหน่าย

ไฟฟ้า เป็นตน้ ตามการคาดการณก์ารเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวโนม้การใชพ้ลงังานที่เพิ่มสงูขึน้ ซึ่ งอาจ

ท าใหผู้ป้ระกอบการรายอื่น โดยเฉพาะผูป้ระกอบการผลิตสายไฟฟ้าขนาดกลาง ที่จะใหค้วามสนใจและเขา้

มารว่มแข่งขนัในอตุสาหกรรมนีม้ากขึน้  

 STARK สรา้งความแตกต่างดว้ยผลงานการด าเนินงานในอดีตและการมุ่งเนน้ที่ผลิตภณัฑท์ี่มีอตัรา

ก าไรสงู ปัจจุบนับริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นผูค้า้ที่ไดก้ารรบัอนุมตัิ (Approved 

Vendor List) โดยทะเบียนดงักล่าวเป็นตวัช่วยคดัสรรผูป้ระกอบการที่มีคุณภาพและศกัยภาพในการร่วม

สนบัสนนุการ พัฒนาโครงการต่าง ๆ จึงมีโอกาสในการเข้าร่วมประกวดราคาโครงการของภาครัฐและ

รฐัวิสาหกิจ ทั้งโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานหรือโครงการก่อสรา้งทั่วไปของภาครฐัเอง และโครงการขนาด

ใหญ่ของทางภาคเอกชนดว้ย  

 นอกจากนี ้บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งของบรษิัทยงัอยู่ในรายชื่อผูค้า้ที่ไดร้บัการอนมุตัิ (Approved Vendor 

List) ของผู้รับเหมาโครงการชั้นน าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการกระจายความเส่ียงการพึ่งพิงรายไดจ้าก

ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว โดยมีกลุ่มลกูคา้ต่างประเทศในหลากภูมิภาค เช่น ทวีปอเมริกา เอเชียและ
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แอฟริกา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่องเพื่อสร้าง

ความสามารถในการแขง่ขนัและการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี ้การเขา้มาแข่งขนัในตลาดสายไฟฟ้าใน

ไทยนัน้ จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ถึงจะสามารถ

ผลิตและจดัจ าหน่ายใน ประเทศไทยได ้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคู่แข่งจากต่างประเทศมีอุปสรรคในการเขา้มา

แข่งขันในประเทศไทย และยังช่วยลดความเส่ียงจากภาวะการแข่งขันในตลาดผลิตและจัดจ าหน่าย

สายไฟฟ้าของไทยได ้

 ยิ่งไปกว่านั้น STARK ไดเ้ตรียมความพรอ้มกับความเส่ียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเสมอ 

เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการส่งมอบงานและบริการที่มี

คุณภาพและตรงต่อเวลาการสรา้งความพนัธท์ี่ดีกับลกูคา้และคู่คา้ และการพฒันากรบคุลากรใหรู้จ้กัสินคา้

และตามทันเทคโนโลยี นอกจากนี ้STARK ยังไดพ้ัฒนาองคก์รในรูปแบบต่างๆ เช่น การลงทุนในระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารโครงการไดป้ระสิทธิภาพตามระยะเวลาการส่งมอบงานที่

ก าหนดไว ้การใชร้ะบบ ควบคุมภายในเพื่อการตรวจสอบและติดตามกระบวนการท างานทัง้หมด เพื่อใหม้ี

ความโปร่งใส่และชดัเจนยิ่งขึน้ ท าใหคุ้ณภาพงานและบริการเป็นตามที่วางไว ้มีผลงานที่ดี ลกูคา้และคู่คา้

ใหค้วามไวว้างใจ ท าใหก้ลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนีก้ลุ่มบริษัทไดม้ีการวาง 

กลยุทธ์ดา้นการเพิ่มยอดขาย รายได ้และการแข่งขันทางธุรกิจในระยะ 3 ปี คือ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566  

อีกดว้ย 

 2.2.6. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

 1. ความเสี่ยงจากอ านาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 STARK ไดม้ีการบริหารจดัการและมีการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

ที่ดี มีการจดัโครงสรา้งการบริหารจดัการโดยบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ และไดม้ีการก าหนดขอบเขต

ในการด าเนินงานการหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ การมอบอ านาจใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารอย่างชดัเจน 

มีการก าหนดมาตรการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการเขา้ท ารายการ หรือธุรกรรมใด ๆ ของ

บริษัท หรือตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท และหลีกเล่ียงการกระท า

ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยก าหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายการ

ที่พิจารณานัน้ จะไม่มีส่วนรว่มในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ  านาจในการอนมุตัิธุรกรรมหรือรายการนัน้ ๆ  

 นอกจากนี ้STARK มีโครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัท ประกอบไดด้ว้ยกรรมการอิสระที่ไม่มี 

ส่วนไดเ้สียจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการ ด าเนินงานของฝ่ายบริหารถ่วงดุล 

การตัดสินใจ รวมถึงร่วมพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ก่อนน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อสรา้งความ

มั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายย่อย รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในการท ารายการที่อาจก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนร์ะหว่างผูถื้อหุน้และ STARK ซึ่งผูถื้อหุน้รายใหญ่จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงในการเขา้ท า

รายการระหว่างกนัท่ีตนมีส่วนไดส่้วนเสียในรายการนัน้                               
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2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทีมี่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

 ธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ ซึ่งตอ้งการวิศวกรที่

เชี่ยวชาญมีประสบการณแ์ละความช านาญเฉพาะดา้น สามารถในการใหบ้ริการทั้งดา้นการตลาดและ  

ด้านปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย   

โดยบคุลากรดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูท้ี่สามารถน าเสนอผลิตภณัฑท์ี่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ทัง้การ

ก าหนดคุณสมบัติ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ ควบคุมระบบงานและการทดสอบคุณภาพ 

ก่อนการส่งมอบสินคา้ใหล้กูคา้ ปัจจบุนักลุ่มบรษิทัมีวิศวกรท่ีใหบ้รกิารดา้นตา่ง ๆ และบคุลากรฝ่ายการผลิต

จ านวนหนึ่ง หากในอนาคต ไม่สามารถจดัหาบุคลากรเพื่อรองรบัจ านวนงานที่อาจเพิ่มขึน้หรือไม่สามารถ

รกัษาบุคลากรเดิมไวไ้ด ้กลุ่มบริษัทอาจเกิดความเส่ียงบุคลากรที่มีทักษะดา้นไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใน 

การปฏิบตัิงาน 

STARK ได้ให้ความส าคัญในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์จึงจัดให้มี

สวสัดิการส าหรบัพนกังานและครอบครวั รถรบัส่งที่โรงงาน มีการปรบัค่าจา้งรายปีตามผลการประเมินการ

ท างาน การให้ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากค่าจ้างรายเดือนการจัดสภาพแวดลอ้มการท างานที่

เหมาะสม ถกู สขุลกัษณะ พรอ้มทัง้มีการพฒันาบุคลากรทางดา้นความรูเ้พื่อโอกาสการเติบโตในสายงาน 

อีกดว้ย ในกรณีที่จะตอ้งการมีการเปล่ียนแปลงบคุลากรในแต่ละสายงาน พนกังานใหม่สามารถศกึษา คู่มือ

การท างานทกุขัน้ตอน ตามการรบัรองดา้นระบบคณุภาพ ISO 9001:2015 

 ส าหรับการคัดเลือกบุคลากรใหม่ กลุ่มบริษัทได้มีการจัดอบรมความรู้และทักษะเฉพาะทาง 

ในการผลิตสายไฟฟ้าใหแ้ก่บุคลากรใหม่ของฝ่ายผลิต เพื่อเสริมสรา้งความเชี่ยวชาญในการท างานมาก

ยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ยังไดม้ีการจัดงานสัมมนาใหค้วามรูแ้ก่บุคคลภายนอกในสายงานไฟฟ้า และมีการท า

ข้อตกลงร่วมกับสถาบันต่าง ๆ เช่น ข้อตกลงร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาดา้นวิชาการใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา ที่สังกัด

สถาบันในความดูแลของ สอศ. ทั่วประเทศรวมไปถึงประชาชนทั่วไป ณ ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 

โดยมีความมุ่งหวังในเรื่องการให้ความรูแ้ละความช านาญเพื่อประกอบวิชาชีพและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

สายไฟฟ้าไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานก าหนด โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผูต้ิดตัง้ รวมไปถึง

ผูใ้ชง้าน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ส  าคญัที่สดุในการประกอบวิชาชีพ  
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3.  การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

 3.1 นโยบายและเป้าหมายการบริหารการจัดการด้านความย่ังยืน 

STARK ไดก้ าหนดนโยบายและกลยุทธใ์นการด าเนินงานอย่างโปร่งใส ชดัเจน เพื่อมุ่งเนน้การบริหาร การจดัการ 

การด าเนินธุรกิจบนเสน้ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดว้ยการสรา้งความเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ยึดแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 

มีความโปร่งใสในการท าธุรกิจ มีการพัฒนาดา้นสินคา้ใหม่ ๆ การบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหธุ้รกิจสามารถ

เติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืน ใน 3 มิติ คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental) ดา้นสงัคม (Social) และดา้นการก ากับดูแล 

(Governance) หรือ ESG ทั้งนี ้ บริษัทได้จัดท ารายงานความยั่งยืนปี 2564 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทที่  

http://www.starkcorporation.com/web/sustainability/ 

รากฐานทีส่ าคัญของความม่ันคงและการเติบโตอย่างย่ังยืน 

เพื่อด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติที่ เป็นเลิศเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง  

หลักธรรมาภิบาล จรรณยาบรรณ และศีลธรรมที่ดีของ STARK และบริษัทในเครือ โดยปฏิบัติตามค่านิยม การใหเ้กียรติ

และความมุ่งมั่น เพื่อส่งเสรมิและยกระดบัวิถีการด าเนินธุรกิจของเราภายใต ้

● ความเป็นเลิศในการด าเนินงานโดยการจดัการที่เนน้สรา้งมลูค่าใหม้ากที่สดุ (Lean Management) 

● ระบบการจดัการแบบป้องกนัความผิดพลาด 

● จิตวิญญาณของความเป็นผูน้  าที่ไม่เหมือนใคร 

● น าระบบดิจิทลัในการน าพาองคก์รสู่ความส าเรจ็ 

● เสรมิสรา้งการวิจยัพฒันาและนวตักรรม 

● มุ่งมั่นสู่ความส าเรจ็ของอตุสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) 

  

เพ่ือจุดประกายแก่สังคมสู่อนาคตแห่งโลจิสติกสพ์ลังงาน 
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                  บริษัทวิถีย่ังยืนทีน่่าลงทนุ” หรือ ESG Emerging List ประจ าปี 2564 

STARK ได้รับคัดเลือกติดอันดับ “บริษัทวิถีย่ังยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List ประจ าปี 2564  

ที่มีความโดนเด่นในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทัง้ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social 

and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพยจ์ดทะเบียน จ านวนทั้งสิน้ 824 หลักทรัพย ์โดยสถาบันไทยพัฒน์  

โดยมีองคป์ระกอบที่ใชใ้นการคดัเลือก ไดแ้ก่ การเปิดเผยขอ้มลู ESG ในรอบการประเมิน มีการปรบัปรุงพฒันาธุรกิจแกน

หลัก (Core Business) หรือกระบวนการท างานทางธุรกิจใหม้ีความเป็นมิตร ต่อส่ิงแวดลอ้ม ความรบัผิดชอบต่อสังคม  

และธรรมาภิบาล (ESG) เพิ่มเติมจากเดิมในรอบปีการประเมิน และความริเริ่มดา้น ESG หรือที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน  

ซึ่งสรา้งผลกระทบทางตรงต่อการเตบิโตของรายได ้หรือการประหยดัตน้ทนุของกิจการ และมีความสืบเนื่องต่อไปจากรอบปี

การประเมินปัจจุบัน ประกอบกับผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดกรองเบือ้งตน้ที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย ์ ESG100  

ของสถาบนัไทยพฒัน ์

การไดร้บัคัดเลือกในครัง้นีส้ะท้อนความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สงัคม และยึดหลกัธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี แมใ้นสภาวะที่เศรษฐกิจมีความผนัผวน 

ตอกย า้ความเป็นหุ้นคงทน (Durable Stocks) อันจะน าไปสู่การสรา้งผลตอบแทนการลงทุนไดอ้ย่างคุม้ค่า ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์แก่นักลงทุนที่ก าลังมองหาบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นทางเลือกส าหรบัการลงทุนแบบยั่งยืนที่ทนทานต่อวิกฤตการณโ์ควิด พรอ้มเดินหนา้

พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคู่ค้า ลูกค้า  

ดว้ยมาตรฐานการผลิตระดบัสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

แหล่งที่มา: https://www.thaipat.org/2021/05/esg-emerging-2021.html 
 

https://www.thaipat.org/2021/05/esg-emerging-2021.html
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ  

 การด าเนินการกับผู้มีส่วนได้เสีย 

 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจการด าเนินงานกับผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นเรื่องที่บริษัทใหค้วามส าคัญอย่างยิ่งและด าเนินงาน  

มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทค านึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการบริหารจัดการความยั่งยืนของกิจกรรมตลอด  

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจตัง้แต่ตน้น า้จนถึงปลายน า้ ไดแ้ก่ การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการแปลงสภาพ กระบวนการผลิต  

การทดสอบคุณภาพ กระบวนการจัดเก็บ และกระบวนการส่งมอบ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและความคาดหวงั 

ของผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และสรา้งสมดุลระหว่างคุณค่าและมูลค่าจากการด าเนินธุรกิจให้กับผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

อีกทัง้สามารถสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีและความเชื่อมั่นในการด าเนินงานระหว่างบริษัทและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งเป็นพืน้ฐาน 

ที่ส าคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และเป็นรากฐานส าคัญของความมั่นคงและ 

การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นส่ิงที่จะสนับสนุนใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยสามารถบรรลุความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  

ดงันัน้กลุ่มบรษิัทจึงส่งเสรมิใหก้ารด าเนินธุรกิจและการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดงันี ้ 

 1. ผู้ถือหุ้น 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อยปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ โปรง่ใส และเชื่อถือ
ได ้และเชื่อถือได ้ในฐานะตัวแทนในการด าเนินธุรกิจของผูถื้อหุน้ โดยจัดใหม้ีการเปิดเผยหรือรายงานขอ้มูล เหตุการณ์
ส าคัญ สถานการณ์ และทิศทางและกลยุทธ์ในการด าเนินธุ รกิจแก่นักลงทุน นักวิเคาระห์ หรือบริษัทหลักทรัพย ์
ในการตดัสินใจ/แนะน าการลงทุน อย่างครบถว้นสม ่าเสมอ โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุที่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัภายใตร้ะเบียบ 
ขอ้ก าหนดและกฏหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญั 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นประจ าทุกปี  
ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งบริษัทไดก้ารแจง้ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ 
ไดท้ราบขอ้มลู รวมทัง้มีช่องทางต่าง ๆ ในการติดต่อ ไดแ้ก่ เว็บไซต ์จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์โทรศพัท ์และอื่น ๆ 

 2. พนักงาน 

 พนักงานถือเป็นทรพัยากรส าคัญที่จะผลักดนัใหก้ารด าเนินธุรกิจประสบผล าเร็จได ้บริษัทจึงใหค้วามส าคญัและ

เสริมสรา้งการด าเนินงานและพฒันา เพื่อขบัเคล่ือนองคก์รใหก้า้วหนา้ กา้วทนัการเปล่ียนแปลง และสรา้งความเขม้แข็ง

ใหก้บัองคก์รอย่างเป็นระบบ  

2.1 ปฏิบตัิกับพนกังานในทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เคารพในความเป็นปัจเจกชน แลเคารพใน

ความเป็นส่วนตวัของพนักงาน ไม่เปิดเผยขอ้มลูของพนักงานโดยไม่ไดร้บัอนุญาตเวน้แต่เปิดเผยตามบท

บงัคบัของกฎหมาย รวมถึงปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

 2.2 ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ และหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายของ

 พนกังานแต่ละคน และมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพ การสมัมนาเพื่อเสรมิความรู ้และความสามารถ 

 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจดัใหม้ีสวสัดิการใหก้บัพนกังานอย่างเหมาะสม 
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 2.3 ใหค้วามส าคัญต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของ

 พนกังาน 

 2.4 มีช่องทางการติดต่อส่ือสาร เช่น การประชุมทาวฮอล์ การแจ้งข่าวสารผ่านทางช่องทางอีเมล  

 Facebook Line Official ของบรษิัท และฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

 3. ลูกค้า 

 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีในระยะยาวกับลกูคา้ และมีแนวทางปฏิบตัิและความรบัผิดชอบ

ต่อลกูคา้ไวด้งันี ้

 3.1 ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีมีคณุภาพ ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ ในราคาที่เหมาะสม 

 3.2 เปิดเผยข่าวสารข้อมูล ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่

 ปิดบงั บิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

 3.3 ปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือ 

 บรกิารไดต้ามสมควร 

 3.4 รกัษาความลบัและไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้โดยไม่ไดร้บัอนญุาต เวน้แต่เปิดเผยตามบทบงัคบั 

 ของกฎหมาย 

 3.5 ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กบัลกูคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏิบตัิตามขอ้ตกลงหรือ 

 เงื่อนไขไม่ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อหาทางออกรว่มกนั 

 4. คู่ค้าและเจ้าหนี ้

 การที่จะใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นต่อเนื่อง ตอ้งอาศยัการสนบัสนุนและความสมัพนัธอ์นัดี

กับคู่ค้าและเจ้าหนี ้ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน และ  

ในการคดัเลือกคู่คา้ตอ้งเป็นไปอย่างบริสทุธ์ิ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และหลีกเล่ียงสถานการณท่ี์จะก่อใหเ้กิดความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์อีกทั้ง บริษัทยึดมั่นและถือปฏิบัติตามขอ้ตกลง สัญญา และเงื่อนไขที่มีต่อคู่คา้ และเจา้หนีเ้ป็น

ส าคัญ ในการช าระเงินหรือช าระเงินคืนตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งการดูแลหลักทรพัยค์  า้ประกันต่าง ๆ ส าหรบั

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาชมขอ้ตกลง สญัญา และเงื่อนไขที่มีต่อลกูคา้และเจา้หนีไ้ด ้จะรีบด าเนินการเจรจากบัคู่คา้และ

เจา้หนีเ้พื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหารว่มกนัต่อไป 

 5. คู่แข่งและการแข่งขันทางการค้า 

 บรษิัทสนบัสนนุและส่งเสรมิใหม้ีการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี 

และไม่ใชว้ิธีการใด ๆ ในการแสวงหาขอ้มูล ความลับของคู่แข่ง เพื่อเปิดเผยในการลดความน่าเชื่อถือใด ๆ หรือท าลาย

ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ หรือเป็นการขดัต่อจรยิธรรมทางธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
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 6. สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทปลูกฝังจิตส านึกให้พนักงานมีความรู้สึก  รักและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  

โดยส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสงัคม 

รักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็น

ประโยชนต์่อสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม อีกทัง้ยงัส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมี  จิตส านึกที่ดีในการดูแล

รกัษาส่ิงแวดลอ้มทัง้ภายใน และภายนอกองคก์รใหม้ีจิตส านึกในการใชท้รพัยากร หรือ วสัดอุปุกรณต์่าง ๆ อย่างคุม้ค่า และ

มีประสิทธิภาพสงูสดุ และใหป้ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

อย่างเครง่ครดั 

 7. ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

 บรษิัทใหค้วามส าคญัเรื่องคณุภาพ ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัโดยมีการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังานเรื่องความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะพืน้ที่ปฏิบตัิการหากพบเห็นสภาพการท างานท่ีอยู่

ในสภาวะไม่ปลอดภยั จะใหห้ยุดปฏิบัติงานในพืน้ที่ดงักล่าวทนัที และใหร้ายงานฝ่ายที่เก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขสภาพอนัตราย

ดังกล่าวใหป้ลอดภัยก่อนที่จะเขา้ปฏิบัติงานต่อไป รวมทั้งใหม้ีการศึกษาและซักซอ้มแผนฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อการลดหรือ

ป้องกนัความเสียหาย หากเกิดกรณีฉกุเฉินต่าง ๆ 

3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

  3.3.1 นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อกระบวนการผลิต  ซึ่งต้องมีการควบคุมที่

เหมาะสม ดว้ยธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ เป็นอตุสากรรมที่มีการใชพ้ลงังานสงูในกระบวนการผลิตสินคา้แต่ละ

ขัน้ตอน กลุ่มบริษัทจึงมีการบริหารการจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามแนว

ทางการพฒันาอย่างยั่งยืน ค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม เพื่อใหธุ้รกิจเติบโต

อย่างเขม้แข็งในระยะยาว 

 ทั้งนี ้ PDITL ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสากล  ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงาน

คุณภาพ จากสถาบัน MASCI และ DQS UL, ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

จากสถาบนั DQS UL,ISO 45001:2015 มาตรฐานการจดัการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จากสถาบนั 

DQS UL 

  3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  

1. การลดการปล่อยคารบ์อนด้วยพลังงานหมุนเวียนเพื่ออนาคตทีย่ั่งยืน 

 เนื่องจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ STARK เดินหนา้โครงการ Renewable Energy ผลิตพลงังาน

สะอาด พรอ้มช่วยลดปริมาณคารบ์อนไดออกไซดใ์ห้กับโลกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน  ร่วมเดินหนา้ลดวิกฤติโลกรอ้น 

พัฒนาระบบการผลิตพลังงานสะอาดภายในโรงงาน พรอ้มเป็นส่วนหนึ่งในการใหค้วามส าคัญพลังงานสะอาด 
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ขับเคล่ือนประเทศไทยสู่การใชพ้ลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนตามแนวทางวิสัยทัศน ์การผลิตสายไฟฟ้าเพื่ออนาคต 

ดว้ยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย ์ดว้ยระบบโซลารรู์ฟท็อปที่ถูกติดตั้งบนพืน้ที่ของโรงงานผลิต 

ทัง้ 3 สาขา โดยผลิตพลงังานไฟฟ้า 5,628.27 กิโลวตัตใ์นระหว่างปี 2562 และ 2564ซึ่งเทียบเท่ากบัการปลกูตน้ไม้

จ านวน 318,000 ตน้  

2. การแสดงค่าเทยีบเท่าระบบโซลารรู์ฟทอ็ปกับการปลูกต้นไม้ 

จากระบบโซลารรู์ฟท็อปที่ไดร้บัการติดตัง้ ณ โรงงานทั้ง 3 แห่ง โดยผลิตกระแสไฟฟ้า 5,628.27 กิโลวตัต ์ 

ในระหว่างปี 2562 และ 2564 ซึ่งเทียบเท่ากบัการปลกูตน้ไมจ้ านวน 318,000 ตน้ ดงันี ้
 

   
 

3. โอกาสในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

 STARK พรอ้มก้าวไปสู่เป้าหมายระดับประเทศเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคารบ์อนภายในปี 2593  

โดย STARK ภูมิใจที่ไดเ้ป็นหนึ่งในผู้ขับเคล่ือนพลังงานหมุนเวียนและจะยังคงมีส่วนร่วมในอนาคตของภูมิทัศน์

พลงังานหมนุเวียนของประเทศไทยต่อไป  

 ทัง้นี ้STARK ไดร้บัโครงการที่ส  าคญั คือ โครงการโซลารเ์ซลลล์อยน า้แบบไฮบริดแห่งแรกในประเทศไทย   

ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีขนาดก าลังผลิต  

45 เมกะวตัต ์ตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018)      
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4. อุปกรณจ์ัดการพลังงานสีเขียว 

 STARK ปรับเปล่ียนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์มากกว่า 117 รายการ รวมถึงรถยกสินคา้ในโรงงาน 

เพื่อรองรับการจัดการวัสดุ การวางแผนที่จะทดแทนจ านวนรถยกสินค้าทั้งหมดในปัจจุบันเป็นรถยกไฟฟ้า 

รวมทัง้เพิ่มการน าระบบอตัโนมตัิมาใช ้แผนปฏิบตัิการดงักล่าวจะช่วยลดการปล่อยปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด ์

และคารบ์อนไดออกไซดส์ู่ชั้นบรรยากาศไดถ้ึง 1,040 ตัน พรอ้มทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดา้นตน้ทนุ 

 

5. การแก้ไขปัญหาเชิงนวัติกรรม 

สายไฟฟ้าชนิดครอสลิงก์โพลีเอททีลีน (XLPE) ถือว่าเป็นวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ไดย้ากที่สุด ปัจจุบัน  

จากการวิจยัความเป็นไปไดข้องกระบวนการไพโรไลซิสและกระบวนการรีไซเคิลของโพลิเมอรท์ี่ตกคา้ง ความส าเรจ็

ดงักล่าวจะเป็นประโยชนม์หาศาลต่อสิ่งแวดลอ้มของเรา สอดคลอ้งกบัปณิธานของ STARK ที่มีต่อการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน 
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ดว้ยกระบวนการไพโรไลซิส โพลีเมอรท์ี่ตกคา้งสามารถย่อยสลายไดด้ว้ยความรอ้นสูง และถูกกลั่นเพื่อ

เปล่ียนเป็นผลิตภณัฑต์ัง้แต่แว็กซท์ี่มีน า้หนกัมากไปจนถึงน า้มนัและก๊าซชนิดเบา แนวคิดนีอ้ยู่ระหว่างการส ารวจ

โดยบรษิัทปิโตรเคมีรายใหญ่ 

 

 

 

 

 

STARK อยู่ในระหว่างการส ารวจโอกาสที่จะน า XLPE ที่เหลือจากการผลิตสายเคเบิลกลบัมาใชใ้หม่ และ

เปล่ียนเป็นหลอดมว้นสายเคเบิลและที่ครอบหลอดมว้นสายเคเบิล ความส าเร็จจากกระบวนการน ากลบัมาใชใ้หม่  

ที่สามารถลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดถ้ึง 2 ตนัต่อทกุ 1 ตนั XLPE ที่ถกูน ากลบัมาใชใ้หม่ 

 

 

 

 

 

 

3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม  

 3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตัดิ้านสงัคม 

 บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม จะด าเนินธุรกิจ  โดยค านึงถึงผู้มีส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างมีคุณธรรม ตลอดจนมีหลักปฏิบัติที่ดีใหก้ับกลุ่มบริษัท ด าเนินกิจการดว้ยความซือ้สัตยส์ุจริต โปร่งใส

ยุติธรรม บนพื ้นฐานจริยธรรมและหลักก ากับดูแลที่ดี  และตระหนัก ถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นรากฐานส าคญัของความมั่นคงและการเจรญิเติบโตที่ยั่งยืน 

 1. ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทปลูกฝังจิตส านึกให้พนักงานมีความรู้สึก  รักและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
โดยส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี  ปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสงัคม 
รักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชนต์่อสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม อีกทัง้ยงัส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีจิตส านึกที่ดีในการดูแล
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รกัษาส่ิงแวดลอ้มทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร ใหม้ีจิตส านึกในการใชท้รพัยากร หรือวสัดอุปุกรณต์่าง ๆ อย่างคุม้ค่า และ
มีประสิทธิภาพสงูสดุ และใหป้ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
อย่างเครง่ครดั 

 2. ด้านคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชีวอนามัย 

 บรษิัทใหค้วามส าคญัเรื่องคณุภาพ ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัโดยมีการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานเรื่องความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะพืน้ที่ปฏิบตัิการ หากพบเห็นสภาพการท างานท่ีอยู่
ในสภาวะไม่ปลอดภยั จะใหห้ยุดปฏิบัติงานในพืน้ที่ดงักล่าวทนัที และใหร้ายงานฝ่ายที่เก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขสภาพอนัตราย
ดังกล่าวใหป้ลอดภัยก่อนที่จะเขา้ปฏิบัติงานต่อไป รวมทั้งใหม้ีการศึกษาและซักซอ้มแผนฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อการลดหรือ
ป้องกนัความเสียหาย หากเกิดกรณีฉกุเฉินต่าง ๆ 

 3. ด้านต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งรบัผิดชอบ ต่อสงัคมและผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม โดยมุ่งเนน้ การ ส่ง เสริมคุณธรรม 
สรา้งจิตส านึกและค่านิยมที่ถูกตอ้งในการปฏิบตัิงาน บริษัทตระหนกัดีว่า การคอรร์ปัชนัเป็นการกระท าที่ไม่ถกูตอ้งและไม่
เป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจอนัจะส่งผลเสียหายต่อบรษิัทและสงัคม ดงันัน้บรษิัทจึงส่งเสรมินโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
และเพื่อสรา้งความมั่นใจใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนว่าบรษิัทมีเจตนารมณท์ี่จะป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดการทจุรติ
และคอรร์ปัชัน บริษัทจึงก าหนดนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท 
ช่องทางจดหมาย อีเมล เพื่อใหเ้ป็นช่องทางใหผู้บ้รหิาร พนกังาน และผูม้ีส่วนไดเ้สีย สามารถรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการ
กระท าผิดและการทุจริตต่อบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้สรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูร้อ้งเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแสว่าจะไดร้บั
การคุม้ครองสิทธิและขอ้มลูจะถกูปกปิดเป็นความลบั ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท  

4. ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทใหค้วามเคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธิดา้นแรงงาน โดยปฏิบตัิต่อลกูจา้งในทุกระดบัดว้ยความเสมอภาค

และเป็นธรรม ไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด และจะไม่ยินยอมใหเ้กิดการละเมิด

สิทธิมนษุยชนลกัษณะใด ๆ ในบรษิัท รวมทัง้ถือปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการว่าจา้ง การคุม้ครองแรงงาน ค่าตอบแทน หรือระยะเวลาในการท างาน เป็นตน้ 

5. ด้านการบริจาคเพือ่การกุศลและการให้เงนิสนับสนุน 

บริษัทจัดให้มีการก ากับดูแลเรื่องการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน โดยให้มีจดหมายหรือบันทึกร้องขอเป็ น 
ลายลักษณ์อักษร และพิจารณาด าเนินการตามอ านาจอนุมัติที่ก าหนด ทั้งนี ้เพื่อเป็นการยืนยันว่าการบริจาคหรือให้  
การสนับสนุนทางการเงินเป็นไปอย่างถูกตอ้ง สมบูรณ์ และโปร่งใส จะตอ้งมีใบเสร็จรับเงิน และ/หรือหนังสือขอบคุณ  
และ/หรือหนงัสือตอบรบั และ/หรือภาพถ่าย ส าหรบัเป็นหลกัฐานประกอบทกุครัง้ 

6. ด้านการร่วมพัฒนาและสร้างปฎิสัมพันธอ์ันดีกับชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนกัถึงความส าคญัในการมีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบต่อสงัคม จึงจดัใหม้ีการช่วยเหลือ

และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทั้งสนุนสนับและส่งเสริมใหม้ีการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรมแก่พนักงานลูกจ้าง  
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เพื่อปลกูฝังจิตส านึกเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อชมุชน ส่ิงแวดลอ้มและสงัคมส่วนรวมใหเ้กิดขึน้ในหมู่พนกังานและลกูจา้ง

ทกุระดบัและสนนัสนนุใหพ้นกังานและลกูจา้งเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่บรษิัทและบรษิัทย่อยจดัขึน้ 

อีกทั้ง STARK มีนโยบายการด าเนินกิจการควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่วนหนึ่งของ

เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท โดยตระหนักถึงการท าประโยชนเ์พื่อตอบแทนสังคมและตอ้งการที่จะปลกูฝัง  

ทุกคนในองคก์รใหค้วามส าคญักับความเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ดว้ยเหตุนี ้ บริษัทจึงมีการจดัการโครงสรา้งและกิจกรรม

เพื่อพัฒนาชุมชน โดยการเผยแพร่ความรูค้วามสามารถ ทักษะ อาชีพ ดา้นระบบงานไฟฟ้าให้กับนักเรียน นักศึกษา  

นกัวิศวกร หรือบคุคลที่สนใจเป็นประจ าทกุปี เพื่อต่อยอดความรู ้ทกัษะต่าง ๆ ในการส่งเสรมิการศกึษา และการสรา้งเสริม

อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

STARK ด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม โดยใหค้วามส าคญักบัการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

และหลีกเล่ียงการด าเนินงานท่ีอาจสรา้งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชมุชนรอบสถานประกอบการ โดยมีนโยบาย

การควบคมุคุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายในและบริเวณโดยรอบของโรงงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้

ไดม้ีระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001 Environmental Management System เป็นตน้ 

จึงไม่เคยถกูรอ้งเรียนหรือมีขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

 

   

STARK มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนษุยชน การปฎิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งสรา้งการเปล่ียนแปลงที่ดีในสงัคมใหเ้ป็นไปใน

แนวทางที่ส่งเสริม สนบัสนุน และสรา้งเสริมศกัยภาพเพื่อพฒันาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคณุภาพ โดยจดักิจกรรม

การท าประโยชนเ์พื่อพฒันาสงัคมและส่งเสรมิการมีส่วนรว่มพฒันาชมุชนและสงัคมดงันี ้

1. มาตรการเกี่ยวกับโควิค-19 

STARK ไดน้ าเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องของ ธุรกิจในขณะเดียวกันยังคง

ค านึงถึงล าดบัความส าคญัของสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัเป็นส่ิงแรกส าหรบัพนกังานของเรา 

• แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อรับมือกับเหตุการณ ์

 อย่างทนัท่วงทีและเพื่อใหม้ั่นใจว่าสถานท่ีท างานปลอดภยัจากการแพรร่ะบาดดงักล่าว 

• ก าหนดนโยบายผูม้าติดต่อที่เขม้งวดเพื่อปกป้องพนกังานในที่ท  างาน 

• รณรงคใ์หค้วามรูเ้รื่อง “มาตรการป้องกนัตนเอง” 

• สนบัสนนุการฉีดวคัซีนใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษิัท 

• ป้องกนัการแพรร่ะบาดในส านกังานดว้ยมาตรการที่เขม้งวดเพิ่มเติมและอปุกรณส์ขุอนามยั 

ด้วยมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้พนักงานของเราสามารถช่วยเหลือครอบครัวของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  

ในช่วงเวลาที่ยากล าบากของการแพรร่ะบาดของโรคระบาดดงักล่าว 

 



 แบบ 56-1 One report 2564 

   

74 

 

2. การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับโควิด-19 

โรงงงานในประเทศไทย  

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้บงัคบัทอ้งถิ่นในจงัหวดัสมทุรสาคร หน่ึงในโรงงานของเราจ าเป็นตอ้งจดัตัง้การแยกที่พกัภายใน

โรงงานหรือ FAI เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ติดเชื ้อ STARK ได้จัดตั้งสถานที่และจัดเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก 

อย่างทนัท่วงทีเพื่อรกัษาความต่อเนื่องทางธุรกิจใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถิ่น 

โรงงานในประเทศเวียดนาม  

(มาตรการบับเบิลแอนด์ซีล) ในนครโฮจิมินห์ ข้อบังคับท้องถิ่นเป็นส่ิงจ าเป็น ในการจัดตั้งโรงงาน Bubble  

and Seal เป็นเวลา 45 วัน STARK ไดจ้ัดเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับพนักงานกว่า 600 คน การจัดการ 

อย่างรวดเรว็ของเราส่งผลใหก้ารผลิตและความมั่นคงในการท างานของพนกังานทกุคนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

  
 

3. โควิด-19 การบรรเทาทุกขส์ าหรับลูกจ้าง 

STARK เข้าใจถึงภาระหน้าที่ ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของพนักงานของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการ  

แพรร่ะบาดใหญ่ มาตรการบรรเทาทกุขไ์ดจ้ดัเตรียมไวส้ าหรบัพนกังานและครอบครวัของพนกังานดงันี ้ 

• สินเชื่อส่วนบคุคลปลอดดอกเบีย้ 6 เดือนกว่า 100 ครอบครวั 

• จ าหน่ายหนา้กากอนามยัในราคาทนุ 

• เงินช่วยเหลือส าหรบัสิทธิในการฉีดวคัซีนทางเลือก 

4. การบรรเทาทุกข ์COVID-19 เพื่อสังคม 

PDITL ได้ส่งมอบสายไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนในการจัดสร้างโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน 2 
ขนาด 900 เตียง โดยโรงพยาบาลสนามนี ้ได้ท าการจัดสรา้งขึน้ตามวัตถุประสงค์เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 และ สถานที่ 
ในการจดัสรา้งโรงพยาบาลสนามในครัง้นีย้งัเป็นส่วนสถานท่ีท างานของทีมงานบคุลากรทางการแพทยห์นา้งานอีกดว้ย  

PDITL มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ไดม้ีส่วนช่วยเหลือผูป่้วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทยใ์นครัง้นี ้
ใหก้ารจัดส่งโรงพยาบาลสนามส าเร็จไปไดด้ว้ยดี และขอเป็นก าลังใจใหพ้วกเราคนไทยทุกคนกา้วพน้วิกฤตนีไ้ปดว้ยกัน
อย่างเขม้แข็ง เพื่ออนาคตที่เราจะรว่มสรา้งใหป้ระเทศของเรากา้วต่อไปอย่างยั่งยืน  
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5. มาตรฐานความปลอดภัยของสถานทีท่ างาน 

ความปลอดภยัของพนกังานเป็นส่ิงส าคญัสงูสดุส าหรบั STARK โดยการลดความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีท างาน

และการจดัท ากรอบการท างานที่เหมาะสมเพื่อสขุภาพความปลอดภยั และสวสัดิภาพของพนกังานทุกคน แนวทางปฏิบตัิ

ของเราสอดคลอ้งกบั ISO 45001 ซึ่งเนน้การปรบัปรุงการจดัการความเส่ียงดา้นสขุภาพและความปลอดภยั 

6. บรรเทาทุกขผู้์ประสบอุทกภัย 

STARK ได้บริจาคสายเคเบิลความยาว 4,000 เมตรให้กับมูลนิธิกระจกเงา องค์กรซึ่งมีวัตถุประสงคห์ลัก คือ  

การพัฒนาสังคม มูลนิธิกระจกเงา (องคก์รการกุศล) ไดจ้ัดส่งสายเคเบิลช่วยเหลือผูป้ระสบภัยในจังหวัดขอนแก่น และ

จงัหวดัอบุลราชธานี เพื่อการติดตัง้ใหม่ภายหลงัเหตกุารณอ์ทุกภยั 

 

 

 

 

 

 
7. ทุนทรัพยากรมนุษย ์

พนกังานทุกคนของเรา คือ หวัใจแห่งความส าเรจ็ของเรา STARK เราสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกระดบัเสนอความคิด

ริเริ่มของตนดา้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและสังคม ดว้ยการด าเนินธุรกิจของเราที่ขยายไปถึงประเทศ

เวียดนาม เรามั่นใจว่าพนกังานทกุคนไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัแมจ้ะมีภมูิหลงัทางวฒันธรรมที่แตกต่างกนั 
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8. การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

ด้วยการจัดหาโครงการ การพัฒนาอย่างเข้มข้นและโครงการคุณธรรมตามผลงานควบคู่ ไปกับระบบ  

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การประชมุหารือระหว่างผูบ้รหิารกบัพนกังาน และการส่ือสารผ่านช่องทางสงัคมออนไลน ์

(Social Media) พนักงานของเรามีความชัดเจนกับทิศทางปัจจุบันของบริษั ทและมี ส่วนร่วมโดยสัญชาตญาณ 

เพื่อส่งมอบกาารปฏิบตัิหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพดีเลิศ 

  

9. สวัสดิการพนักงาน 

ทนุการศกึษาส าหรบับตุรพนกังาน STARK ไดม้อบทนุการศกึษาใหก้บับตุรพนกังานกว่า 70 ครอบครวั ในปี 2564 

และสนบัสนนุเหตกุารณส์ าคญัในชีวิตของพนกังาน การแตง่งาน การคลอดบตุร และการจดัพิธีฌาปนกิจศพ 

10.  คู่มือการออกแบบของเฟ้ลปส ์ดอดจ์ 

เฟ้ลปส์ ดอด์จได้ด า เนินการจัดสัมมนาเ ก่ียวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าและด า เนินการแจกคู่มือ  

การออกแบบฉบับสมบูรณ์ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยเพื่อเป็นคู่มือประกอบต าราเรียนวิชาไฟฟ้าก าลัง 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อวางรากฐานการออกแบบระบบไฟฟ้าสมยัใหม่อย่างมืออาชีพ ใหก้ับนกัศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์

ภาควิชาไฟฟ้าก าลงั โดยในปี 2564 PDITL ไดท้ าการส่งมอบหนงัสือจ านวนทัง้สิน้ 40 สถาบนั รวมจ านวน 1,290 เล่ม 

คู่มือการออกแบบของเรา "คู่มือการออกแบบเฟ้ลปส ์ดอดจ์" ไดม้ีการมอบใหแ้ก่สถาบนัการศกึษาทั่วประเทศ 
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11.  การประชุมเชิงปฏิบัตกิารผู้ชว่ยช่างไฟฟ้า “มาตรฐานในการเลือกสายเคเบิล" 

PDITL อบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสตูรการเลือกสายเคเบิลโดยมเีปา้หมายเพื่อส่งเสรมิและแบ่งปันความรูใ้หแ้กช่่าง

ไฟฟ้าและนกัศกึษาระดบัมหาวิทยาลยั 

 

 
 

12.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน สาขาไฟฟ้าก าลัง ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า 
ระดับปวช. ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที ่17 มีนาคม - 3 เมษายน 2564 
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การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และทกัษะพืน้ฐาประกอบดว้ย 5 ภมูิภาคดงันี ้

1.1 ภาคเหนือ วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย 

 

      

 

 

 

 

1.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ วิทยาลยัเทคนิคบรุีรมัย ์
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1.3  ภาคกลาง วิทยาลยัเทคนิคสพุรรณบรุี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  ภาคใต ้วิทยาลยัเทคนิคทุ่งสง สาขาทกัษะติดตัง้และควบคมุไฟฟ้า 
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1.5  ภาคตะวนัออกและกทม. วิทยาลยัเทคนิคฉะเชงิเทรา 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

13.  การจัดสัมมนาออนไลน ์หลักสูตร “PHELPS DODGE SMART ELECTRICIAN” 

PDITL จัดสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร “PHELPS DODGE SMART ELECTRICIAN” เพื่อให้ความรู้ทางด้าน

สายไฟฟ้าแรงดันสูงแก่วิศวกรไฟฟ้า พรอ้มแจกหนังสือคู่มือเฟ้ลปส ์ดอดจ์ การออกแบบระบบไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นคู่มือ

ประกอบการออกแบบระบบไฟฟ้า จ านวน 43 บรษิัท  

นอกจากนีเ้พื่อเป็นการวางรากฐานใหก้บันกัศกึษาภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้าเตรียมความพรอ้มสู่การเป็นวศิวกรไฟฟา้

อย่างมืออาชีพ PDITL จึงได้ท าการจัดสัมมนาหลักสูตร “PHELPS DODGE SMART ELECTRICIAN เตรียมพร้อมสู่ 

การเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสายไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ” ใหแ้ก่วิทยาลยัเทคนิคเพชรบุรี พรอ้มบรรยายความรูเ้รื่องสายไฟฟ้าจาก

ทีมงานวิศวกร PDITL ในหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้ 

• สายไฟส าหรบัติดตัง้ในอาคาร มาตรฐาน มอก.11-2553 

• อพัเดทความรูส้ายไฟฟ้า มาตรฐาน มอก .11-2559 

• เจาะลกึสายไฟแรงดนัต ่า CV-FD มาตรฐาน IEC 60502-1 

• สายไฟคณุสมบตัิพิเศษ FRC,LSHF ส าหรบัวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต และ พืน้ท่ีที่ตอ้งการความปลอดภยัสงูสดุ 

• VDO ทดสอบสดุยอดคณุสมบตัิสายทนไฟ จากหอ้งปฎิบตัิการ เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
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14.  การร่วมสนับสนุนการจดังาน IEEE Dinner Talk 2021  

PDITL รว่มสนบัสนนุการจดังาน IEEE Dinner Talk 2021 ภายใตห้วัขอ้ “ความคาดหวงัดา้นไฟฟ้าและพลงังานหลงั

ยุคโควิด” ว่าดว้ยสุนทรียสนทนากับผูว้่าการ การไฟฟ้าชุดใหม่ วัตถุประสงคเ์พื่อน ารายไดจ้ากการจัดงานใหท้างสมาคม

น าไปใชเ้พื่อจัดกิจกรรมทางดา้นวิชาการและดา้นเทคนิค เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานใหก้ับนิสิต นักศึกษา อาจารยแ์ละ

วิศวกรไทยต่อไป 
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15.  การเข้าร่วมเป็นสมาชิก RE100 Club Thailand 

 PDITL ไดต้ระหนกัถึงภาวะโลกรอ้น (Global Warming) ซึ่งน าไปสู่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและ

ส่งผลก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ดว้ยนโยบายของบริษัท  ที่ตอ้งการมีส่วนร่วมใน 

การพฒันาสงัคมอย่างยั่งยืน PDITL จึงไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชิก RE100 Club Thailand โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1. ตอ้งการมีส่วนรว่มในการแกไ้ขปัญหาและลดผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น 

2. มีความประสงคใ์ชไ้ฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนหรือพลงังานสะอาด 

3. มีความประสงคใ์นการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงทีมี่นัยส าคัญ (Overview) 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานปี 2564 
ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิรวม 2,783 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากปี 2563 ที่ 1,262 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 83 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการรบัรูผ้ลประกอบการจากกลุ่มผลิตและจดัจ าหน่ายสายไฟใน

ประเทศเวียดนาม เต็มปี 2564 ในขณะที่ปี 2563 รับรูผ้ลประกอบการจากกลุ่มผลิตและจัดจ าหน่ายสายไฟประเทศ

เวียดนาม ช่วงวันที่ 01 เมษายน -  31 ธันวาคม 2563 ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายลดการขายสินคา้ที่มีมารจ์ิน้ต  ่า 

(Low margin product) เช่น วตัถุดิบ และมุ่งเนน้กลุ่มสินคา้ที่มีมารจ์ิน้สงู (High margin product) โดยเฉพาะกลุ่มสายไฟ

แรงดนัระดบักลางจนถึงระดบัสงูพิเศษ (Medium – Extra High Voltage) ที่มีการเติบโตสงูเพื่อรองรบัโครงการต่าง ๆ ของ

ภาครฐัและเอกชน รวมถึงบริษัทฯ มีการจัดการเรื่อง Synergy ภายหลังการเขา้ลงทุนในประเทศเวียดนาม เช่น การรวม

ค าสั่งซือ้วตัถุดิบ การแลกเปล่ียนความรูแ้ละเทคนิคในการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลิตใหม้ีตน้ทุนที่ลดลงและมี

ประสิทธิภาพท่ีสงูขึน้ โดยเฉพาะการลดอตัราการสญูเสียในกระบวนการผลิต (Scrap rate) เป็นตน้ 

ปัจจัยหรือเหตุการณส์ าคัญในปี 2564 มีดังนี ้

จากสถานการณก์ารเผยแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตลอดปี 2564 บริษัทฯ ไดค้งระดบัมาตรการป้องกันและการบริหาร

จดัการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดโดยแนวทางการควบคุมโรคแบบ Bubble and Seal อย่างเคร่งครดัทัง้ประเทศไทย

และเวียดนาม จากสถานการณด์งักล่าวท าใหใ้นไตรมาส 3 ลกูคา้ชะลอรบัสินคา้ และด าเนินการบัสินคา้ในไตรมาส 4 แลว้ 

การลงทุนและการพัฒนาโครงการ 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ ์2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทเขา้ลงทุนในบริษัท สตารค์ ดิจิตอล 

จ ากัด โดยซือ้หุน้สามัญจ านวน 9,998 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนของ

บรษิัทดงักล่าว 

ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงนิย้อนหลัง 

ผลกระทบของการปรบัปรุงงบการเงินย้อนหลังต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไร

ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ส าหรบัการวดัมลูค่าของรายการจากการซือ้

กิจการ สรุปไดด้งันี ้

 จ านวนเงนิที ่
รายงานไว้เดิม 

 ผลกระทบของ 
รายการปรับปรุง 

 ผลกระทบของ
การจัดประเภท
รายการใหม่ 

 จ านวนเงนิที ่
รายงานใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวม       
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563         
สินทรัพย ์        

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 4,212,544,593  204,571,384  -  4,417,115,977 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 273,266,067  472,023,214  -  745,289,281 
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 จ านวนเงนิที ่
รายงานไว้เดิม 

 ผลกระทบของ 
รายการปรับปรุง 

 ผลกระทบของ
การจัดประเภท
รายการใหม่ 

 จ านวนเงนิที ่
รายงานใหม่ 

ค่าความนิยม 6,049,776,092  (625,898,647)  -  5,423,877,445 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 49,434,049  -  (8,959,543)  40,474,506 

 10,585,020,801  50,695,951  (8,959,543)  10,626,757,209 

        
หนีส้ิน        

หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (228,969,316)  (138,596,042)  8,959,543  (358,605,815) 

 (228,969,316)  (138,596,042)  8,959,543  (358,605,815) 

        
ส่วนของผู้ถือหุ้น        

ก าไรสะสมตน้งวด - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,935,112,816)  87,900,091  -  (2,847,212,725) 

 (2,935,112,816)  87,900,091  -  (2,847,212,725) 

        

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นรวม       
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563        

ตน้ทนุขาย 12,439,751,642  105,778,711  -  12,545,530,353 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 418,783,569  (17,878,620)  -  400,904,949 

        

ก าไรสทุธิส าหรบัปี 1,618,743,184  (87,900,091)  -  1,530,843,093 

การแบ่งปันก าไร        

- ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ 1,608,660,240  (87,900,091)  -  1,520,760,149 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสรจ็รวม        

- ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ 1,514,125,339  (87,900,091)  -  1,426,225,248 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.1351      0.1277 

 
รายการทีไ่ม่ได้เกิดขึน้เป็นประจ า (non-recurring items) 

ส าหรบัปี 2564 บรษิัทฯ มีรายการท่ีไม่ไดเ้กิดขึน้เป็นประจ า (Non recurring items) คือค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการเปล่ียนแปลง

สญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเนื่องจากบริษัทฯ ไดอ้อกหุน้กูส้  าหรบัวตัถุประสงคใ์นการคืนเงินกูย้ืม มลูค่า 

32.16 ลา้นบาท 
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ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร (Result of Operations) 

หน่วย : ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษัทย่อย 2562 2563 2564 
เปล่ียนแปลง 

+ / (-) 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม 11,529 16,858 27,094 61% 
ตน้ทนุขายและตน้ทนุใหบ้รกิาร 10,103 13,975 21,700 55% 
ก าไรขั้นตน้ 1,426 2,883 5,393 87% 
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 607 866 1,129 30% 
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียนที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน  114   166   567  241% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 933 2,183 4,831 121% 
Adjust Core EBITDA  1,195   2,559   5,293  107% 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  193   363   430  19% 
รายการท่ีไม่เกดิขึน้เป็นประจ า  69   12   32  160% 
รายไดอ้ื่น  10   41   14  (66%) 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพนัธท์ี่ยงัไม่เกิดขึน้สุทธิ  38   107   (569) (631%) 
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียนที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายกจิการ  -     226   -    (100%) 
รายไดท้างการเงิน  69   19   22  17% 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ตามมาตราฐาน TFRS9 -  (15)  (174) 1078% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม  3   1   (0) (103%) 
EBIT  1,053   2,592   4,472  73% 
ตน้ทนุทางการเงิน  487   660   943  43% 
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้  145   401   734  83% 
ตน้ทนุการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั  162   -     -    - 
ขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก  16   -     -    - 
ก าไรสุทธติามงบการเงนิรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ  242   1,531   2,795  83% 
ก าไร(ขาดทนุ)ที่ไดจ้ากการซือ้ขายกิจการ  (178)  226   -    (100%) 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ตามมาตราฐาน TFRS9   (15)  (174) 1078% 
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไมเ่กิดขึน้  38   107   (569) (631%) 
รายการท่ีไม่เกินขึน้เป็นประจ า  55   10   26  160% 
ก าไรสุทธปิรับปรุงตามธุรกิจปกติ (Adjust Core net profit)  438   1,193   3,215  169% 
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ  118   10   12  18% 
ก าไรสุทธสิ่วนของบริษทัใหญ ่(Adjust Core net profit)  320   1,183   3,203  171% 
อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 12% 17% 20% 3% 
อัตราก าไรสุทธิปรับปรุงตามธุรกิจปกติ (Adjust Core net profit) (%) 4% 7% 12% 5% 
อัตราก าไรสุทธิสว่นของบริษัทใหญ่ (Adjust Core net profit) (%) 3% 7% 12% 5% 
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ผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบ ปี 2564 และ 2563 

1. รายได้จากการขายและให้บรกิารรวม 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวมปี 2564 มีมลูค่า 27,094 ลา้นบาท ซึ่งปรบัตวัเพิ่มขึน้ 10,236 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 60.7 จากปี 2563 มาจากยอดขายที่ปรบัตวัสงูขึน้ตามประเภทสายไฟจากการรบัรูผ้ลประกอบการของการลงทุน

เวียดนาม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีรายไดจ้ากโครงการภาครฐัและเอกชนที่ด  าเนินการก่อสรา้งอย่างต่อเนื่องตามแผนงาน

และก าหนดการซึ่งในปี 2564 มีมูลค่า 25,217 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ ้น 10,147 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.3 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผลิตภัณฑ/์บริการ 
  

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 

2563   2564   เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย  15,071   89.4   25,217   93.1   10,147   67.3  

สายแรงดนัไฟฟา้ปานกลางถงึสงูพิเศษ  4,500   26.7   10,528   38.9   6,028   133.9  

สายแรงดนัไฟฟา้ต ่าและสายไฟฟา้
ส าหรบัอาคารสายไฟเปลือย 

 5,843   34.7   11,905   43.9   6,062   103.8  

สายไฟเปลือย  3,037   18.0   2,140   7.9   (896)  (29.5) 

สายแรงดนัไฟฟา้แบบพิเศษ  622   3.7   557   2.1   (65)  (10.4) 

อื่นๆ  1,069   6.3   87   0.3   (982)  (91.8) 

รายได้จากการให้บริการ  1,744   10.3   1,829   6.8   85   4.8  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเก่ียวกบั
ทรพัยากรบคุคล 

 1,531   9.1   1,706   6.3   175   11.5  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท าความสะอาด
เรือ บรกิารก่อสรา้งและบ ารุงรกัษา ธุรกิจ
ปิโตรเลียม 

 129   0.8   106   0.4   (23)  (18.1) 

รายไดจ้ากการบรกิารตรวจสอบคณุภาพ
ระบบไฟฟ้าเคลื่อนที ่

 85   0.5   17   0.1   (67)  (79.7) 

รายได้จากการเช่า  43   0.3   47   0.2   5   11.6  

รายได้จากการขายและให้บรกิารรวม  16,858   100.0   27,094   100.0   10,236   60.7  

 
2. ต้นทนุจากการขายสนิค้าและต้นทนุการให้บรกิาร 

ตน้ทนุจากการขายสินคา้และตน้ทนุการใหบ้รกิารรวมปี 2564 มีมลูค่า 21,700 ลา้นบาท ซึ่งปรบัตวัเพิ่มขึน้ 7,725 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 55.3 จากปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัจากตน้ทุนขายสายไฟในปี 2564 มีมลูค่า 20,194 ลา้นบาท ซึ่ง

ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 7,649 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 61.0 โดยการมุ่งเนน้กลุ่มสินคา้ สายไฟประเภทสายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึง

สูงพิเศษ ที่เป็นกลุ่มสินคา้ที่มีมารจ์ินสูง ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี 2564 มีมูลค่า 4,205 ลา้นบาท ซึ่งปรบัตัวเพิ่มขึน้ 
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2,380 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 130.4 และลดการขายสินคา้ที่มีมารจ์ินต ่าในกลุ่มสายเปลือยในปี 2564 มีมูลค่า 1,132  

ลา้นบาท ลดลง 706 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 38.4  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผลิตภัณฑ/์บริการ 
  

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 

2563   2564   เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทนุขาย 12,546 89.8 20,194 93.1 7,649 61.0 

สายแรงดนัไฟฟา้ปานกลางถงึสงูพิเศษ  1,825  13.1  4,205  19.4 2,380 130.4 

สายแรงดนัไฟฟา้ต ่าและสายไฟฟา้
ส าหรบัอาคารสายไฟเปลือย 

 2,869  20.5  4,891 22.5 2,021 70.4 

สายไฟเปลือย  1,838  13.2  1,132  5.2 (706) (38.4) 

สายแรงดนัไฟฟา้แบบพิเศษ  354  2.5  351  1.6 (3) (0.8) 

ตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานผลิต 143 1.0 147 0.7 3 2.2 

ตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 556 4.0 616 2.8 61 10.9 

ค่าเส่ือมราคาที่เก่ียวกบัการผลิต 163 1.2 183 0.8 20 12.1 

ตน้ทนุสายไฟในปรเทศเวียดนาม 4,798 34.3 8,671 40.0 3,873 80.7 

ต้นทนุการให้บรกิาร 1,401 10.0 1,472 6.8 70 5.0 

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารเก่ียวกบั
ทรพัยากรบคุคล 

1,281 9.2 1,373 6.3 92 7.2 

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารท าความสะอาด
เรือ บรกิารก่อสรา้งและบ ารุงรกัษา ธุรกิจ
ปิโตรเลียม 

115 0.8 92 0.4 (23) (19.8) 

ตน้ทนุจากการบรกิารตรวจสอบคณุภาพ
ระบบไฟฟ้าเคลื่อนที ่

5 0.0 7 0.0 2 28.6 

ต้นทนุการให้เช่า 29 0.2 34 0.2 6 20.2 

ต้นทนุขายและตน้ทนุให้บริการรวม 13,975 100.0 21,700 100.0 7,725 55.3 
 

3. ก าไรขั้นต้น 

ก าไรขัน้ตน้ปี 2564 มีมลูค่า 5,393 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2,511 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 87.1 จากปี 2563 โดยมีสาเหตุ

หลกัดงันี ้

ก าไรขั้นต้นจากธุรกิจ ผลิต จ าหน่าย สายไฟฟ้า ของปี 2564 เท่ากับ 5,023 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 

มลูค่า 2,498 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 98.9 สาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ มีอ านาจควบคุม TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟ

และเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ตัง้แต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเล็กในประเทศ

ไทยตัง้แต่ วันที่ 1 เมษายน 2563  ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไม่ไดร้บัรูผ้ลประกอบการของ TPC DVN และ TCI ในงวดบัญชี 



 แบบ 56-1 One report 2564 

   

88 

 

ไตรมาสที่  1 ปี  2563 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ด  า เนินแผนการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ าย  ( Lean management)  

จากการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 

ก าไรขั้นต้นจากธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุลคล และบริการอื่นๆด้านธุรกิจปิโตเลียม ของปี 2564 

เท่ากับ 357 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 มลูค่า 14 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.1 สาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ ไดม้ีการจดัการ

บรหิารดา้นทรพัยากรบคุคลที่หลากหลายขึน้ ท าใหบ้รษิัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จากกิจกรรมดงักล่าว 

ก าไรขั้นต้นจากธุรกิจให้บริการเช่าพืน้ที่และอุปกรณ์ ของปี 2564 เท่ากับ 13 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 

มูลค่า 1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6.0 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

(COVID 19) ท าใหล้กูคา้ขอยกเลิกพืน้ท่ีเช่าระยะยาวบางส่วนและไปลงทนุในการเช่าระยะสัน้แทน 

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารปี 2564 มีมูลค่า 1,129 ลา้นบาท ซึ่งปรบัตัวเพิ่มขึน้ 263 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

30.4 จากปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีอ านาจควบคุม TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ใน

ประเทศเวียดนาม ตัง้แต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้แต่ 

วันที่ 1 เมษายน 2563 ประกอบกับการส่งออกสินคา้ไปยังต่างประเทศในปี 2564 เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 

การส่งออกเพิ่มขึน้มลูค่า 53 ลา้นบาท 

5. ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนทีเ่กิดขึน้จากการด าเนินงาน 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน ปี 2564 เท่ากับ 567 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 มลูค่า 

400 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 241.0 สาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีการก าหนดราคาขายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกับตน้ทุนโลหะ  

อีกทั้งมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปล่ียน (Natural Hedge)  แต่เนื่องจากการขายนอกประเทศยังมีสัดส่วนนอ้ยเมื่อเทียบกับการขายภายในประเทศ 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดม้ีการป้องกันและลดความเส่ียงจากการการผันผวนของอัตราก าไรแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

เพิ่มเติม โดยใชเ้ครื่องมือทางการเงินประเภทสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(Forward Contract)  

6. Adj. Core EBITDA 

บริษัทฯ มี Adj. Core EBITDA ปี 2564 มีมลูค่า 5,293 ลา้นบาท ซึ่งปรบัตวัเพิ่มขึน้ 2,735 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

106.9 จากงวดเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีอ านาจควบคุม TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ใน

ประเทศเวียดนาม ตัง้แต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้แต่ 

วนัที่ 1 เมษายน 2563  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงยงัไม่ไดร้บัรูผ้ลประกอบการของ TPC DVN และ TCI ในงวดบญัชีไตรมาสที่ 1 ปี 

2563 ประกอบกับบริษัทฯมีนโยบายกลยุทธก์ารมุ่งเนน้กลุ่มสินคา้ที่มีมารจ์ิน้สงู (High margin product) โดยเฉพาะกลุ่ม

สายไฟแรงดันระดับกลางจนถึงระดับสูงพิเศษ (Medium – Extra High Voltage) ที่มีการเติบโตสูงเพื่อรองรับโครงการ 

ต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ด  าเนินแผนการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Lean management) 

มาอย่างต่อเนื่อง 
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7. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายปี 2564 มีมลูค่า 430 ลา้นบาท ซึ่งปรบัตวัเพิ่มขึน้ 67 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 18.5 

จากปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากมูลค่าสินทรัพยร์วมเพิ่มขึน้จากการมีอ านาจควบคุม TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจ

สายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ตัง้แต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเล็ก 

ในประเทศไทยตัง้แต่ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 

8. รายการทีไ่ม่เกดิขึน้ประจ า 

ส าหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายการที่ไม่ได้เกิดขึน้เป็นประจ า (Non recurring items) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก 

การเปล่ียนแปลงสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเนื่องจากบรษิัทฯ ไดอ้อกหุน้กูส้  าหรบัวตัถปุระสงคใ์นการคืน

เงินกูย้ืม มลูค่า 32.16 ลา้นบาท 

9. ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธท์ียั่งไม่เกิดขึน้สุทธิ 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและตราสารอนุพนัธ์ที่ยงัไม่เกิดขึน้สทุธิ ปี 2564 มลูค่า 569 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 676 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 631.4 สาเหตุหลกัจากในช่วงปี 2564 บริษัทฯ มีการสั่งซือ้วตัถุดิบ ประเภทโลหะปี 2564 เพิ่มขึน้ให้

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้ ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่ผันผวนของตลาด ซึ่งบริษัทฯ มีกลยุทธ์การควบคุม 

ความผันผวนดังกล่าวโดยก าหนดราคาขายสินคา้ให้สอดคลอ้งกับตน้ทุนโลหะ  ส่วนใหญ่รอ้ยละ 80 ถึง 90 ของรายได ้

บรษิัทฯ เกิดจากการผลิตตามค าสั่งซือ้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมลูค่าของวตัถดุิบตามราคาตลาด 

 
 

10. รายได้และค่าใช้จ่ายอืน่ 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอื่น ในปี 2564 มีรายได ้210 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 137 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 187.9  

ส่วนใหญ่มาจากการรับรูร้ายไดจ้ากการรบัช าระหนีข้องการประมาณขาดทุนจากการดอ้ยค่าการตามมาตราฐานการ

รายงานทางการเงิน TFRS 9  มลูค่า 174 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 159 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 



 แบบ 56-1 One report 2564 

   

90 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2562 2563 
ปรบัปรุงใหม่ 

2564 เปลี่ยนแปลง 
+ / (-) 

เปลี่ยนแปลง 
+ %/ (-%) 

รายไดอ้ื่น 10 41 14 (27) (66.0) 

รายไดท้างการเงิน 69 19 22 3 16.6 

รายไดจ้ากการรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่
ตามมาตรฐาน TFRS9 

- 15 174 159 1077.9 

ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม (3) (1) 0 (2) (103.4) 

รวมรายได้และค่าใช้จ่ายอืน่ 76 73 210 137 187.9 

 

11. ต้นทนุทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินในปี 2564 มลูค่า 943 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 283 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 42.9 ประกอบดว้ย

ตน้ทนุทางการเงินจากการกูย้ืมเงินระยะสัน้และระยะยาม ตน้ทนุทางการเงินตามสญัญาเช่าการเงิน ตน้ทนุทางการเงินจาก

การซือ้วัตถุดิบประเภทโลหะตามสัญญาสั่งซือ้กับคู่คา้ที่ก าหนดเทอมการช าระหนี ้360 วัน และมีการคิดอัตราดอกเบีย้

ตามที่ตกลงกนั ซึ่งเป็นเงื่อนไขทางการคา้ปกติกบัคู่คา้ในอตุสาหกรรม และตน้ทนุการทางเงินจากหุน้กู ้การเพิ่มขึน้ดงักล่าว

มีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ มีอ านาจควบคุมควบคุม TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม 

ตัง้แต่วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563  

ส่งผลใหม้ียอดปริมาณการสั่งซือ้วัตถุดิบประเภทโลหะจากคู่คา้เพื่อรองรบัยอดขายที่เพิ่มสูงขึน้ ท าใหต้้นทุนทางการเงิน 

ที่เกิดจากการซือ้วตัถดุิบประเภทโลหะเพิ่มขึน้ดว้ย 

12. ภาษีเงนิได ้

ค่าใชจ่ายภาษีเงินได ้ปี 2564 มีมูลค่า 734 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 333 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 83.2 คิดเป็นอตัราการ

จ่ายภาษีที่แท้จริงรอ้ยละ 20.8 ของก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ตามล าดับ เนื่องจากมีรายการใช้จ่ายบวกกลับใน 

ทางภาษีและการบวกกลบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

13. ก าไรสุทธจิากงบการเงนิรวม 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีอ านาจควบคุม TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ตัง้แต่

วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ดงันัน้ 

บรษิัทฯ จึงยงัไม่ไดร้บัรูผ้ลประกอบการของ TPC DVN และ TCI ในงวดบญัชีไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

ดังนั้น ขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อไปนีถู้กจัดเตรียมขึน้เสมือนว่าบริษัทฯ มีอ านาจควบคุมบริษัท

ดงักล่าวที่มีนยัส าคญัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานงวด 12 เดือนในปี 2563 

และปี 2564 ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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หน่วย : ล้านบาท 2564 2563 
(งบเสมือน) 

%Chg 

Core revenues (1) 27,093 18,012 50.4% 

Adj. Core EBITDA (2) 5,293 2,725 69.9% 

%Adj. Core EBITDA (3) 19.5% 15.1% n.m. 

Net profit 2,794 1,625 62.2% 

%Net profit (3) 10.3% 9.0% n.m. 

Adj. Core net profit 3,215 1,291 98.9% 

%Adj. Core net profit (3) 11.9% 7.2% n.m. 

หมายเหต ุ (1) รายไดห้ลกั (core revenues) ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และรายไดค้่าเช่า 

 (2) ค านวณโดย รายไดห้ลกั หกัดว้ย (i) ค่าใชจ้่ายหลกั (core costs) ไดแ้ก่ ตน้ทนุขาย ตน้ทนุการใหบ้ริการ และตน้ทนุการใหเ้ช่า (ii) ตน้ทนุในการ
จดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร และบวกดว้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายพิเศษ (non-recurring expenses) 

 (3) อตัราส่วนค านวณจากรายไดห้ลกั (core revenues) 

 (4) ค านวณโดย การปรบัปรุงก าไรสทุธิ (Net profit) ดว้ยรายการพิเศษ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

n.m. = ไม่มีความหมายจากตวัเลขที่ค  านวณได ้(No Meaning) 
 

บริษัทฯ มีรายได้หลัก (Core revenues) เท่ากับ 27,093 ล้านบาท ในปี 2564 และเท่ากับ 18,012 ล้านบาท 

ในปี 2563 เพิ่มขึน้จากปีก่อนมลูค่า 9,081 ลา้นบาท  หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 50.4% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายลดการขายสินคา้ 

ที่มีมารจ์ิน้ต ่า (Low margin product) เช่น วตัถดุิบ และมุ่งเนน้กลุ่มสินคา้ที่มีมารจ์ิน้สงู (High margin product) โดยเฉพาะ

กลุ่มสายไฟแรงดนัระดบักลางจนถึงระดับสงูพิเศษ (Medium – Extra High Voltage) ที่มีการเติบโตสงูเพื่อรองรบัโครงการ

ต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ซึ่งรายได้หลักจากการขายสายไฟและเคเบิ ้ลในปี 2564 เท่ากับ 16,846 ล้านบาท  

และปี 2563 เท่ากบั 9,978 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนมลูค่า 6,868 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 68.8  

บริษัทฯ มี Adj. Core EBITDA เท่ากับ 5,293 ลา้นบาท ในปี 2564 และเท่ากับ 2,725 ลา้นบาทในปี 2563 หรือ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 94.2 จากงวดเดียวกันในปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากกลยุทธ์การมุ่งเน้นกลุ่มสินค้าที่มีมาร์จิ ้นสูง  

(High margin product) โดยเฉพาะกลุ่มสายไฟแรงดนัระดบักลางจนถึงระดบัสงูพิเศษ (Medium – Extra High Voltage) 

ที่มีการเติบโตสูงเพื่อรองรบัโครงการต่าง ๆ ของภาครฐัและเอกชน นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดด้  าเนินแผนการลดตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่าย (Lean management) มาอย่างต่อเนื่อง  

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินประจ าปี 2564 และปี 2563 เท่ากับ 2,794 ลา้นบาท ในปี 2564 และเท่ากับ 

1,625 ล้านบาทในปี 2563 โดยอัตราส่วนก าไรสุทธิดังกล่าวในปี 2564 เท่ากับรอ้ยละ 10.3 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.0 จาก 

งวดเดียวกนัในปีก่อน  

โดยหากพิจารณาก าไรสทุธิเฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ประจ าปี 2564 และปี 2563 เท่ากับ 2,783 ลา้นบาท 

และ 1,520 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยอตัราส่วนก าไรสทุธิดงักล่าวในปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 10.3 และรอ้ยละ 9.0 ตามล าดบั 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 

 
 

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วมมูลค่า 39,142 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 11,784 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 43.1 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของการเพิ่มขึน้ท่ีมีสาระส าคญั ดงันี ้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ 9,750 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 161.4 โดยสาเหตุหลักจากการ

เพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายและผลด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัปี 2564 ท าใหล้กูหนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้มลูค่า 8,229 

ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัภาษีจ่ายเพิ่มขึน้มลูค่า 717 ลา้นบาท 

สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึน้ 1,869 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 21.7 โดยสาเหตหุลกัจากการเตรียมส่งมอบสินคา้ในปี 2565 
มูลค่า 12,329 ลา้นบาท ท าใหม้ีการเพิ่มขึน้ของสินคา้ส าเร็จรูปมูลค่า 872.75 ลา้นบาท และ วัตถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต
มลูค่า 658.54 ลา้นบาท 

หนีส้ิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หนีสิ้นรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย มีมูลค่ารวม 32,551 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

8,868 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 37.4 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดของรายการเพิ่มขึน้มีสาระส าคญั มีดงันี ้

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ 6,975 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 64.8 โดยสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ของเจา้หนี ้

การค้าซือ้วัตถุดิบประเภทโลหะ เจ้าหนี ้ซือ้พลาสติก และเจ้าหนี ้ค่าซือ้วัสดุอื่นๆ ส าหรับผลิตสายไฟฟ้ามูลค่า 6,569  

ลา้นบาท 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ 1,988 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15.5 โดยสาเหตุหลักจากไตรมาสที่ 3 ปี 2564 

จากการที่บรษิัทฯ มีภาระหนีจ้ากการออกหุน้กูเ้พื่อช าระหนีสิ้นที่เกิดจากการซือ้กิจการที่เวียดนาม ในเดือนกันยายน 2564 

มลูค่า 2,222 ลา้นบาท และจะน าเงินดงักล่าวไปเพิ่มสภาพคล่องและช าระคืนหนีต้่อไป 
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หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 เปล่ียนแปลง 
เงินกูย้ืมระยะสัน้  7,761   4,030   (3,731) 
เงินกูย้ืมระยะยาว  4,600   8,031   3,431  
หุน้กู ้  -     2,222   2,222  
รวม หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 12,361 14,283 1,922 
หกั เงินสดและเงินฝากค า้ประกนั 1,158 1,092 (66) 
หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ หกัดว้ยเงินสด 11,203 13,191 1,988 

      หมายเหต ุ(1) ประกอบดว้ย หนีส้ินระยะสัน้นอกเหนือจากเงินกูย้ืมระยะสัน้ 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมลูค่ารวม 6,591 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

2,915 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 79.3 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลักมาจากก าไรสะสมส่วนที่ยังไม่ไดจ้ัดสรร 

เพิ่มขึน้ 2,786 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 97.9  

งบกระแเงนิสดของบริษทัฯ และบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัฯ และบรษิัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 1,029 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ย 

กระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2564 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมด าเนนิงาน (1,226) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ (406) 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงิน 1,561 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ  (71) 

เงินสดและรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,156 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (56) 

เงนิสดและรายการทีเ่กี่ยวขอ้งกับเงนิสด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 1,029 

 

กรแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ณ สิน้ปี 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานมลูค่า 1,226 ลา้นบาท โดย

หลักการมาจาก [1] กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานในระหว่างงวดมลูค่า 51 ลา้นบาท [2] เงินสดจ่ายภาระ

ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานมลูค่า 19 ลา้นบาท [3] เงินสดรบัจากดอกเบีย้มลูค่า 8 ลา้นบาท [4] เงินสดจ่ายดอกเบีย้มลูคา่ 

853 ลา้นบาท และ[4] เป็นการจ่ายช าระค่าภาษีเงินไดม้ลูค่า 413 ลา้นบาท 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

ณ สิน้ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมูลค่า 406 ลา้นบาท โดยหลักการ 

มาจาก [1] เงินฝากธนาคารหมนุเวยีนที่ใหเ้ป็นหลกัประกนัหนงัสือค า้ประกนัเพิ่มขึน้ 60 ลา้นบาท [2] เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มื

ระยะสัน้แก่บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง-สทุธิมลูค่า 141 ลา้นบาท [3] เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบรษิัทรว่มมลูค่า 2 ลา้นบาท และ 

[4] การลงทนุทรพัยสิ์นถาวรมลูค่า 207 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ณ สิน้ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินมลูค่า 1,561 ลา้นบาท โดยหลกัการ

มาจาก [1] เงินสดได้รับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและบริษัทที่เก่ียวข้องกันมูลค่า 3,253 ล้านบาท 

[2] เงินสดรบัจากการออกหุน้กูม้ลูค่า 2,241 ลา้นบาท [3] การช าระหนีสิ้นตามสญัญาเช่ามลูค่า 55 ลา้นบาท [4] การช าระ

หนีสิ้นเงินกูย้ืมระยะสัน้และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัมลูค่า 3,898 ลา้นบาท และ [5] เงินสดไดร้บัจากการเพิ่มทนุจากบรษิัทยอ่ย

มลูค่า 20 ลา้นบาท 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญของบริษทัฯ และบริษทัย่อย [งบการเงนิรวม] 

รายการ 2562 25631 2564 
อัตราส่วนสภาพคลอ่ง    
อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)  1.07   0.83   1.19  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเวียนเรว็  0.99   0.62   1.27  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  0.09   0.28   0.00  
อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้  2.92   4.13   2.97  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย  123.37   87.14   121.27  
อตัราหมนุเวียนเจา้หนี ้  1.96   2.00   1.68  
ระยะเวลาช าระหนี ้  183.83   180.36   213.69  
อตัราหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ  2.87   2.27   2.27  
ระยะเวลาขายสินคา้  125.26   158.29   158.47  
วงจรเงินสด  64.80   65.06   66.06  
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร    
อตัราก าไรขัน้ตน้ 12% 17% 20% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 7% 12% 16% 
อตัราก าไรอื่น 1% 4% 0% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร 99% 195% 1% 
อตัราก าไรสทุธิ 2% 9% 10% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 12% 51% 54% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ 2% 8% 8% 
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รายการ 2562 25631 2564 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร 12% 17% 30% 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์  0.88   0.88   0.82  
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ    
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้  (interest coverage ratio : ICR)  (เท่า)  2.02   4.43   4.99  
หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดั
จ าหน่าย  (interest bearing  debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

 5.06   4.23   3.03  

หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและคา่
ตดัจ าหน่าย  (interest bearing  debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

 2.96   4.32   2.46  

ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (debt service coverage ratio : DSCR) (เทา่) 
SEC version 

 0.31   0.33   0.81  

ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (debt service coverage ratio : DSCR) (เทา่) 
BANK VERSION 

 1.45   2.58   2.63  

หนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม  (debt to equity : D/E ratio) (เท่า)  4.47   6.44   4.94  
หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม  (debt to equity : D/E ratio) (เท่า)  2.16   3.36   2.17  
หนีสิ้นมีภาระดอกเบีย้สทุธิ (ไม่รวมหนีจ้ากการเชา่ซือ้ทกุประเภท และเจา้หนีก้ารคา้) 
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

 1.50   2.95   1.95  

หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม  (debt to equity : D/E ratio)(เท่า)  1.53   3.01   1.98  
หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมหลงัปรบัปรุง  (debt to equity : 
D/E ratio) (เทา่) 

 0.28   0.78   0.76  

หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ครบก าหนดภายใน 1 ปีต่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (รอ้ยละ) 64.17% 71.94% 40.73% 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (รอ้ยละ) 75.44% 89.74% 74.97% 

1ตามท่ีกลุ่มบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด มีการปรบัปรุงงบการเงินยอ้นหลงัต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไร

ขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ส าหรบัการวดัมลูค่าของรายการจากการซือ้กิจการ 

สูตรค านวณทางการเงนิ : บริษัทฯได้ ค านวณตามสูตรค านวณของ ก.ล.ต. ยกเวน้รายการดังต่อไปนี ้

หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย 
ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  (interest 
bearing  debt to EBITDA ratio) (เท่า) 

[(หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดหักเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค ้าประกัน) / ก าไรก่อน
ดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย]  

ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (debt service 
coverage ratio : DSCR) (เท่า) BANK VERSION 

[(ก าไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย / 
(หนี ้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี ้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี + 
ดอกเบีย้จ่าย)] 

หนี้สินมีภาระดอกเบี้ยสุทธิ (ไม่รวมหนี้จากการเช่าซื้อ
ทุกประเภท และเจ้าหนี้การค้า) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม 

[(หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ (ไม่รวมหนีจ้ากการเช่าซือ้ทุกประเภท และ
เจ้าหนีก้ารค้า) หักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหักเงินฝาก
สถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกัน) / ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม]  
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หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

[(หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้หักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหัก
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกัน) / ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม] 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หลังปรับปรุง  (debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

[(หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้หักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหัก
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค า้ประกัน) / (ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม
บวกกลบัส่วนปรบัปรุงทุนจากการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบั)] 

 
 
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่นๆ 
     5.1 ข้อมูลทั่วไปของ STARK 

ชื่อบริษทั : บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ : STARK 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพนิี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ประเภทธุรกิจ : การลงทนุในกิจการอื่น (บรษิัทโฮลดิง้) 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0107546000466 

ทนุจดทะเบียน  : 15,875,206,607.00 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 11,906,404,956.00 บาท 

โทรศพัท ์  : 02-680-5800 

โทรสาร  : 02-680-5899 

เว็บไซต ์  : http://www.starkcorporation.com/ 

 

5.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัย่อยหลัก บริษทัย่อย และบริษัทร่วม 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

ชื่อบริษทัย่อยหลกั : บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ชื่อย่อ : PDITL 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 159 หมู่ที่ 10 ถนนเทพารกัษ์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  
จงัหวดัสมทุรปราการ 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105511002860 

ทนุจดทะเบียน  : 1,900,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 1,900,000,000 บาท 

โทรศพัท ์  : 02-680-5800 

http://www.starkcorporation.com/
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โทรสาร  : 02-680-5899 

เว็บไซต ์  : https://www.pdcable.com/ 

   

ชื่อบริษทัย่อย : Thinh Phat Cables Joint Stock Company 

ชื่อย่อ : Thipha Cables 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 144 เอ ถนนโฮ ฮอก แลม อนั แลค วอรด์ เขตบิน ทนั เมืองโฮจิมินห ์ 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิล้ และผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากโลหะท่ีไม่ใชเ่หล็ก 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0315767095 

ทนุจดทะเบียน  : 560,000,000,000 ดงเวยีดนาม (ประมาณ 733.04 ลา้นบาท) 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 560,000,000,000 ดงเวยีดนาม 

โทรศพัท ์  : +84 28 3825 3604 

โทรสาร  : +84 28 3825 3605 

เว็บไซต ์  : http://thiphacable.com/ 

   

ชื่อบริษทัย่อย : Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company 

ชื่อย่อ : Dovina 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 35 ถนนเลขท่ี 10 อนั ลอง ดง วอรด์ เขต 2 เมืองโฮจิมินห ์
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

ประเภทธุรกิจ : น าเขา้และแปรรูปทองแดงและอะลมูิเนียม 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0309174756 

ทนุจดทะเบียน  : 250,000,000,000 ดงเวยีดนาม (ประมาณ 327.25 ลา้นบาท) 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 250,000,000,000 ดงเวยีดนาม 

โทรศพัท ์  : +84 28 3825 3604 

โทรสาร  : +84 28 3825 3605 

เว็บไซต ์  : https://dovinametal.com/ 

   

ชื่อบริษทัย่อย : บริษัท ไทย เคเบิล้ อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

ชื่อย่อ : TCI 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 227 หมู่ที่ 4 ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ขนาดเล็ก 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0745562011071 

https://www.pdcable.com/
http://thiphacable.com/
https://dovinametal.com/
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ทนุจดทะเบียน  : 307,000,400 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 307,000,400 บาท 

โทรศพัท ์  : 02-408-6333 

โทรสาร  : 02-408-6338 

เว็บไซต ์  : http://www.nationcable.com/ 

   

ชื่อบริษทัย่อย : PD Cable (SG) PTE. LTD. 

ชื่อย่อ : PD Cable (SG) 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 1 Raffles Place #28-02 One Raffles Place Singapore (048616) 

ประเภทธุรกิจ : การลงทนุในกิจการอื่น (บรษิัทโฮลดิง้) 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 201605862C 

ทนุจดทะเบียน  : 10,000 USD 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 10,000 USD 

โทรศพัท ์  : 02-680-5800 

โทรสาร  : 02-680-5899 

เว็บไซต ์  : - 

   

ชื่อบริษทัย่อย : บริษัท เอน็ เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จ ากัด 

ชื่อย่อ : NMN2 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 227 หมู่ที่ 4 ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 

ประเภทธุรกิจ : การลงทนุในกิจการอื่น (บรษิัทโฮลดิง้) 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105559114714 

ทนุจดทะเบียน  : 701,020,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 701,020,000 บาท 

โทรศพัท ์  : 02-680-5800 

โทรสาร  : 02-680-5899 

เว็บไซต ์  : - 

   

ชื่อบริษทัร่วม : บริษัท พดีีทแีอล เทรดดิง้ จ ากัด 

ชื่อย่อ : PDTL TRADING 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลินจิต  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

http://www.nationcable.com/
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ประเภทธุรกิจ : การขายส่งโทรศพัทแ์ละอปุกรณก์ารส่ือสารโทรคมนาคม 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105523000166 

ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท 

โทรศพัท ์  : 02-680-5800 

โทรสาร  : 02-680-5899 

เว็บไซต ์  : - 

   

ชื่อบริษทัร่วม : บริษัท ไทย คอปเปอร ์ร็อด จ ากัด 

ชื่อย่อ : TCR 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลินจิต  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภณัฑท์ี่ท  าดว้ยทองแดง 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105523000166 

ทนุจดทะเบียน  : 100,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 100,000,000 บาท 

โทรศพัท ์  : 02-680-5800 

โทรสาร  : 02-680-5899 

เว็บไซต ์  : http://www.thaicopperrod.com/ 
 
 

ธุรกิจพลังงานดิจิทลั 

ชื่อบริษทัย่อย : บริษัท ไทย เอ็นคอม จ ากัด  

ชื่อย่อ : TENCOM 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพนิี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอรต์ามวตัถปุระสงคข์องผูใ้ช  ้ 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 01055644096168 

ทนุจดทะเบียน  : 100,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 100,000,000 บาท 

โทรศพัท ์  : 02-680-5800 

โทรสาร  : 02-680-5899 

http://www.thaicopperrod.com/
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เว็บไซต ์  : -  

ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล 

ชื่อบริษทัย่อย : บริษัท อดิสรสงขลา จ ากดั 

ชื่อย่อ : ADS 

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

ประเภทธุรกิจ : บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคล บรกิารวิศวกรรม และใหเ้ชา่ทรพัยสิ์น 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0905523000291 

ทนุจดทะเบียน  : 110,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 110,000,000 บาท 

โทรศพัท ์  : 074-302-500 

โทรสาร  : 074-302-510 

เว็บไซต ์  : http://www.adisorn-skl.com/ 

   

ชื่อบริษทัย่อย : บริษัท เอดีเอส โลจิสติกส ์จ ากัด 

ชื่อย่อ : ADSL 

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

ประเภทธุรกิจ : บรกิารใหเ้ช่าทรพัยสิ์น 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0905557003161 

ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท 

โทรศพัท ์  : 074-302-500 

โทรสาร  : 074-302-510 

เว็บไซต ์  : - 

   

ชื่อบริษทัย่อย : บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอรเ์นชนัแนล จ ากัด 

ชื่อย่อ : ADSI 

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

ประเภทธุรกิจ : บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคลนอกชายฝ่ัง และบรกิารวศิวกรรม 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0905562001898 

http://www.adisorn-skl.com/
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ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท 

โทรศพัท ์  : 074-302-500 

โทรสาร  : 074-302-510 

เว็บไซต ์  : - 

   

ชื่อบริษทัย่อย : บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากัด 

ชื่อย่อ : ADSM 

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

ประเภทธุรกิจ : บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคลนอกชายฝ่ัง และบรกิารวศิวกรรม 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0905562001871 

ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท 

โทรศพัท ์  : 074-302-500 

โทรสาร  : 074-302-510 

เว็บไซต ์  : - 

  

ชื่อบริษทัย่อย : บริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสชันนอล จ ากัด 

ชื่อย่อ : ADSP 

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

ประเภทธุรกิจ : บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคลนอกชายฝ่ัง และบรกิารวศิวกรรม 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0905562001880 

ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท 

โทรศพัท ์  : 074-302-500 

โทรสาร  : 074-302-510 

เว็บไซต ์  : - 
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 
 

บุคคลอ้างอิง รายละเอียด 

ผูส้อบบญัชี บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ์ชัน้ 23-27 11/1 ถนน
สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์ 0-2034-0000 
โทรสาร:  0-2034-0100 

ผูต้รวจสอบระบบ 
การควบคมุภายใน 

บรษิัท พีแอนดแ์อล คอรป์อเรชั่น จ ากดั  
ที่ตัง้ 281/158 เดอะฟิฟท ์อเวนิว อาคารบี ชั้น 2 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี 
ต  าบลบางเขน อ าเภอนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 11000 
โทรศพัท:์ 0-2526-6100 
โทรสาร:  0-2526-0300 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2009-9000 
โทรสาร  0-2009-9991 

 
5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 STARK และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิน้สุดที่อาจมี

 ผลกระทบต่อสินทรัพย์ของ STARK และบริษัทย่อย ที่มีจ านวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และ 

 ไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั  

5.3 สถาบันการเงนิทีต่ิดต่อประจ า (ส าหรับการออกตราสารหนี ้(หุ้นกู้)) 

1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2. ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 3. บรษิัทหลกัทรพัย ์

 เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 4. ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 5. บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทนุ เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

https://opencorporates.com/companies/th/0125549000155
https://opencorporates.com/companies/th/0125549000155
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ส่วนที ่2 

การก ากับดูแลกิจการ 

6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากับดูแลกิจการ 

 STARK ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือเป็นรากฐานที่ส าคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไดมุ้่งเนน้การด าเนิน
ธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มีความโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้เพื่อประโยชนส์งูสดุต่อผูม้ี
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตัง้แต่พนกังาน ผูล้งทุน ผู้ถือหุน้ ตลอดทัง้ผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ๆ ตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

6.1.1     นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับคณะกรรมการ 

6.1.1.1 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1.   การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่สรรหา
และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี  
ความช านาญ (Skill Matrix) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ 
ความเป็นกรรมการบริษัทครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่มีการจ ากดั หรือแบ่งแยก เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา 
หรือความแตกต่างอื่นใด 

โดยในการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยรวมถึง  
การพิจารณาบุคคลจากการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
เสนอรายชื่อบุคคลดงักล่าวต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยใหถื้อคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ส าหรบัการแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่มาจากการครบวาระ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑท์ี่
ก าหนดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งที่ว่างลง เวน้
แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน  

2.  การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู 

       การสรรหาผูด้  ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะพิจารณาบุคคลผูม้ีคุณสมบตัิเหมาะสมทัง้ดา้นความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และมีความช านาญ 
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(Skill Matrix) อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบรษิัท และเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ต่อไป 

 6.1.1.2    การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

          1.   การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

   คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหนา้ที่พิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ
พิจารณาโครงสรา้ง และอัตราค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น เงินเดือน ค่าเบีย้ประชุม) ของกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบในการน าพาองค์กรให้
ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสัน้และระยะยาว และสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของบริษัทที่วางไว้ โดยไม่มี 
การจ่ายค่าตอบแทน และสิทธิประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนในอตัราคงที่ 

 ทั้งนีก้ารพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจะมีการเปรียบเทียบขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนของ
บริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน  โดยอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อย จะเป็นไปตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิลงคะแนนเสียง  

 2.  การก าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนบุคลากร เพื่อสรา้งความมั่นใจและจูงใจทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นี ้โครงสรา้งเงินเดือนจะแบ่งตามระดบังาน โดยจะมีการเปรียบเทียบขอ้มลูการจ่าย
ค่าตอบแทนของบรษิัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกนั  

6.1.1.3 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ 

 STARK ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ระหว่างคณะกรรมการ กับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีความสอดคลอ้งกับเป้าหมายและกลยุทธ์ใน  
การด าเนินกิจการของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ส าหรบัฝ่ายบริหารมีหนา้ที่บริหารงานในดา้นต่าง ๆ 
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด และรายงานผลใหค้ณะกรรมการทราบ โดยประธานกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และประธานกรรมการไม่ใช่ผู้บริหารจึงไม่มีส่วนร่วมใน  
การบรหิารงานของ STARK แต่อย่างใด 

6.1.1.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคญักับการพฒันาของกรรมการและผู้บริหารใหม้ีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการ โดยจดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ เพื่อใหม้ีความเขา้ใจใน 
ธุรกิจของ STARK ในเชิงลึก และมุ่งเนน้เรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส าคญั นอกจากนี ้ยงัสนบัสนุนให้
คณะกรรมการเขา้อบรมหลักสูตรที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการเพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิ
หนา้ที่ในฐานะกรรมการบรษิัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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 6.1.1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการ STARK ก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อวิเคราะห์และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบรษิัทต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินของคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทของ  STARK จัด ให้มี ก ารประ เมิ นผลการปฏิบัติ ง าน เ ป็นราย คณะ 
รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย  เพื่ อให้กรรมการพิจารณาผลงาน และปัญหาเพื่ อ 
การปรบัปรุงแกไ้ข โดยใชแ้นวทางการประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามความเหมาะสมกบัธุรกิจของบรษิัท 

2. คณะกรรมการบริษัทของ STARK จัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลงาน พรอ้มก าหนดแนวทางการปรบัปรุงแกไ้ข และพัฒนาการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไป 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัตทิีเ่กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยี 

 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัในการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อ 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั นโยบายป้องกันการใชข้อ้มลูภายใน นโยบาย
เก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยึดถือปฏิบตัิในการด าเนินงานของบรษิัท 

ทัง้นี ้บรษิัทไดเ้ปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจไวบ้นเว็บไซต์
ของบรษิัท www.starkcorporation.com  นอกจากนี ้STARK ไดเ้ปิดเผยการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วน
ได้เสียไว้ในแบบ 56-1 One Report หัวข้อที่  3. “การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” และหัวข้อที่  8.1.4  
“การติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการ”  

6.2 นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

6.2.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญของการการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริม  
ความยั่งยืน และการมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัท จึงได้เห็นควรให้มีการจัดท านโยบาย 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีขึน้โดยครอบคลุมเนื ้อหาหลักการส าคัญตั้งแต่โครงสรา้ง บทบาท หน้าที่  และ  
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผูบ้ริหารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และ
สามารถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทาง ในการบรหิารองคก์รท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นว่าการด าเนินงานใด ๆ ของ
บริษัทเป็นไปดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดย
ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้

1. คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าที่ตอ้งก ากบั
ดแูลใหอ้งคก์ร มีการบรหิารจดัการท่ีดี 

2. คณะกรรมการจะดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั  
ซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร และดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุ
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ผูถื้อหุน้ ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ไดก้ าหนดไวร้วมทั้งมีกระบวนการอนุมตัิการด าเนินงานที่
ส  าคญั เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการกับ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้า/จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

3. คณะกรรมการจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ  
ก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 
ฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร และฝ่ายจดัการปฏิบตัิ
หนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย  

4. คณะกรรมการจะก าหนดหรือดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษัท  เป็นไปเพื่อความ
ยั่งยืน โดยเป็นวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่สอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุค่าใหท้ัง้บริษัทลกูคา้ผูม้ีส่วน
ไดเ้สียและสงัคมโดยรวม 

5. คณะกรรมการมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทั้งในเรื่อง
ขนาดองคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่
วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัที่ก าหนดไว ้

6. คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบ
และการด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ 

7. คณะกรรมการจะจัดตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่พิจารณานโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของ
บรษิัท ประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ  รวมถึงประโยชนท์ี่คาด
ว่าจะไดร้บัจากกรรมการ  

8. คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบอย่างมีประสิทธิผล 

9. คณะกรรมการมีหนา้ที่ก ากบัดแูลใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากับดแูลนโยบายและการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยัส าคญั ในระดบัที่เหมาะสมกับกิจการแต่
ละแห่ง รวมทัง้บรษิัทย่อยและกิจการอื่นท่ีบรษิัทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

10. คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
บทบาทหนา้ที่ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
สนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ
อย่างสม ่าเสมอ 

11. คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลที่จ  าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จ  าเป็นและ
เหมาะสมต่อการสนบัสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

12. คณะกรรมการจะด าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูใหม้ีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์ร
ไปสู่เป้าหมาย 

13. คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสรา้งและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อ 
การบรหิารและการด าเนินงานของบรษิัท 
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14. คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแยง้ของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่าง
บริษัทกับฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรใน
ทรพัยสิ์น ขอ้มลู และโอกาสของบริษัทและการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกับบรษิัท
ในลกัษณะที่ไม่สมควร 

15. คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชั่น  
ที่ชดัเจนและส่ือสารในทกุระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิจรงิ  

16. คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ  
ที่เก่ียวขอ้ง 

17. คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ  
ในการช าระหนี ้ในการอนมุตัิการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนุมตัิ 
คณะกรรมการจะพิจารณาใหม้ั่นใจไดว้่า การท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องใน
การด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี ้

18. คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหฝ่้ายจดัการจัดใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
ที่ท าหนา้ที่ในการส่ือสารกับผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห ์ใหเ้ป็นไป
อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา 

19. คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารด าเนินงานในวันประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน ตลอดจนการดูแลใหก้ารเปิดเผยมติที่
ประชมุและการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถกูตอ้งและครบถว้น 

6.2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

  STARK ส่งเสริมใหพ้นักงานทุกคนศึกษาและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณซึ่งไดก้ าหนดขอบเขต 
มาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ การปฏิบตัิต่อบุคคลอื่นทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร และผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดย
ยึดมั่นตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส าคัญ ทั้งนี ้STARK ไดน้ าหลักจรรยาบรรณและนโยบายที่
ส าคญับรรจุเขา้เป็นหลกัสตูรของการปฐมนิเทศนพ์นกังานใหม่ เพื่อใหเ้ขา้ใจและปฏิบตัิตามไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
รวมทั้งได้มีการส่ือสารภายในองค์กรอย่างสม ่าเสมอถึงนโยบายและหลักจรรยาบรรณของบริษัท เช่น  
การจดัท าบอรด์ประชาสมัพนัธ ์และการส่ือสารทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์(intranet) โดยในปีที่ผ่านมา ไม่มี
กรณีพนกังานปฏิบตัิผิดหลกันโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของ STARK แต่อย่างใด 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏิบตัิที่ดี เก่ียวกบัจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจของบรษิัทและบรษิทั
ย่อยจึงด าเนินธุรกิจตามหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัในการเสริมสรา้ง
และยกระดบัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นรากฐานส าคญัของความมั่นคงและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
รวมทั้งเป็นส่ิงที่จะสนับสนุนให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบรรลุความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้นกลุ่ม
บรษิัทจึงส่งเสรมิใหก้ารด าเนินธุรกิจและการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดงันี ้

1. จรรยาบรรณต่อผูถื้อหุน้ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต 
โปร่งใส และเชื่อถือได ้และเชื่อถือได ้ในฐานะตวัแทนในการด าเนินธุรกิจของผูถื้อหุน้ โดยจดัใหม้ีการเปิดเผย
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หรือรายงานขอ้มูลส าคัญ สถานการณ ์และแนวโนม้การด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทต่อผูถื้อหุน้อย่าง
ครบถว้น สม ่าเสมอโดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุที่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัภายใตร้ะเบียบ ขอ้ก าหนดและกฏหมายที่
เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
และเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบัติ เพื่อเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้เป็นประจ าทุกปี ผ่านทาง
เว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งบริษัทไดม้ีการแจง้ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ไดท้ราบขอ้มลู รวมทัง้หลกัเกณฑต์่าง ๆ ในเรื่อง ดงักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท 

2. จรรยาบรรณต่อพนกังาน 

พนักงานถือเป็นทรัพยากรส าคัญที่จะผลักดันให้การด าเนินธุ รกิจประสบผลส าเร็จได ้บริษัทจึงให้
ความส าคญัและก าหนดแนวทางปฏิบตัิและความรบัผิดชอบต่อพนกังานไวด้งันี ้

2.1 ปฏิบตัิกบัพนกังานในทกุระดบัอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เคารพในความเป็นปัจเจกชน และ
เคารพในความเป็นส่วนตวัของพนักงาน ไม่เปิดเผยขอ้มลูของพนักงานโดยไม่ไดร้บัอนุญาต
เวน้แต่เปิดเผยตามบทบงัคบัของกฎหมาย รวมถึงปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

2.2 ให้ผลตอบแทนที่ เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายของพนกังานแต่ละคน และมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพ ความรู ้และความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจดัใหม้ีสวสัดิการใหก้บัพนกังานอย่างเหมาะสม 

2.3 ใหค้วามส าคญัต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยั และอาชีวอนามยั
ของพนกังาน 

3.   จรรยาบรรณต่อลกูคา้ 

STARK มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกคา้ จึงไดก้ าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิ และความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ไวด้งันี ้

3.1 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในราคาที่
เหมาะสม 

3.2 เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่ปิดบัง 
บิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

3.3 ปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนเ ก่ียวกับผลิตภัณฑ์
หรือบรกิารไดต้ามสมควร 

3.4 รกัษาความลับและไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้โดยไม่ไดร้ับอนุญาต เวน้แต่เปิดเผยตามบท
บงัคบัของกฎหมาย 

 3.5 ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลกูคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏิบตัิตามขอ้ตกลงหรือ
เงื่อนไขไม่ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อหาทางออกรว่มกนั 

4.   จรรยาบรรณต่อคู่คา้และเจา้หนี ้

การที่จะให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นต่อเนื่อง ตอ้งอาศัยการสนับสนุนและ
ความสมัพนัธอ์นัดีกับคู่คา้และเจา้หนีท้างธุรกิจ ซึ่งบริษัทค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและ
ผลประโยชนร์ว่มกัน และในการคดัเลือกคู่คา้ตอ้งเป็นไปอย่างบริสทุธ์ิ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และ
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หลีกเล่ียงสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้ง บริษัทยึดมั่นและถือปฏิบัติ  
ตามขอ้ตกลง สัญญา และเงื่อนไขที่มีต่อคู่คา้ และเจา้หนีเ้ป็นส าคัญ ในการช าระเงินหรือช าระเงินคืน 
ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทัง้การดูแลหลกัทรพัยค์  า้ประกันต่าง ๆ ส าหรบักรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิ  
ตามขอ้ตกลง สัญญา และเงื่อนไขที่มีต่อลกูคา้และเจา้หนีไ้ด ้จะรีบด าเนินการเจรจากับคู่คา้และเจา้หนี ้ 
เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหารว่มกนัต่อไป 

5.    จรรยาบรรณต่อคู่แข่งและการแข่งขนัทางการคา้ 

STARK สนบัสนุนและส่งเสริมใหม้ีการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม ปฏิบตัิตามกรอบ
กติกาการแข่งขนัท่ีดี และไม่ใชว้ิธีการใด ๆ  ในการแสวงหาขอ้มลู ความลบัของคู่แข่ง เพื่อเปิดเผยในการลด
ความน่าเชื่อถือใด ๆ หรือท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ หรือเป็นการขดัต่อจริยธรรมทางธุรกิจของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย 

6.    จรรยาบรรณต่อสงัคม ชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม 

STARK ปลกูฝังจิตส านึกใหพ้นกังานมีความรูส้ึกรกัและรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบของสงัคม รกัษาขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีอนัดีงาม รวมทัง้สนบัสนุนใหพ้นกังานมี
ส่วนรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ อนัเป็นประโยชนต์่อสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม อีกทัง้ยงัส่งเสรมิใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานมีจิตส านึกที่ดีในการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้มทั้งภายใน และภายนอกองคก์รให้มี
จิตส านึกในการใชท้รพัยากร หรือวสัดอุปุกรณต์่าง ๆ อย่างคุม้ค่า และมีประสิทธิภาพสงูสดุ และใหป้ฏิบตัิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 

7.    จรรยาบรรณเรื่องคณุภาพ ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 

STARK ให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยโดยมีการให้ความรูแ้ก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะพืน้ที่
ปฏิบตัิการหากพบเห็นสภาพการท างานที่อยู่ในสภาวะไม่ปลอดภยั จะใหห้ยดุปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีดงักล่าว
ทนัที และใหร้ายงานฝ่ายที่เก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขสภาพอนัตรายดงักล่าวใหป้ลอดภยัก่อนที่จะเขา้ปฏิบตัิงาน
ต่อไป รวมทัง้ใหม้ีการศกึษาและซกัซอ้มแผนฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อการลดหรือป้องกนัความเสียหาย หากเกิด
กรณีฉกุเฉินต่าง ๆ   

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแล
กิจการในรอบปีทีผ่่านมา 

STARK ใหค้วามส าคัญกับการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นการรกัษามาตรฐานทางดา้นการด าเนินกิจการของ STARK ใหม้ี
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัท 
จดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และจัดใหม้ีการทบทวนนโยบาย กฎบัตร แนวปฏิบัติ จรรยาบรรณ และ 
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  
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STARK ไดป้ฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรองรบัการประเมินจากโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจ าปี 2564 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
ผลการประเมินอยู่ที่ 93% สงูกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 88%  
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7.  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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7.2  ข้อมูลคณะกรรมการ 

7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

       คณะกรรมการของ STARK ประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายทางด้านคุณสมบัติ  ความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณอ์ันเป็นประโยชนต์่อบริษัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งหมด ตลอดทั้งยังเป็นผูท้ี่มี
บทบาทหนา้ที่ส  าคญัในการก าหนดกลยุทธ ์เป้าหมายของบริษัท การถ่วงดุลอ านาจ และท าหนา้ที่ติดตามการด าเนินงาน
ฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามกลยุทธท์ี่วางไว ้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้ดูแลใหบ้ริษัทมีการบริหารจดัการใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ขอ้มลูคณะกรรมการบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และต าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายชนินทร ์  เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 

2. นายวนรชัต ์   ตัง้คารวคณุ กรรมการ 

3. นายชินวฒัน ์ อศัวโภค ี กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. ดร .ทรงภพ   พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายกศุล   สงัขนนัท ์    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

6. นายนิติ    จึงนิจนิรนัดร ์(1)    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

7. นายนิรุทธ   เจียกวธัญญู กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล (รกัษาการ) 

8. นายศรทัธา   จนัทรเศรษฐเลิศ    กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน / 

เลขานกุารบรษิัท 

9. นายประกรณ ์  เมฆจ าเรญิ กรรมการ /ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

หมายเหตุ : (1) ม .ล .พิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์  ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่  25 มีนาคม 2564 โดย 
                      นายนิติ จึงนิจนิรนัดร ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุม  
                      ครัง้ที่  3/2564 เม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 2564  

 คณะกรรมการของ STARK ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 คน โดยเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 6 คน  
(คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของคณะกรรมการทั้งคณะ) กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของคณะกรรมการทัง้
คณะ) คือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
(รกัษาการ) 
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 คณะกรรมการของ STARK ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ซึ่งมีจ านวนหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด มีความเป็นอิสระและคณุสมบตัิตามพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ตามพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หลักเกณฑ์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์  

7.2.2   กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการที่มีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัท ณ วันที่  31 มกราคม 2564 มีรายละเอียดดังนี ้ “(1) นายวนรัชต์  
ตัง้คารวคุณ หรือ นายชนินทร ์เย็นสดุใจ หรือ นายชินวฒัน ์อศัวโภคี สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
ส าคญัของบริษัท หรือ (2) นายวนรชัต ์ตัง้คารวคุณ หรือ นายชนินทร ์เย็นสดุใจ หรือ นายชินวฒัน ์อศัวโภคี คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชื่อรว่มกบันายประกรณ ์เมฆจ าเรญิ หรือนายนิรุทธ เจียกวธัญญ ูหรือ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ รวมเป็นสอง
คนและประทบัตราส าคญัของบรษิัท” 

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจ บทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 STARK ได้ก าหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ  ขอบเขตอ านาจ บทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทโดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม), 

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม), หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบัของบรษิัท 

• คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัรไทย กรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็น
ผูม้ีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด และกรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได  ้

• คณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ 
โดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 และไม่นอ้ยกว่า 3 คน ทัง้นี ้คณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไป
ตามที่ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

• คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ รับผิดชอบในฐานะผู้น าคณะกรรมการ
บรษิัทในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 
 
 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 
จ านวน 
(คน) 

 
อาย ุ

จ านวน 
(คน) 

 
เพศ 

จ านวน 
(คน) 

1. กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 6/9  41 - 50 2/9  ชาย 9/9 

2. กรรมการอิสระ 3/9  51 – 60 2/9  หญิง - 

3. กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 3/9  61 - 70 5/9    
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 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีคุณสมบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่ไดม้ี
การแกไ้ขเพิ่มเติม), พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม), หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบัของบรษิัท 

• คณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีความรู ้ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผูน้  า 
และประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ , มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการด าเนินงานของบรษิัท 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

• ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท และดูแลการด าเนินการของบริษัท  ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์
ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุน้ รวมถึงข้อบังคับของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

• พิจารณาและก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายโดยรวม ทิศทาง เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง 
แผนงาน งบประมาณ ตลอดจนกลยุทธ์ส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทดว้ยความสามารถและ
ความสจุริตรอบคอบเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย
รวมถึงการควบคุมก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่ ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของกฎหมายและขอ้ก าหนดขององคก์ร
ก ากับดแูลต่าง ๆ อีกทัง้ใหม้ีความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มมลูค่าทาง
เศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป 

• การใหค้  าแนะน า ติดตามดแูล และสนบัสนนุการบริหารงานของฝ่ายจดัการและคณะอนกุรรมการอื่น ๆ 
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมกา รเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

• ก ากับดูแลการบริหารจดัการและก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บรษิัท
ไปลงทนุอย่างมีนยัส าคญั  

• ก ากับดูแลการบริหารจัดการและการด าเนินงานต่าง ๆ ของ STARK และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
นโยบายและขอ้บงัคบัของ STARK รวมทัง้กฏหมายหลกัทรพัย ์ประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่าง ๆ 
ที่ เ ก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และ
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่ส  าคญัเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กับกฏหมายอื่นรวมทัง้จดัใหม้ีระบบ
การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

• เข้าใจโครงสร้าง  ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น และนโยบายของบริษัทที่มีผลต่อการควบคุม  
การบรหิารงานของบรษิัทย่อย 

• ดูแลการปฏิบตัิงานของ STARK และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและค านึงถึงผูม้ีส่วนได้
เสียทกุฝ่าย 
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• ติ ดตามและตรวจสอบว่ า  STARK และบริษั ทย่ อย  ได้มี ก ารป ฏิบัติ ตามนโยบายป้ องกัน 
การทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่างเครง่ครดั รวมถึงการก าหนดนโยบายที่เก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

• ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เ ป็นไปตามแผน  
การด าเนินงาน และกลยทุธท์ี่ไดก้ าหนดไว ้

• ก ากบัดแูลให ้STARK และบรษิัทย่อยน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้รวมทัง้จดั
ใหม้ีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดใหม้ี
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ STARK และบริษัทย่อยอย่าง
สม ่าเสมอ 

• พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

• พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการย่อยชุดอื่น และก าหนดอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการชุด
ย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนุนสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และพิจารณา
ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป 

• พิจารณาแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิ ความรู ้และความเชี่ยวชาญอนัจะเป็นประโยชนต์่อด าเนินกิจการ
ของบรษิัทภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ  

• พิจารณาแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งเขา้
ด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากเป็นการที่กรรมการออกตาม
วาระ และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

• คณะกรรมการบรษิัทสามารถมอบอ านาจ และ/หรือ มอบหมายใหบ้คุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทน
ได ้โดยการมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจช่วงดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตของหนงัสือมอบอ านาจที่
ใหไ้ว ้และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ STARK 
ก าหนดไว ้ทัง้นีก้ารมอบหมายอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบรษิัทหรือผูร้บัมอบอ านาจช่วง
ที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตัิรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ /หรือ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรือที่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด)  อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์น
ลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับ STARK หรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็น 
การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑท์ี่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิไว ้และเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคา้ปกติ ซึ่งเป็นไป
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ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือที่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

• อนมุตัิการท ารายการ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัท เวน้แต่ในกรณีที่รายการดงักล่าว
จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้ในการพิจารณาอนุมัติดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• อนุมัติการท ารายการที่ เ ก่ียวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจาก  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลักทรพัยฯ์ และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

• จดัใหม้ีการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของ STARK และ
ดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน ตลอดจนดูแลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชุม
และการจดัท ารายงานการประชมุ 

• ก าหนดให ้STARK และ บริษัทย่อยมีแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้สนบัสนุน
แผนพฒันาบคุลากรของผูบ้รหิารและพนกังานของ STARK และบรษิัทย่อย (Succession Plan) 

• พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั STARK 

• อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะท าเช่นนั้น และ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

• ประเมินผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของกรรมการเป็นรายบคุคล 
เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้ใน 
การพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบตัิงาน 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

 นายชนินทร ์เย็นสุดใจ เป็นประธานกรรมการของ STARK ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและไม่เป็น
บุคคลเดียวกับประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร และมีการแยกอ านาจหนา้ที่
จากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี กลยุทธ ์เป้าหมาย นโยบาย และกฎบัตร
ของบริษัท รวมทั้งเสริมสรา้งความสัมพันธท์ี่ดีระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร และ  
ฝ่ายบรหิาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

• เป็นประธานของผู้บริหารทั้งปวง และเป็นผู้รับนโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผู้ถือหุน้  
มาปฏิบตัิ 

• บริหารกิจการของบริษัท  ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง และ 
มติที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
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• จดัท าแผนกลยทุธ ์และแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ
ต่อไป 

• ด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

• จดัท ารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบรษิัทเสนอต่อคณะกรรมการทกุไตรมาส 

• ปฏิบตัิงานและด าเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัท 

• ในกรณีที่เรื่องหรือรายการที่มีสาระส าคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนยัส าคญัใหน้ าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

• ติดตามและด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่ก าหนด 

• พิจารณา ก ากับดูแล และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ  
ในกรณีที่ใชจ้่ายเกินกว่างบประมาณหรือรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษิัท 

• เขา้ท าหรือยกเลิกสัญญาหรือขอ้ผูกพันใด ๆ ภายใตข้อบเขตอ านาจการอนุมตัิที่คณะกรรมการบริษัท  
พิจารณาก าหนดไว้ ตลอดจนให้มีอ านาจกระท าการใด ๆ ที่จ  าเป็นและตามสมคว ร เพื่อให ้
การด าเนินการขา้งตน้ส าเรจ็ลลุ่วง 

• มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได ้
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจ
ตามหนังสือมอบอ านาจดังกล่าว และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับ ระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่
คณะกรรมการของบรษิัทและ/หรือบรษิัทก าหนดไว ้

• ปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัย ์และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

  โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการแต่ละชุด  
 มีขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑแ์ละประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี ้

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 

1. ดร.ทรงภพ   พลจนัทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายกศุล   สงัขนนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นายนิติ   จึงนจินิรนัดร ์ กรรมการตรวจสอบ 3/4 
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 องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน และมีคุณสมบตัิ
และหนา้ที่ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

• กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมตามภาระงานที่ไดร้ับมอบหมาย และต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรูค้วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบัญชีหรือ
การเงิน และประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของบรษิัท 

 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

• กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่ เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่   

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี ้ ให้นับรวม 
การถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต.  

3. ไม่ เ ป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ  
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการ
แต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท   เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ไดร้ับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 
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7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยักับกิจการของบริษัท  หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มี
นยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย  

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เก่ียวกับการด าเนินงาน 
ของบรษิัท 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ  

• สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพ 

• สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของ STARK เพื่อ
ชีแ้จง หรือใหข้อ้มลูในเรื่องที่เก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

• พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชี  
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  ต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้  

• พิจารณาการรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้ีความถูกตอ้ง 
และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ท า
รายการดังกล่าวอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทั้งนี ้ เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

• ในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงัต่อไปนีซ้ึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

• ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมาย ภายใตข้อบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ดูแลใหบ้ริษัทมีช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ เก่ียวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่
เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยท าใหผู้้แจง้เบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมี
การด าเนินการติดตามที่เหมาะสม 

• จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  
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7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 คน ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศที่ เ ก่ียวข้องของ  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 

1.   นายกศุล  สงัขนนัท ์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

3/3 

2.   นายนิติ    จึงนิจนิรนัดร ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  3/3 

3.   นายชินวฒัน ์ อศัวโภคี  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 

 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• ประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยและประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปรง่ใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

• คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 2 รายจากจ านวนคณะกรรมการสรรหา
ทัง้หมด 3 ราย มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกรั่นกรองบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม
ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท และ เป็นผูเ้สนอชื่อผูท้ี่มีคณุสมบัติเหมาะสมเพื่อใหไ้ดก้รรมการ มืออาชีพและมี
ความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะน าเสนอรายชื่อ
กรรมการดงักล่าวต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑต์่อไป 

 คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 

• มีความรู ้ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญในดา้นธุรกิจของบรษิัท ดา้นกฎหมาย และดา้นอื่น ๆ 

• มีวฒุิภาวะ ความมั่นคง กลา้แสดงความเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็นอิสระ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ดา้นการสรรหา 

• พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการเขา้ใหม่ 
หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เมื่อครบวาระหรือ
ต าแหน่งว่างลง โดยการก าหนดคณุสมบตัิ ความรูค้วามช านาญ และด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส  เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ตามความเหมาะสม โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมใหด้  ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรบัการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้  

• พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยใหเ้หมาะสมกับลักษณะและการด าเนินธุรกิจขององคก์ร โดยการก าหนดคุณสมบตัิ 
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ความรูค้วามช านาญ และด าเนินการดว้ยความโปร่งใส  เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ 

• พิจารณาน าเสนอโครงสรา้ง องคป์ระกอบ และคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรษิัท และบรษิัทย่อย และ
คณะกรรมการชดุย่อย  

• ทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องของการบรหิารงาน  

 ดา้นการก าหนดคา่ตอบแทน 

• พิจารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชดุย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
เพื่อใหม้ีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑท์ี่ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั เปรียบเทียบกบัขอ้มลู
การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก าหนดหลักเกณฑ์ให้
เหมาะสมเพื่อใหเ้กิดผลงานตามที่คาดหวงั ใหม้ีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้
งานของบรษิัทประสบผลส าเรจ็ 

• ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เ ช่น ค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทนตาม 
ผลการด าเนินงานและค่าเบี ้ยประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ 
ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณข์องกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารที่บรษิัทตอ้งการ 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

7.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัมีผูบ้รหิารจ านวน 6 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1.  นายประกรณ ์เมฆจ าเรญิ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2.  นายนิรุทธ เจียกวธัญญ ู ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายทรพัยากรบคุคล (รกัษาการ) 

3.  นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน 

4.  นายกิตติศกัดิ์ จิตตป์ระเสรฐิงาม ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด 

5.  นายพิเชษฐ์ โล่หช์นะจติ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายเทคโนโลยี 

6.  นายเสรี ยทุธนาวราภรณ ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ  
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7.4.2 ผู้บริหารของบริษทัย่อยทีเ่ป็นธุรกิจหลกั 

7.4.2.1   บรษิัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั เป็นบรษิัทย่อยของ STARK ที่ประกอบธุรกิจสายไฟฟ้า
และสายเคเบิล้  

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1.  นายกิตติศกัดิ์ จิตตป์ระเสรฐิงาม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด 

2.  นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน 

3.  นายนิรุทธ เจียกวธัญญ ู ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายทรพัยากรบคุคล (รกัษาการ) 

4.  นายพิเชษฐ์ โล่หช์นะจติ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายเทคโนโลยี 

5.  นายเสรี ยทุธนาวราภรณ ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ  

7.4.2.2 บรษิัท อดิสรสงขลา จ ากดั เป็นบรษิัทย่อยของ STARK ที่ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคล 

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1.  นายวิโรจน ์พวงโลก ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

7.4.3    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 (1)      ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ 

2564 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์
อื่น ๆ 

 

คณะกรรมการบรษิัท ประธาน 18,750 25,000 

ไม่มี 

กรรมการ 15,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 12.500 12,500 

กรรมการ 10,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธาน ไม่มี 25,000 

กรรมการ ไม่มี 20,000 

 (2)      ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ปี 2564 STARK ไดจ้่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสัและค่าตอบแทนอื่น ๆ อาทิ 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เป็นจ านวน 2 ราย รวมทัง้สิน้ 14 ลา้นบาท และบริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด บริษัทย่อยหลักของ STARK ไดจ้่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน 
โบนัสและค่าตอบแทนอื่น ๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เป็นจ านวน 4 ราย รวมทั้งสิน้ 30 ลา้นบาท 
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หน่วย: คน 

และบริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด  บริษัทย่อยหลกัของ STARK ไดจ้่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน 
โบนสัและค่าตอบแทนอื่น ๆ อาทิ เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นจ านวน 3 ราย รวมทัง้สิน้ 3.21 ลา้นบาท   

7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  STARK และบรษิัทย่อยมีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 2,997 คน แบ่งออกเป็น   

                                                 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 STARK PDITL 
THIPHA 
CABLES 

DOVINA TCI ADS 

พนกังานบรหิาร  2 13 43 17 1 3 

พนกังานปฎิบตักิาร/บรกิาร  - 301 398 157 167 94 

พนกังานในส านกังานใหญ่  3 284 255 68 25 34 

พนกังานต่างชาติ (AEC) - 10 - - - - 

พนกังานสญัญาจา้ง - 21 - - 3 1,098 

รวม (คน) 5 629 696 242 196 1,229 

โดยในปี 2564 STARK และบรษิัทย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์หแ้ก่พนกังานประกอบดว้ย
เงินเดือน โบนสั เงินประกนัสงัคม และค่าตอบแทนอื่น ๆ อาทิ เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ รวมทัง้สิน้ 
1,950.43 ลา้นบาท   

7.6 ข้อมูลส าคัญอืน่ ๆ 

7.6.1 ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษัท และหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

7.6.1.1 ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญช ี

   นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี ท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินธุรกรรมทางบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ STARK และมาตรฐานทางบัญชี โดย
รายละเอียดประวัติของผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี ปรากฎตาม
เอกสารแนบ 1 (กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและ
การเงิน ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีและเลขานุการบริษัท ) 
ซึ่งเปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์อง STARK www.starkcorporation.com 

7.6.1.2 เลขานุการบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2562 ไดม้ีมติแต่งตัง้นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน ใหด้  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยใหม้ีผลตัง้แต่วันที่ 10 กรกฎาคม 

2562 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยนายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ไดร้บัการเขา้อบรมใน
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หลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนก์ารปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งเลขานกุารบรษิัท โดยรายละเอียดขอ้มลูประวตัิ

และการอบรมของเลขานุการบริษัท ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 (กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคุมผูท้ี่ไดร้บั

มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน  

ก า ร ค ว บคุ ม ดู แ ล ก า ร ท า บัญชี แ ล ะ เ ล ข านุ ก า ร บ ริ ษั ท ) ซึ่ ง เ ปิ ด เ ผ ย ไ ว้บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ข อ ง  STARK 

www.starkcorporation.com  

7.6.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

   STARK ไดว้่าจา้งหน่วยงานภายนอก คือบรษิัท พีแอนดแ์อล คอรป์อเรชั่น จ ากดั ในการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (บริษัทย่อยหลัก) โดยบุคคลที่
ไดร้บัมอบหมายจากบริษัท พีแอนดแ์อล คอรป์อเรชั่น จ ากัด ใหเ้ป็นหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน คือนางสาว 
มนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรูค้วามเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีความรู ้ทักษะ และ
ประสบการณใ์นงานตรวจสอบภายใน มีความรูใ้นการปฏิบตัิงาน และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การประเมิน
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจและในภาพรวม ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ไดม้ีการ
พิจารณาเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมทัง้การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้งานตรวจสอบ
ภายใน โดยรายละเอียดขอ้มลูประวตัิและการอบรมของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 
(รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน)  

7.6.2 นักลงทุนสัมพันธ ์

   STARK ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  เพื่อให้มีความถูกต้อง และโปร่งใส  
เพื่อท าหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงขอ้มลูทางการเงิน 
เช่น ผลงานด าเนินงานและงบการเงินรายไตรมาส รายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร (Management 
Discussion and Analysis: MD&A) เป็นตน้ 

 ทัง้นี ้สามารถติดต่อฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธไ์ดโ้ดยตรงในวนัจนัทร ์ถึง วนัศกุร ์เวลา 8.00 – 17.00 น.  

 E-mail:   info@starkcorporation.com 

 โทร. (+66) 02-680-5800  

   ผู้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ นั ก ล ง ทุ น ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ข้ อ มู ล ข อ ง  STARK ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ข อ ง  STARK 
www.starkcorporation.com ซึ่งมีขอ้มลูที่ส  าคญัส าหรบันกัลงทนุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

   เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของ STARK ไดอ้นมุตัิแต่งตัง้
ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช  โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี  จ ากัด เ ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้  
(1) นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต์ และ/หรือ (2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ  (3) นายวัลลภ  
วิไลวรวิทย ์และ/หรือ (4) นางวิลาสินี กฤษณามระ แห่งบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 
4,800,000 บาท 

   ปี 2564 STARK และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ให้แก่ บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ  
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) จ านวน  4,800,000 บาท  
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8.  รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฎิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

ข้อมูลการสรรหา พัฒนา และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปรากฏตามหัวขอ้ 6.1.1 
“นโยบายและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกบัคณะกรรมการ” 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

(1) การเขา้รว่มประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 จดัขึน้ทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัิ
ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ าปีเอาไวล่้วงหนา้ เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้รว่ม
ประชุมไดอ้ย่างพรอ้มเพรียง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชมุและเอกสารประกอบการประชมุใหแ้ก่กรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพื่อใหก้รรมการไดม้ีเวลาศกึษา
ขอ้มลูไดอ้ย่างเพียงพอก่อนการเขา้ร่วมประชุม และในการประชุมแต่ละครัง้จะมีผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้ร่วมประชมุ
เพื่อชีแ้จงและตอบขอ้สงสยักรณีกรรมการมีขอ้ซกัถาม 

ทั้งนี ้ ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามได  ้
อย่างเป็นอิสระ และเปิดเผยก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมในแต่ละวาระไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณา  
วาระนัน้ ๆ 

STARK ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บตน้ฉบับร่วมกับหนังสือเชิญ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยจัดเก็บส าเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อความสะดวกส าหรบั
กรรมการ และผูเ้ก่ียวขอ้งในการตรวจสอบ 

รายชื่อกรรมการ 
(จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม/  

จ านวนคร้ังทีป่ระชุม) 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

 
การประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม
คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

 
การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

1.  นายชนินทร ์  เย็นสดุใจ 7/7 - - 1/1 

2.  นายวนรชัต ์  ตัง้คารวคณุ 7/7 - - 0/1 

3.  นายชินวฒัน ์  อศัวโภค ี 7/7 - 3/3 0/1 

4.  ดร.ทรงภพ   พลจนัทร ์ 7/7 4/4 - 1/1 

5.  นายกศุล   สงัขนนัท ์ 7/7 4/4 3/3 1/1 

6.  นายนิติ   จึงนิจนิรนัดร์ (1) 5/7 3/4 - 1/1 

7.  นายนิรุทธ   เจียกวธัญญ 7/7 - - 0/1 

8.  นายศรทัธา   จนัทรเศรษฐเลิศ 7/7 - - 1/1 

9.  นายประกรณ ์   เมฆจ าเรญิ (2) 4/7 - - 1/1 
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หมายเหต:ุ (1) ม.ล .พิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์ ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่  25 มีนาคม 2564  
โดย นายนิติ จึงนิจนิรนัดร ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยมติคณะกรรมการบริษัทใน  
การประชมุครัง้ที่  3/2564 เม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 2564 
(2) นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564        
เม่ือวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 

 (2)          การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคล 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  30 เมษายน พ.ศ.2564 ได้มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย ดงันี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการบรษิัท ประธาน 18,750 25,000 

กรรมการ 15,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 12,500 12,500 

กรรมการ 10,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธาน ไม่มี 25,000 

กรรมการ ไม่มี 20,000 
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ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคลในปี 2564 (หน่วย : บาท) 

 
รายชื่อกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน รวม 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม 

1. นายชนินทร ์เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 225,000 175,000 - - - 400,000 

2. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ กรรมการ 180,000 140,000 - - - 320,000 

3. นายชินวฒัน ์อศัวโภค ี กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

180,000 140,000 - - 60,000 380,000 

4. ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

180,000 140,000 150,000 50,000 - 520,000 

5. นายกศุล สงัขนนัท ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

180,000 140,000 120,000 40,000 75,000 555,000 

6. นายนิติ จึงนิจนิรนัดร ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

180,000 100,000 90,000 30,000 - 400,000 

7. นายนิรุทธ เจียกวธญัญ กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธาน
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรพัยากรบคุคล (รกัษาการ) 

- - - - - - 

8. นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่าย
การเงิน / เลขานกุารบรษิัท 

- - - - - - 

9. นายประกรณ ์เมฆจ าเรญิ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - - - - - - 
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กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร 

 STARK ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการใหแ้กก่รรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร หรือพนกังาน
ของบรษิัท 

8.1.3 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

8.1.3.1 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

STARK และบริษัทย่อย ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่
ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อก าหนดมาตรการและกลไก ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัท
 สามารถก ากบัดแูลและบริหารจดัการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลใหบ้ริษัทย่อย
และบริษัทร่วมมีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเองและ
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทรวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมาย
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่ เก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง ของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อรกัษาผลประโยชนใ์นเงิน
ลงทนุของบรษิัทในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. คณะกรรมการบรษิัทตอ้งติดตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มที่ถกูเสนอ
ชื่อหรือแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ STARK ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่
และความรบัผิดชอบตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและนโยบายของบรษิัท 

2. คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินการ   

3. ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยที่ถกูเสนอชื่อหรือแต่งตัง้โดยบรษิัทมีหนา้ที่ดงันี ้
(1) เปิดเผยและน าส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สียของตน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งของตนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่นที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนอ์ื่นใด กับบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผูท้ี่
คณะกรรมการของบรษิัทย่อย มอบหมายภายในก าหนดเวลา โดยคณะกรรมการของบรษิัท
ย่อยมีหนา้ที่แจง้เรื่องดงักล่าวใหค้ณะกรรมการของบริษัททราบภายในก าหนดเวลาที่บรษิัท
ก าหนด  

(2) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้
รว่มลงทนุกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ของบรษิัท  

(3) ชีแ้จง และ/หรือ น าส่งขอ้มลูหรือเอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงาน หรือเอกสารอื่นใดใหแ้ก่
บรษิัท เมื่อไดร้บัการรอ้งขอตามความเหมาะสม 

(4) ดูแลรบัผิดชอบใหบ้ริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบ
ป้องกันการทุจริต อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ท  าให้มั่นใจไดว้่า 
การด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย ประกาศ 
ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต์่าง ๆ  
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4. หา้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยที่ถูกเสนอชื่อหรือแต่งตัง้โดยบริษัท พนักงาน หรือผูร้บั
มอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใชข้อ้มลู
ภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่า
จะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

5. บริษัทตอ้งด าเนินการใหม้ีกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัทเขา้ร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนตามที่บรษิัทก าหนด ในการประชมุคณะกรรมการของบรษิัทย่อย ในการพิจารณาวาระที่
มีสาระส าคญัต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทย่อยทกุครัง้ 

ทัง้นี ้STARK ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การทุจริตคอรร์ปัชนั นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน และนโยบายการ
ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไวใ้นเว็ปไซตข์อง STARK www.starkcorporation.com 
ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

8.1.4    การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

STARK ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า  
การเขา้ท ารายการหรือธุรกรรมใด ๆ ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อยตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใสและเป็นประโยชนส์งูสดุแก่
บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และหลีกเล่ียงการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ก าหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายการที่พิจารณาตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบถึงความสมัพนัธห์รือ
การมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่มีส่วนรว่มในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ  านาจในการอนมุตัิ
ธุรกรรมหรือรายการ โดยมีแนวทางที่ส  าคญัดงันี ้  

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานพึงละเวน้การประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อยไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนส่์วนตวัหรือผูอ้ื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อ
บริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือออ้ม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ  านาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารใน
กิจการท่ีเป็น การแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบับรษิัท หรือบรษิัทย่อย เวน้แต่จะสามารถแสดงไดว้่า
มีกลไกที่จะท าใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทัง้จะมีมาตรการ
ที่เป็นไปเพื่อประโยชน ์ท่ีดีที่สดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวม 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ซึ่งเป็นจ านวนที่มี
นยัส าคญั หากการกระท าดงักล่าวจะท าใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่สามารถกระท าการตาม
หนา้ที่ หรือมีผลกระทบต่องานและหนา้ที่ ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไดหุ้น้นัน้มาก่อน
การเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน หรือก่อนที่บริษัทจะเขา้ไปท าธุรกิจนัน้ หรือเป็นการไดม้า โดย
ทางมรดก กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งรายงานใหบ้รษิัททราบทนัที ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ
บรษิัทก าหนด   

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนควรจะเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการท่ีประกอบขึน้เป็นส่วนตวั 
หรือกับครอบครวั ญาติพี่นอ้ง หรือผูอ้ยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ผลประโยชนท์างธุรกิจ
กบั บรษิัท หรือบรษิัทย่อยได ้
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• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่น โดยอาศยัขอ้มูลอัน
เป็นความลับของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมถึงจะตอ้งปฏิบัติตามนโยบายการใช้ขอ้มูลภายในของ
บรษิัทโดยเครง่ครดั 

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน ์ 

 STARK ตระหนกัถึงความส าคญัในการป้องกันการใชข้อ้มลูภายในที่มีสาระส าคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผย
ต่อสาธารณชนเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุภาคส่วน บรษิัท
จึงก าหนดนโยบายการป้องกนัการควบคมุภายใน ดงันี ้

 1.  ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานที่เก่ียวขอ้งกับงบการเงิน รวมทั้งคู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินกัน
 ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกลุ่มบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซือ้ขาย
 หลักทรัพยข์องบริษัทภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
 ประจ าปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว (Blackout Period) 

 2.  ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานที่ เก่ียวขอ้งกับงบการเงิน รวมทั้งคู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินกัน
 ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกลุ่มบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เปิดเผย
 ขอ้มลูภายในแก่บคุคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม  

 3.  ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานที่เก่ียวขอ้งกับงบการเงิน รวมทั้งคู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินกัน
 ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกลุ่มบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน ) ใชข้อ้มูล
 ภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก 
 (Insider Trading) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวหรือไม่ 

นอกจากนีก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมทัง้คู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะมีหนา้ที่ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลง และแจง้ใหเ้ลขานุการบริษัททราบทุกครัง้ที่มี
การซือ้ขายหลกัทรพัยด์งักล่าว 

ทัง้นี ้STARK ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการเพื่อป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับ
ก า ร ทุ จ ริ ต ค อ ร์ รั ป ชั น  แ ล ะ น โ ย บ า ยป้ อ ง กั น ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ภ า ย ใ น ไ ว้ ใ น เ ว็ ป ไ ซ ต์ข อ ง  STARK 
www.starkcorporation.com ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(3) การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชัน 

STARK และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดว้ยความซื่อสัตยส์จุริต 
โปรง่ใส เป็นธรรม และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม โดย
มุ่งเนน้การส่งเสรมิคณุธรรม สรา้งจิตส านึกและค่านิยมที่ถกูตอ้งในการปฏิบตัิงาน บรษิัทตระหนกัดีว่าการคอรร์ปั
ชนัเป็นการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งและไม่เป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจอนัจะส่งผลเสียหายต่อบริษัทและสงัคม บริษัท
และบริษัทย่อย ไม่ยอมรับการคอรร์ัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
เจตนารมณ์ที่จะป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอรร์ัปชันขึน้ บริษัทจึงก าหนดนโยบายต่อตา้น  
การคอรร์ัปชัน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยและผู้ที่ เก่ียวข้องใช้เป็นหลักปฏิบัติในการป้องกัน 

http://www.starkcorporation.com/
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การทุจริตและคอรร์ัปชัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งยึดถือปฏิบัติและใชเ้ป็นแนวทางใน  
การปฏิบตัิงานตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัอย่างจรงิจงัดงันี ้

• บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยตอ้งไม่ด าเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอรร์ปัชันทุกรูปแบบ 
ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

• บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยตอ้งปฏิบัติดว้ยความระมัดระวังในเรื่องที่เก่ียวกับการรับ การให้
ของขวัญ ทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด การให้หรือรับของขวัญและการเลีย้งรับรองควรเป็นไปเพื่อ
วตัถปุระสงคท์างธุรกิจเท่านัน้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจอย่างมีนยัส าคญั 

• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเ ส่ียงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการคอรร์ปัชนั 

• จดัใหม้ีกลไกการรายงานทางการเงินท่ีโปรง่ใสและถกูตอ้ง ภายใตม้าตรฐานการบญัชีที่ไดร้บัการยอมรบั
ในระดบัสากล 

• จดัใหม้ีกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคลที่สะทอ้นถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

• จัดช่องทางการส่ือสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเ สนอแนะ และข้อร้องเรียนเก่ียวกับ 
การคอรร์ปัชนั โดยมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

• ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นคอรร์ปัชันในทุกประเทศที่บริษัทและ
บรษิัทย่อยด าเนินกิจการ 

• การกระท าใด ๆ ที่ ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับ 
การพิจารณาทางวินยัตามระเบียบที่บรษิัทก าหนดไวห้รือมีโทษทางกฎหมาย 

ทัง้นี ้STARK ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็ปไซต์ของ STARK www.starkcorporation.com ภายใต้หัวข้อการก ากับดูแล 
กิจการท่ีดี 

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

STARK ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัเพื่อสรา้ง
ความมั่นใจใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วนว่าบรษิัทมีเจตนารมณท์ี่จะป้องกนัและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
คอรร์ัปชัน STARK จึงก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต เพื่อให้เป็นช่องทางให้
ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูม้ีส่วนไดเ้สีย สามารถรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตต่อบริษัท
และบริษัทย่อย รวมทั้งสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับผูร้อ้งเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแสว่าจะไดร้บัการคุม้ครองสิทธิและ
ขอ้มลูจะถกูปกปิดเป็นความลบั 

นโยบายนีจ้ัดท าขึน้เพื่อให้ผู้รอ้งเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจไดว้่าข้อรอ้งเรียนของตนจะไดร้ับการ
ตอบสนองอย่างจริงจงั และจะไม่ไดร้บัความเดือดรอ้นอนัเนื่องมาจากการรายงานขอ้รอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแส
โดยสุจริต อย่างไรก็ตาม พนักงานผู้รอ้งเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสควรรวบรวมข้อมูลดว้ยความระมัดระวังและ
ค านึงถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

 

http://www.starkcorporation.com/
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ทัง้นี ้ผูร้อ้งเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแสสามารถใหข้อ้มลูโดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตนได ้และบรษิัทจะไม่เปิดเผย
ตัวตนของผูแ้จง้เบาะแสและจะเก็บไวเ้ป็นความลับตลอดระยะเวลาการสอบสวน  หากบุคลากรของบริษัทและ
บริษัทย่อยทุกระดบั หรือบุคคลภายนอก พบเห็นเหตุการณใ์ดที่เป็นเหตุอนัควรแจง้เบาะแส สามารถติดต่อเพื่อ
แจง้เบาะแสโดยตรงผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้ 

(1) กล่องรบัขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรียน 

(2) การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรียนโดยตรงถึง 

ก) กรรมการบรษิัท 
ข) กรรมการตรวจสอบ 
ค) ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
ง) เลขานกุารบรษิัท 
จ)    ผูบ้งัคบับญัชาที่ตนเองไวว้างใจทกุระดบั 

(3) อีเมล: ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่ info@starkcorporation.com 
(4) ทางไปรษณีย:์   ส่งโดยตรงถงึคณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

    บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
    เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซน็เตอร ์ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต 
    แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

 โดยทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หน่วยงานตรวจสอบภายในจะท าหน้าที่ใน  
การประสานงาน รบัเรื่อง รวบรวมเรื่องและติดตามผลการรอ้งเรียน ผูร้อ้งเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแสสามารถใหข้อ้มลู
โดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตนได ้และบริษัทจะไม่เปิดเผยตัวตนของผูแ้จง้เบาะแสและจะเก็บไวเ้ป็นความลับตลอด
ระยะเวลาการสอบสวน  

อนึ่ง ในปี 2564 STAR ไม่มีเบาะแสและขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัการทจุรติหรือการละเมิดนโยบายต่อตา้น
คอรร์ปัชนัแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

8.2       รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 

  ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิน้ 4 ครัง้ กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบจ านวน  

3 ท่านทุกครัง้ มีเพียง 1 ครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งหม่อมหลวงพิพัฒนไ์ชย 

เพ็ญพฒัน ์ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้เนื่องจากติดภาระกิจอื่น ทัง้นี ้คณะกรรมการอิสระสามารถปฏิบตัิหนา้ได้

อย่างเป็นอิสระ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับข้อมูลเพื่อ 

การปฏิบัติตามหนา้ที่ โดยมุ่งเนน้การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และกฏบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบของ STARK มีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุดงันี ้
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รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 

1. ดร.ทรงภพ   พลจนัทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายกศุล   สงัขนนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3.  นายนิติ   จึงนิจนิรนัดร ์(1) กรรมการตรวจสอบ 3/4 

หมายเหตุ:  (1) ม.ล.พิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์ ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 โดย 
                                       นายนิติ จึงนิจนิรนัดร ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยมติคณะกรรมการบริษัทใน  
                                       การประชมุครัง้ที่  3/2564 เม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 2564  

ทัง้นี ้ขอ้มลูรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เอกสารแนบ 6  

8.3        รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 

 8.3.1 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท STARK ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย
กรรมการจ านวน 3 คน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการ
ทุกท่านเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ์และคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ทั้งนี ้ ในระหว่างปี 2564 ได้มีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จ านวน 1 ครัง้ เนื่องจาก หม่อมหลวงพิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 จึงไดม้ี
มติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หม่อมหลวงพิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์โดยการแต่งตัง้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

                                  
                       
                      
                     หมายเหตุ: (1) ม.ล.พิพัฒนไ์ชย เพ็ญพัฒน์ ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 โดย 
                                       นายนิติ จึงนิจนิรนัดร ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยมติคณะกรรมการบริษัทใน  
                                       การประชมุครัง้ที่  3/2564 เม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 2564  

 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 

1.  นายกศุล  สงัขนนัท ์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

3/3 

2.   นายนิติ    จึงนิจนิรนัดร ์(1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  - 

3.   นายชินวฒัน ์ อศัวโภคี  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขต หน้าที่  และ 
ความรบัผิดชอบตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิน้ 3 ครัง้ 
กรรมการเข้าร่วมประชุมครบจ านวน 3 ท่านทุกครัง้ มีเพียง 1 ครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งหม่อมหลวงพิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้เนื่องจาก
ติดภาระกิจ โดยสรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันี ้

1. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
พิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อก าหนดอ านาจ และ
ขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบใหม้ีความเป็นปัจจุบนัต่อสถานการณ ์ถูกตอ้งเหมาะสม และครบถว้น
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และ
กรรมการทีล่าออก 

• พิจารณาสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหรืออุสาหกรรมที่ STARK 
ด าเนินกิจการอยู่ รวมทั้งพิจารณาจากความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท 
(Board Skill Matrix) เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของ STARK เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนมุตัิแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทของ STARK  

• พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 
ความรูป้ระสบการณ ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหรืออุสาหกรรมที่ STARK ด าเนินกิจการอยู่ 
เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของ STARK และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทของ STARK  

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 
พิจารณาสรรหาและคดัเลือกกรรมการบริษัทเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ์เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิัท STARK พิจารณาแต่งตัง้ 

4. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 
พิจารณาสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความรู ้ความเชี่ยวชาญ 
ทกัษะที่เก่ียวขอ้งและประสบการณท์ี่เหมาะสมกับการปฏิบตัิหนา้ที่อนัจะเป็นประโยชนต์่อ STARK เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้ 
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5. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2564 โดยพิจารณา
จากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท รวมถึงการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และเป็นธรรม และเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ 

 
 
       ในนามของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
                        นายกศุล สงัขนนัท ์
         ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
                 บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน  

9.1      การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบรษิัท จดัใหบ้รษิัท มีระบบควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุดา้น ทัง้ดา้นการเงิน และการปฏิบตัิงาน 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และจัดใหม้ีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการปกป้องดูแลรกัษาทรพัยสิ์นของบริษัท อยู่เสมอ จัดใหม้ีการก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจอนุมตัิและความ

รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก าหนดระ เบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษร 

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการจดัการระบบควบคุมภายในที่ดี ทั้งดา้นการเงิน และการ

ปฏิบตัิงาน เพื่อสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล ดว้ย

การก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจอนุมตัิ และความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตวั 

การก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่สอบทานให้

บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผลสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

9.1.2 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน 

  คณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิัท ไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเนน้ให้

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อประสิทธิภาพสู งสุดในการ

บริหารงาน ตลอดจนการดูแลรกัษาทรพัยสิ์น การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึน้กับ

บรษิัท การจดัการดา้นการเงิน การบรหิารความเส่ียง และการก ากบัการดแูลการปฏิบตัิงาน เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผลว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัท จะสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์สามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มสูงสุดไดใ้นระยะยาว 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัท และผูบ้รหิารของบรษิัท ไดพ้ยายามส่งเสรมิและผลกัดนัใหบ้รษิัทมีการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไป

ตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของกฎหมาย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลเสียหายต่อบรษิัท 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 

3 ท่านเขา้ร่วมประชมุดว้ย คณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินระบบควบคมุภายในโดยการซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหารของ

บริษัท และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในดา้นต่างๆ 5 ดา้น ตามแนวทางของ COSO 

(The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) คือ สภาพแวดลอ้มในการควบคุม (Control 

Environment) การประเมินความเส่ียง (Risk  Assessment) กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) สารสนเทศและการ

ส่ือสาร (Information and Communication) และการติดตามผล (Monitoring) โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมตามสภาพแวดลอ้มการควบคุมที่เป็นอยู่  โดยบริษัทได้

จัดใหม้ีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการ

ติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่
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กรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และ

บุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอ ส าหรบัการควบคุมภายในหัวขอ้อื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอ 

นอกจากนี ้บริษัทไดว้่าจา้ง บริษัท พีแอนดแ์อล คอรป์อเรชั่น จ ากัด “พีแอนดแ์อล” ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อท า

การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพีแอนดแ์อลไดท้ าการตรวจสอบการบริหารงานสินทรัพยถ์าวร 

(โรงงานบางพลี), การบริหารงานทรพัยากรบุคคล, ระบบงานวงจรรายจ่าย และ ระบบงานวงจรรายได ้ซึ่งการตรวจสอบ

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบักรอบของ COSO และไดข้อ้สรุปจากการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน ว่ามีการควบคมุภายใน

ที่เพียงพอ กล่าวคือ บริษัทฯ มีการจัดท านโยบาย ระเบียบและแนวทางปฏิบตัิงาน รวมทั้ง อ านาจด าเนินการไวเ้ป็นลาย

ลักษณ์อักษรครบถว้นทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่ส  าคัญ และพนักงานไดม้ีการปฏิบัติงานไดป้ฏิบัติงานตามนโยบาย 

ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานที่บริษัทก าหนดอย่างถูกต้อง รวมทั้ง มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม  

ทัง้นี ้บรษิัทไดส้รุปรายละเอียดการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในไวใ้นแบบการประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคมุภายในดงันี ้

1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

• คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ และเชี่ยวชาญเก่ียวกับธุรกิจเป็นอย่างดี โดยมี  

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไวอ้ย่างชัดเจน อาทิ กฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร เพื่อใหก้ารปฏิบัติติหนา้ที่ของคณะกรรมการด าเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นธรรม และสอดคลอ้งตามแนวทางการก ากับดุแลกิจการที่ดี 

ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการ

บรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

• มีการก าหนดจรรยาบรรณหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทย่อย มาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชัน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจน  

มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนักงาน ทุกคนรบัทราบ เช่น รวมอยู่ใน

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรบัทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  

รวมทัง้มีการเผยแพร ่code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและบคุคลภายนอกไดร้บัทราบ 

• มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคมุภายใน

ของบรษิัททกุไตรมาส 

• มีการก าหนดบทบาทหนา้ที่ ซึ่งครอบคลมุบทบาทที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผู้

ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่

ชดัเจนและวดัผลได ้ 

• มีการก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้และ

ความสามารถที่เหมาะสม มีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
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สอดคลอ้งกับกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจของบริษัท มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายความกดดนัใน

การท างานให้กับพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร การแข่งขันทางธุรกิจ และ

สภาวการณใ์นปัจจบุนัอย่างต่อเนื่อง 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

• บริษัทสามารถปฏิบัติติตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป โดยไดร้บัการยืนยนัตามรายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมั่นใจไดว้่ารายงานทางการเงินมีตัวตนจริง

ครบถ้วนในสาระส าคัญแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัท ไดถู้กตอ้ง มีมูลค่าเหมาะสมและ

เปิดเผยขอ้มลูครบถว้นถกูตอ้ง 

• บริษัทมีการประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ

ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนัน้

อย่างเพียงพอแลว้  

• บรษิัทมีการวิเคราะหค์วามเส่ียงทกุประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึ่ง

รวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ

มาตรการท่ีบรษิัทด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทจุรติ 
 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

• บริษัทมีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติติงานที่สนับสนุนใหม้ีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดย

ครอบคลุมกระบวนการที่ส  าคัญต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนวิธีการท าธุรธรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว ขั้นตอนการอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ ดา้นการเงิน การ

จดัซือ้ และการบรหิารทั่วไป รวมถึงการแบ่งแยกหนา้ที่ใหม้ีความเหมาะสม 

• ก าหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชัน นโยบายการจัดการความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์นโยบายการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบุคลากรของ

บรษิัท อีกทัง้ยงัส่ือสารถึงคู่คา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ รบัทราบผ่าน Website ของบรษิัท 

• การมอบหมายหนา้ที่อย่างเป็นระบบใหก้บับคุลากรเพื่อความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบและคานอ านาจ

กันได ้โดยมีการแบ่งแยกอ านาจหนา้ที่ในการอนุมตัิการประมวลผลขอ้มูล การบนัทึกรายการหรือการ

บันทึกบัญชี การรับ – จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบและการดูแลทรัพยสิ์นออกจากกันโดย

เด็ดขาด มีการควบคุมภายในดา้นการเงินการบญัชี เก่ียวกบัการเก็บเงิน รกัษาเงิน การรบัจ่าย เงินฝาก

ธนาคาร เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูล

สารสนเทศไวอ้ย่างเป็นระบบ 
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)  

• บริษัทมีการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรกัษาความลับ การรกัษาความน่าเชื่อถือ และความ

พรอ้มใชข้องขอ้มลู รวมทัง้การจดัการขอ้มลูที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์ตลอดจนการก ากับ

ดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมทัง้บุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งปฏิบตัิตามระบบการรกัษา

ความปลอดภยัของขอ้มลู 

• บริษัทมีการจดัการขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูอื่น ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ระบบในการส่ือสารขอ้มลูต่าง ๆ อย่างเพียงพอและทนัท่วงที เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

• บริษัทมีช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกผ่านระบบ Email ของบริษัท และ website ของ

บริษัท เพื่อการส่ือสารที่เหมาะสม สนบัสนุนการควบคมุภายใน และใหผู้ท้ี่สนใจรบัทราบขอ้มลูข่าวสาร

ของบรษิัท รวมถึงช่องทางในการแจง้ขอ้มลูหรือเรื่องรอ้งเรียนต่าง ๆ  

• บริษัทจดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ  ภายในบริษัทสามารถแจง้

ข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่าง

ปลอดภยั 

5. การติดตามผล (Monitoring) 

• บรษิัทมีการติดตามการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการ

บรษิัทจ านวน 7 ครัง้ในปี 2564  

• บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ี่มีความรู ้และความสามารถ และ

ส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบัติหนา้ที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายใน 

• บริษัทประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแกไ้ขอย่าง

ทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกต่างจากเป้าหมาย ที่ก าหนดไวอ้ย่างมีนยัส าคญั 

• ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี

เหตุการณท์ุจริต มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง

และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั และรายงานความคืบหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องที่

เป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบรษิัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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9.1.2     หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ไดเ้ห็นชอบการแต่งตัง้ 
บรษิัท พีแอนดแ์อล คอรเ์ปอรเ์รชั่น จ ากดั ใหป้ฎิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบรษิัท ซึ่ง บรษิัท พีแอนดแ์อล คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด ไดม้อบหมายให ้นางสาวมนพทัธ ์ภูมิรตันจรินทร ์ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสายงานตรวจสอบภายใน  เป็นผูร้บัผิดชอบ
หลกัในการปฎิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบภายในของบรษิัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของ บรษิัท พีแอนดแ์อล คอรป์อเรชั่น จ ากดั และ นางสาวมนพทัธ ์
ภูมิรัตนจรินทร์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ  
และมีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจ/อุตสาหกรรม ที่มีลกัษณะเดียวกนักบับริษัท และ
เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานดา้นตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ หลักสูตรผู้ตรวจสอบอิสระ  
กลุ่มบริษัท SME (CAC SME Independent Auditor Certification) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), 
หลักสูตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชปูถมัภ ์(TFAC) และหลกัสตูรผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผู้ด  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบ
ภายในปรากฎตามเอกสารแนบ 3  
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9.2 รายการระหว่างกัน  

9.2.1 สรุปรายละเอียดความสัมพันธข์องบุคคลและนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งกับ STARK และบริษัทย่อย   

STARK และบรษิัทย่อย มีบคุคลและนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้กบั STARK และบรษิัทย่อย ส าหรบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงันี ้
 

บุคคล/นิติบุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์

1. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ N/A - นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ เป็นกรรมการของ STARK และเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ STARK รอ้ยละ 50.16 ของทนุช าระแลว้ 

2. นายประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ N/A -   บิดาของนายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ ซึ่งเป็นกรรมการของ STARK และเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ STARK รอ้ยละ 50.16 ของทนุช าระแลว้ 
3. บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากดั บริษัทโฮลดิง้ซึ่งลงทนุในบรษิัทที่ประกอบ

ธุรกิจเกี่ยวกบัการขนส่ง  

ลอจิสติกส ์

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ ซึ่งเป็นกรรมการของ STARK  

- นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ STARK ถือหุน้ในบริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทนุช าระแลว้ 

4. บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จ ากดั กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน

ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ ซึ่งเป็นกรรมการของ STARK  

- นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ STARK ถือหุน้ในบริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จ ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ 

5. บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์
จ ากดั 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัการขนส่ง  

ลอจิสติกส ์

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากัด ถือหุน้ในบริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากัด รอ้ย  100.00  ของทุนช าระแลว้ และมีผูถ้ือหุน้ใหญ่ร่วมกันกับ 

STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ)  

6. บริษัท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอรเ์วิรด์
ดิง้ จ ากดั 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัการขนส่ง 

ลอจิสติกส ์

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากัด ถือหุน้ในบริษัท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอรเ์วิรด์ดิง้ จ ากัด รอ้ยละ 99.99 ของทุนช าระแลว้ และมีผูถ้ือหุน้ใหญ่รว่มกนั

กบั STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ)  

7. บริษัท เอ็ม เอ็ม แคริเออร ์จ ากดั ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัการขนส่ง  

ลอจิสติกส ์

-     มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากดั ถือหุน้ใน บริษัท เอ็ม เอ็ม แคริเออร ์จ ากดั 

     จ ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ และมีผูถ้ือหุน้ใหญ่รว่มกนักบั STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ)  
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บุคคล/นิติบุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์

8. บริษัท เอ็ม เอ็ม แคทเทอริ่ง 
จ ากดั 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัการบริการดา้น

อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นที่อ่ืน 

-     มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากัด ถือหุ้นในบริษัท เอ็ม เอ็ม แคทเทอริ่ง จ ากัด รอ้ยละ 99.99 ของทุนช าระแลว้ และมีผู้ถือหุน้ใหญ่ร่วมกัน 

กบั STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ)  

9. บริษัท เอ็ม เอ็ม แอล  
ทรานสปอรต์ จ ากดั 

การขนส่งสินคา้อื่นๆทางถนนซึ่งมิไดจ้ดั

ประเภทไวใ้นที่อ่ืน 

-     มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากดั ถือหุน้ใน บริษัท เอ็ม เอ็ม แคริเออร ์จ ากดั 

     จ ากดั รอ้ยละ 99.98 ของทนุช าระแลว้ และมีผูถ้ือหุน้ใหญ่รว่มกนักบั STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ) 

10. บริษัท คอนเนคชั่น เลทด ์
เซอรว์ิส จ ากดั 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินคา้

วิศวกรรมส าหรบัอตุสาหกรรม เช่น ท่อ

เหล็กส าหรบัขนส่งน า้มนั ลอ้เหล็กส าหรบั

จดัเก็บสายไฟฟ้า  

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ และนายชนินทร ์เย็นสดุใจ ซึ่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ  

     STARK  

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากดั ซึ่งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่รว่มกนักบั STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ) ถือหุน้ในบริษัท คอนเนคชั่น เลทด ์เซอรว์ิส  

     จ ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้  

11. บริษัท อินดสัเทรียล คอน
สตรคัชั่น แอนด ์เมนแทนแนนซ ์
เซอรว์ิสเซส จ ากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นวิศวกรรม

และการก่อสรา้ง   

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่ร่วมกันกับ STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคุณ) ถือหุน้ในบริษัท อินดสัเทรียล คอนสตรคัชั่น 

แอนด ์เมนแทนแนนซ ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 73.91 ของทนุช าระแลว้ 

12. บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์
เนชนัแนล จ ากดั 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขวด

พลาสติก 

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จ ากัด ซึ่งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่ร่วมกนักับ STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคุณ) ถือหุน้ในบริษัท ที.ซี.เค. อินเตอรเ์นชนัแนล 

จ ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ 

13. บริษัท ซุปเปอรแ์พค พลาสติก 
จ ากดั 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกทกุชดุ 

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จ ากัด ซึ่งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่ร่วมกันกับ STARK (นายวนรชัต ์ตั้งคารวคุณ) ถือหุน้ในบริษัท ซุปเปอรแ์พค พลาสติก 

จ ากดั รอ้ยละ 99.99.ของทนุช าระแลว้ 

14. บริษัท ทีโอเอ เพน้ท ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑส์ีและสารเคลือบผวิส าหรบัทา

อาคารและผลติภณัฑป์ระเภทอ่ืนๆ  

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ ซึ่งเป็นกรรมการของ STARK 

- นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ STARK ถือหุน้ในบริษัท ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

     รอ้ยละ 9.00 ของทนุช าระแลว้ 
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บุคคล/นิติบุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์

15. บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั  

ประกอบธุรกิจขายส่งเครื่องจกัรและ

อปุกรณเ์พ่ือใชใ้นงานอตุสาหกรรม 

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 

 - บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ STARK (นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ) ถือหุ้นในบริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง 

เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั รอ้ยละ 60.00 ของทนุช าระแลว้ 

16. บริษัท ไรท้ ์ทนัเน็ลลิ่ง จ ากดั 
 

ประกอบธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง - มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายทรงภพ พลจนัทร ์ซึ่งเป็นกรรมการของ STARK 

17. บริษัท คิวบิท เอ็นเตอรไ์พรส ์
จ ากดั 

การขายส่งเครื่องจกัรและอปุกรณอ่ื์นๆซึ่ง

มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นที่อ่ืน 

- กรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 
-  นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการของ STARK ถือหุน้ในบริษัท คิวบิท เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั รอ้ยละ 49 .90 ของทนุช าระแลว้ 

18. บริษัท วี.เอ.ซี คอนซลัติง้ จ ากดั การขนส่งและขนถา่ยสินคา้ รวมถึงคน

โดยสาร  

- กรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 
- นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการของ STARK ถือหุน้ในบริษัท วี.เอ.ซี คอนซลัติง้ จ ากดั รอ้ยละ 0.01 ของทนุช าระแลว้ 

19. บริษัท รกัษาความปลอดภยั สค
วอด จ ากดั 

กิจกรรมการรกัษาความปลอดภยัส่วน

บคุคล 

- กรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 
 

20. บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 

การขายส่งเครื่องจกัรและอปุกรณเ์พ่ือใช้

ในงานอตุสาหกรรม 

- กรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 
- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ STARK (นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ) ถือหุ้นในบริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง  

เอ็นจเินียริ่ง จ ากดั รอ้ยละ 60.00 ของทนุช าระแลว้ 

21. บริษัท ไทย เอ็นคอม จ ากดั กิจกรรมการจดัการสิ่งอ านวยความ

สะดวกดา้นคอมพิวเตอร ์

-  กรรมการร่วมกันกับ STARK 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายชนินทร ์เย็นสุดใจ นายกุศล สังขนันท ์กรรมการ และนายประกรณ ์เมฆจ าเริญ ซึ่งเป็น   
 กรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 

22. บริษัท สตารค์ ดิจิตอล จ ากดั กิจกรรมการบริหารจดัการและ

ประมวลผลขอ้มลู  

- กรรมการรว่มกนักบั STARK 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายชนินทร ์เย็นสดุใจ กรรมการ และนายประกรณ ์เมฆจ าเริญ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศซึ่ง
เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 

23. บริษัท บีเวฟ จ ากดั ประกอบธุรกิจใหค้ าปรกึษาดา้น 

การบริหารจดัการอ่ืน ๆ  

- บริษัท บี เวฟ จ ากดั ถือหุน้ในบริษัท เอดีเอส โลจิสติคส ์จ ากดั รอ้ยละ 49.00 ของทนุช าระแลว้ 
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บุคคล/นิติบุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์

24. เอ็ม เอ็ม เอเชีย ลิมิเต็ด จดัตัง้ตามกฎหมายเขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน

ประกอบธุรกิจขนส่ง 

- กรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึ่งกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK 

25. Phelps International Co., 
Ltd. 

Provide services relating to business 

management, cousultancy services 

and research service. 

- กรรมการร่วมกันกับ STARK 3 ท่าน  ได้แก่  นายชนินทร์ เย็นสุดใจ  นายชินวัฒน์ อัศวโภคี  และนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ  
ซึ่งเป็นกรรมการของ STARK 
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9.2.2  สรุปรายละเอียดรายการระหวา่งกันของบุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้งกบั STARK 
9.2.2.1 บริษัท ทมีเอ โฮลดิง้ จ ากัด (“TAH”) 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
งวดปีสิน้สุด  

31 ธันวาคม 2563 
งวดปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2564 
TAH ได้ออกตั๋ วสัญญาใช้เ งิน 1 ฉบับ 
วงเงิน 63.37 ลบ. เพื่อกู้ยืมเงินกับ ADS 
โดยมีก าหนดการช าระคืนเม่ือทวงถาม 

• เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
• ดอกเบีย้รับ 
• ดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 
 

43.37 
2.66 

252.67 

 
 
 

35.37 
2.33 

254.99 

ร ายกา รดั งกล่ า ว เ ป็ นกา ร ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุใน
การขยายธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียน มี
การก าหนดอตัราดอกเบีย้เท่ากับ รอ้ยละ 
5.50 –  6.25 ต่ อ ปี  อ้า ง อิ งตาม MLR 
ธนาคารกสิกรไทย(มหาชน) 

 

9.2.2.2 บริษัท ทมีเอ โฮลดิง้ 3 จ ากัด (“TAH3”) 
ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

เงินกูร้ะยะสัน้ 

• ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

 
- 

 
1.18 

บริษัทฯ ไดร้บัความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ
เงินทุนหมุนเวียน มีการก าหนดอัตรา
ดอกเบีย้เท่ากบั รอ้ยละ 5.50 – 6.25 ต่อปี 
อ้างอิงตาม MLR ธนาคารกสิกรไทย
(มหาชน) 

 

9.2.2.3 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากัด (“MML”) 
ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

รายได้จากการที่บริษัทฯ ได้มีการให้บริการ
เช่ารถรบัส่งส่วนตวั และการเช่าพืน้ที่ส  าหรบั
จอดรถขนสินคา้ 

• รายไดส้  าหรบังวด 

• ลกูหนีอ่ื้นคงคา้ง 

 
 
 

23.50 
15.87 

 
 
 

13.00 
13.08 

รายการดังกล่าวเป็นการใหเ้ช่าทรพัยส์ิน 
ตามปกติ ของธุ รกิจ  ADS ซึ่ ง มีอัต รา
เทียบเคียงเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับ
รายอื่น 

รายได้จากการให้เช่าพื ้นที่  ณ อ.บางพลี        
จ.สมทุรปราการ จ านวนพืน้ที่เช่าทัง้หมด 540 

ตร.ม. เพ่ือเป็นคลงัส าหรบัเก็บสินคา้ 

• รายไดอ่ื้นส าหรบังวด 

• ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 

 
 
 

1.20 
0.30 

 
 
 

1.22 
0.63 

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จ ากัด เช่า
พืน้ที่จาก PDITL ก าหนดค่าเช่าเดือนละ 
100,000 บ าท  คิ ด เ ป็ นอัต ร าค่ า เ ช่ า
ประมาณ 185 บาทต่อตร.ม. โดยมีวิธีการ
ก าหนดค่าเช่าอา้งอิงราคาค่าเช่าพืน้ที่ใน
บริเวณใกลเ้คียงและเงื่อนไขในสญัญาที่
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริการขนส่ง แรงงาน และค่าเช่าอุปกรณ์  
ส าหรบัด าเนินการในบริษัทฯ 

• ค่าบริการส าหรบังวด 

• เจา้หนีก้ารคา้ 

 
 

140.24 
1.90 

 
 

4.28 
0.65 

บริษัทฯ ไดใ้ชบ้ริการขนส่ง แรงงาน และ
ค่าเช่าอุปกรณ์ มีการคิดค่าบริการใน
อัตราที่ เทียบเคียงได้กับการให้บริการ
ลูกค้ารายอ่ืนของ MM และเงื่อนไขใน
สญัญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

บริการขนส่งวัตถุดิบหลักในการน ามาผลิต
สินคา้ ซึ่ง บริษัทดงักล่าวไดมี้การคิดค่าขนส่ง
และแรงงาน รวมถึงมีการออกคค่าใชจ้่ายที่
เกี่ยวขอ้งกบัการน าเขา้สินคา้ 

• ค่าบริการส าหรบังวด 

• เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 

 
 
 
 

89.85 
18.62 

 
 
 
 

69.28 
26.17 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าเขา้
สินคา้ MM จะคิดตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จริ งและ เงื่ อน ไข ในสัญญาที่ เ ป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ 

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากดั (“MML”) มี
เงินใหกู้้ยืมแก่ ADS โดยการออกตั๋วสัญญา
ใช้เงิน 1 ฉบับ รวมวงเงินกู้เท่ากับ 25 ล้าน
บาท ก าหนดช าระคืนเม่ือ ทวงถาม 
[ณ 31 ธันวาคม 64 บริษัทฯได้ช าระเรียบร้อย
แล้ว] 

• เงินกูย้ืมระยะสัน้ 

• ดอกเบีย้จ่าย 

 

 
 
 
 
 
 

25.00 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

0.58 

ร ายกา รดั งกล่ า ว เ ป็นการ รับความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุใน
การขยายธุรกิจและเงินทนุหมนุเวียน โดย
มีการก าหนดอัตราดอกเบีย้เท่ากับ รอ้ย
ละ 5.25 ต่อปี อา้งอิงจากตน้ทุนการกูย้ืม
ของผู้ให้กู้  ณ วันที่ ให้กู้ยืม บวกอัตรา
ดอกเบีย้ส่วนเพิ่มประมาณรอ้ยละ 1.00 
ต่อปี 

บริษัทฯ ได้มีการให้เงินกู้ยืมแก่ MM โดย

การออกตั๋วสัญญาใช้เงินโดยมีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม 

• เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

 
 
 

161.88 
4.84 
12.94 

 
 
 

243.88 
8.55 
21.49 

ร ายกา รดั งกล่ า ว เ ป็ นกา ร ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนชั่ วคราวแก่ MM โดยก าหนด
อตัราดอกเบีย้เท่ากับรอ้ยละ 1.65 – 5.25 
ต่อปี อ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินของ 
เงินใหกู้ย้ืม 

 

9.2.2.3 บริษัท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอรเ์วิรด์ดิง้ จ ากัด (“MMF”) 
ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริการขนส่ง แรงงาน และค่าเช่าอุปกรณ์  
ส าหรบัด าเนินการในบริษัทฯ 

• ค่าบริการส าหรบังวด 

• เจา้หนีก้ารคา้ 

 
 

23.93 
0.00 

 
 

42.60 
- 

บริษัทฯ ไดใ้ชบ้ริการขนส่ง แรงงาน และ
ค่าเช่าอุปกรณ์ มีการคิดค่าบริการใน
อัตราที่ เทียบเคียงได้กับการให้บริการ
ลูกค้ารายอ่ืนของ MMF และเงื่อนไขใน
สญัญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริการขนส่งวัตถุดิบหลักในการน ามาผลิต
สินคา้ ซึ่ง บริษัทดงักล่าวไดมี้การคิดค่าขนส่ง
และแรงงาน รวมถึงมีการออกคค่าใชจ้่ายที่
เกี่ยวขอ้งกบัการน าเขา้สินคา้ 

• ค่าบริการส าหรบังวด 

• เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 
 
 
 

23.75 
1.17 

 
 
 
 

43.27 
3.71 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าเขา้
สินคา้ MMF จะคิดตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จริ งและ เงื่ อน ไข ในสัญญาที่ เ ป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ 

บริษัทฯ ไดมี้การใหเ้งินกูย้ืมแก่ MMF โดยการ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินโดยมีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม 

• เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 
 

24.74 
1.21 
2.49 

 
 
 

24.74 
1.61 
4.10 

ร ายกา รดั งกล่ า ว เ ป็ นกา ร ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนชั่วคราวแก่ MMF โดยก าหนด
อัตราดอกเบีย้เท่ากับรอ้ยละ 6.50 ต่อปี 
อา้งอิงจากตน้ทุนทางการเงินของ เงินให้
กูย้ืม 

 

9.2.2.4 บริษัท เอ็มเอ็ม แคริเออร ์จ ากัด (“MMC”) 
ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริการใหบ้ริการเกี่ยวกบัการซ่อมรถ 

• รายไดส้  าหรบังวด 

• ลกูหนีก้ารคา้ 

 
0.83 
0.12 

 
0.77 
0.06 

รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติ
ของ ADS โดยมีการคิดค่าบริการในอตัรา
ที่เทียบเคียงได้กับการให้บริการเจ้าหนี ้
รายอ่ืนของ MMC และเงื่อนไขในสญัญา
ที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

บริษัทดังกล่าวได้มีการคิดค่าขนส่งและ
แรงงาน ส าหรับการด าเนินงานปกติของ
บริษัทฯ 
• ค่าบริการส าหรบังวด 

• เจา้หนีก้ารคา้ 

 
 

1.34 
0.29 

 
 

2.20 
0.52 

บริษัทฯ ไดใ้ชบ้ริการขนส่งและแรงงานกบั 
MMC โดยมีราคาและเง่ือนไขในสญัญาที่
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

9.2.2.5 บริษัท เอ็มเอ็ม แคทเทอร่ิง จ ากัด (“MMCA”) 
ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริการใหบ้ริการเกี่ยวกบัการซ่อมอปุกรณ ์

• รายไดส้  าหรบังวด 

• ลกูหนีก้ารคา้ 

 
0.13 
0.01 

 
0.04 
0.03 

รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติ
ของ ADS โดยมีการคิดค่าบริการในอตัรา
ที่เทียบเคียงได้กับการให้บริการเจ้าหนี ้
ร าย อ่ืนของ  MMCA และ เงื่ อน ไข ใน
สญัญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริษัทดงักล่าวไดมี้การซือ้ผลิตภัณฑ ์ส าหรบั
ฆ่าเชือ้โรค 

• ค่าบริการส าหรบังวด 

• เจา้หนีก้ารคา้ 

 
 

0.03 
0.00 

 
 

0.06 
0.00 

บริษัทฯ ไดซ้ือ้ผลิตภัณฑก์ับ MMCA โดย
มีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่ เป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ 

 

9.2.2.6 บริษัท คอนเนคชั่น เลทด ์เซอรว์ิส จ ากัด (“CLS”) 
ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริการใหบ้ริการเกี่ยวกบัการซ่อมอปุกรณ ์

• รายไดส้  าหรบังวด 

• ลกูหนีก้ารคา้ 

 
0.77 
0.73 

 
0.82 
0.81 

รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติ
ของ ADS โดยมีการคิดค่าบริการในอตัรา
ที่เทียบเคียงได้กับการให้บริการเจ้าหนี ้
รายอ่ืนของ CLS และเงื่อนไขในสญัญาที่
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

บริษัทดงักล่าวไดมี้การคิดค่าเช่าพืน้ที่ออฟฟิศ 

• ค่าบริการส าหรบังวด 

• เจา้หนีก้ารคา้ 

 
2.80 
0.07 

 
2.30 
0.24 

บริษัทฯ ไดใ้ชพ้ืน้ที่สิงหนคร สงขลา ราคา
ดงักล่าวไดเ้ปรียบเทียบกับพืน้ที่ดา้นขา้ง
แล้วกับ CLS โดยมีราคาและเงื่อนไขใน
สญัญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 
9.2.2.7 บริษัท อินดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น แอนดเ์มนแทนแนนซ ์เซอรว์ิสเซส จ ากัด )มหาชน(  (“ICS”) 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริษัทฯไดข้ายสายไฟฟ้าใหก้บับริษัทดงักล่าว 
เพื่อใช้ในการติดตั้งแผงโซล่าร์บนหลังคา 
(Solar rooftop) 

• รายไดส้  าหรบังวด 

• ลกูหนีก้ารคา้ 

 
 
 

4.61 
6.35 

 
 
 

2.09 
8.51 

รายการดงักล่าวเป็นการขายสินคา้ซึ่งเป็น
ธุรกิจปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคา
ด้วยวิ ธีต้นทุนบวกด้วยอัตราก าไรที่
เหมาะสมและเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป 

บริษัทฯไดใ้หบ้ริการเช่าพืน้ที่เพื่อเป็นอาคาร
โรงงาน และอาคารส านักงาน ณ อ.นิคม
พัฒนา จ.ระยอง ซึ่งเป็นบริเวณโรงงานของ 
PDTIL รวมพืน้ที่เช่าทั้งหมด 16,029 ตร.ม. 
โดยแบ่งเป็นที่ดินพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง 3,009 
ตร.ม. และที่ดินเปล่า 13,020 ตร.ม. 

• รายไดอ่ื้น 

• ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 

 
 
 
 
 
 

2.64 
4.96 

 
 
 
 
 
 

2.64 
8.18 

รายการดงักล่าวเป็นการใหเ้ช่าสินทรพัย์ 
ก าหนดค่าเช่า 220,000 บาทต่อเดือน 
อา้งอิงจากตน้ทุนค่าก่อสรา้งอาคาร โดย
พื ้นที่ดังกล่าวเป็นพื ้นที่ส่วนที่  PDITL 
ไม่ได้ใช้ประกอบธุรกิจหรือเก็บสินค้า
คงเหลือ 
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ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริษัทซื ้อแผงโซล่าร์จากบริษัทดังกล่าว 
ส าหรบัท า Solar rooftop โดยมีวตัถุประสงค์
ในการขยายก าลังการผลิตสายไฟฟ้าเพิ่ม
มากขึน้ 

• ค่าบริการส าหรบังวด 

• เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 

 
 
 
 

54.28 
1.56 

 
 
 
 

6.29 
1.57 

ร ายกา รดั งกล่ า ว เ ป็นกา รลงทุน ใน
ทรพัยส์ินเพื่อใชใ้นการด าเนินการขยาย
ก าลังการผลิตสายไฟ  ทั้งนี ้ โครงการ
ลงทุนในทรพัยส์ินดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่ง
ของการลดต้นทุนการด าเนินการของ
กิจการ ซึ่งท าใหต้น้ทุนของกิจการ ในการ
ผลิตและการด าเนินงานลดลง โดยราคา
ซือ้แผงโซล่ารเ์ป็นราคาที่เทียบเคียงไดก้บั
ผูจ้  าหน่ายรายอื่น 

บริษัทฯ ไดมี้การให้เงินกู้ยืมแก่ ICS โดยการ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินโดยมีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม 

• เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

 
 
 

22.30 
0.16 
0.26 

 
 
 

16.30 
1.20 
1.46 

ร ายกา รดั งกล่ า ว เ ป็ นกา ร ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุใน
การขยายธุรกิจและเงินทนุหมนุเวียน โดย
มีการก าหนดอตัราดอกเบีย้เท่ากับ 5.00-
6.10% ต่อปี อ้างอิงจากต้นทุนการกู้ยืม
ของ TCI ณ วนัที่ใหกู้ย้ืม 

 
9.2.2.8 บริษัท ท.ีซี.เค อินเตอรเ์นชันแนล จ ากัด (“TCKI”) 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริษัทฯไดข้ายสายไฟฟ้าและเทปพันสายไฟ
ใหก้บับริษัทดงักล่าว 

• รายไดส้  าหรบังวด 

• ลกูหนีก้ารคา้ 

 
 

0.27 
0.07 

 
 

0.09 
- 

รายการดงักล่าวเป็นการขายสินคา้ซึ่งเป็น
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการคิดราคา
ด้วยวิ ธีต้นทุนบวกด้วยอัตราก าไรที่
เหมาะสมและเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป 

บริษัทฯได้ขายตลับสายไฟให้กับบริษัท
ดงักล่าว 

• รายไดอ่ื้น 

• ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 

 
 

0.03 
- 

 
 
- 

0.04 

รายการดงักล่าวเป็นการขายสินคา้ซึ่งเป็น
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการคิดราคา
ด้วยวิ ธีต้นทุนบวกด้วยอัตราก าไรที่
เหมาะสมและเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป 

บริษัทฯซื ้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากทาง 
TCKI 
• ค่าซือ้สินคา้ 

• เจา้หนีก้ารคา้ 

• เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 

 
 

0.24 
0.16 
0.00 

 
 

0.18 
- 

0.03 

บริษัทฯ  ได้ซื ้อสิ นค้าจากทาง  TCKI 
ค่าใชจ้่ายมีอตัราที่เทียบเคียงไดก้บัลกูคา้
รายอ่ืนของ TCKI และเงื่อนไขในสญัญา
ที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

บริษัทฯ ไดมี้การใหเ้งินกูย้ืมแก่ TCKI โดยการ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินโดยมีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม 

• เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 

 
 
 
- 

 
 
 

72.00 

ร ายกา รดั งกล่ า ว เ ป็ นกา ร ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุใน
การขยายธุรกิจและเงินทนุหมนุเวียน โดย
มีการก าหนดอตัราดอกเบีย้เท่ากบัรอ้ยละ 



 แบบ 56-1 One report 2564 

150  

 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

- 
- 

1.56 
1.14 

4.72 ต่อปี อา้งอิงจากตน้ทนุการกูย้ืมของ 
TCI ณ วนัที่ใหกู้ย้ืม 

บริษัทฯ มีเงินกูย้ืมจาก TCKI [เดิมPRO] โดย
การออกตั๋วสญัญาใชเ้งิน 1 ฉบบั รวมวงเงินกู้
เท่ากับ 3 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือทวง
ถาม 

• เงินกูย้ืมระยะสัน้ 

• ดอกเบีย้จ่าย 

• ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

 
 
 
 

3.00 
1.84 
0.06 

 
 
 
 
- 

0.08 
- 

บริษัทฯ ไดร้บัความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ
เงินทุนหมุนเวียน มีการก าหนดอัตรา
ดอกเบีย้เท่ากบั รอ้ยละ 4.72 ต่อปี อา้งอิง
ตาม MLR ธนาคารกสิกรไทย(มหาชน) 

 

9.2.2.9 บริษัท ซุปเปอรแ์พค พลาสติก จ ากัด (“SPP”) 
ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริษัทฯได้ขายสายไฟฟ้าและตลับสายไฟ
ใหก้บับริษัทดงักล่าว 

• รายไดส้  าหรบังวด 

• รายไดอ่ื้น 

 
 

0.02 
0.01 

 
 
- 
- 

รายการดงักล่าวเป็นการขายสินคา้ซึ่งเป็น
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการคิดราคา
ด้วยวิ ธีต้นทุนบวกด้วยอัตราก าไรที่
เหมาะสมและเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป 

บริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมเงินจาก SPP โดยการ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินโดยมีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม [ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท
ฯได้ช าระรายการดังกล่าวแล้ว] 

• ดอกเบีย้จ่าย 

 
 
 
 

0.69 

 
 
 
 
- 

บริษัทฯ ไดร้บัความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ
เงินทุนหมุนเวียน มีการก าหนดอัตรา
ดอกเบีย้เท่ากบั รอ้ยละ 4.72 ต่อปี อา้งอิง
ตาม MLR ธนาคารกสิกรไทย(มหาชน) 

 

9.2.2.10 บริษัท ทโีอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“TOA”) 
ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริษัทฯไดเ้ช่าพืน้ที่และรบับริการดา้นระบบ
เครือข่าย 

• ค่าใชจ้่าย 

• เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 

 
 

0.48 
0.06 

 
 

0.48 
0.06 

รายการดังกล่าวมีความจ า เป็นและ
สมเหตุสมผล โดยเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจของ PDITL ซึ่งการเช่าพืน้ที่และการ
รบับริการดงักล่าว มีการคิดราคาเท่ากับ 
40,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงไดก้ับ
อตัราค่าบริการตามราคาตลาดทั่วไป 

บริษัทฯไดซ้ือ้สีทาภายนอกอาคารจาก TOA 

• ค่าใชจ้่าย 

• เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 

 
2.19 
0.51 

 
2.41 
0.12 

บริษั ท ฯ  ได้ซื ้อสิ นค้าจากทาง  TOA 
ค่าใชจ้่ายมีอตัราที่เทียบเคียงไดก้บัลกูคา้
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ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

รายอ่ืนของ TOA และเงื่อนไขในสญัญาที่
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 
9.2.2.11 บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (“APDE”) 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ที่ 

• รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 

• ลกูหนีก้ารคา้ 

 
1.46 
0.75 

 
1.46 
1.37 

รายการดงักล่าวเป็นการใหเ้ช่าสินทรพัย์ 
ก าหนดค่าเช่า 120,000 บาทต่อเดือน ซึ่ง
เทียบเคียงไดก้บัอตัราค่าบริการตามราคา
ตลาดทั่วไป 

บริษัทฯไดจ้า้งงานพิเศษส าหรบัลกูคา้ 

• ค่าใชจ้่าย 

 
0.08 

 
- 

รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติ  
โดย APDE ใหบ้ริการจา้งงานพิเศษตาม
ใบเสนอราคา ซึ่งรายการดงักล่าวไดมี้การ
เปรียบเทียบราคาอย่างเหมาะสม ทั้งนี ้
งานดงักล่าวไดจ้บไป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 

 
9.2.2.12 บริษัท ไร้ท ์ทันเน็ลลิ่ง จ ากัด (“RIGHT”) 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริษัทฯ ได้ขายสินค้าประเภทสายเคเบิ ้ล
ไฟฟ้า (Cable wire) ใหก้บับริษัทดงักล่าว 

• รายไดจ้ากการขาย 

 
 

1.04 

 
 
- 

รายการดงักล่าวเป็นการขายสินคา้ซึ่งเป็น
ธุรกิจปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคา
ด้วยวิ ธีต้นทุนบวกด้วยอัตราก า ไรที่
เหมาะสมและเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป 

 
9.2.2.13 บริษัท ว.ีเอ.ซี คอนซัลติง้ จ ากัด (“VAC”) 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริษัทฯ ได้ขายสินค้าประเภทสายเคเบิ ้ล
ไฟฟ้า (Cable wire) ใหก้บับริษัทดงักล่าว 

• รายไดจ้ากการขาย 

 
 
- 

 
 

0.20 

รายการดงักล่าวเป็นการขายสินคา้ซึ่งเป็น
ธุรกิจปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคา
ด้วยวิ ธีต้นทุนบวกด้วยอัตราก า ไรที่
เหมาะสมและเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป 

 



 แบบ 56-1 One report 2564 

152  

 

9.2.2.14 บริษัท บี เวฟ จ ากัด (“BWAVE”) 
ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริษัทฯ ใหกู้ย้ืมเงินเพื่อใชส้  าหรบัค่าก่อสรา้ง
ใหก้บั ADS 

• เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 

 
 

5.70 

 
 

5.70 

เป็นการกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบีย้  ซึ่งฝ่าย
บริหารก าลังอยู่ในช่วงพิจารณาคืนเงิน
ดงักล่าว 

 
9.2.2.15 เอ็ม เอ็ม เอเชีย ลิมิเต็ด (“MMA”) 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริษัทฯ ใช้บริการ MMA ให้เป็นตัวแทนใน
กา รติ ด ต่ อพนั ก ง านต่ า ง ช าติ ที่ เ ข้า มา
ปฏิบตัิงานกบัทาง ADS 

• ค่าบริการ 

• เจา้หนีก้ารคา้ 

 
 
 

24.66 
43.14 

 
 
 

11.69 
30.31 

รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติ  
โดย MMA จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก 
ADS ตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 

 
9.2.2.16 บริษัท เฟ้ลปส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (“PPI”) 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริษัทฯ ได้ขายสินค้าประเภทสายเคเบิ้ล
ไฟฟ้า (Cable wire) ให้กับบริษัทดังกล่าว 

• รายไดจ้ากการขาย 

• ลกูหนีก้ารคา้ 

 
 
- 
- 

 
 

0.59 
0.15 

รายการดงักล่าวเป็นการขายสินคา้ซึ่งเป็น
ธุรกิจปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคา
ด้วยวิ ธีต้นทุนบวกด้วยอัตราก า ไรที่
เหมาะสมและเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป 

 
9.2.2.17 นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ (“นายวนรัชต”์) 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2563 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2564 

บริษัทฯ ไดกู้้ยืมเงินระยะสั้นจากนายวนรชัต์ 
โดยการออกตั๋วสัญญาใชเ้งิน 2 ฉบับ วงเงิน
รวม 10.00 ลา้นบาท และ 24 ลา้นบาท 

• เงินกูย้ืมระยะสัน้ 

• ดอกเบีย้จ่าย 

• ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

• เงินกูใ้หกู้ย้ืมกรรมการ 

 
 
 

34.00 
0.06 
1.31 

- 

 
 
 

10.00 
1.80 
- 

0.90 

รายการดงักล่าวเกิดจากเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
ซึ่งเป็นการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน
เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ก าหนดอตัรา
ดอกเบีย้ เท่ากบั รอ้ยละ 5.60 ซึ่งอา้งอิง
จากตน้ทนุทางการเงินของผูใ้หกู้ ้ 
 
เกิดจากการรวมกิจการท าใหมี้ยอดคา้ง 
0.90 ลา้นบาท แต่ ณ 23 มีนาคม 2565 
รายการนีไ้ดร้บัช าระเรียบรอ้ยแลว้ 
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9.2.3  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ระหว่าง STARK และบริษัทย่อย กับบริษัทหรือบุคคลที่มีอาจมีความขดัแยง้ที่ส  าคัญ 

คือ รายไดจ้ากการขายสินคา้และวตัถดุิบ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ท่ี รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหกู้ย้ืม ตน้ทนุขายจากการซือ้

วัตถุดิบส าคัญ ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและสินคา้ และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากการกู้ยืม เป็นตน้ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการระหว่างกันดงักล่าวตามตารางขา้งตน้ และใหค้วามเห็นว่า รายการระหว่าง

กันเหล่านีม้ีราคาและเงื่อนไขการท ารายการที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสุดของ STARK และ

บรษิัทย่อย  

9.2.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทนุในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในอนาคต STARK จึงจดั

ใหม้ีการก าหนดประเภทรายการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบ

และเปิดเผยรายการดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็น

ปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึน้มาก่อน และเป็นรายการที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจหลักของ  STARK และ/หรือ เป็น

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมกาตรวจสอบจะพิจารณาความจ าเป็น ความ

สมเหตสุมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ STARK 

ในกรณีที่มีรายการระหว่างที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลักของ  

STARK และอาจเป็นรายการท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์STARK จะด าเนินการใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ไดม้ีการพิจารณาในเบือ้งตน้ก่อนที่จะมีการอนุมตัิเพื่อเขา้ท ารายการ STARK จะจัดใหม้ีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อดูแลใหร้ายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบาย

การก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ STARK จะไดใ้หผู้เ้ชี่ยวชาญอิสระ หรือผูส้อบบัญชี

ของ STARK เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปรายงานต่อคณะกรรมการของ STARK หรือ

ผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม  

9.2.5 แนวโน้มหรือนโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

STARK คาดว่าในอนาคต STARK อาจจะยงัคงมีการท ารายการระหว่างกนักบับรษิัทและ/หรือบคุคลที่อาจมีความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านีเ้ป็นรายการที่เกิดตามความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ  

STARK ซึ่งแนวโนม้ของการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. รายการธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายสายไฟฟ้า และวตัถดุิบส าคญั  ตน้ทุนการซือ้ส่วนประกอบและ
วัตถุดิบส าคัญในการผลิตและจัดเก็บสายไฟฟ้า รายการเหล่านีเ้ป็นไปตามธุรกิจปกติของ  STARK และบริษัทย่อย และ 
มีราคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการคา้ตลาด โดยคาดว่ารายการเหล่านีจ้ะยังคงเกิดขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการขนส่งวัตถุดิบและสินคา้ รายการเหล่านี ้
เป็นไปตามลักษณะสนบัสนุนธุรกิจปกติของ STARK และมีราคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการคา้
ตลาด STARK คาดว่ารายการเหล่านีจ้ะยงัคงเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง 

3. รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ม่เกิน 3 ปี ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพืน้ท่ี การใหเ้ช่าอาคาร เป็นตน้ โดยคาด
ว่ารายการประเภทนีอ้าจเกิดขึน้ในอนาคตตามความจ าเป็น 

4. รายการเก่ียวกับทรพัยสิ์นหรือบริการ ไดแ้ก่ การซือ้หรือขายสินทรพัย ์โดยคาดว่ารายการประเภทนีอ้าจ
เกิดขึน้ในอนาคตตามความจ าเป็น 

5. รายการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน  

▪ รายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน: STARK และบริษัทย่อยจะไม่ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน
กับผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือกรรมการ หรือ บริษัทที่เก่ียวขอ้ง แต่ในกรณีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม  (ถา้มี) 
STARK จะใหค้วามช่วยเหลือตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยจะพิจารณาอตัราดอกเบีย้ในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว และคิดอตัราดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมตามความเส่ียงของผูกู้ ้ในอตัราที่เหมาะสม 

▪ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน:  STARK และบริษัทย่อยอาจมีการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือกรรมการ หรือบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน หรือเงินทนุ
ในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของวงเงินกูย้ืม
และอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสม 
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บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
Stark Corporation Public Company Limited 

   
 

งบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564  
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

156  
 

  ส่วนที ่3 

 งบการเงนิ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(“STARK”) และบรษิัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ STARK ซึ่งจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย  
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและอยู่บนหลักการประมาณการ  
อย่างสมเหตุสมผลในการจัดท างบการเงิน รวมทั้งไดม้ีการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนี ้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและ  
ใหค้วามเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่เป็นอิสระ 

คณะกรรมการ STARK ไดจ้ดัใหม้ีการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและด ารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเหมาะสม เพื่ อให้มั่ นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน  
แสดงขอ้มลูตามขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ทนัเวลา และเพียงพอที่จะด ารงไวซ้ึ่งทรพัยสิ์น ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการทจุรติหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั 

 คณะกรรมการ STARK ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพื่อท าหนา้ที่ก ากับ
ดูแลสอบทานความถูกตอ้ง ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณาการ
เปิดเผยขอ้มูลรายงานระหว่างกัน โดยมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี แบบ 56-1 One report ฉบบันีแ้ลว้ 

คณะกรรมการ STARK มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบและการควบคมุภายในของบรษิัท สามารถสรา้งความ
เชื่อมั่นไดว้่า งบการเงินรวมของ STARK และบรษิัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ STARK ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีแลว้ 

 

-นายชนนิทร์ เย็นสดุใจ- -นายประกรณ์ เมฆจ าเริญ- 

นายชนินทร ์เย็นสดุใจ นายประกรณ ์เมฆจ าเรญิ 

ประธานกรรมการ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
 

ความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                       
(“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)                            
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและ                            
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั สตาร์ค 
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้
เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 และขอ้ 4 กลุ่มบริษทัไดป้รับมูลค่ายติุธรรมใหม่
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาและการปันส่วนมูลค่ายติุธรรมของรายการ ณ วนัซ้ือ
กิจการตามรายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์ของผูป้ระเมินราคาอิสระ และขอ้มูลท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บ
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการ ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง 
“การรวมธุรกิจ” ดงันั้น งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุง
ใหม่ เพื่อใหส้ะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ 
วนัท่ีซ้ือกิจการ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั  ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 
การแสดงมูลค่าของค่าความนิยม 
กลุ่มบริษทับนัทึกค่าความนิยมจ านวน 5,424 ลา้นบาท 
จากการซ้ือธุรกิจ ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากใน
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงการ
ก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ี
เหมาะสม ซ่ึงการประเมินการทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าความนิยม
ท่ีแสดงอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ดงันั้น เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือการแสดงมูลคา่
ของค่าความนิยมว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน                          
ทางการเงินหรือไม่ 
ทั้ งน้ี  นโยบายการบัญชีส าหรับค่าความนิยมและ
รายละเอียดค่าความนิยมได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.10 และขอ้ 1.2 ตามล าดบั 

 
วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
• ท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
• ประเมินการออกแบบและการน าไปปฏิบติัของการควบคุมภายใน 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้การดอ้ยค่าของค่าความนิยม  
• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่า ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ี
ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 
โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินมูลค่าของขา้พเจ้า วิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของสมมติฐานส าคญัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ โดยการเปรียบเทียบ
ขอ้สมมติดงักล่าวกับแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอก เพ่ือประเมิน
การใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ี
คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดโดยการ
วิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอ่ืน ๆ กับบริษัทอ่ืนท่ี
เปรียบเทียบกนัได ้ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนของสินทรัพยต์ามแบบจ าลองทางการเงิน 

- ตรวจสอบการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น 
ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู ้สอบบญัชี 

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและ
ขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อ เท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัฝ่ายบริหารหรือผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อด าเนินการ
แกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหาร  
มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ือง 
ต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู ่ด ้วยความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระด ับสูงแต่ไม่ได ้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่
ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ี
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ไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความ
เส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความ
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญั ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้สังเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึงวนัที่
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
บริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

ขา้พเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว้  และประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ 
รวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้  
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ขา้พเจ ้าไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการก าก ับดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมาก
ท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็น
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเว้นแต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ี
จะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 

 
 นนัทวฒัน์  ส ารวญหนัต ์
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 
วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
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หมายเหตุ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 1,029,477,632     1,156,029,841     45,589,581          5,963,842            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5.5 - 58,455,000          - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 15,570,816,707   6,041,752,618     44,979,678          66,611,127          

ตน้ทุนการใหบ้ริการรอการรับรู้ 7 3,950,948            7,409,303            - -

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 357,819,925        208,919,925        398,000,000        -

สินคา้คงเหลือ 9 10,486,814,191   8,618,003,042     - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 2,159,135            385,041              2,159,135            385,041              

เงินฝากสถาบนัการเงินหมุนเวียนท่ีติดภาระค ้าประกนั 19 161,296,500        143,019,900        - -

สินทรัพยอ์นุพนัธ์หมุนเวียน 38.1 94,992,032          - - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 254,310,090        96,942,683          4,751,015            5,282,284            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 27,961,637,160   16,330,917,353   495,479,409        78,242,294          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 40.2 62,094,222          2,087,433            - -

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 61,749,457          63,674,672          - -

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 12 - - 14,729,353,313   13,223,784,363   

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 35,369,191          43,369,191          - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 232,176,058        237,366,532        - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 4,413,317,372     4,417,115,977     1,434,000            -

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 737,624,513        745,289,281        - -

คา่ลิขสิทธ์ิ 17 664,756              743,011              - -

คา่ความนิยม 1.2 5,423,877,445     5,423,877,445     - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 29 35,849,199          40,474,506          32,486,765          37,517,341          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 18 1,328,283            8,151,813            - -

เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 20,824,857          17,375,625          - -

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ไม่หมุนเวียน 38.2 126,391,954        - - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 29,202,705          27,782,867          9,031,311            1,981,071            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,180,470,012   11,027,308,353   14,772,305,389   13,263,282,775   

รวมสินทรัพย์ 39,142,107,172   27,358,225,706   15,267,784,798   13,341,525,069   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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หมายเหตุ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 19 3,443,799,837       7,107,236,102       - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20 17,092,542,801     10,247,599,633     143,241,533        74,334,671          

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 24 1,429,887,381       986,842,813          8,978,847            15,000,000          

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 26 74,977,652            74,392,668           - -

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 - 28,000,000           - 247,807,041        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 10,000,000            34,000,000           - -

เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 23 576,577,812          592,164,634          207,433,368        224,000,000        

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 27 281,540,925          70,000,000           - -

หน้ีสินอนุพนัธ์หมุนเวียน 38.3 - 191,276,022          - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 617,687,504          279,169,539          - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21,227,786            38,490,229           3,277,778            86,419                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 23,548,241,698     19,649,171,640     362,931,526        561,228,131        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 5,833,899,984       2,999,318,641       - 8,978,847            

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 5,695,649             5,695,649             635,000,000        1,000,000,000     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 26 118,821,157          159,201,492          - -

เงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืน 27 286,150,402          305,000,000          - -

หุน้กู้ 28 2,221,658,630       - 2,221,658,630     -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 341,549,062          358,605,815          - -

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 30 176,959,332          178,958,437          2,129,299            383,095              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 17,877,038            26,453,232           - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 9,002,611,254       4,033,233,266       2,858,787,929     1,009,361,942     

รวมหนีสิ้น 32,550,852,952     23,682,404,906     3,221,719,455     1,570,590,073     

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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หมายเหตุ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 32

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 15,875,206,607 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 15,875,206,607     15,875,206,607     15,875,206,607   15,875,206,607   

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 11,906,404,956 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 11,906,404,956     11,906,404,956     11,906,404,956   11,906,404,956   

ส่วนปรับปรุงทุนจากการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (10,542,176,725)    (10,542,176,725)    - -

1,364,228,231       1,364,228,231       11,906,404,956   11,906,404,956   

ส่วนเกินทุนอ่ืน

ส่วนต ่าจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (640,275,734)         (640,275,734)        - -

ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน

การถือหุน้ในบริษทัย่อย 147,077,460          147,077,460          - -

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย - - 5,065,084            5,065,084            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,633,248,230       2,847,212,725       134,595,303        (140,535,044)       

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 335,785                (97,639,453)          - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,504,613,972       3,620,603,229       12,046,065,343   11,770,934,996   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 86,640,248            55,217,571           - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,591,254,220       3,675,820,800       12,046,065,343   11,770,934,996   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 39,142,107,172     27,358,225,706     15,267,784,798   13,341,525,069   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 25,217,296,445      15,070,707,641   - -

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,828,876,265        1,744,508,615     - -

รายไดค้า่เช่า 47,485,047            42,820,954          - -

เงินปันผลรับ - - 285,010,000        -

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ - 645,332,362        10,844                154,368              

รายไดอ่ื้น 13,795,824            40,609,338          133,200,000        22,200,000          

รวมรายได้ 33 27,107,453,581      17,543,978,910   418,220,844        22,354,368          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 20,194,413,221      12,545,530,353   - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,471,604,994        1,401,153,034     - -

ตน้ทุนการใหเ้ช่า 34,273,202            28,505,343          - -

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 547,338,663          427,344,146        - -

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 581,646,826          438,245,359        62,177,897          35,951,214          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 414,558,672          - - -

(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (412,660,008)         146,660,660        - -

รวมค่าใช้จ่าย 34 22,831,175,570      14,987,438,895   62,177,897          35,951,214          

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 4,276,278,011        2,556,540,015     356,042,947        (13,596,846)         

รายไดท้างการเงิน 22,186,585            19,035,922          24,969,865          720,944              

ตน้ทุนทางการเงิน 943,061,538          660,071,762        99,815,117          77,489,910          

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (173,908,448)         (14,764,831)         - -

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (50,215)                 1,479,036            - -

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,529,261,291        1,931,748,042     281,197,695        (90,365,812)         

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 29 734,272,759          400,904,949        5,237,931            (37,517,341)         

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 2,794,988,532        1,530,843,093     275,959,764        (52,848,471)         

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 30 3,691,750              3,908,834            (1,036,771)          -

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจจะถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (738,350)                (781,767)             207,354              -

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 97,975,238            (97,639,453)         - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,895,917,170        1,436,330,707     275,130,347        (52,848,471)         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,783,109,341        1,520,760,149     275,959,764        (52,848,471)         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 11,879,191            10,082,944          - -

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 2,794,988,532        1,530,843,093     275,959,764        (52,848,471)         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,884,010,743        1,426,225,248     275,130,347        (52,848,471)         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 11,906,427            10,105,459          - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,895,917,170        1,436,330,707     275,130,347        (52,848,471)         

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 35

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.2337                   0.1277                0.0232                (0.0044)               

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 11,906,404,956      11,906,404,956   11,906,404,956   11,906,404,956   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท
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ก าไรสะสม

ส่วนต า่จาก ส่วนเกินจาก ผลต่างของ

ส่วนปรับปรุง การรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยน รวม รวม

ทุนที่ออก ส่วนต า่มูลค่า ทุนจากการซ้ือ ภายใต้การควบคุม สัดส่วนการถือหุ้น ยงัไม่ได้ จากการแปลงค่า ส่วนของ ส่วนได้เสียที่ ส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามญั ธุรกิจแบบย้อนกลับ เดียวกัน ในบริษทัย่อย จัดสรร งบการเงนิ บริษทัใหญ่ ไม่มอี านาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 14,049,557,847     (1,711,142,794)      (10,542,176,725)      (640,275,734)          147,077,460             891,337,927        - 2,194,377,981        45,112,112            2,239,490,093         

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ปรับลดมูลคา่หุน้ 32 (2,143,152,891)     1,711,142,794       - - - 432,010,097        - - - -

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น (2,143,152,891)     1,711,142,794       - - - 432,010,097        - - - -

ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี

ก าไรสุทธิส าหรับปี - ตามท่ีปรับปรุงใหม่ - - - - - 1,520,760,149     - 1,520,760,149        10,082,944            1,530,843,093         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - - - 3,104,552            (97,639,453)         (94,534,901)           22,515                   (94,512,386)            

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - - - 1,523,864,701     (97,639,453)         1,426,225,248        10,105,459            1,436,330,707         

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 11,906,404,956     - (10,542,176,725)      (640,275,734)          147,077,460             2,847,212,725     (97,639,453)         3,620,603,229        55,217,571            3,675,820,800         

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 - ตามที่รายงานไว้เดิม 11,906,404,956     - (10,542,176,725)      (640,275,734)          147,077,460             2,935,112,816     (97,639,453)         3,708,503,320        55,217,571            3,763,720,891         

ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 4 - - - - - (87,900,091)         - (87,900,091)           - (87,900,091)            
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 - ตามที่ปรับปรุงใหม่ 11,906,404,956     - (10,542,176,725)      (640,275,734)          147,077,460             2,847,212,725     (97,639,453)         3,620,603,229        55,217,571            3,675,820,800         

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย - - - - - - - - 19,516,250            19,516,250             

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - - - - - 19,516,250            19,516,250             

ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี

ก าไรสุทธิส าหรับปี - - - - - 2,783,109,341     - 2,783,109,341        11,879,191            2,794,988,532         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - - - 2,926,164            97,975,238           100,901,402          27,236                   100,928,638           

รวมก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - - - 2,786,035,505     97,975,238           2,884,010,743        11,906,427            2,895,917,170         

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 11,906,404,956     - (10,542,176,725)      (640,275,734)          147,077,460             5,633,248,230     335,785               6,504,613,972        86,640,248            6,591,254,220         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนเกินทุนอ่ืน

ส่วนของบริษทัใหญ่

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม
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ทุนทีอ่อกและ ส่วนต า่ รวม

ช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนส ารอง
หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที ่1 มกราคม 2563 14,049,557,847       (1,711,142,794)       5,065,084                (519,696,670)           11,823,783,467        
รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ปรับลดมลูค่าหุ้น 32 (2,143,152,891)        1,711,142,794        - 432,010,097             -

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น (2,143,152,891)        1,711,142,794        - 432,010,097             -

ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ขาดทุนสุทธิส าหรับปี - - - (52,848,471)             (52,848,471)              

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - (52,848,471)             (52,848,471)              
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 11,906,404,956       - 5,065,084                (140,535,044)           11,770,934,996        

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที ่1 มกราคม 2564 11,906,404,956       - 5,065,084                (140,535,044)           11,770,934,996        
ก าไรสุทธิส าหรับปี - - - 275,959,764             275,959,764             
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี - - - (829,417)                   (829,417)                    

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 275,130,347             275,130,347             
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 11,906,404,956       - 5,065,084                134,595,303             12,046,065,343        

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,529,261,291     1,931,748,042     281,197,695        (90,365,812)            

ปรับปรุงดว้ย:

คา่เส่ือมราคา 14, 15, 16 423,132,597 355,344,466 - -

คา่ลิขสิทธ์ิตดัจ าหน่าย 17 173,204              243,437              - -

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 7,017,314            7,407,010            - -

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,347,995            11,381,985          - -

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,450,593)          (1,542,647)          - -

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 50,215                (1,479,036)          - -

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (173,908,448)       (14,764,831)         - -

ขาดทุนจากสินคา้เคล่ือนไหวชา้ (โอนกลบั) 9 27,533,317          (426,956)             - -

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึน 981,178,090        (253,650,048)       - -

(ก าไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึน (412,660,008)       146,660,660        - -

เงินปันผลรับจากบริษทัย่อย - - (285,010,000)       -

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 19,078,997          28,119,813          709,433              383,095                 

ดอกเบ้ียรับ (22,186,585)         (19,035,922)         (24,969,865)         (720,944)                

ดอกเบ้ียจ่าย 943,061,538        660,071,762        99,815,117          77,489,910             

5,321,628,924     2,850,077,735     71,742,380          (13,213,751)            

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 58,455,000          (58,455,000)         - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (7,877,779,140)    (1,790,605,324)    (691,338)             (55,198,471)            

ตน้ทุนการใหบ้ริการรอการรับรู้ 3,458,355            (183,705)             - -

สินคา้คงเหลือ -1,621,371,922 (2,202,939,782)    - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (1,774,094)          1,536,575            (1,774,094)          1,536,575               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (157,367,407)       15,459,302          531,269              (3,765,579)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,419,838)          (6,404,961)          (7,050,240)          (1,921,071)             

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,352,858,023     5,100,046,101     6,171,747            (9,395,694)             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (17,262,443)         11,938,765          3,191,359            (309,952)                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (8,576,194)          3,732,230            - -

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 50,849,264          3,924,201,936     72,121,083          (82,267,943)            

เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (18,600,367)         (12,620,210)         - -

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 7,485,549            10,286,435          23,316,019          720,944                 

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (852,806,704)       (670,576,934)       (35,445,372)         (17,975,918)            

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (412,408,483)       (247,735,890)       - -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1,225,480,741)    3,003,555,337     59,991,730          (99,522,917)            

งบกระแสเงนิสด 

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย 1.2 -     (6,526,233,400) (1,505,568,950)    (409,100)                

เงินสดรับจากการซ้ือบริษทัย่อย 1.2 -         246,284,356 - -

เงินปันผลรับจากบริษทัย่อย - - 285,010,000        -

เงินฝากธนาคารหมุนเวียนท่ีใหเ้ป็นหลกัประกนัหนงัสือค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน)          (60,006,789)           62,966,636 - -

เงินฝากธนาคารท่ีใหเ้ป็นหลกัประกนัหนงัสือค ้าประกนัลดลง -           73,783,200 - -

เงินสดรับเงินจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.3 - - 1,667,000,000     -

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.3        (148,900,000) (92,089,200)         (2,065,000,000)    -

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.3 8,000,000            51,290,000          - -

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.3 -          (31,290,000) - -

เงินสดรับจากการขายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ - 949,403              - -

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,875,000            2,500,000            - -

เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับการซ้ือสินทรัพยถ์าวร (6,378,452)          (124,665,225)       - -

เงินสดจ่ายคา่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5.2 (175,281,452)       (195,114,686)       - -

เงินสดจ่ายคา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2 (14,700)               (190,017)             - -

เงินสดจ่ายคา่ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (25,314,611)         - - -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (406,021,004)       (6,531,808,933)    (1,618,558,950)    (409,100)                

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจากบริษทัย่อย 19,516,250          - - -

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.4 7,920,164,623     6,576,416,921     - -

เงินสดจ่ายช าระเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.4 (11,753,021,043)  (3,939,856,082)    - -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.4 - 10,000,000          - -

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.4 (24,000,000)         (480,205,160)       - -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.4 - 429,023,992        18,000,000          71,000,000             

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.4 (28,000,000)         (401,023,992)       (265,807,041)       (70,000,000)            

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 5.4 415,000,000        216,000,000        55,000,000          94,000,000             

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 5.4 (428,164,634)       (445,835,366)       (70,000,000)         -

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.4 - - (365,000,000)       -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.4 4,576,596,695     1,969,109,000     - -

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.4 (1,520,244,370)    (628,917,686)       (15,000,000)         (15,000,000)            

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืน 5.4 197,000,000        215,000,000        - -

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืน 5.4 - (185,000,000)       - -

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 5.4 2,241,000,000     - 2,241,000,000     -

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า 5.4 (54,932,260)         (61,857,953)         - -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 1,560,915,261     3,272,853,674     1,598,192,959     80,000,000             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (70,586,484)         (255,399,922)       39,625,739          (19,932,017)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,156,029,841     1,431,141,561     5,963,842            25,895,859             

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินงวด (55,965,725)         (19,711,798)         - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5.1 1,029,477,632     1,156,029,841     45,589,581          5,963,842               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท
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บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. การด าเนินงานและข้อมูลท่ัวไปของบริษัทและบริษัทย่อย 
1.1  การด าเนินงานและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2533 และไดแ้ปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชนจ ากัด เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2547 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 518/5 
อาคารมณียา ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร บริษทัด าเนิน
ธุรกิจเป็นบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 1.3) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณวนรัชต์ ตั้ งคารวคุณ  
โดยถือหุน้ร้อยละ 50.16 และ ร้อยละ 56.68 ตามล าดบั ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดตั้ งบริษัท บริหาร
สินทรัพย ์สตาร์ค จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 25 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นหุน้สามญัจ านวน 250,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีมติอนุมติัการยื่นขอจดทะเบียน
เป็นศูนยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center) และศูนยบ์ริหารเงิน (Treasury 
Center) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยอยูใ่นระหว่างการด าเนินการดงักล่าว 

1.2 การซ้ือกิจการในปี 2563 
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดล้งทุนในหุ้นของ PD CABLE (SG) PTE. 
LTD. (“PD Cable”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายสิงคโปร์และด าเนินธุรกิจเป็นบริษทั
ท่ีถือหุ้นในบริษทัอ่ืน โดยการซ้ือหุ้นสามัญจ านวน 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้น
สามญัทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว เป็นจ านวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าจ านวน 
313,899 บาท 
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เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัให ้PD Cable 
ซ้ือหุ้นของ Thinh Phat Cables Joint Stock (“TPC”) และ Dong Viet Non-Ferrous Metal and 
Plastic Joint Stock Company (“DVN”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามและด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล และอุตสาหกรรมอโลหะ 
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุน้สามญัทั้งหมดของทั้ง 2 บริษทั ทั้งน้ี PD Cable ไดช้ าระค่าตอบแทน
การซ้ือหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดจ านวน 198.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าจ านวน 
6,485.23 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ท่ีได้มาท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ  
ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บรายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2564 จากผูป้ระเมิน
ราคาอิสระดงักล่าวแลว้ กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัและรับรู้รายการการรวมธุรกิจคร้ังน้ี ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้
และมูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภท
ท่ีส าคญั ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 

       หน่วย : บาท 
 Thinh Phat Cables 

Joint Stock Company 

 Dong Viet Non-
Ferrous Metal and 
Plastic Joint Stock 

Company 

 รายการระหว่างกัน  ยอดรวม 

 (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 176,271,220  42,360,264  -  218,631,484 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 662,397,487  228,246,527  (116,652,191)  773,991,823 
สินคา้คงเหลือ 981,150,062  475,643,297  -  1,456,793,359 
เงินฝากสถาบนัการเงินหมุนเวียนท่ีติดภาระ 

ค ้าประกนั 
 

121,063,200 
  

137,232,600 
  

- 
  

258,295,800 
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 998,468  -  -  998,468 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 814,533,208  469,259,882  -  1,283,793,090 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 438,032,348  232,541,007  -  670,573,355 
ค่าลิขสิทธ์ิ 1,049,477  -  -  1,049,477 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอ่ืน 100,868,460  1,157,614  -  102,026,074 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 7,764,829  -  -  7,764,829 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจาก

สถาบนัการเงิน 
 

(1,239,921,392) 
  

(682,146,121) 
  

- 
  
(1,922,067,513) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (575,239,525)  (143,914,384)  116,652,191  (602,501,718) 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
 

- 
  

(41,465,640) 
  

- 
  

(41,465,640) 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายใน 1 ปี 
 

(15,429,788) 
  

(110,447) 
  

- 
  

(15,540,235) 
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       หน่วย : บาท 
 Thinh Phat Cables 

Joint Stock Company 

 Dong Viet Non-
Ferrous Metal and 
Plastic Joint Stock 

Company 

 รายการระหว่างกัน  ยอดรวม 

 (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (5,975,033)  (234,986)  -  (6,210,019) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,508,494)  (3,894,512)  -  (8,403,006) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  (13,226,469)  -  (13,226,469) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (46,785,007)  (2,151,596)  -  (48,936,603) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์

พนกังาน 
 

(10,795,625) 
  

- 
  

- 
  

(10,795,625) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (98,415,296)  (23,051,228)  -  (121,466,524) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (811,688)  -  -  (811,688) 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได ้       1,982,492,719 
หกั ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ       (6,485,233,200) 
ค่าความนิยม       4,502,740,481 

กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณารายการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการ
รวมธุรกิจคร้ังน้ี และบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ
จากการรวมธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ค่าความนิยม” เป็นจ านวนเงิน 4,502.74 ลา้นบาท โดย
พิจารณาจากข้อมูลในรายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์ลงวันท่ี 26 เมษายน 2564 ของ 
ผูป้ระเมินราคาอิสระ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บภายในหน่ึงปีนับจากวนัท่ีมีการรวม
ธุรกิจ กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัส าหรับประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีได้รับเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่
 ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
ดงันั้นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จึงไดมี้การปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแลว้ 
(ดูหมายเหตุขอ้ 4) 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 ของบริษทัมีมติอนุมติั
ให้บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเขา้ลงทุนในบริษทั ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึง
ประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลขนาดเล็ก โดยผ่านการซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วน 
ร้อยละ 100 ของ บริษทั เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลด้ิง 2 จ ากัด ซ่ึงด าเนินธุรกิจเป็นบริษทัท่ีถือหุ้นใน
บริษทัอ่ืน บริษทัไดช้ าระค่าตอบแทนการซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้เป็นเงินสดจ านวน 41 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 โดยบริษทัมีอ านาจควบคุมบริษทั เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลด้ิง 2 จ ากดั และ
บริษทั ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป  
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ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ี 
ซ้ือธุรกิจ ซ่ึงกลุ่มบริษทัได้รับรายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2564  
จากผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวแลว้ กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัและรับรู้รายการการรวมธุรกิจคร้ังน้ี 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงขอ้มูลของส่ิงตอบแทน
ทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสิน 
ท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีส าคญั ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 

บริษทั เอน็ เอม็ เอน็ โฮลด้ิง 2 จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

 หน่วย : บาท 
 (ปรับปรุงใหม่) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,652,872 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 213,513,997 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 86,830,725 
สินคา้คงเหลือ 1,373,918,009 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 11,633,189 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 525,020,092 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 4,493 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (1,015,602,195) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (26,158,890) 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (153,342,000) 
เงินกูยื้มระยะส้ันอ่ืนและจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (504,205,160) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (3,083,620) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (95,312) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (488,757,266) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (5,776,567) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (28,221,087) 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได ้ 13,331,280 
หกั ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ (41,000,200) 
ค่าความนิยม 27,668,920 

  



   

 

 177 
 

กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณารายการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการ
รวมธุรกิจคร้ังน้ี และบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ
จากการรวมธุรกิจดังกล่าวไว้ในบัญชี “ค่าความนิยม” เป็นจ านวนเงิน 27.67 ล้านบาท                           
โดยพิจารณาจากข้อมูลในรายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์ลงวันท่ี 26 เมษายน 2564                     
ของผูป้ระเมินราคาอิสระ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บภายในหน่ึงปีนับจากวนัท่ีมีการ
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัส าหรับประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ี
ซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่  
ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
ดงันั้นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จึงไดมี้การปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแลว้ 
(ดูหมายเหตุขอ้ 4) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมจ านวนทั้งส้ิน 5,423.88 ลา้นบาท 
ซ่ึงเกิดจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าวในระหว่างปี 2563 เป็นจ านวน 4,530.41 ลา้นบาท และการซ้ือ
บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ในปี 2558 เป็นจ านวน 893.47 ลา้นบาท 

1.3 การด าเนินงานและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
บริษทัมีบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (รวมกันเรียก “กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัต่อไปน้ี 

 2564   2563 
 สัดส่วนการถือหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น 
 ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษัทย่อยทางตรง    
บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ ์อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 99.28  99.28 
บริษทั พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั 49.00  49.00 
บริษทั อดิสร สงขลา จ ากดั 99.99  99.99 
บริษทั ไทย เอน็คอม จ ากดั 65.00  - 
    

บริษัทย่อยทางอ้อม    
บริษทั เอดีเอส โลจีสติคส์ จ ากดั(1) 51.00  51.00 
บริษทั อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชนัแนล จ ากดั(2) 99.97  99.97 
บริษทั อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั(2) 99.97  99.97 
บริษทั อดิสรสงขลา โพรเฟสซนันอล จ ากดั(2) 99.97  99.97 
PD Cable (SG) PTE. LTD.(3) 100.00  100.00 
Thinh Phat Cables Joint Stock Company (4) 100.00  100.00 
Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic Joint Stock Company (4) 100.00  100.00 
บริษทั เอน็ เอม็ เอน็ โฮลดิ้ง 2 จ ากดั(5) 100.00  100.00 
บริษทั ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(6) 100.00  100.00 
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 2564   2563 
 สัดส่วนการถือหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น 
 ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษัทร่วมทางอ้อม 
บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด จ ากดั(7) 22.31  22.31 

(1) หุ้นของบริษทั เอดีเอส โลจีสติคส์ จ ากดั ถือโดยบริษทั อดิสร สงขลา จ ากดั ร้อยละ 51.00  

(2) หุ้นของบริษทั อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชนัแนล จ ากดั บริษทั อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั และบริษทั อดิสรสงขลา โพรเฟสซันนอล 
จ ากดั ถือโดยบริษทั อดิสร สงขลา จ ากดั ร้อยละ 99.97 

(3)  หุ้นของ PD Cable (SG) PTE. LTD. ถือโดยบริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ ์อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ร้อยละ 100 

(4) หุ้นของ Thinh Phat Cables Joint Stock Company และ  Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic Joint Stock Company           
ถือโดย PD Cable (SG) PTE. LTD. ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 100 ตามล าดบั 

(5) หุ้นของ บริษทั เอน็ เอม็ เอน็ โฮลด้ิง 2 จ ากดั ถือโดยบริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ ์อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ร้อยละ 99.99 
บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั อดิสร สงขลา จ ากดั ร้อยละ 0.01 

(6) หุ้นของ บริษทั ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ถือโดยบริษทั เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิ้ง 2 จ ากัด ร้อยละ 99.99 บริษทั สตาร์ค  
คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ ์อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดัร้อยละ 0.01 

(7) หุ้นของบริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด จ ากดั ถือโดยบริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั และบริษทั พีดีทีแอล                
เทรดด้ิง จ ากดั ร้อยละ 20 และร้อยละ 5 ตามล าดบั 

การประกอบธุรกิจของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม สรุปไดด้งัน้ี 

1.3.1 บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั เป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้ง  
ในประเทศไทย และประกอบธุรกิจผลิต จ าหน่ายและให้บริการทดสอบสายไฟฟ้า 
ท่ีท าจากลวดทองแดงและอะลูมิเนียม เพื่อใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า การส่ือสาร
โทรคมนาคม และใชเ้ป็นวสัดุก่อสร้าง โดยมีสถานประกอบการ ดงัน้ี 

ส านกังานใหญ่  :  159 หมู่ 10 ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ  

ส านกังานสาขาท่ี 1 :  518/5 อาคารมณียา ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 

ส านกังานสาขาท่ี 2 :  9/9 หมู่ 4 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 

1.3.2 บริษทั พีดีทีแอล เทรดด้ิง จ ากัด เป็นบริษทัจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศไทย และ
ประกอบธุรกิจหลกัในการจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์ทางด้านพลงังานและการส่ือสาร และ
จ าหน่ายวสัดุอ่ืน โดยมีส านักงานตั้ งอยู่ท่ี 518/5 อาคารมณียา ชั้น 16 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  
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1.3.3 บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั เป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย และประกอบ
ธุรกิจหลกัในการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล การให้เช่าสินทรัพย ์การรับจา้งขนส่ง
และใหบ้ริการปรึกษาเก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม โดยมีสถานประกอบการ ดงัน้ี 
ส านกังานใหญ่  :  39/15 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสงขลา 
ส านกังานสาขาท่ี 1 :  555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 
ส านกังานสาขาท่ี 2 :  141/2 หมู่ 2 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 
ส านกังานสาขาท่ี 3 :  174/1 หมู่ 5 ต าบลปากน ้า อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 

1.3.4 บริษทั ไทย เอ็นคอม จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย มีส านกังาน
ตั้งอยูท่ี่ 518/5 อาคารมณียา ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนักรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจหลักการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.3.5 บริษัท เอดีเอส โลจีสติคส์  จ ากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศไทย  
และมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยประกอบธุรกิจหลักให้บริการเช่าคลังสินค้า  
และมีส านักงานตั้งอยู่ท่ี 39/15 หมู่ท่ี 10 ซอย 29 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง 
อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 

1.3.6 บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชันแนล จ ากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งใน
ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ลา้นบาท โดยประกอบธุรกิจหลกัให้เช่าและ
ด าเนินการเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นของตนเองหรือเช่าจากผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ท่ีอยู่อาศยั 
มีส านกังานตั้งอยู ่ที ่ 39/15 หมู ่ที่ 10 ซอย 29 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง 
อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั
ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจ 

1.3.7 บริษทั อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย มีทุน 
จดทะเบียนจ านวน 1 ลา้นบาท โดยประกอบธุรกิจหลกัให้เช่าและด าเนินการเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่าจากผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ท่ีอยู่อาศัย มีส านักงาน  
ตั้งอยู่ท่ี 39/15 หมู่ท่ี 10 ซอย 29 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา  
จงัหวดัสงขลา ในระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนิน
ธุรกิจ  
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1.3.8 บริษทั อดิสรสงขลา โพรเฟสซนันอล จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย 
มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ล้านบาท โดยประกอบธุรกิจหลักให้เช่าและด าเนินการ
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ี เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู ้อ่ืนท่ีไม่ใช่ท่ีอยู่อาศัย  
มีส านกังานตั้งอยู ่ที ่ 39/15 หมู ่ที่ 10 ซอย 29 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง 
อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั
ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจ 

1.3.9 PD Cable (SG) PTE. LTD. เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็น
บริษทัท่ีถือหุ้นในบริษทัอ่ืน ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
มีส านกังานตั้งอยูท่ี่ 1 Raffles Place #28-02 One Raffles Place Singapore (048616) 

1.3.10 Thinh Phat Cables Joint Stock Company เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งตามกฎหมาย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 
560 ลา้นดองเวียดนามโดยมีธุรกิจหลกั คือ ผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้า 
มีส านักงานตั้งอยู่ท่ี 144เอ ถนนโฮ ฮอก แลม อนั แลค วอร์ด เขตบิน ทนั เมืองโฮจิมินห์ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

1.3.11 Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic Joint Stock Company เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งตามกฎหมายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 ดว้ย 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 250 ลา้นดองเวียดนาม และประกอบธุรกิจหลกัในการน าเขา้และ
แปรรูปทองแดงและอลูมิเนียมเพื่อสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้า โดยมีส านกังานตั้งอยู่ท่ี 
35 ถนนเลขท่ี 10 อนั ลอง ดง วอร์ด เขต 2 เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

1.3.12 บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลด้ิง 2 จ ากัด เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศไทย  
โดยเป็นบริษทัท่ีถือหุ้นในบริษทัอ่ืน มีส านกังานตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอ
กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

1.3.13 บริษทั ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย 
และประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลขนาดเล็ก มีส านักงาน
ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 4 ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 
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1.3.14 บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด จ ากัด เป็นบริษทัจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย และ
ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการรีดสายลวดทองแดง โดยมีส านกังานตั้งอยูท่ี่ 518/5 
อาคารมณียา ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และ 
มีโรงงานของบริษทัตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 22/2 หมู่ 5 ถนนเทพารักษ์ กม. 11.5 ต าบลบางพลี
ใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.4 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัได้
ขยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความ
คืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับ
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งสม ่าเสมอ 

2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงิน 
2.1  บริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ
ตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมาย
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.3 งบการเงินของบริษัทได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 เร่ือง “การน าเสนองบ
การเงิน” ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเ ร่ิมในหรือหลัง 
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง “ก าหนด
รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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2.4  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย โดยได้ตัดรายการค้าและ 
ยอดคงเหลือระหว่างกัน ออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ นโยบายการบญัชีส าหรับบริษทัย่อย 
ไดเ้ปล่ียนแปลงเพื่อใชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกนักบับริษทัใหญ่ในการจดัท างบการเงินรวม 
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม 

2.5 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.6  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงาน และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับรอบบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยามของ
ความมีสาระส าคญั และขอ้ก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ไดเ้พิ่มขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ชัว่คราวส าหรับการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยกิจการตอ้งถือปฏิบติั
ตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ได้  
ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 
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สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง 
ไดแ้ก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใช ้การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว สืบเน่ืองมาจากการปฏิรูปอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยไดเ้พิ่มขอ้ผ่อนปรนส าหรับการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ท่ีเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ีย
อา้งอิง รวมทั้งขอ้ยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง
โดยเฉพาะเป็นการชัว่คราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตาม TFRS 7 

 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบการเงินของบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ท่ีมีต่องบการเงินของบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

3.1 การรวมธุรกิจ 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั 
ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการ
เพื่อให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม                  
กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือ
กิจการคือ วนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและ
การระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใช้ดุลยพินิจเขา้มา
เก่ียวขอ้ง  
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ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้                     
ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่า
ยติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

ในกรณีท่ีมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุได้               
ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นก าไรจากการซ้ือ
ธุรกิจในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในปีท่ีเกิดขึ้น 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทั              
ก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั 
ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น  

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระ
ผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง
น่าเช่ือถือ 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนได้เสียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทั
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถ                  
ในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั        
งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ี                        
การควบคุมส้ินสุดลง 

การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียการ
ควบคุมจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ 

บริษทัร่วม 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  
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ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบัญชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคา
ทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัจะถูกบนัทึก
ในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากทุกประเภทกับ
สถาบนัการเงินท่ีมีก าหนดจ่ายคืนในระยะเวลา 3 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัจากวนัท่ีไดม้า ทั้งน้ีไม่
รวมเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 

3.3 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนเป็นเงินฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลาครบก าหนดเกินกว่า  
3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนและไม่ติดภาระค ้าประกนั แสดงในราคาทุนตดัจ าหน่าย 

3.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงตามมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายหักค่าเผ่ือผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (หมายเหตุขอ้ 3.21) 

3.5 สินคา้คงเหลือ 
ส าหรับธุรกิจผลิต จ าหน่ายและใหบ้ริการทดสอบสายไฟฟ้าท่ีท าจากลวดทองแดงและอะลูมิเนียม 

สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนในการ
ผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงาน 

วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิต           
เม่ือมีการเบิกใช ้

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจหักดว้ยประมาณการตน้ทุน                
ในการผลิตสินคา้นั้นให้เสร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าของสินคา้คงเหลือจะตั้งขึ้นส าหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั เคล่ือนไหวช้าหรือ               
เส่ือมคุณภาพ (ถา้มี) 

  



   

 

 186 
 

3.6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกใน 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกใน  
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ 

3.8 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นหรือทั้งสอง
อย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคา
ทุน หลงัจากนั้นบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนหักดว้ยมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร  20  ปี 
โกดงั  20  ปี 
สิทธิการเช่า  5  ปี 

ค่าเ ส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงานและไม่ มีการคิดค่า เ ส่ือมราคา
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน 

บริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยใ์นก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

การโอนเปล่ียนประเภทจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดินและอาคารท่ีมีไวใ้ชง้าน 
ใชมู้ลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านและจะวดัมูลค่าตามนโยบายบญัชีของ
ท่ีดินและอาคาร  
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3.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ส าหรับธุรกิจผลิต จ าหน่ายและใหบ้ริการทดสอบสายไฟฟ้า
ท่ีท าจากลวดทองแดงและอะลูมิเนียม ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  13 - 16  ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  13 - 28  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  10 - 24  ปี 
ยานพาหนะ เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  5  ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์จะ
ถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.10 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้เป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินรวม 
การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1     
ภายหลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี โดยไม่ค  านึงถึงว่า
จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ 

ค่าความนิยมปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษทัแต่ละหน่วยท่ีคาดว่า
จะไดรั้บประโยชน์จากการควบรวมธุรกิจ 

3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 3 - 5 ปี 

ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนอ่ืนจะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
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3.12 ผลประโยชน์พนกังาน 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 
บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ                     
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน                 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดรายการ 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานประกอบดว้ยผลประโยชน์ท่ี
พนักงานได้สิทธิรับเงินชดเชย   เม่ือเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานและ
นโยบายการจา้งงานของบริษทั และผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน ท่ีพนกังานทุกคนท่ีมี
อายกุารจา้งงานเกินกวา่ 5 ปีถึง 35 ปี  มีสิทธิไดรั้บตามขอ้ก าหนดในนโยบายการจา้งงาน 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานน้ีค านวณจากวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณไว้ (The Projected Unit Credit 
Method) เพื่อค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 
โดยค านวณบนพื้นฐานของขอ้สมมติฐานทางหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงรวมถึงประมาณการ
เงินเดือนพนักงาน อตัราการลาออก อตัราการขึ้นเงินเดือน อตัราการตาย อตัราคิดลด อายุงานและ
ปัจจยัอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงานใน  
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของผลประโยชน์พนักงาน
หลงัออกจากงานรับรู้เขา้ก าไรสะสมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปีท่ีเกิดขึ้นทั้งจ านวน 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

3.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชใ้นการน าเสนองบการเงิน 
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัและเป็นสกุล
เงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั  
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รายการและยอดคงเหลือ 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ณ วนันั้น 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดการรับและจ่ายช าระและ                  
การแปลงค่า รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กลุ่มบริษทั 
การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีไม่ใช่บริษทัท่ีมี
สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานแตกต่างจาก
สกุลเงินท่ีใช้ในการน าเสนองบการเงินได้มีการแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการน าเสนองบ
การเงินดงัน้ี 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด  
ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
- ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้น และแปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด 

3.14 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินซ่ึงเกิดขึ้นก่อนหรือ ณ วนัท าสัญญาวงเงินกูย้ืม
และก่อนการเบิกถอนเงินกูย้มืจะถูกบนัทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย โดยแสดงหัก
จากเงินกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งและถูกตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

3.15 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดจ้ากการขาย 
รายได้จากการขายสินค้าส าหรับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าท่ีท าจากลวดทองแดงและ
อะลูมิเนียม รับรู้เม่ือได้โอนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบ
สินคา้หรือเม่ือลูกคา้ตรวจรับสินคา้แลว้  
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ส าหรับการขายท่ีแจง้หน้ีแลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้ให้แก่ลูกคา้ บริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้ได้
ควบคุมสินคา้ตามขอ้ตกลงการขายท่ีแจง้หน้ีแลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้ โดยเขา้เง่ือนไขวา่เหตุผล
ของการท าขอ้ตกลงการขายท่ีแจง้หน้ีแลว้แต่ยงัไม่ส่งมอบสินคา้ตอ้งมีเน้ือหาสาระ สินคา้ดงักล่าว
ตอ้งระบุแยกออกมาว่าเป็นของลูกคา้และอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะส่งให้ลูกคา้ รวมถึง บริษทัตอ้งไม่
สามารถใชป้ระโยชน์สินคา้นั้นหรือใหลู้กคา้ใชป้ระโยชน์สินคา้นั้นได ้

รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจาก
หกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
รายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคลรับรู้เป็นรายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือ
ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากการให้บริการ รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บแสดงไวเ้ป็น 
“รายไดค้า้งรับ” ภายใตลู้กหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน  

รายได้จากการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจปิโตรเลียม และรายได้จากการให้บริการทดสอบ
สายไฟฟ้ารับรู้เป็นรายได้เม่ือได้ให้บริการเสร็จ ต้นทุนท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างปีซ่ึงเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมตามสัญญาแต่ยงัให้บริการไม่เสร็จแสดงไวเ้ป็น “ตน้ทุนการให้บริการรอรับรู้” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

รายไดค้่าเช่า 
รายไดค้่าเช่ารับรู้ตามเกณฑค์งคา้งโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

รายไดท้างการเงินและรายไดอ่ื้น 
รายได้ทางการเงินรับรับรู้ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและรายได้อ่ืนถือเป็นรายได้ตาม 
เกณฑค์งคา้ง 

เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับรับรู้เม่ือมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 

ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.16 ตน้ทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงินรับรู้ในปีท่ีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบันทึกต้นทุน 
ทางการเงินเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขอนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนาน
ในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 

3.17 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั คือ จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปี 
ก าไรทางภาษีแตกต่างจากก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เน่ืองจาก
ก าไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีอ่ืน ๆ และไม่ได้
รวมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัค านวณโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในการค านวณก าไรทางภาษี  
(ฐานภาษี) กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการ 
และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่ก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานของแต่ละปี และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลง
เม่ือกลุ่มบริษทัเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปไดอี้กต่อไปว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะ
น าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้ทั้งน้ีสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีปรับลดลงนั้น กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการให้เท่ากบัจ านวนท่ีมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการ
ตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้ 
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กลุ่มบริษทัค านวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่า
จะใช้ในปีท่ีจะรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินจะมีการจ่ายช าระโดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัจะน ารายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดม้าหกักลบกบัรายการหน้ีสินภาษีเงินได ้เม่ือบริษทั
มีสิทธิตามกฎหมายในการน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดงักล่าวมาหักกลบ
กนัและกลุ่มบริษทัตั้งใจจะช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดงักล่าวดว้ยยอด
สุทธิหรือตั้งใจจะรับรู้สินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่าย
และน าไปรวมเป็นก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 

กลุ่มบริษทัแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับก าไรหรือขาดทุนจากกิจกรรม
ตามปกติของกิจการไวใ้นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้รายการภาษีเงิน
ไดใ้นปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ถา้ภาษี                 
เงินได้ท่ีเกิดขึ้นนั้นเก่ียวขอ้งกับรายการท่ีได้บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นในปีบญัชี
เดียวกนัหรือต่างปี 

3.18  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น
สามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ในกรณีท่ีมี
การเพิ่มทุนใชจ้ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัตามระยะเวลาการรับช าระค่าหุน้เพิ่มทุนท่ีออก
และช าระแลว้ และในกรณีท่ีลดทุน ใชจ้ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัตามระยะเวลาการจด
ทะเบียนการลดทุน ในกรณีท่ีมีการรวมหุ้น บริษทัปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น
ก่อนการรวมหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น เสมือนว่าการ
รวมหุน้ดงักล่าวไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกสุดท่ีน าเสนอ 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปีท่ีรวมสมมติฐานว่าหุ้น
สามญัเทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด  
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3.19 สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูเ้ช่า 
กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของ
สัญญาเช่า บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลง
สัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่า) และ
สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า สัญญาเช่าเหล่าน้ี กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
เป็นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  เวน้แต่เกณฑ์ท่ีเป็นระบบอ่ืนท่ีดีกว่าซ่ึงเป็น
ตวัแทนของรูปแบบเวลาท่ีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงั
ไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้น                    
ไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ 
- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดัชนีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนีหรือ

อตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
- จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือก

นั้น 
- การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่า

จะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 
การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ีย
จากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการช าระ
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระ 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง) 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
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- มีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์ส าคญั หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์                  
ท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณี
ดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุง
โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง 

- มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออตัรา หรือ
การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกันมูลค่าคงเหลือ                          
ในกรณีดังกล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า                      
ท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าเป็นผล                 
มาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง) 

- มีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือและการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่าแยก
ต่างหาก ในกรณีน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ขึ้นอยู่กบัอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่า                     
ท่ีเปล่ียนแปลงโดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงด้วยอตัราคิดลดท่ีปรับปรุง                    
ณ วนัท่ีการเปล่ียนแปลงสัญญามีผล 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายการปรับใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ระหวา่งงวด 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกับหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้อง 
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมี
ผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เม่ือกลุ่มบริษทัมีประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิงการ
บูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดังกล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี์อาจ
เกิดขึ้น เพื่ออธิบายต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ ต้นทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อผลิตสินคา้คงเหลือ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชค้ิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ท่ีเก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือม
ราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล  
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เพื่อประเมินว่า
สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกส าหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ท่ีระบุได้
ตามท่ีกล่าวในนโยบายเร่ือง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การจ่ายช าระท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงวดท่ีมีเหตุการณ์
หรือเง่ือนไขการจ่ายช าระเหล่านั้นเกิดขึ้น 

ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผูเ้ช่าไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า
และบนัทึกสัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั 
กลุ่มบริษทัไม่ใชข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว ส าหรับสัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นการ
เช่าและมีการเช่าเพิ่มเติมจ านวนหน่ึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า  
กลุ่มบริษทั ปันส่วนขอ้พิจารณาภายใตส้ัญญากบัแต่ละส่วนประกอบตามความสัมพนัธ์ราคาขาย
แบบเอกเทศของส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าและผลรวมราคาขายแบบเอกเทศของส่วนประกอบ
ท่ีไม่เป็นการเช่า 

3.20 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้น                    
ในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือ
ประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น
ซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมน้ีใช้ตามเกณฑ์ตามท่ี
กล่าว การวดัมูลค่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายติุธรรม  

  



   

 

 196 
 

นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายติุธรรมไดจ้ดัล าดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่ง
ตามล าดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามล าดบัความส าคญัของขอ้มูลท่ีใชว้ดัมูลค่า
ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดับท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพย์
นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.21 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม 
ขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง
หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ขึ้นอยู่กับการจัดประเภทรายการของหน้ีสินทาง
การเงิน 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญาอนุพนัธ์และวดัมูลค่า
ใหม่ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือ
ขาดทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์ดงักล่าวถูกเลือกก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ป้องกันความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลในเหตุการณ์ท่ีช่วงเวลาของการรับรู้รายการก าไรหรือ
ขาดทุนขึ้นอยูก่บัลกัษณะความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง 

อนุพนัธ์ท่ีมูลค่ายุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ตรงกันขา้มอนุพนัธ์ท่ีมูลค่า
ยุติธรรมเป็นลบรับรู้เป็นหน้ีสินทางการเงิน อนุพนัธ์จะไม่หักกลบในงบการเงิน เวน้แต่กลุ่ม
บริษทัจะมีทั้งสิทธิทางกฎหมายและมีความตั้งใจในการหกักลบ อนุพนัธ์แสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียน หากระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของอนุพนัธ์มีมากกว่า 12 เดือน
และไม่คาดวา่จะถูกรับรู้หรือจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนัธ์อ่ืนแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือ
หน้ีสินหมุนเวียน 
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การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับ ลูกหน้ี
การคา้ และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา จ านวนเงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจะ
ถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัท่ีรายงานเพื่อใหส้ะทอ้นการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ี
เคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุเสมอส าหรับลูกหน้ี
การคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ทาง
การเงินเหล่าน้ี ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งส ารองขึ้นอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิต
จากประสบการณ์ในอดีตของบริษทัปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของผูกู้ ้ยืม สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจทัว่ไป และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึง
มูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

3.22  การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและประมาณการทางการบญัชี 
การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการใชน้โยบายการบญัชี 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทัตอ้ง
อาศยัดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ และการตั้งขอ้
สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได ้และ
ค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใตเ้หตกุารณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

การใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการใชน้โยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
1. การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนของบริษทัย่อย ไดรั้บการประเมินการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ
คืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษทัได้
ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพ
ตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์
ก าลงัพิจารณาอยู ่  
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2. การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจ าเป็นตอ้งใชก้ารประมาณการมูลค่าจากการใช้
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมให้ ในการค านวณ
มูลค่าจากการใช้นั้น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตท่ี 
คาดว่าจะได้รับจากหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและค านวณคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดท่ีเหมาะสม หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจริงน้อยกว่า  
ท่ีคาดการณ์ไว ้แสดงวา่อาจมีขาดทุนจากการดอ้ยค่าในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญัเกิดขึ้น 

แหล่งขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
กลุ่มบริษทัมีประมาณการทางบัญชี ซ่ึงใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต 
ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้ เหตุการณ์ ณ 
ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น ประมาณทางการบญัชีท่ี
ส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุง
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ 
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4. ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงั 
ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส าหรับการวดัมูลค่า
ของรายการจากการซ้ือกิจการตามท่ีอธิบายในหมายเหตุขอ้ 1.2 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
 จ านวนเงินที่ 

รายงานไว้เดิม 

 ผลกระทบของ 
รายการปรับปรุง 

 ผลกระทบของการจัด
ประเภทรายการใหม่ 

 จ านวนเงินที่ 
รายงานใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวม       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563         
สินทรัพย์        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,212,544,593  204,571,384  - - 4,417,115,977 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 273,266,067  472,023,214  - - 745,289,281 
ค่าความนิยม 6,049,776,092  (625,898,647)  -  5,423,877,445 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 49,434,049  -  (8,959,543)  40,474,506 

 10,585,020,801  50,695,951  (8,959,543)  10,626,757,209 
        

หนี้สิน        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (228,969,316)  (138,596,042)  8,959,543  (358,605,815) 

 (228,969,316)  (138,596,042)  8,959,543  (358,605,815) 
        

ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ก าไรสะสมตน้งวด - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,935,112,816)  87,900,091  -  (2,847,212,725) 
 (2,935,112,816)  87,900,091  -  (2,847,212,725) 

        

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม       
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563        

ตน้ทุนขาย 12,439,751,642  105,778,711  -  12,545,530,353 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 418,783,569  (17,878,620)  -  400,904,949 

        

ก าไรสุทธิส าหรับปี 1,618,743,184  (87,900,091)  -  1,530,843,093 
การแบ่งปันก าไร        

- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,608,660,240  (87,900,091)  -  1,520,760,149 
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม        

- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,514,125,339  (87,900,091)  -  1,426,225,248 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.1351      0.1277 

ส าหรับงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดมี้การปรับปรุงใหม่ใหส้อดคลอ้งกบั
รายการขา้งตน้แลว้ 
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5. การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด 
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

เงินสดในมือ 515,723  491,303  -  - 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 677,515,848  440,261,047  168,502  323,605 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 351,446,061  715,277,491  45,421,079  5,640,237 
 1,029,477,632  1,156,029,841  45,589,581  5,963,842 

5.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนส าหรับค่าซ้ือสินทรัพยย์กมา 
 (เป็นส่วนหน่ึงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี   
หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน) 

 
 

35,184,170 

  
 

3,167,203 

  
 
- 

  
 
- 

 บวก  ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 212,688,726  417,688,152  (1,434,000)  - 
ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,700  190,017  -  - 

 หกั    เงินจ่ายล่วงหนา้ท่ีโอนมาในสินทรัพยถ์าวร (2,929,220)  (190,556,499)  -  - 
   เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (175,281,452)  (195,114,686)  -  - 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (14,700)  (190,017)  -  - 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนส าหรับค่าซ้ือสินทรัพยย์กไป         
 (เป็นส่วนหน่ึงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน) 69,662,224 

 
35,184,170 

  
(1,434,000) 

  
- 

        
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่ายกมา        
(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 233,594,160  56,906,611  -  - 

บวก หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นระหว่างปี 8,755,880  51,011,887  -  - 
หกั เงินสดจ่ายจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร        

    ภายใตส้ัญญาเช่า (54,932,260)  (61,857,953)  -  - 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 
 

- 
  

126,929,120 
 

- 
 

- 
ไดรั้บจากการซ้ือกิจการ -  64,476,838  -  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตรา

ต่างประเทศคงเหลือส้ินปี 
 

6,381,029 
  

(3,872,343) 
 

- 
 

- 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่ายกไป        
(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 193,798,809  233,594,160  -  - 
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5.3 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยท่ี์เกิดจากกิจกรรมลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี   
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด กระแสเงินสด ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  

1 มกราคม 
2564 

จากกิจกรรม 
ลงทุน 
(รับ) 

จากกิจกรรม 
ลงทุน 
จ่าย 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2564 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 208,919,925 - 148,900,000 357,819,925 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43,369,191 (8,000,000) - 35,369,191  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ ได้รับจากการซ้ือ  กระแสเงินสด กระแสเงินสด ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  

1 มกราคม 
2563 

กิจการในปี 2563 จากกิจกรรม 
ลงทุน 
(รับ) 

จากกิจกรรม 
ลงทุน 
จ่าย 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2563 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000,000  86,830,725 - 92,089,200  208,919,925 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 63,369,191 - (51,290,000) 31,290,000  43,369,191 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด กระแสเงินสด ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  

1 มกราคม 
2564 

จากกิจกรรม 
ลงทุน 
(รับ) 

จากกิจกรรม 
ลงทุน 
จ่าย 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2564 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,667,000,000 (2,065,000,000)  398,000,000 

(งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 
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5.4 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ ผลกระทบจากอัตรา กระแสเงินสด กระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลง    การเปลี่ยนแปลง    ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 

1 มกราคม 
2564 

แลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือส้ินงวด 

จากกิจกรรม 
จัดหาเงิน 

รับ 

จากกิจกรรม 
จัดหาเงิน 
(จ่าย) 

ที่ไม่ใช่เงินสด 
การจัดประเภท

รายการ 

ที่ไม่ใช่เงินสดอ่ืน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2564 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

7,107,236,102 
 

118,896,432 
 

7,920,164,623 
 

(11,753,021,043) 
 

- 
 

50,523,723(1)(2) 
 

3,443,799,837 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด 

ช าระภายใน 1 ปี 
 

986,842,813 
 

- 
 

- 
 
- 

 
437,752,884 

 
 5,291,684(1) 

 
1,429,887,381   

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

  
74,392,668  

 
- 

 
- 

 
- 

 
584,984 

 
- 

 
74,977,652 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,000,000 - - (28,000,000) - - - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,000,000 - - (24,000,000) - - 10,000,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นอ่ืน 592,164,634 - 415,000,000 (428,164,634) - (2,422,188) (1) 576,577,812 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
  

70,000,000 
 
- 

 
- 

 
- 

 
211,540,925 - 

 
281,540,925 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2,999,318,641 - 4,576,596,695 (1,520,244,370) (437,752,884) 215,981,902(1)(2) 5,833,899,984 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,695,649 - - - - - 5,695,649 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  159,201,492  6,381,029 - (54,932,260) (584,984)  8,755,880(3) 118,821,157 
เงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืน 305,000,000 - 197,000,000 - (211,540,925) (4,308,673) (1) 286,150,402   
หุ้นกู ้ - - 2,241,000,000 - - (19,341,370) (1)  2,221,658,630 

(1) การเปลี่ยนแปลงเกิดจากค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 
(2) การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
(3) การเปลี่ยนแปลงเกิดจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนระหว่างปี  
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หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ ได้รับจากการซ้ือ  ผลกระทบจากอัตรา กระแสเงินสด กระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลง    การเปลี่ยนแปลง    ผลกระทบ ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 

1 มกราคม 
2563 

กิจการในปี 2563 แลกเปลี่ยนของ
เงินตราต่างประเทศ
คงเหลือส้ินงวด 

จากกิจกรรม 
จัดหาเงิน 

รับ 

จากกิจกรรม 
จัดหาเงิน 
(จ่าย) 

ที่ไม่ใช่เงินสด 
การจัดประเภท

รายการ 

ที่ไม่ใช่เงินสดอ่ืน จากการน า TFRS 16 
มาใช้คร้ังแรก 

 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2563 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

1,706,300,588 
 

2,937,669,708 
  

(115,435,313) 
 

6,576,416,921 
 

(3,939,856,082) 

 
- 

 
(57,859,720)(1)(2) 

 
- 

 
7,107,236,102  

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีถึงก าหนด 
ช าระภายใน 1 ปี 

 
 

481,271,376 

 
 

194,807,640 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

  
 

547,963,571 

 
 

(237,199,774)(1)(2) 

 
 
- 

 
 

 986,842,813  
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
 

17,771,652 
 

15,540,235 
 

 (933,314) 
 
- 

 
- 

  
8,274,024 

 
- 

 
33,740,071 

  
74,392,668  

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 429,023,992 (401,023,992) - - - 28,000,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 504,205,160 - 10,000,000 (480,205,160) - - - 34,000,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นอ่ืน 822,000,000 - - 216,000,000 (445,835,366) - - - 592,164,634 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
 

185,000,000 
 

- 
 

- 
 
- 

 
- 

 
 (115,000,000) - 

 
 -    

  
70,000,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,588,464,702 501,983,735 - 1,969,109,000 (628,917,686)  (547,963,571) 116,642,461(1)(2) -  2,999,318,641 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,695,649 - - - - - -  -    5,695,649 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 39,134,959 48,936,603 (2,939,029) -  (61,857,953) (8,274,024) 51,011,887(3) 93,189,049  159,201,492  
เงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืน 160,000,000 - - 215,000,000  (185,000,000)  115,000,000  - -  305,000,000  

(1) การเปลี่ยนแปลงเกิดจากค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 
(2) การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
(3) การเปลี่ยนแปลงเกิดจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนระหว่างปี 
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หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด กระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลง    การเปลี่ยนแปลง    ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 

1 มกราคม 
2564 

จากกิจกรรม 
จัดหาเงิน 

รับ 

จากกิจกรรม 
จัดหาเงิน 
(จ่าย) 

ที่ไม่ใช่เงินสด 
การจัดประเภท

รายการ 

ที่ไม่ใช่เงินสดอ่ืน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2564 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด 
ช าระภายใน 1 ปี 

 
 

15,000,000 

 
 

- 

 
 

(15,000,000) 

 
 

8,978,847 

 
 

- 

 
 

8,978,847 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
 

247,807,041 
 

18,000,000 
 

(265,807,041) 
 
- 

 
- 

 
- 

เงินกูยื้มระยะสั้นอ่ืน 224,000,000 55,000,000 (70,000,000) - (1,566,632) (1) 207,433,368 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8,978,847 - - (8,978,847) - - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
 

1,000,000,000 
 
- 

 
(365,000,000) 

 
- 

 
- 

 
635,000,000 

หุ้นกู ้ - 2,241,000,000 - - (19,341,370) (1) 2,221,658,630 

(1) การเปลี่ยนแปลงเกิดจากค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด กระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลง    การเปลี่ยนแปลง    ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 

1 มกราคม 
2563 

จากกิจกรรม 
จัดหาเงิน 

รับ 

จากกิจกรรม 
จัดหาเงิน 
(จ่าย) 

ที่ไม่ใช่เงินสด 
การจัดประเภท

รายการ 

ที่ไม่ใช่เงินสดอ่ืน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2563 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด 
ช าระภายใน 1 ปี 

 
 

15,000,000 

 
 
- 

 
 

(15,000,000) 

 
 

15,000,000 

 
 
- 

 
 

15,000,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
 

246,807,041 
 

71,000,000 
 

(70,000,000) 
 
- 

 
- 

 
247,807,041 

เงินกูยื้มระยะสั้นอ่ืน 130,000,000 94,000,000 - - - 224,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23,978,847 - - (15,000,000) - 8,978,847 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
 

1,000,000,000 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,000,000,000 

5.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเป็นเงินฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลา
ครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.6 ต่อปี แสดงในราคาทุน
ตดัจ าหน่าย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 : ไม่มี) 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 39.1) 24,018,474  23,893,266  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 13,217,639,563  4,988,748,444  -  - 
หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (196,962,979)  (469,588,017)  -  - 
 13,044,695,058  4,543,053,693  -  - 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(ดูหมายเหตุขอ้ 39.1) 
 

10,892,270  
 

7,943,931  
 

3,531,000  
 

18,741,000 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กรมสรรพากร 975,853,074   258,847,143  4,661,407  4,537,216 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัอ่ืน 59,606,206  142,603,206  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 39.1) 283,182,503  268,359,888  1,653,846  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัอ่ืน 166,072  287,651  -  - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 194,355,714  189,544,537  35,133,425  43,332,911 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ - บริษทัอ่ืน 52,775,565  17,917,520  -  - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (ดูหมายเหตุขอ้ 39.1) 

 
100,000,000 

  
- 

  
- 

  
- 

เงินจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน 1,379,595  19,119,381  -  - 
รายไดค้า้งรับ (1) 845,783,199  587,347,124  -  - 
อ่ืน ๆ 2,127,451  6,728,544  -  - 

 2,526,121,649  1,498,698,925  44,979,678  66,611,127 
 15,570,816,707  6,041,752,618  44,979,678  66,611,127 

(1) ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายได้คา้งรับถูกจัดประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้จ านวน 587.35 ล้านบาท และ 265.84 ล้านบาท
ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อย ไดน้ าลูกหน้ีการคา้จ านวน 297.47 ลา้นบาท และ 101.27 
ลา้นบาท ตามล าดบั ไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 
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ลูกหน้ีการคา้จ าแนกตามอายุหน้ีท่ีคา้งช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
ยงัไม่ถึงก าหนด 574,743  -  -  - 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 2,759,419    16,498,438  -  - 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,551,600   1,926,672   -  - 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 8,946,787    4,130,744   -  - 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 8,185,925  1,337,412  -  - 

รวม 24,018,474  23,893,266  -  - 
หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (9,923,024)  (11,875,858)  -  - 
 14,095,450  12,017,408  -  - 
        

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก าหนด 12,128,495,734  4,215,381,117  -  - 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 939,692,992  365,073,277  -  - 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 26,254,250   23,130,027   -  - 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 59,068,954   14,506,999  -  - 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 64,127,633  370,657,024  -  - 

รวม 13,217,639,563  4,988,748,444  -  - 
หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (187,039,955)  (457,712,159)  -  - 
 13,030,599,608  4,531,036,285  -  - 
รวมลูกหนี้การค้า 13,044,695,058  4,543,053,693  -  - 

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือโดยเฉล่ียของการขายสินคา้แก่ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและลูกหน้ี
การคา้บริษทัอ่ืนคือ 30-360 วนั  
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ ไดด้งัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

    

 อัตราเฉลี่ยของผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 ลูกหนีก้ารค้า 

 

 

(บาท) 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึน้ 

(บาท) 

ยงัไม่ถึงก าหนด ร้อยละ 0.12  12,129,070,477  14,028,878 

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน ร้อยละ 5.28  942,452,411  49,723,133 

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน ร้อยละ 28.84  29,805,850  8,597,111 

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน ร้อยละ 76.89  68,015,741  52,300,299 

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป ร้อยละ 100.00  72,313,558  72,313,558 

รวม   13,241,658,037  196,962,979 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

    

 อัตราเฉลี่ยของผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 ลูกหนีก้ารค้า 

 

 

(บาท) 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึน้ 

(บาท) 

ยงัไม่ถึงก าหนด ร้อยละ 0.77  4,215,381,117  32,536,264 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน ร้อยละ 10.29  381,571,715  39,250,693 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน ร้อยละ 29.03   25,056,699   7,273,769 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน ร้อยละ 99.44     18,637,743  18,532,855 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป ร้อยละ 100.00  371,994,436  371,994,436 
รวม   5,012,641,710  469,588,017 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นสามารถกระทบยอดได ้ดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2564  2563 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  469,588,017  479,857,701 
ไดรั้บจากการซ้ือกิจการ -  4,495,147 
ลดลงจากการขายลดลูกหน้ีระหว่างปี (340,994,304)  - 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ระหว่างปีท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุน 68,369,266  (14,764,831) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 196,962,979  469,588,017 
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7. ต้นทุนการให้บริการรอการรับรู้ 
ตน้ทุนการใหบ้ริการรอการรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม 
  2564  2563 

ตน้ทุนค่าวสัดุส้ินเปลืองส าหรับการบริการ  1,179,471  864,566 
ตน้ทุนค่าแรงพนกังาน  2,771,477  6,544,737 
  3,950,948  7,409,303 

8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 
เงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ซ่ึงครบก าหนดช าระเม่ือทวงถาม 
ประกอบดว้ย (ดูหมายเหตุขอ้ 39.1) 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
 อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน จ านวน อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน จ านวน 
 ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน บาท ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน บาท 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.37 - 6.50 ไม่มี 357,819,925 1.37 - 6.50 ไม่มี 208,919,925 
   357,819,925   208,919,925 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวจะครบก าหนดช าระ
เม่ือทวงถาม 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 
 อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน จ านวน อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน จ านวน 
 ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน บาท ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน บาท 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3.95 ไม่มี 215,000,000 - - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 4.46 ไม่มี 183,000,000 - - - 

   398,000,000   - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวจะครบก าหนดช าระเม่ือ
ทวงถาม (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 
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9. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 2564  2563 
วตัถุดิบ 2,015,138,381  1,356,594,434 
สินคา้ระหว่างผลิต 2,338,765,895  2,248,439,499 
สินคา้ส าเร็จรูป 4,219,670,130  3,346,916,940 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 157,386,108  119,317,899 
สินคา้ส าเร็จรูประหว่างทาง 125,628,681  38,298,666 
วตัถุดิบและอะไหล่ระหว่างทาง 1,681,155,731  1,531,833,022 

 10,537,744,926  8,641,400,460 
หกั  ค่าเผื่อการขาดทุนจากสินคา้เคล่ือนไหวชา้ (50,930,735)  (23,397,418) 

 10,486,814,191  8,618,003,042 
 

ต้นทุนสินค้าคงเหลือท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย ส าหรับ ปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 2564  2563 
ตน้ทุนขาย 20,166,879,904  12,545,957,309 
ขาดทนุ (โอนกลบั) จากสินคา้เคล่ือนไหวชา้ 27,533,317  (426,956) 

รวม 20,194,413,221  12,545,530,353 

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 95,553,785  48,882,132  4,345,237  5,220,297 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 148,681,792  42,683,394  405,778  61,987 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายล่วงหนา้ -  50,036  -  - 
อ่ืน ๆ 10,074,513  5,327,121  -  - 
 254,310,090  96,942,683  4,751,015  5,282,284 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึน้ สัดส่วนความ ทุนที่ช าระแล้ว วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 
  ในประเทศ เป็นเจ้าของ       ส าหรับปีส้ินสุด 

   2564 2563 2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 

บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด จ ากดั รีดสายลวดทองแดง ไทย 22.31 22.31 100.00 100.00 22.31  22.31  61.75  63.67  1.88  2.50 
       22.31  22.31  61.75  63.67  1.88  2.50 

สรุปขอ้มูลฐานะทางการเงินของบริษทัร่วม และผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 วันที่ 
รายงาน 

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

 

สินทรัพย์
หมุนเวียน 

 

 สินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน 

 

 สินทรัพย์รวม 
 
 

 หน้ีสิน 
หมุนเวียน 

 หน้ีสิน 
ไม่หมุนเวียน 

 หน้ีสินรวม  รายได้รวม  ค่าใช้จ่ายรวม  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
และก าไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
  ร้อยละ บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด จ ากดั 31 ธนัวาคม 2564 22.31 119,661,255  207,388,700  327,049,955  7,647,455  72,199,838  79,847,293  81,228,411  81,488,518  (260,107) 

บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด จ ากดั 31 ธนัวาคม 2563 22.31 127,341,752  210,183,746  337,525,498  7,026,826  75,535,902  82,562,728  110,459,834  104,584,517  5,875,317 

รายการเคล่ือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม 

 2564  2563 
 บาท  บาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 63,674,672  64,695,636 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (50,215)  1,479,036 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม (1,875,000)  (2,500,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 61,749,457  63,674,672 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท  ลักษณะธุรกิจ  จัดตั้งขึน้  สัดส่วนความ  ทุนที่ช าระแล้ว  ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
    ในประเทศ  เป็นเจ้าของ            ส าหรับปีส้ินสุด 

      2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
      ร้อยละ  ร้อยละ  ล้านบาท  ล้านบาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษัทย่อยทางตรง                             
บริษทั เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล   ผูผ้ลิต จ าหน่ายสายไฟฟ้า  ไทย  99.28  99.28  1,900  400  13,132,170,640  11,642,910,640  -  -  13,132,170,640  11,642,910,640  -  - 

(ไทยแลนด)์ จ ากดั  และให้บริการทดสอบสายไฟ                           
                             

บริษทั พีดีทีแอล เทรดด้ิง จ ากดั  จ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์  ไทย  49.00  49.00  1  1  30,463,623  30,463,623  -  -  30,463,623  30,463,623  -  - 
  ทางดา้นพลงังานและ                           
  การส่ือสาร และจ าหน่ายวตัถุอื่น                           

                             

บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั  ให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล,  ไทย  99.99  99.99  110  110  1,550,000,000  1,550,000,000  -  -  1,550,000,000  1,550,000,000  285,010,000  - 
  ให้เช่าสินทรัพย,์ การรับจา้ง                           
  ขนส่ง และให้บริการปรึกษา                           
  เก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม                           
                             

บริษทั ไทย เอ็นคอม จ ากดั  ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั  ไทย  65.00  -  100  -  16,298,750  -  -  -  16,298,750  -  -  - 
  การะพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน                           
  ดา้นพลงังานและดา้นเทคโนโลยี                           
  สารสนเทศ                           

                             

บริษัทย่อยทางอ้อม 
                            

บริษทั เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลด้ิง 2 จ ากดั  ลงทุนในบริษทัอื่น  ไทย  0.0020  0.0020  701  501  420,000  410,000  -  -  420,000  410,000  -  - 
                             

บริษทั ไทย เคเบ้ิล อินเตอร์เนชัน่แนล   ผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบ้ิล   ไทย  0.0001  0.0001  307  107  300  100  -  -  300  100  -  - 
จ ากดั(4)  ขนาดเล็ก                           
              14,729,353,313  13,223,784,363  -  -  14,729,353,313  13,223,784,363  285,010,000  - 
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เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดมี้มติประกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แก่ผูถื้อหุ้นจ านวน 2,591 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 
285.01 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว เม่ือวนัท่ี 21 
กรกฎาคม 2564  

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้บริษทัน าเงินปันผลรับไปช าระหน้ี 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัย่อยแห่งหน่ึงบางส่วน โดยบริษทัไดช้ าระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวตามมติของ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดซ้ื้อหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษทั เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลด้ิง 2 จ ากดั จ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10,000 บาท 
โดยบริษทั เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้ช าระค่าตอบแทนในการซ้ือหุ้น
สามญัดงักล่าวแลว้เป็นเงินสดจ านวน 200 ลา้นบาท ในวนัเดียวกนั  

เม่ือวนัท่ี 17 กันยายน 2564 บริษทั เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลด้ิง 2 จ ากัด ได้ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั  
ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10,000 บาท โดยบริษทั 
เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลด้ิง 2 จ ากดั ไดช้ าระค่าตอบแทนในการซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้เป็นเงินสดจ านวน 
200 ลา้นบาท ในวนัเดียวกนั 

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั ไทย เอ็นคอม จ ากดั จ านวน 650 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว และถือว่าบริษทั ไทย 
เอ็นคอม จ ากดั เป็นบริษทัย่อยของบริษทัในวนัดงักล่าว โดยบริษทัไดช้ าระค่าตอบแทนในการซ้ือหุ้น
สามญัดังกล่าวแลว้เป็นเงินสดจ านวน 65,000 บาท ในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 และเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 
2564 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ไทย เอ็นคอม จ ากดั อีกจ านวน 649,350 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทัไดช้ าระค่าตอบแทนในการซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้เป็นเงินสดจ านวน 
16.23 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุน ในวนัเดียวกนั 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่น
แนล (ไทยแลนด์) จ านวน 1,489,260 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท โดยบริษัทได้ช าระ
ค่าตอบแทนในการซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวแลว้เป็นเงินสดจ านวน 1,489.26 ลา้นบาท ในวนัเดียวกนั 
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13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 
เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ซ่ึงครบก าหนดช าระเม่ือทวงถาม 
ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) (ดูหมายเหต ุขอ้ 39.1) 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
 อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน จ านวน อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน จ านวน 
 ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน บาท ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน บาท 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 5.50 ไม่มี 35,369,191 5.50 ไม่มี 43,369,191 
   35,369,191   43,369,191 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวจะครบก าหนดช าระเม่ือทวง
ถาม อย่างไรก็ตาม ก่อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีเป็นผูใ้ห้กู ้ได้ออกหนังสือ
ยืนยนัท่ีจะไม่เรียกช าระเงินให้กูย้ืมดงักล่าวภายใน 1 ปี ดงันั้น กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินให้กูย้ืมดงักล่าว
เป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

14.  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2564      2564 
ราคาทุน        

ท่ีดิน 53,524,968  -  -  53,524,968 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 23,394,460  -  -  23,394,460 
อาคาร 15,855,631  -  -  15,855,631 
โกดงั 130,574,425  -  -  130,574,425 
สิทธิการเช่า 92,221,343  25,314,611  -  117,535,954 

รวมราคาทุน 315,570,827  25,314,611  -  340,885,438 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคาร (5,290,576)  (557,382)  -  (5,847,958) 
โกดงั (52,935,335)  (23,434,680)  -  (76,370,015) 
สิทธิการเช่า (19,978,384)  (6,513,023)  -  (26,491,407) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (78,204,295)  (30,505,085)  -  (108,709,380) 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  237,366,532      232,176,058 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  จากการน า      ณ วันที่ 
 1 มกราคม  TFRS 16 มาใช้      31 ธันวาคม 
 2563  คร้ังแรก      2563 
ราคาทุน          

ท่ีดิน 53,524,968  -  -  -  53,524,968 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 23,394,460  -  -  -  23,394,460 
อาคาร 15,855,631  -  -  -  15,855,631 
โกดงั 130,574,425  -  -  -  130,574,425 
สิทธิการเช่า -  92,221,343  -  -  92,221,343 

รวมราคาทุน 223,349,484  92,221,343  -  -  315,570,827 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคาร (4,497,795)  -  (792,781)  -  (5,290,576) 
โกดงั (46,422,313)  -  (6,513,022)  -  (52,935,335) 
สิทธิการเช่า -  -  (19,978,384)  -  (19,978,384) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (50,920,108)  -  (27,284,187)  -  (78,204,295) 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  172,429,376        237,366,532 
          

ค่าเส่ือมราคาของกลุ่มบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม         
2564       บาท  30,505,085 

2563       บาท  27,284,187 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ บนท่ีดินทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือจะมีต่อไป
ในภายหน้าเพื่อค ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินหนังสือ 
ค ้าประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 40.2) วงเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 19 
และข้อ 24) โดยสินทรัพยท่ี์จดจ านองมีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ านวน 
232.18 ลา้นบาท และ 237.37 ลา้นบาท ตามล าดบั 

รายการท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : บาท 
     งบการเงินรวม 

     2564 2563 
รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน    42,643,490 42,822,954 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพย ์
     เพื่อการลงทุนซ่ึงให้เกิดรายไดค้่าเช่าส าหรับปี 

    
  30,286,648 32,505,343 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (รวมสิทธิการเช่า 
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน) มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 232.18 320.45 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 165.12 320.45 

15.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอนเข้า /  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      (ออก)  การแปลงค่า  ณ วันที ่

 1 มกราคม 2564        งบการเงิน  31 ธันวาคม 2564 
ราคาทุน             

ท่ีดิน 792,002,945  -  -  -  -   792,002,945  
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 72,969,883  -  -  475,000  -   73,444,883  
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,544,464,088  16,182,421  -  78,180,613  56,781,635   1,695,608,757  
โกดงั 54,623,434  -  -  -  -   54,623,434  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5,844,045,732  5,460,388  (1,565,381)  316,833,647   177,345,960   6,342,120,346 
ยานพาหนะ 131,173,392  -  -  137,800   3,810,883    135,122,075  
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ

เคร่ืองใชส้ านกังาน 164,184,008 
  

3,874,401 
  

(538,244) 
  

6,137,334 
 

  
1,684,475  

  
 175,341,974  

อื่น ๆ 27,076,545  311,992  (1,117,942)  -   3,460,127    29,730,722  
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและ

ก่อสร้าง 
 

1,007,918,801 
  

186,859,524 
  

 - 
  

(401,764,394) 
 

 
 10,598,429  

  
803,612,360 

รวมราคาทุน 9,638,458,828  212,688,726  (3,221,567)  -   253,681,509    10,101,607,496  
ค่าเส่ือมราคาสะสม            

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (50,310,640)  (2,780,202)  -  -  -   (53,090,842) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (720,413,794)  (57,465,351)  -  -  (19,091,558)   (796,970,703) 
โกดงั (18,875,351)  (3,643,383)  -  -  -   (22,518,734) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (4,154,057,543)  (274,992,482)  1,469,663  -   (90,923,169)   (4,518,503,531) 
ยานพาหนะ (114,046,290)  (6,147,610)  -  -   (3,014,934)   (123,208,834) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ

เคร่ืองใชส้ านกังาน 
 

(150,971,163) 
  

(7,686,765) 
  

531,364 
  

- 
   

(1,384,375) 
   

(159,510,939) 
อื่น ๆ (12,668,070)  (1,317,553)  1,117,942  -   (1,618,860)   (14,486,541) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (5,221,342,851)  (354,033,346)  3,118,969  -   (116,032,896)   (5,688,290,124) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,417,115,977           4,413,317,372  
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หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจากการน า  สินทรัพย์  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอนเข้า /  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  TFRS 16 มาใช้คร้ัง

แรก 
 ที่ได้รับจาก      (ออก)  การแปลงค่า  ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2563    การซ้ือกิจการ        งบการเงิน  31 ธันวาคม 2563 
ราคาทุน                 

ท่ีดิน 627,042,945  -  164,960,000  -  -  -  -  792,002,945 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 72,969,883  -  -  -  -  -  -  72,969,883 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 813,050,459  -  758,200,190  847,450  -  704,640  (28,338,651)  1,544,464,088 
โกดงั 54,623,434  -  -  -  -  -  -  54,623,434 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 4,362,488,923  (93,923,110)  1,584,772,724  45,163,257  (3,098,304)  35,066,968  (86,424,726)  5,844,045,732 
ยานพาหนะ 95,355,923  -  38,140,399  47,050  (644,538)  180,000  (1,905,442)  131,173,392 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 141,849,698  -  15,409,361  5,584,958  (174,027)  2,273,645  (759,627)  164,184,008 
อื่น ๆ -  -  21,481,749  7,266,127  (381,183)  -  (1,290,148)  27,076,545 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 540,339,480  -  163,404,480  358,779,309  (10,414,559)  (38,225,253)  (5,964,656)  1,007,918,801 

รวมราคาทุน 6,707,720,745  (93,923,110)  2,746,368,903  417,688,151  (14,712,611)  -  (124,683,250)  9,638,458,828 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (47,481,545)  -  -  (2,829,095)  -  -  -  (50,310,640) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (505,835,203)  -  (180,369,724)  (42,778,633)  -  -  8,569,766  (720,413,794) 
โกดงั (15,231,968)  -  -  (3,643,383)  -  -  -  (18,875,351) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (3,322,470,926)  50,414,627  (705,527,878)  (218,815,829)  2,253,307  -  40,089,156  (4,154,057,543) 
ยานพาหนะ (82,906,716)  -  (27,720,288)  (5,459,672)  644,538  -  1,395,848  (114,046,290) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (130,217,308)  -  (11,870,302)  (9,621,450)  126,879  -  611,018  (150,971,163) 
อื่น ๆ -  -  (12,067,529)  (1,631,190)  305,899  -  724,750  (12,668,070) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (4,104,143,666)  50,414,627  (937,555,721)  (284,779,252)  3,330,623  -  51,390,538  (5,221,342,851) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,603,577,079              4,417,115,977 
                
ค่าเส่ือมราคาของกลุ่มบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม             

2564             บาท  354,033,346 

2563             บาท  284,779,252 
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หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  โอนเข้า /  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่    (ออก)  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 

2564 
     31 ธันวาคม 

2564 
ราคาทุน        

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและก่อสร้าง -  1,434,000  -  1,434,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  1,434,000  -  1,434,000 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563: ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าตามบญัชีจ านวน 981.08 ลา้นบาท และ 
559.85 ลา้นบาท ตามล าดบั ของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้จดจ านองเป็นหลกัประกันเงินกูย้ืมระยะสั้ นและ
ระยะยาวจากสถาบันการเ งิน (ดูหมายเหตุข้อ 19 และข้อ 24) และวงเ งินเลตเตอร์ออฟเครดิต  
ทรัสตรี์ซีทและการโอนเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 40.3) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมได้รวมส่วนเกิน 
อนัเน่ืองมาจากราคาท่ีเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนเดิมของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีบริษทัซ้ือหุ้น จ านวน 686.99 ลา้นบาท และ 984.07 ลา้นบาท ตามล าดับ 
ภาระภาษีเงินได้ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากส่วนเกินจากการตีราคาเพิ่มขึ้นหากมีการจ าหน่ายสินทรัพย์เหล่าน้ี
บนัทึกไวเ้ป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์ ท่ีคิดค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่
ยงัคงใชง้านอยู ่ซ่ึงมีราคาทุนจ านวน 3,896.29 ลา้นบาท และ 3,824.61 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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16.  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      การแปลงค่า  ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2564      งบการเงิน  31 ธันวาคม 2564 
ราคาทุน           

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 637,888,094  2,085,633  -  20,149,010  660,122,737 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 57,002,946  726,276  -  3,001,010  60,730,232 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 144,568,101  -  -  -  144,568,101  
ยานพาหนะ 4,075,000  5,943,971  (3,965,683)  -  6,053,288  

รวมราคาทุน 843,534,141  8,755,880  (3,965,683)  23,150,020  871,474,358 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน (12,737,138)  (15,834,534)  -  (564,935)  (29,136,607) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (14,652,051)  (12,049,183)  -  (411,567)  (27,112,801) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (67,674,743)   (8,931,011)  -  -  (76,605,754) 
ยานพาหนะ (3,180,928)   (1,779,438)  3,965,683  -  (994,683) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (98,244,860)  (38,594,166)  3,965,683  (976,502)  (133,849,845) 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 745,289,281        737,624,513 
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หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจากการน า  สินทรัพย์  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  TFRS 16 มาใช้คร้ังแรก  ที่ได้รับจาก      การแปลงค่า  ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2563    การซ้ือกิจการ      งบการเงิน  31 ธันวาคม 2563 
ราคาทุน               

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  -  647,962,599  -  -  (10,074,505)  637,888,094 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร -  33,304,720  24,607,968  366,896  -  (1,276,638)  57,002,946 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  93,923,110  -  50,644,991  -  -  144,568,101 
ยานพาหนะ -  4,075,000  -  -  -  -  4,075,000 

รวมราคาทุน -  131,302,830  672,570,567  51,011,887  -  (11,351,143)  843,534,141 
ค่าเส่ือมราคาสะสม              

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  -  (1,169,831)  (11,637,565)  -  70,258  (12,737,138) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร -  (2,562,626)  (827,381)  (11,311,735)  -  49,691  (14,652,051) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  (50,414,627)  -  (17,260,116)  -  -  (67,674,743) 
ยานพาหนะ -  (109,317)  -  (3,071,611)  -  -  (3,180,928) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม -  (53,086,570)  (1,997,212)  (43,281,027)  -  119,949  (98,244,860) 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ -            745,289,281 
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งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมมีรายการท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาเช่าดังต่อไปน้ี  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : บาท 
 2564  2563 
   (ปรับปรุงใหม่) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 38,594,166  43,281,027 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า  5,817,615   6,757,232 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น  4,244,054   4,579,234 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า  792,400   740,400 
รายไดจ้ากการให้เช่าช่วงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  22,717,028 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินมูลค่าตามบญัชีจ านวน 651.42 ลา้นบาท 
และ 220.06 ลา้นบาท ตามล าดบั ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 19) และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีทและการโอนเงิน  
(ดูหมายเหตุขอ้ 40.3) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดส าหรับสัญญาเช่าเท่ากบั 
54.93 ลา้นบาท และ 61.86 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 5.2) 

17. ค่าลขิสิทธิ์ 
ค่าลิขสิทธ์ิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 

ค่าลิขสิทธ์ิตน้ปี 743,011  - 
ไดรั้บจากการซ้ือกิจการ -  1,049,477 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 94,949  (63,029) 
บวก  ค่าลิขสิทธ์ิเพ่ิมขึ้นระหว่างปี -  - 
หกั   ค่าลิขสิทธ์ิรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายระหว่างปี (173,204)  (243,437) 
ค่าลิขสิทธ์ิปลายปี 664,756  743,011 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือ  สินทรัพย์  เพ่ิมขึน้  โอน  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  ที่ได้รับจาก      การแปลงค่า  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 

2564 
 การซ้ือกิจการ      งบการเงิน  31 ธันวาคม 

2564 
ราคาทุน            

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 74,767,619  -  14,700  -  352,529  75,134,848 
รวมราคาทุน 74,767,619  -  14,700  -  352,529  75,134,848 

            
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ (66,615,806)  -  (7,017,314)  -  (173,445)  (73,806,565) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (66,615,806)  -  (7,017,314)  -  (173,445)  (73,806,565) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  8,151,813          1,328,283 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  สินทรัพย์  เพ่ิมขึน้  โอน  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  ที่ได้รับจาก      การแปลงค่า  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 

2563 
 การซ้ือกิจการ      งบการเงิน  31 ธันวาคม 

2563 
ราคาทุน            

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 71,766,243  2,987,623  190,017  -  (176,264)  74,767,619 
รวมราคาทุน 71,766,243  2,987,623  190,017  -  (176,264)  74,767,619 

            
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ (58,101,676)  (1,174,778)  (7,407,010)  -  67,658  (66,615,806) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (58,101,676)  (1,174,778)  (7,407,010)  -  67,658  (66,615,806) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  13,664,567          8,151,813 

        
ค่าตัดจ าหน่ายของกลุ่มบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

2564      บาท  7,017,314 

2563      บาท  7,407,010 
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19. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย   
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบการเงินรวม 
 เงินกู้ยืม  วันครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน / การค า้ประกัน เง่ือนไขการด ารง 
 ระยะส้ัน  ช าระ ร้อยละต่อปี  อัตราส่วน 
 บาท   

 
 ทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 50,000,000  9 กุมภาพนัธ์ 2565 

(ต่ออายถุงึวนัที ่
 10 พฤษภาคม 2565) 

MLR -1.25 1. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 

ม ี

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 200,000,000  18 มกราคม 2565  

(ต่ออายถุงึวนัที ่
 18 เมษายน 2565) 

4.25 ไม่ม ี ไม่ม ี

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 160,000,000  1 มีนาคม 2565 MLR -1.25 1. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 
ม ี

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 495,685,062  16 มีนาคม 255 MLR -1.50 1. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 
ม ี

     2. บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่ง  
(ดูหมายเหตขุอ้ 39.4) 

3.  ค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัท่านหน่ึง 

 

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 40,000,000  15 กุมภาพนัธ์ 2565 

(ต่ออายถุงึวนัที ่
 13 พฤษภาคม 2565) 

MLR -1.25 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 

ม ี

       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 150,000,000  8 เมษายน 2565 3.75    ไม่ม ี ไม่ม ี
       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 33,975,940  4 มกราคม 2565 * 2.90    ไม่ม ี ไม่ม ี
       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 174,124,845  27 มกราคม 2565 * 2.90    ไม่ม ี ไม่ม ี
       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 44,695,189  1 กุมภาพนัธ์ 2565 * 2.89    ไม่ม ี ไม่ม ี
       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 100,000,000  15 กุมภาพนัธ์ 2565 
(ต่ออายถุงึวนัที ่
 8 เมษายน 2565) 

3.55 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 

ไม่ม ี

       
เงินเบิกเกินบญัชี 971,516  - -    ไม่ม ี ไม่ม ี
       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 100,000,000  19 มกราคม 2565 
(ต่ออายถุงึวนัที ่

 18 กรกฎาคม 2565) 

4.80  ท่ีดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) ไม่ม ี

       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 100,000,000  29 มีนาคม 2564 3.47  ท่ีดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) ไม่ม ี
       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 68,000,000  29 มีนาคม 2564 3.47  ท่ีดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) ไม่ม ี
       

เงินเบิกเกินบญัชี 2,579,033  ไม่ม ี MOR  ท่ีดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) ไม่ม ี
       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 91,665,088  ไม่ม ี MLR-1.75     ลูกหน้ีรายหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 

ไม่ม ี
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 งบการเงินรวม 
 เงินกู้ยืม  วันครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน / การค า้ประกัน เง่ือนไขการด ารง 
 ระยะส้ัน  ช าระ ร้อยละต่อปี  อัตราส่วน 
 บาท   

 
 ทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ)      
เงินกูย้ืมระยะส้ัน 7,649,586  29 มิถุนายน 2565 3.50     เงินฝากธนาคาร ไม่ม ี
       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 7,608,557  21 มิถุนายน 2565 3.80     เงินฝากธนาคาร ไม่ม ี
       
เงินกูย้ืมระยะส้ัน 66,000,603  10 พฤษภาคม 2565 3.50     เงินฝากธนาคาร ไม่ม ี
       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 74,007,680  29 มีนาคม 2565 3.50     เงินฝากธนาคาร ไม่ม ี
       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 52,510,163  17 มีนาคม 2565 3.50     เงินฝากธนาคาร ไม่ม ี
       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 8,703,017  8 กุมภาพนัธ์ 2565 * 4.00 1.  เงินฝากธนาคาร  
2.   ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง         

(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 9,534,781  11 เมษายน 2565 4.00 1.  เงินฝากธนาคาร  
2.   ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง             

(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 12,308,597  1 เมษายน 2565 4.00 1.  เงินฝากธนาคาร  
2.   ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง         

(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 4,845,786  28 กุมภาพนัธ์ 2565 4.00 1.  เงินฝากธนาคาร  
2.   ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง         

(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 36,625,586  21 มีนาคม 2565 4.00 1.  เงินฝากธนาคาร  
2.   ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง         

(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 5,694,828  15 กุมภาพนัธ์ 2565 * 4.00 1.  เงินฝากธนาคาร  
2.   ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง         

(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 7,162,332  14 มีนาคม 2565 4.00 1.  เงินฝากธนาคาร  
2.   ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง         

(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 50,422,798  7 มีนาคม 2565 4.00 1.  เงินฝากธนาคาร  
2.   ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง         

(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 7,727,076  28 กุมภาพนัธ์ 2565 4.00 1.  เงินฝากธนาคาร  
2.   ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง         

(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 52,596,795  22 กุมภาพนัธ์ 2565 * 
 

4.00 1.  เงินฝากธนาคาร  
2.   ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง         

(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 16,735,053  14 มิถุนายน 2565 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี
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 งบการเงินรวม 
 เงินกู้ยืม  วันครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน / การค า้ประกัน เง่ือนไขการด ารง 
 ระยะส้ัน  ช าระ ร้อยละต่อปี  อัตราส่วน 
 บาท   

 
 ทางการเงิน 

       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ)       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 4,214,137  23 พฤษภาคม 2565 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 6,352,109  21 เมษายน 2565 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

      
เงินกูย้ืมระยะส้ัน 9,368,309  17 พฤษภาคม 2565 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 
ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 5,751,742  10 พฤษภาคม 2565 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 1,685,428  11 เมษายน 2565 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 8,088,201  8 เมษายน 2565 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 10,809,721  9 พฤษภาคม 2565 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 8,340,264  8 กุมภาพนัธ์ 2565 * 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 1,605,355  10 มกราคม 2565 * 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 427,465  10 มกราคม 2565 * 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 8,319,687  10 มกราคม 2565 * 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 19,572,843  7 กุมภาพนัธ์ 2565 * 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 501,523  10 มกราคม 2565 * 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 107,941,200  21 มิถุนายน 2565 1.93     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 100,253,613  2 มิถุนายน 2565 1.87     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 100,033,861  19 พฤษภาคม 2565  1.82     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 133,818,960  18 เมษษยน 2565 2.76     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ)       
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 งบการเงินรวม 
 เงินกู้ยืม  วันครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน / การค า้ประกัน เง่ือนไขการด ารง 
 ระยะส้ัน  ช าระ ร้อยละต่อปี  อัตราส่วน 
 บาท   

 
 ทางการเงิน 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 244,138,588  8 มีนาคม 2565 2.76     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 243,918,838  21 มีนาคม 2565 2.75     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 71,737,622  18 มกราคม 2565 * 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 18,701,276  26 มกราคม 2565 * 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 29,090,853  2 กุมภาพนัธ์ 2565 * 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 29,381,222  7 กุมภาพนัธ์ 2565 * 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 47,917,109  15 กุมภาพนัธ์ 2565 * 4.00     สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

ไม่ม ี

 3,443,799,837      

* กลุ่มบริษทัไดจ้่ายช าระเงินกูย้ืมดงักล่าวตามวนัท่ีครบก าหนดช าระทั้งจ านวนแลว้ 

 
 

 งบการเงินรวม 
 เงินกู้ยืม  วันครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน / การค า้ประกัน เง่ือนไขการด ารง 
 ระยะส้ัน  ช าระ ร้อยละต่อปี  อัตราส่วน 
 บาท   

 
 ทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 200,000,000  16 กุมภาพนัธ์ 2564 

(ต่ออายถุงึวนัที ่
 17 พฤษภาคม 2564) 

MLR -1.25 2. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 

ม ี

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 200,000,000  25 มกราคม 2564  

(ต่ออายถุงึวนัที ่
 23 เมษายน 2564) 

4.25 ไม่ม ี ไม่ม ี

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 160,000,000  8 มีนาคม 2564 MLR -1.25 1. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 
ม ี

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 40,000,000  14 มกราคม 2564* MLR -1.25 1. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 
ม ี

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน           494,614,529  

 
 23 มีนาคม 2564 MLR -1.50 1. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 
2. บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่ง  

(ดูหมายเหตขุอ้ 39.4) 
3.  ค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัท่านหน่ึง 

ม ี

       

       

       

       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)      
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 งบการเงินรวม 
 เงินกู้ยืม  วันครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน / การค า้ประกัน เง่ือนไขการด ารง 
 ระยะส้ัน  ช าระ ร้อยละต่อปี  อัตราส่วน 
 บาท   

 
 ทางการเงิน 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1,955,527,784  23 มีนาคม 2564 MLR -1.50 1. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 

2. บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่ง  
(ดูหมายเหตขุอ้ 39.4) 

3.  ค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัท่านหน่ึง 

ม ี

       

      

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 22,930,330  23 มีนาคม 2564 MLR -1.50 1. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 

2. บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่ง  
(ดูหมายเหตขุอ้ 39.4) 

3.  ค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัท่านหน่ึง 

ม ี

       
บริดจโ์ลน 1,630,354,174  31 มีนาคม 2564 BIBOR+3.85 1. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 16) 
2. บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่ง  

(ดูหมายเหตขุอ้ 41.4) 
3.  ค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัท่านหน่ึง 

ม ี

       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 989,229,057  31 มีนาคม 2564 MLR -1.50 1. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 

2. บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่ง  
(ดูหมายเหตขุอ้ 39.4) 

3.  ค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัท่านหน่ึง 

ม ี

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 100,000,000  22 มีนาคม 2564 3.47 – 4.25     โฉนดที่ดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไม่ม ี
       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 68,000,000  22 มีนาคม 2564 4.47     โฉนดที่ดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไม่ม ี
       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 70,000,000  22 มีนาคม 2564 4.70     โฉนดที่ดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไม่ม ี
       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 30,000,000  22 มีนาคม 2564 4.70     โฉนดที่ดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไม่ม ี
       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 91,158,082*  9 มกราคม 2564 MLR-1.75     ลูกหน้ีรายหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 

ไม่ม ี

       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 23,782,365*
  19 มกราคม 2564 5.50 1.  เงินฝากธนาคาร  

2.   สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดิน (ดูหมายเหตขุอ้ 
16) 

ไม่ม ี

       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1,861,039*
  20 มกราคม 2564 5.50 1.  เงินฝากธนาคาร  

2.   สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัร      
(ดูหมายเหตขุอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1,529,599*
  21 มกราคม 2564 5.50 1.  เงินฝากธนาคาร  

2.   สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัร      
(ดูหมายเหตขุอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 18,606,546*
  22 มกราคม 2564 5.50 1.  เงินฝากธนาคาร  

2.   สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัร      
(ดูหมายเหตขุอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)      
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 งบการเงินรวม 
 เงินกู้ยืม  วันครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน / การค า้ประกัน เง่ือนไขการด ารง 
 ระยะส้ัน  ช าระ ร้อยละต่อปี  อัตราส่วน 
 บาท   

 
 ทางการเงิน 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 7,734,866*
  29 มกราคม 2564 5.50 1.  เงินฝากธนาคาร  

2.   สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัร      
(ดูหมายเหตขุอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 5,755,171*
  4 กุมภาพนัธ์ 2564 5.50 1.  เงินฝากธนาคาร  

2.   สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัร      
(ดูหมายเหตขุอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 4,137,614*
  5 กุมภาพนัธ์ 2564 5.50 1.  เงินฝากธนาคาร  

2.   สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัร      
(ดูหมายเหตขุอ้ 16) 

ไม่ม ี

       

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 866,993,194  23 พฤษภาคม 2564 3.19 1.  เงินฝากธนาคาร  
2.   สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินและเคร่ืองจกัร      

(ดูหมายเหตขุอ้ 16) 

ไม่ม ี

      
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 100,000,000*  9 กุมภาพนัธ์ 2564 3.55    ไม่ม ี ไม่ม ี
       
เงินเบิกเกินบญัชี 25,021,752  - -    ไม่ม ี ไม่ม ี

 7,107,236,102      

* กลุ่มบริษทัไดจ้่ายช าระเงินกูย้ืมดงักล่าวตามวนัท่ีครบก าหนดช าระทั้งจ านวนแลว้ 

20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 39.1) 35,199,430  47,747,400  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 16,123,935,796  9,554,592,026  -  - 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บุคคลหรือบริษทั        

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตขุอ้ 39.1) 31,664,343  21,925,130  -  - 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กรมสรรพากร 8,818,569  8,425,275  231,000  441,000 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัอื่น 95,978,786  70,896,613  12,651,784  339,210 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บุคคลหรือบริษทั        

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 39.1) 1,183,232  1,365,311  121,174,539  66,632,301 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - สถาบนัการเงินและบริษทัอื่น 123,170,383  59,842,437  6,758,877  - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  244,818,558  188,940,954  2,425,333  6,922,160 
รายไดรั้บล่วงหนา้ (1) 424,625,870  290,213,620  -  - 
อื่นๆ 3,147,834  3,650,867  -  - 
 17,092,542,801  10,247,599,633  143,241,533  74,334,671 

 

(1) จ านวนรายได้ท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ท่ีเกิดจาก 
ยอดยกมาของรายไดรั้บล่วงหน้าเป็นจ านวน 290.21 ลา้นบาท และ 68.84 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 : ไม่มี และงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : จ านวน 0.22 ลา้นบาท) และไม่มีจ านวนรายได้
ท่ีรับรู้ในระหว่างปีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัส าเร็จแลว้ในปีก่อน  
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21. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (ดูหมายเหตุขอ้ 39.1) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
 อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน จ านวน อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน จ านวน 
 ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน บาท ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน บาท 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - - - 4.72 - 5.25 ไม่มี 28,000,000  
   -   28,000,000  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวจะครบก าหนดช าระภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีในงบ
แสดงฐานะการเงิน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564: ไม่มี) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 
 อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน จ านวน อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน จ านวน 
 ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน บาท ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน บาท 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - - - MLR - 1.00 ไม่มี 231,807,041 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - - - 4.50 - 5.25 ไม่มี 16,000,000 

   -   247,807,041 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าว
จะครบก าหนดช าระเม่ือทวงถาม (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564: ไม่มี) 

22. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเกีย่วข้องกัน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
 อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน บาท อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน บาท 
 ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน  ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน  

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 5.60 - 6.00 ไม่มี 10,000,000 5.60 ไม่มี 34,000,000 
   10,000,000   34,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวจะครบก าหนด
ช าระเม่ือทวงถาม  
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23. เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย  

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
 อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน บาท อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน บาท 
 ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน  ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน  

ตัว๋แลกเงิน 4.00 - 4.80 ไม่ม ี 556,577,812  5.80 - 6.50 ไม่ม ี 424,039,632 
หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 6.25 - 6.75 ไม่ม ี 20,000,000  6.00 - 6.75 ไม่ม ี 168,125,002 

   576,577,812   592,164,634 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 
 อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน บาท อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน บาท 
 ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน  ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน  

ตัว๋แลกเงิน 4.80 ไม่ม ี 207,433,368 5.80 ไม่ม ี 224,000,000 
   207,433,368   224,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืนดงักล่าวจะครบก าหนดช าระภายใน 3 เดือน และ  
12 เดือน ตามล าดบั นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

24. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย  

 งบการเงินรวม 
 วงเงิน เงินกู้ยืม  การจ่ายช าระ อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน / การค า้ประกัน เง่ือนไขการ 
 สินเช่ือ ระยะยาว  เงินต้นและ ร้อยละต่อปี  ด ารงอตัราส่วน 
 บาท บาท  ดอกเบีย้   ทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564        
เงินกูย้ืมระยะยาว 280,000,000 83,600,872  รายไตรมาส MLR -1.25 ไม่มี ไม่มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (55,658,531)       

  27,942,341      
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 1,050,000,000 886,200,000  รายไตรมาส MLR -1.25 1. ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
 

มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (108,150,000)       

 778,050,000     
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 134,600,000 53,840,000  รายไตรมาส 3.50 ไม่มี มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (26,920,000)       
  26,920,000      
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 160,000,000 47,940,000  รายไตรมาส MLR -1.25 1. ที่ดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไม่มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (16,048,000)        (ดูหมายเหตุขอ้ 15)  
  31,892,000      
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 งบการเงินรวม 
 วงเงิน เงินกู้ยืม  การจ่ายช าระ อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน / การค า้ประกัน เง่ือนไขการ 
 สินเช่ือ ระยะยาว  เงินต้นและ ร้อยละต่อปี  ด ารงอตัราส่วน 
 บาท บาท  ดอกเบีย้   ทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ)        
เงินกูย้ืมระยะยาว 1,428,105,000 1,014,177,389  รายคร่ึงปี LIBOR+3.50 1. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของ   

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
2. บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่ง 

 (ดูหมายเหตขุอ้ 39.4) 
3.  ค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัท่านหน่ึง 

มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (288,068,877)     
  726,108,512     
     
     
     
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 75,500,000 47,916,850  รายไตรมาส MLR -1.50 ไม่มี มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (13,644,120)       
  34,272,730      
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 326,812,000 261,449,600  รายไตรมาส MLR -1.25 ไม่มี ไม่มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (65,362,400)       
  196,087,200      
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 1,345,000,000 1,334,072,544  รายไตรมาส LIBOR+2.95 1.  เงินฝากประจ าธนาคาร 

2.  ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของ   
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

3. บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่ง 
 (ดูหมายเหตขุอ้ 39.4) 

4.  ค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัท่านหน่ึง 

มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (167,309,629)     
  1,166,762,915     
     
     
     

 
เงินกูย้ืมระยะยาว 76,969,000 65,423,650  รายไตรมาส MLR -1.25 ไม่มี มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (15,393,800)       
  50,029,850      
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 1,000,000,000 862,394,627  รายไตรมาส MLR -1.25 1. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของ   

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
2. บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่ง 

 (ดูหมายเหตขุอ้ 39.4) 
3.  ค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัท่านหน่ึง 

มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (93,717,857)      
  768,676,770     
       
       
       
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 2,000,000,000 1,724,789,252  รายไตรมาส MLR -1.25 1. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของ   

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
2. บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่ง 

 (ดูหมายเหตขุอ้ 39.4) 
3.  ค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัท่านหน่ึง 

มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (187,435,713)      
  1,537,353,539     
       
       
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 45,230,000 8,978,847  รายเดือน MLR -1.00 ไม่มี ไม่มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (8,978,847)       
  -      
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 300,000,000 69,015,000  รายเดือน MLR -1.00 1. โฉนดที่ดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง    มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (69,015,000)     (ดูหมายเหตุขอ้ 15)  

  -    2.  ค ้าประกนัโดยผูถื้อหุ้นใหญข่องบริษทัยอ่ย  
       แห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 12)  

 
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 

 
232,400,000 

 
194,400,000 

  
รายเดือน 

 
MLR -1.00 

 
1. โฉนดที่ดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง   

 
มี 

หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (24,000,000)     (ดูหมายเหตุขอ้ 15)  
  170,400,000    2.  ค ้าประกนัโดยผูถื้อหุ้นใหญข่องบริษทัยอ่ย  
       แห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 12)  

  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ)       
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 งบการเงินรวม 
 วงเงิน เงินกู้ยืม  การจ่ายช าระ อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน / การค า้ประกัน เง่ือนไขการ 
 สินเช่ือ ระยะยาว  เงินต้นและ ร้อยละต่อปี  ด ารงอตัราส่วน 
 บาท บาท  ดอกเบีย้   ทางการเงิน 

เงินกูย้ืมระยะยาว 285,000,000 247,807,696  รายไตรมาส MLR -1.00 1. โฉนดที่ดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง    มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (138,684,607)      (ดูหมายเหตุขอ้ 15)  

  109,123,089    2.  ค ้าประกนัโดยผูถื้อหุ้นใหญข่องบริษทัยอ่ย  
       แห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 12)  
        
เงินกูย้ืมระยะยาว 600,000,000 361,781,039  รายไตรมาส 4.03 1. ที่ดิน ส่ิงปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรของ    มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (151,500,000)    บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15)  
  210,281,039      
        
รวมส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1,429,887,381      
รวมส่วนทีถ่ึงก าหนดเกินกว่า 1 ปี 5,833,899,984      
       

 

 งบการเงินรวม 
 วงเงิน เงินกู้ยืม  การจ่ายช าระ อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน / การค า้ประกัน เง่ือนไขการ 
 สินเช่ือ ระยะยาว  เงินต้นและ ร้อยละต่อปี  ด ารงอตัราส่วน 
 บาท บาท  ดอกเบีย้   ทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563        
เงินกูย้ืมระยะยาว 280,000,000  138,971,975  รายไตรมาส MLR -1.25 ไม่มี ไม่มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี   (55,371,102)       

  83,600,873      
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 2,400,000,000  297,905,172  รายไตรมาส MLR -1.25 2. ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
 

ม ี
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (169,891,759)       

  128,013,413     
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 1,050,000,000  936,600,000  รายไตรมาส MLR -1.25 1. ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรขอบบริษทั    

ยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
 

ม ี
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี   (50,400,000)       
   886,200,000     
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 134,600,000  80,760,000  รายไตรมาส 3.50 ไม่มี ม ี
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี   (80,760,000)   *    
  -      
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 160,000,000  63,988,000  รายไตรมาส MLR -1.25 1. ที่ดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไม่มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี   (16,048,000)        (ดูหมายเหตุขอ้ 15)  
   47,940,000      
        
เงินกูย้ืมระยะยาว 1,428,105,000 1,168,652,039  รายคร่ึงปี LIBOR+3.50 1. ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของ   

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
2. บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่ง 

 (ดูหมายเหตขุอ้ 39.4) 
3.  ค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัท่านหน่ึง 

ม ี
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี  (257,395,651)     
  911,256,388     
     
     
     
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 75,500,000 61,560,970  รายไตรมาส MLR -1.50 ไม่มี ม ี
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี   (13,644,120)       
   47,916,850      
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 326,812,000 326,812,000  รายไตรมาส MLR -1.25 ไม่มี ไม่มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี   (65,362,400)       
   261,449,600      
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 45,230,000  23,978,847  รายเดือน MLR -1.00 ไม่มี ไม่มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี   (15,000,000)       
   8,978,847      
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)        
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 งบการเงินรวม 
 วงเงิน เงินกู้ยืม  การจ่ายช าระ อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน / การค า้ประกัน เง่ือนไขการ 
 สินเช่ือ ระยะยาว  เงินต้นและ ร้อยละต่อปี  ด ารงอตัราส่วน 
 บาท บาท  ดอกเบีย้   ทางการเงิน 

เงินกูย้ืมระยะยาว 300,000,000  138,195,000  รายเดือน MLR -1.00 1. ที่ดินและอาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ม ี
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี   (69,180,000)     (ดูหมายเหตุขอ้ 15)  
  69,015,000    2  ค ้าประกนัโดยผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัยอ่ย  
       แห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 12)  
 
เงินกูย้ืมระยะยาว 232,400,000  218,400,000  รายเดือน MLR -1.00 1. ที่ดินและอาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ม ี
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี   (24,000,000)     (ดูหมายเหตุขอ้ 15)  
   194,400,000    2  ค ้าประกนัโดยผูถ้อืหุ้นใหญ่ของบริษทัยอ่ย  

           แห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 12)  
 

        
เงินกูย้ืมระยะยาว 32,500,000  10,816,000  รายไตรมาส 3.50 ไม่มี มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี   (10,816,000)       
  -      
        
เงินกูย้ืมระยะยาว 600,000,000  443,797,670  รายไตรมาส 5.63 1. ที่ดิน ส่ิงปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรของ    มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี   (83,250,000)     บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15)  
   360,547,670      
        
เงินกูย้ืมระยะยาว 300,000,000  75,723,781  รายไตรมาส 5.50 1. ที่ดิน ส่ิงปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรของ    มี 
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดใน 1 ปี   (75,723,781)     บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15)  
   -      
        
รวมส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 986,842,813      
รวมส่วนทีถ่ึงก าหนดเกินกว่า 1 ปี  2,999,318,641      
       
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงิน เงินกู้ยืม การจ่ายช าระ อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน / การค า้ประกัน เง่ือนไขการ 
 สินเช่ือ ระยะยาว เงินต้นและ ร้อยละต่อปี  ด ารงอัตราส่วน 
 บาท บาท ดอกเบีย้   ทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564       
เงินกูย้ืมระยะยาว 45,230,000 8,978,847 รายเดือน MLR -1.00 ไม่มี ไม่ม ี
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดใน 1 ปี  8,978,847     

  -     
      
รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 8,978,847     

รวมส่วนท่ีถึงก าหนดเกินกว่า 1 ปี -     
      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563       
เงินกูย้ืมระยะยาว 45,230,000  23,978,847  รายเดือน MLR -1.00 ไม่มี ไม่ม ี
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดใน 1 ปี   (15,000,000)     

  8,978,847      
      
รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 15,000,000     

รวมส่วนท่ีถึงก าหนดเกินกว่า 1 ปี 8,978,847     
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25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (ดูหมายเหตุขอ้ 39.1) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
 อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน บาท อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน บาท 
 ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน  ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน  

เงินกูย้ืม 3.00 ไม่ม ี 5,695,649 MLR ไม่ม ี 5,695,649 

   5,695,649   5,695,649 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 
 อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน บาท อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน บาท 
 ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน  ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน  

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 5.50 ไม่ม ี 635,000,000 5.50 ไม่ม ี 1,000,000,000 

   635,000,000   1,000,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้มืจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการจะครบ
ก าหนดช าระเม่ือทวงถาม อยา่งไรก็ตาม ก่อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผูใ้หกู้ไ้ดอ้อกหนงัสือยืนยนัท่ี
จะไม่เรียกช าระเงินกูย้ืมดงักล่าวภายใน 1 ปี เป็นจ านวน 635 ลา้นบาท และ 1,000 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ดงันั้น บริษทัจดัประเภทเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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26. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : บาท 
     2564  2563 

การวิเคราะห์ตามการครบก าหนด:        
ปีท่ี 1     80,812,507  78,871,169 
ปีท่ี 2     45,442,085  65,138,248 
ปีท่ี 3     23,967,870  33,034,270 
ปีท่ี 4     20,965,093  24,326,981 
ปีท่ี 5     10,584,109  26,270,851 
ถดัจากปีท่ี 5     28,407,867  48,420,809 
     210,179,531  276,062,328 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี     (16,380,722)  (42,468,168) 
รวม     193,798,809  233,594,160 
        
การจดัประเภท:        
หมุนเวียน     74,977,652  74,392,668 
ไม่หมุนเวียน     118,821,157  159,201,492 
รวม     193,798,809  233,594,160 

กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีมีนยัส าคญัเก่ียวกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า หน้ีสินตามสัญญา
เช่าไดรั้บการติดตามโดยแผนกบริหารเงินของกลุ่มบริษทั 

27. เงินกู้ยืมระยะยาวอ่ืน 
เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
 อัตราดอกเบีย้ หลักทรัพย์ บาท อัตราดอกเบีย้ หลักทรัพย์ บาท 
 ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน  ร้อยละต่อปี ค า้ประกัน  

หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 6.50 - 6.75 ไม่มี 567,691,327 6.50 - 6.75 ไม่มี 375,000,000 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนด       

ช าระภายใน 1 ปี   (281,540,925)   (70,000,000) 
   286,150,402   305,000,000 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืนดงักล่าวจะครบก าหนดช าระในเดือนมีนาคม 2566 
และธนัวาคม 2565 ตามล าดบั 
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28. หุ้นกู้ 
เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั มีมติอนุมติัให้บริษทัออก
และเสนอขายตราสารหน้ีภายในวงเงินไม่เกิน 150 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มความคล่องตวัทางการเงิน 
ในการด าเนินธุรกิจและโครงการในอนาคตของบริษทั โดยเป็นตราสารหน้ีท่ีเป็นหลักทรัพย์ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง หุน้กู ้หุน้กูร้ะยะสั้น 
ตัว๋เงิน และตัว๋เงินระยะสั้นในรูปแบบต่าง ๆ กนัได ้อาจมีหรือไม่มีประกนั ประเภทดอ้ยสิทธิ หรือไม่ดอ้ยสิทธิ
แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถื้อโดยมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นก็ได ้(ในกรณีของหุ้นกู)้ 
และเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยทัว่ไป ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศไทย และ/หรือ 
ในต่างประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 2 กันยายน 2564 บริษทัได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน และ 
มีผูแ้ทนถือหุน้กู ้โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูด้งักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563: ไม่มี) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู้ 
อัตราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

อายุ วันครบก าหนด 
จ านวนหน่วย 

หน่วย 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2564 

บาท 
      

หุ้นกู ้ชุดท่ี 1 (STARK239A) 3.5% 2 ปี 2 กนัยายน 2566 1,291,500 1,291,500,000 
หุ้นกู ้ชุดท่ี 2 (STARK249A) 3.9% 3 ปี 2 กนัยายน 2567 949,500 949,500,000 
รวมหุ้นกู ้- ราคาตามมูลค่า     2,241,000,000 
หกั  ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย    (19,341,370) 
รวมหุ้นกู ้- สุทธิ     2,221,658,630 
หกั  ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   - 
หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ     2,221,658,630 

29. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
   (ปรับปรุงใหม่)     
        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,849,199  40,474,506  32,486,765  37,517,341 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 341,549,062  358,605,815  -  - 
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รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ใน  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  หรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน  การแปลงค่า  ณ วันที่ 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2564        2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก          
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 29,603,983  4,188,349  -  -  33,792,332 
ค่าเผื่อการขาดทุนจากสินคา้เคลื่อนไหวชา้ 4,679,488  2,832,487  -  -  7,511,975 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์          
พนกังาน 35,715,068  172,345  (738,349)  242,803  35,391,867 
ขาดทุนสะสมยกไป 37,517,341  (5,456,436)  -  -  32,060,905 
อ่ืนๆ 4,665,500  31,579,402  -  596,207  36,841,109 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    112,181,380  33,316,147  (738,349)  839,010  145,598,188 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก          

ส่วนเกินจากการตีราคาเพ่ิมขึ้น - ท่ีดิน อาคาร          
และอุปกรณ์ 238,932,619  (4,852,761)  -  -  234,079,858 

ค่าเส่ือมราคา - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 89,525,081  12,514,118  -  -  102,039,199 
ส่วนเกินจากการตีราคาเพ่ิมขึ้น - สินทรัพย ์          
สิทธิการใช ้ 97,681,765  2,160,686  -  -  99,842,451 

ค่าตดัจ าหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,297,707  (1,287,410)  -  -  10,297 
สัญญาเช่าการเงิน 2,221,240  852,018  -  -  3,073,258 
ค่าตดัจ าหน่าย - ค่าธรรมเนียมทางการเงิน 595,771  (515,945)  -  -  79,826 
อ่ืนๆ 58,506  12,107,180  -  7,476  12,173,162 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   430,312,689  20,977,886  -  7,476  451,298,051 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  -  สุทธ ิ 318,131,309        305,699,863 
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หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบ  ได้รับจาก  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ใน  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  จากการน า  การซ้ือ  หรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน  การแปลงค่า  ณ วันที่ 
 1 มกราคม  TFRS 9 มาใช้  กิจการ    เบ็ดเสร็จอ่ืน  งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2563            2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก              
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 10,942,837  18,468,802  899,029  (706,685)  -  -  29,603,983 
ค่าเผื่อการขาดทุนจากสินคา้เคลื่อนไหวชา้ 4,764,875  -  -  (85,387)  -  -  4,679,488 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 30,288,768  -  3,314,438  3,023,301  (781,767)  (129,672)  35,715,068 
ขาดทุนสะสมยกไป -  -  -  37,517,341  -  -  37,517,341 
อ่ืนๆ -  -  3,103,243  1,748,630  -  (186,373)  4,665,500 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   45,996,480  18,468,802  7,316,710  41,497,200  (781,767)  (316,045)   112,181,380 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก              

ส่วนเกินจากการตีราคาเพ่ิมขึ้น - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 203,578,835  -  40,387,913  (5,034,129)  -  -  238,932,619 
ค่าเส่ือมราคา - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 74,093,666  -  -  15,431,415  -  -  89,525,081 
ส่วนเกินจากการตีราคาเพ่ิมขึ้น - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  96,043,204  1,638,561  -  -  97,681,765 
ส่วนเกินจากการตีราคาเพ่ิมขึ้น - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  20,043,544  (20,043,544)  -  -  - 
ค่าตดัจ าหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,672,314  -    (1,374,607)  -  -  1,297,707 
สัญญาเช่า 1,452,173  -    769,067  -  -  2,221,240 
ค่าตดัจ าหน่าย - ค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1,321,954  -  -  (726,183)  -  -  595,771 
ก าไรจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้              

เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น 2  -  -  (2)  -  -  - 
อ่ืนๆ -  -  529,661  (439,344)  -  (31,811)  58,506 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   283,118,944  -  157,004,322  (9,778,766)  -  (31,811)  430,312,689  
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  -  สุทธ ิ 237,122,464            318,131,309  
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หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน  ณ วันที ่
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2564      2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก        
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน -  218,505  207,355  425,860 
ขาดทุนสะสมยกไป 37,517,341  (5,456,436)  -  32,060,905 
 37,517,341  (5,237,931)  207,355  32,486,765 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน  ณ วันที ่
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2563      2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก        
ขาดทุนสะสมยกไป -  37,517,341  -  37,517,341 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   -  37,517,341  -  37,517,341 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
   (ปรับปรุงใหม่)     
        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 746,611,020  452,180,915  -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (12,338,261)  (51,275,966)  5,237,931   (37,517,341) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 734,272,759  400,904,949  5,237,931  (37,517,341) 
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การกระทบยอดของค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
   (ปรับปรุงใหม่)     
        

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3,529,261,291  1,931,748,042   281,197,695  (90,365,812) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินได้ 705,852,258  386,349,608  56,239,539  (18,073,162) 
ผลกระทบของรายการท่ีไม่สามารถใชเ้ป็นรายได้        

และค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีปัจจุบนั 28,420,501  14,555,341  (51,001,608)  (19,444,179) 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 734,272,759  400,904,949     5,237,931  (37,517,341) 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง ร้อยละ 20.81  ร้อยละ 20.75  ร้อยละ 1.86  ร้อยละ 41.52 

กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 20 ในการค านวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

30. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 151,417,005  152,149,944  2,122,785  383,095 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน 25,542,327  26,808,493  6,514  - 
 176,959,332  178,958,437  2,129,299  383,095 

การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานยกมา 152,149,944  134,393,220  383,095  - 
ไดรั้บจากการซ้ือกิจการ -  5,473,649  -  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 16,992,897  24,687,734  698,782  383,095 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,107,281  2,077,385  4,137  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานดา้นประสบการณ์การท างาน 930,397  (4,290,672)  1,427,779  - 
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ (302,316)  (311,063)  -  - 
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน (4,319,831)  692,901  (391,008)  - 

จ่ายระหว่างปี (16,141,367)  (10,573,210)  -  - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานยกไป 151,417,005  152,149,944  2,122,785  383,095 

การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานยกมา 26,808,493  17,050,618  -  - 
ไดรั้บจากการซ้ือกิจการ -  11,098,543  -  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  537,441  1,553,136  2,076  - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 261,053  257,323  -  - 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั        

จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานดา้นประสบการณ์การท างาน (648,331)  (613,389)  4,417  - 
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ (82,377)  (89,368)  -  - 
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน (88,967)  246,992  21  - 

จ่ายระหว่างปี (2,459,000)  (2,047,000)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,214,015  (648,362)  -  - 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานยกไป 25,542,327  26,808,493  6,514  - 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
        
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 17,530,338  26,240,870  700,858  383,095 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,368,334  2,334,708  4,137  - 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  
 

 
 

 
 

 
รับรู้เขา้ก าไรขาดทุน (819,675)  (455,765)  4,438  - 
รับรู้เขา้ก าไรเบด็เสร็จอื่น (3,691,750)  (3,908,834)  1,036,771  - 

 15,387,247  24,210,979  1,746,204  383,095 
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ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีส าคัญท่ีใช้ในการค านวณ  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีไดก้ าหนดไว ้มีดงัต่อไปน้ี  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
 ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
อตัราคิดลด 1.00 - 1.61  0.0148 - 1.53  1.00  - 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคตโดยประมาณ 1.50 - 4.66  0.02 - 4.70  1.50  - 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (แบ่งตามช่วงอาย)ุ 0 - 30  0 - 30  0 - 28  - 
อตัราการมรณะ อตัรามรณะไทย 2560 

 

อตัรามรณะไทย 2560  อตัรามรณะไทย 2560  - 
อตัราทุพพลภาพ ร้อยละ 5 จาก 

อตัรามรณะไทย 2560 

 

ร้อยละ 5 จาก 
อตัรามรณะไทย 2560 

 ร้อยละ 5 จาก 
อตัรามรณะไทย 2560 

 - 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
ซ่ึงมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน มีดงัน้ี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

อตัราคิดลด - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 (10,515,949)  (11,092,591)  (92,996)  - 
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1.0 12,111,602  12,809,288  98,938  - 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.00 12,143,790  12,764,496  108,151  - 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1.00 (11,055,418)  (11,287,129)  (103,459)  - 
อายคุาดเฉล่ีย - เพ่ิมขึ้น 1 ปี 757,916  792,201  9,096  - 
อายคุาดเฉล่ีย - ลดลง 1 ปี (752,736)  (786,647)  (9,059)  - 

ตามนโยบายการจา้งงานของกลุ่มบริษทั พนกังานทุกคนท่ีมีอายุการจา้งงานเกินกว่า 5 ปีถึง 35 ปี มีสิทธิไดรั้บ
ผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน ตามขอ้ก าหนดในนโยบายการจา้งงาน 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี  

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2564  2564  2563 

  ภายใน 1 ปี 5,805,919  6,703,373  -  - 
      เกินกว่า 1 ปี - 5 ปี 38,831,804  36,702,359  688,123  - 
      เกินกว่า 5 ปี 106,779,282  108,744,212  1,434,662  383,095 
      รวม 151,417,005  152,149,944  2,122,785  383,095 
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31. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
กลุ่มบริษทัและพนักงานบริษทัได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ  
5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงไดรั้บอนุญาตตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพของกลุ่มบริษัท  
ซ่ึงไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมีจ านวน 28.97 ลา้นบาท และ 
29.66 ลา้นบาท ตามล าดบั 

32. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติให้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
บริษัทจ านวน 2,186,352,891.99 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 14,332,757,847.49 บาท เ ป็น 
12,146,404,955.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษทั และบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทัและลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวต้่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ล้ว  
เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2563 มีมติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 

- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
12,146,404,955.50 บาท เป็นจ านวน 11,906,404,955.50 บาท มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดย
การตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายออก จ านวน 480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
ซ่ึงคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป (Public Offering) ตามมติ
ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2562 และมีมติอนุมัติ 
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
ของบริษทั บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 
21 ธนัวาคม 2563 
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- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 3,968,801,651.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 15,875,206,607 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 7,937,603,303 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อจดัสรรให้บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  
เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และมีมติอนุมติัการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ของบริษทั บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 
21 ธนัวาคม 2563 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 
1.00 บาทโดยการรวมหุ้น และมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 

- อนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (STARK-W1) 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1”) จ านวนไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุ้น) เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย โดยมี
ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ท่ีหน่วยละ 0.00 บาท และมีราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เท่ากบั 5 บาทต่อหุ้น (อตัราการจดัสรรและราคาการใช้สิทธิ
ค านวณจากจ านวนหุ้นภายหลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุ้น) โดยใบส าคญั
แสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีอายุการใชสิ้ทธิเป็นระยะเวลา 4 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีมี เศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการค านวณ 
ตามอตัราส่วนการจดัสรรดงักล่าว ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิ้งทั้งจ านวน 

ทั้งน้ี วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 คือวนัท่ี 4 มกราคม 2564 วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 
31 มีนาคม 2566 และวนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายคือวนัท่ี 3 มกราคม 2568 โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ไดเ้ร่ิมท าการซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2564 
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33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั คือ คณะกรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัมีขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานได ้ดงัน้ี 

1.  ผลิต จ าหน่ายและให้บริการทดสอบสายไฟฟ้าท่ีท าจากลวดทองแดงและอลูมิเนียมเพื่อใช้ใน  
การส่งกระแสไฟฟ้า การส่ือสาร โทรคมนาคม และใชเ้ป็นวสัดุก่อสร้าง 

2. ใหบ้ริการดา้นทรัพยากรบุคคล 
3. ใหบ้ริการอ่ืนๆ เก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม 
4. รายไดค้่าใหเ้ช่าพื้นท่ีและอุปกรณ์ 
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ส่วนงานด าเนินงานจ าแนกตามประเภทธุรกิจส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  งบการเงินรวม 

 2564 

  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 

รายไดจ้ากการขาย - 
รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  25,217,296,445  -  -  -  25,217,296,445 

รายไดจ้ากการให้บริการ - 
รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  17,167,500  -  -  -  17,167,500 

รายไดจ้ากการให้บริการอื่นท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล - 
รับรู้ตลอดช่วงเวลา  -  1,705,958,366  -  -  1,705,958,366 

รายไดจ้ากการให้บริการอื่นท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม - 
รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  -  -  105,750,399  -  105,750,399 

รายไดค้่าเช่า   -  -  -  47,485,047  47,485,047 
ตน้ทุนขาย  (20,194,413,221)  -  -  -  (20,194,413,221) 
ตน้ทุนการให้บริการ  (7,035,880)  -  -  -  (7,035,880) 
ตน้ทุนจากการให้บริการอื่นท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรยาบุคคล  -  (1,372,605,762)  -  -  (1,372,605,762) 
ตน้ทุนจากการให้บริการอื่นท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม  -  -  (91,963,352)  -  (91,963,352) 
ตน้ทุนการให้เช่า  -  -  -  (34,273,202)  (34,273,202) 
ก าไรขั้นตน้  5,033,014,844  333,352,604  13,787,047  13,211,845  5,393,366,340 

รายไดท้างการเงิน          22,186,585 
รายไดอ้ื่น          13,795,824 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย          (547,338,663) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (581,646,826) 
ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสัญญา

อนุพนัธ์          412,660,008 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ - สุทธิ          (414,558,672) 
ตน้ทุนทางการเงิน          (943,061,538) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9          (173,908,448) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม          (50,215) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้          3,529,261,291 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          (734,272,759) 

ก าไรส าหรับปี          2,794,988,532 

           
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่           

จ านวนเงิน (บาท)  -  1,625,443,784  77,919,976  25,702,937  1,729,066,697 

จ านวนราย  -  1  2  3   
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หน่วย : บาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่) 

 2563 

  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 

รายไดจ้ากการขาย - 
รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  15,070,707,641  -  -  -  15,070,707,641 

รายไดจ้ากการให้บริการ - 
รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  84,668,306  -  -  -  84,668,306 

รายไดจ้ากการให้บริการอื่นท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล - 
รับรู้ตลอดช่วงเวลา  -  1,530,686,884  -  -  1,530,686,884 

รายไดจ้ากการให้บริการอื่นท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม - 
รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  -  -  129,153,425  -  129,153,425 

รายไดค้่าเช่า   -  -  -  42,820,954  42,820,954 
ตน้ทุนขาย  (12,545,530,353)  -  -  -  (12,545,530,353) 
ตน้ทุนการให้บริการ  (5,643,581)  -  -  -  (5,643,581) 
ตน้ทุนจากการให้บริการอื่นท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรยาบุคคล  -  (1,276,211,868)  -  -  (1,276,211,868) 
ตน้ทุนจากการให้บริการอื่นท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม  -  -  (119,297,585)  -  (119,297,585) 
ตน้ทุนการให้เช่า  -  -  -  (28,505,343)  (28,505,343) 
ก าไรขั้นตน้  2,604,202,013  254,475,016  9,855,840  14,315,611  2,882,848,480 

รายไดท้างการเงิน          19,035,922 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

- สุทธิ          645,332,362 
รายไดอ้ื่น          40,609,338 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย          (427,344,146) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (438,245,359) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสัญญา

อนุพนัธ์          (146,660,660) 
ตน้ทุนทางการเงิน          (660,071,762) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9          14,764,831 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม          (1,479,036) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้          1,931,748,042 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          (400,904,949) 

ก าไรส าหรับปี          1,530,843,093 

           
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่           

จ านวนเงิน (บาท)  2,771,189,159  1,448,580,344  97,362,210  26,990,124  4,344,121,837 

จ านวนราย  4  1  3  3   
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34. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
   (ปรับปรุงใหม่)     
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป        
และสินคา้ระหว่างผลิต 11,266,777,835  5,005,319,887  -  - 

ค่าวตัถุดิบหลกัและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 7,789,636,111  6,505,290,651  -  - 
ตน้ทุนการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบคุคล 1,372,605,762  1,280,111,868  -  - 
ตน้ทุนการให้บริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
      ธุรกิจปิโตรเลียม 

 
81,643,317 

  
95,539,881 

  
- 

  
- 

ตน้ทุนการให้เช่า 32,294,098  25,389,799  -  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 430,323,115  362,994,913  -  - 
ค่าใชจ้่ายพนกังาน 770,162,971  673,867,376  13,320,132  9,085,238 
ค่าสาธารณูปโภค 175,596,570  143,129,028  -  - 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 101,079,410  102,423,665  36,367,467  16,018,267 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 174,993,509  97,951,612  7,398,390  3,665,363 
ค่าบ ารุงรักษา 89,030,378  65,898,654  -  19,328 
ค่าขนส่ง 174,029,892  155,925,080  -  - 
ค่าใชจ้่ายในการสนบัสนุนการขาย 154,230,059  108,198,130  -  - 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 414,558,672  16,488,820  -  - 
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของ 

สัญญาอนุพนัธ ์
 

(412,660,008) 
  

146,660,660 
  

- 
  

- 
อื่นๆ 216,873,879  202,248,871  5,091,908  7,163,018 
รวม 22,831,175,570  14,987,438,895  62,177,897  35,951,214 
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35.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดโดยหาร
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่และจ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกและช าระแล้ว 
ในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 
(ปรับปรุงใหม่) 

 2564  2563 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 2,783,109,341  1,520,760,149  275,959,764  (52,848,471) 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญั        

      ท่ีใชใ้นการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 11,906,404,956  11,906,404,956  11,906,404,956  11,906,404,956 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.2337  0.1277  0.0232  (0.0044) 

        

บริษทัไม่แสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เน่ืองจากราคาตลาด
ถวัเฉล่ียของหุน้สามญัต ่ากวา่ราคาตามสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

36. การจัดการส่วนของทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของกลุ่มบริษทัเป็นไปเพื่อการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 

การดูแลรักษาระดับทุนของกลุ่มบริษทัต้องปฏิบัติให้เป็นตามเกณฑ์การด ารงอัตราส่วนทางการเงินตาม
ขอ้ก าหนดของสัญญาเงินกูแ้ละขอ้ตกลงกบัคู่สัญญา 

37. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัไดร้ายงานและเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 

37.1 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 
ความเส่ียงด้านสินเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข ท าให้บริษทัไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีได้              
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือ อย่างไรก็ตามบริษทัมีนโยบายท่ีจะท า
ธุรกรรมส่วนใหญ่กบับริษทัคู่คา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการ
ไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาได ้

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ 
ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีเกิด
จากลูกหน้ีการคา้ประมาณร้อยละ 1 และร้อยละ 3 ส าหรับลูกหน้ีการคา้ซ่ึงมีลูกคา้รายใหญ่ 4 ราย 
และ 5 ราย ตามล าดบั 

37.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิด 
ผลเสียหายแก่กลุ่มบริษทัในปีปัจจุบันและปีต่อ ๆไป ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าผลกระทบจากอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงสูงขึ้นไม่มีสาระส าคญัต่อดอกเบ้ียจ่ายและบริษทัสามารถใชเ้คร่ืองมือทาง
การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ดา้นการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ี
เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 

ในการท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย บริษทัตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่าง
จ านวนเงิน ตามดอกเบ้ียคงท่ีกบัตามอตัราดอกเบ้ียลอยตวัในช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยอา้งอิงจาก
จ านวนฐานท่ีใชเ้ป็นเกณฑค์ านวณ เงินตน้ตามท่ีตกลงกนัไว ้และรับรู้ส่วนต่างท่ีจะตอ้งจ่ายหรือ
จะได้รับตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียไว้เป็นส่วนประกอบ ของรายได้ดอกเบ้ียหรือ
ดอกเบ้ียจ่ายตลอดระยะเวลาตามขอ้ตกลง สัญญาดงักล่าวช่วยใหบ้ริษทัสามารถลดความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากหน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปรท่ีออก (ดูหมายเหตุขอ้ 38) 

อตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 อัตราดอกเบีย้  ภายใน 1 ปี  หลังจาก 1 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)    แต่ภายใน 5 ปี   

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.37 - 6.50  357,819,925  -  357,819,925 
        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.50  -  35,369,191  35,369,191 

รวม   357,819,925  35,369,191  393,189,116 
        

หนี้สินหมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.82 - 4.80  3,443,799,837  -  3,443,799,837 
ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 3.50 - 5.125  1,429,887,381  -  1,429,887,381 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า        

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 4.07 - 9.30  74,977,652  -  74,977,652 
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 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 อัตราดอกเบีย้  ภายใน 1 ปี  หลังจาก 1 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)    แต่ภายใน 5 ปี   
        

หนี้สินหมุนเวียน (ต่อ)        
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.60 - 6.00  10,000,000  -  10,000,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นอื่น 4.00 - 6.75  576,577,812  -  576,577,812 
ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวอื่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 6.50  281,540,925  -  281,540,925 

        

หนี้สินไม่หมุนเวียน        
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.50 - 4.75  -  5,833,899,984  5,833,899,984 
เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.00  -  5,695,649  5,695,649 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4.07 - 9.30  -  118,821,157  118,821,157 
เงินกูยื้มระยะยาวอื่น 6.50 - 6.75  -  286,150,402  286,150,402 

รวม   5,816,783,607  6,244,567,192  12,061,350,799 
  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 อัตราดอกเบีย้  ภายใน 1 ปี  หลังจาก 1 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)    แต่ภายใน 5 ปี   

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.37-6.50  208,919,925  -  208,919,925 
        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.50  -  43,369,191  43,369,191 

รวม   208,919,925  43,369,191  252,289,116 
        

หนี้สินหมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.19-5.50  7,107,236,102  -  7,107,236,102 
ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 3.50-5.63  986,842,813  -  986,842,813 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า        

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 3.19-5.25  74,392,668  -  74,392,668 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.72-6.00  28,000,000  -  28,000,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.60  34,000,000  -  34,000,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นอื่น 4.00-6.75  592,164,634  -  592,164,634 
ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวอื่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 6.50  70,000,000  -  70,000,000 

        

หนี้สินไม่หมุนเวียน        
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.50-5.63  -  2,999,318,641  2,999,318,641 
เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.00  -  5,695,649  5,695,649 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3.19-5.25  -  159,201,492  159,201,492 
เงินกูยื้มระยะยาวอื่น 6.50-6.75  -  305,000,000  305,000,000 

รวม   8,892,636,217  3,469,215,782  12,361,851,999 
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หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 อัตราดอกเบีย้  ภายใน 1 ปี  หลังจาก 1 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)    แต่ภายใน 5 ปี   

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.95 - 4.47  398,000,000  -  398,000,000 
        

หนี้สินหมุนเวียน        
ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 5.125  8,978,847  -  8,978,847 
เงินกูยื้มระยะสั้นอื่น 5.80  207,433,368  -  207,433,368 

  

หนี้สินไม่หมุนเวียน        
เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.50  -  635,000,000  635,000,000 

รวม   216,412,215  635,000,000  851,412,215 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 อัตราดอกเบีย้  ภายใน 1 ปี  หลังจาก 1 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)    แต่ภายใน 5 ปี   

หนี้สินหมุนเวียน        
ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 5.125  15,000,000  -  15,000,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.50 - 5.25  247,807,041  -  247,807,041 
เงินกูยื้มระยะสั้นอื่น 4.00 - 5.80  224,000,000  -  224,000,000 

  

หนี้สินไม่หมุนเวียน        
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.125  -  8,978,847  8,978,847 
เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.50  -  1,000,000,000  1,000,000,000 

รวม   486,807,041  1,008,978,847  1,495,785,888 

37.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการท่ีอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษทัในปีปัจจุบนัและปีต่อ ๆ 
ไป ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีนโยบายท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนต่อสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินสกุลเงินตรา
ต่างประเทศของกลุ่มบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 38) 
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37.4 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินบางรายการ
ของกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ี
แสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน
ดงักล่าว 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สินทรัพย์ทางการเงิน/ มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี  มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี ล าดับช้ัน เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูล 
หน้ีสินทางการเงิน 2564 2563  2564 2563 มูลค่า ท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

 (บาท)  (บาท) ยุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงิน        
สัญญาซ้ือขายงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
94,992,032 -  - - ล าดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด

ในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถสังเกตได้ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปล่ียน
ล่วงหน้าตามสัญญา ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้น
ถึงความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สัญญาต่างๆ 

        

สัญญาแลกเปล่ียน 
สกุลเงิน 

120,270,322 -  - - ล าดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถสังเกตได ้ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน) และอัตรแลกเปล่ียน
ล่วงหน้าตามสัญญา ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้น
ถึงความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สัญญาต่าง ๆ 

สัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย 

6,121,632 -  - - ล าดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดจากกระแสเงิน
สดที่จะจ่ายในอนาคตและกระแสเงินสดที่จะรับใน
อนาคตจากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีสามารถสังเกต
ได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา และอตัราดอกเบ้ียตาม
สัญญา ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง
ดา้นสินเช่ือของคู่สัญญาต่างๆ 

        

หน้ีสินทางการเงิน 
       

สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 

- 191,276,022 
 - - ล าดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงิสด

ในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถสังเกตได ้ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน) และอัตรแลกเปล่ียน
ล่วงหน้าตามสัญญา ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้น
ถึงความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สัญญาต่าง ๆ 
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สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม มีดงัน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพยห์มุนเวียน เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ส่วนของเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืนท่ีครบก าหนดช าระใน 1 ปี ส่วนของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดใน 1 ปี เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มีราคาตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินจ่าย
ล่วงหนา้ส าหรับการซ้ือสินทรัพยถ์าวร และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนมีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตลาด มูลค่ายุติธรรมค านวณ
โดยใชวิ้ธีกระแสเงินสดคิดลด โดยมีล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมล าดบั 3 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และ 
มีมูลค่าตามบัญชีจ านวน 53.84 ลา้นบาทและ 85.35 ลา้นบาท ตามล าดับ มีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 
52.70 ลา้นบาท และ 78.33 ลา้นบาท ตามล าดบั มูลค่ายติุธรรมค านวณโดยใชว้ิธีกระแสเงินสดคิดลด 
โดยมีล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมล าดบั 3 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีเหลือมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัมีราคาตามบญัชีใกลเ้คียง
กับมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมค านวณโดยใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยมีล าดับชั้นมูลค่า
ยติุธรรมล าดบั 3 

เงินกู้ยืมระยะยาวอ่ืนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีราคาตามบัญชี
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียตลาด มูลค่า
ยติุธรรมค านวณโดยใชวิ้ธีกระแสเงินสดคิดลด โดยมีล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมล าดบั 3 

หุ้นกู้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 2,221.77 ลา้นบาท มีมูลค่ายุติธรรม
จ านวน 2,248.90 ล้านบาท มูลค่ายุ ติธรรมดังกล่าวอ้างอิงจากสมาคมตราสารหน้ีไทย  
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมล าดับ 2 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563: ไม่มี) 
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38. สินทรัพย์อนุพนัธ์และหนีสิ้นอนุพนัธ์ 
38.1 สินทรัพยอ์นุพนัธ์หมุนเวียน ประกอบดว้ย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี)  

 งบการเงินรวม  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 จ านวนเงินตามสัญญา 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 จ านวนเงินตามสัญญา 

บาท 
 มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

บาท 
      

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 94,734,335  3,071,726,494  94,992,032 

38.2 สินทรัพยอ์นุพนัธ์ไม่หมุนเวียน ประกอบดว้ย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 

 งบการเงินรวม  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 จ านวนเงินตามสัญญา 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 จ านวนเงินตามสัญญา 

บาท 
 มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

บาท 
สัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน 40,190,289  1,225,000,000  120,270,322 

      
 งบการเงินรวม  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 อัตราดอกเบีย้คงที่ 

ตามสัญญา 
ร้อยละ 

 มูลค่าเงินต้น 
ตามสัญญา 

บาท 

 มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 
 

บาท 
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย 3.74 - 3.63  726,108,512  6,121,632 

      

38.3 หน้ีสินอนุพนัธ์หมุนเวียน ประกอบดว้ย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 : ไม่มี) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 จ านวนเงินตามสัญญา 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 จ านวนเงินตามสัญญา 

บาท 
 มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

บาท 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 178,891,040  5,564,419,613  (191,276,022) 

      

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวครบก าหนด
ภายใน 7 เดือนและ 11 เดือน ตามล าดบั นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ครบก าหนดภายใน  
27 เดือน นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว ครบก าหนดภายใน 39 เดือน นบัจาก
วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี)  
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39. รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
กลุ่มบริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้ง
กนัโดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกันกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันท่ีมี
สาระส าคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลง
กนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 

39.1 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
ลูกหนีก้ารค้า         
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  24,018,474  23,893,266  -  - 
รวม 6 24,018,474  23,893,266  -  - 

         ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน         
บริษทัยอ่ยทางตรง  -  -  2,568,000  5,778,000 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม  -  -  963,000  12,963,000 
บริษทัร่วมทางออ้ม  2,040,383  2,685,084  -  - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  8,851,887  5,258,847  -  - 
รวม 6 10,892,270  7,943,931  3,531,000  18,741,000 
         

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือ 
    สินค้า 

        

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  100,000,000  -  -  - 
รวม 6 100,000,000  -  -  - 

         ดอกเบีย้ค้างรับ         
บริษทัยอ่ยทางตรง  -  -  824,630  - 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม  -  -  829,216  - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  283,182,503  268,359,888  -  - 
รวม 6 283,182,503  268,359,888  1,653,846  - 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัท         
   ที่เกี่ยวข้องกัน         
บริษทัยอ่ยทางตรง  -  -  215,000,000  - 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม  -  -  183,000,000  - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  356,919,925  208,919,925  -  - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  900,000  -  -  - 
รวม 8 357,819,925  208,919,925  398,000,000  - 
  

       เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท         
    ที่เกี่ยวข้องกัน         
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  35,369,191  43,369,191  -  - 
รวม 13 35,369,191  43,369,191  -  - 
         

เจ้าหนีก้ารค้า         
บริษทัร่วมทางออ้ม  3,464,633  2,191,013  -  - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  31,734,797  45,556,387  -  - 
รวม  20 35,199,430  47,747,400  -  - 

        เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน         
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  31,664,343  21,925,130  -  - 
รวม 20 31,664,343  21,925,130  -  - 
         

ดอกเบีย้ค้างจ่าย         
บริษทัยอ่ยทางตรง  -  -  121,174,539  66,479,565 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม  -  -  -  94,932 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  1,183,232  57,804  -  57,804 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  1,307,507  -  - 
รวม 20 1,183,232  1,365,311  121,174,539  66,632,301 

         

เงินกู้ยืมระยะส้ันจาก 
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

        

บริษทัยอ่ยทางตรง  -  -  -  241,807,041 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม  -  -  -  3,000,000 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  -  28,000,000  -  3,000,000 
รวม 21 -  28,000,000  -  247,807,041 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
         

เงินกู้ยืมระยะส้ันจาก 
    บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

        

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10,000,000  34,000,000  -  - 
รวม 22 10,000,000  34,000,000  -  - 

         

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

        

บริษทัยอ่ยทางตรง  -  -  635,000,000  1,000,000,000 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  5,695,649  5,695,649  -  - 
รวม 25 5,695,649  5,695,649  635,000,000  1,000,000,000 

39.2 รายการระหวา่งกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
รายได้จากการขาย        
บริษทัร่วมทางออ้ม -  7,880  -  - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 19,051,249  32,621,845  -  - 
        

ค่าซ้ือ        
บริษทัร่วมทางออ้ม 28,489,249  46,782,554  -  - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 72,480,270  250,274,539  -  - 
        

ดอกเบีย้รับ        
บริษทัยอ่ยทางตรง -  -  20,985,863  - 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  3,887,167  - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 15,249,613  8,870,872  -  - 

        
รายได้จากการบริหารจัดการ        
บริษทัร่วมทางออ้ม 1,200,000  1,200,000  -  - 
บริษทัยอ่ยทางตรง -  -  50,400,000  8,400,000 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  82,800,000  13,800,000 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
        
รายได้อ่ืน        
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 3,863,924  3,881,000  -  - 

        
รายได้จากการขายเศษซาก        
บริษทัร่วมทางออ้ม 10,638,590  8,955,165  -  - 

        
ดอกเบีย้จ่าย        
บริษทัยอ่ยทางตรง -  -  57,815,432  66,315,066 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  87,164  94,932 
บริษทัร่วมทางออ้ม 2,260  -  -  - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 661,105  2,588,736  78,365  202,359 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,802,740  -  -  - 
        

ค่าขนส่ง        
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 112,543,070  113,595,677  -  - 

39.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 39,630,716  25,592,150  6,480,000  2,830,000 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 16,370,308  18,085,266  2,113,675  310,470 

รวม 56,001,024  43,677,416  8,593,675  3,140,470 

39.4 การค ้าประกนัและหลกัประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั และบริษทั ไทยเคเบิ้ล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั รวมถึง
บริษทั อดิสร สงขลา จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีย่อยได้ค  ้าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินให้กบับริษทั เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
(ดูหมายเหตุขอ้ 19 และขอ้ 24) 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั รวมถึง บริษทั อดิสรสงขลา จ ากัด บริษทั ไทย เคเบิ้ล 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  PD Cable (SG) PTE. LTD และกรรมการท่านหน่ึงไดค้  ้าประกนัวงเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน หนังสือค ้าประกนั และวงเงินส าหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท
และการโอนเงินของ Thinh Phat Cables Joint Stock Company และ Dong Viet Non-Ferrous Metal And 
Plastic Joint Stock Company จ านวนวงเงินรวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดน้ าท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรมูลค่าตามบญัชีจ านวน 694.62 
ลา้นบาท และ 766.77 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 19)ไปเป็นหลกัประกนัวงเงินดงักล่าว 

39.5 สัญญาท่ีส าคญั 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการการจดัการกบับริษทัย่อย 5 แห่ง โดย
บริษทัจะให้การบริการจดัการดา้นการเงิน การพฒันาธุรกิจ การตลาด และบุคลากร ภายใตเ้ง่ือนไข
ตามสัญญาบริษทัจะได้รับค่าบริการเป็นรายเดือน โดยสัญญามีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 
2563 และจะขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี  
1 พฤศจิกายน 2564 บริษทัไดต้่อสัญญาดงักล่าวไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยให้บริการ 
การจดัการกับบริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัเฟ้ลปส์ ดอดจ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด จะให้บริการด้านการจดัการ การเงิน บุคลากร จดัซ้ือ 
วิศวกรรม และการตลาด ภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาผูใ้ห้บริการจะไดรั้บค่าธรรมเนียมบริการเป็น
รายเดือน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และจะขยายอายสุัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่มี
การบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด  
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39.6 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษัท ประเทศ/ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์ 
 สัญชาติ   

บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรง ผูถ้ือหุ้นทางตรง 
บริษทั พีดีทีแอล เทรดด้ิง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรง ผูถ้ือหุ้นทางตรง 
บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรง ผูถ้ือหุ้นทางตรง 
บริษทั ไทย เอน็คอม จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรง ผูถ้ือหุ้นทางตรง 
PD Cable (SG) PTE. LTD. สิงคโปร์ บริษทัยอ่ยทางออ้ม ผูถ้ือหุ้นทางออ้ม 
Thinh Phat Cables Joint Stock Company  เวียดนาม บริษทัยอ่ยทางออ้ม ผูถ้ือหุ้นทางออ้ม 
Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic Joint Stock 

Company  
เวียดนาม บริษทัยอ่ยทางออ้ม ผูถ้ือหุ้นทางออ้ม 

บริษทั เอน็ เอม็ เอน็ โฮลด้ิง 2 จ ากดั  ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้ม ผูถ้ือหุ้นทางออ้ม 
บริษทั ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชนันอล จ ากดั  ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้ม ผูถ้ือหุ้นทางออ้ม 
บริษทั เอดีเอส โลจิสติคส์ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้ม ผูถ้ือหุ้นทางออ้ม 
บริษทั อดิสรสงขลา อินเตอร์เนชนัแนล จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้ม ผูถ้ือหุ้นทางออ้ม 
บริษทั อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้ม ผูถ้ือหุ้นทางออ้ม 
บริษทั อดิสรสงขลา โพรเฟสชนันอล จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้ม ผูถ้ือหุ้นทางออ้ม 
บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด จ ากดั ไทย บริษทัร่วมทางออ้ม ผูถ้ือหุ้นทางออ้ม 
บริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอม็ เอม็ ลอจิสติคส์ จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอม็ เอม็ เอเชีย ลิมิเต็ด ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอม็ เอม็ แคริเออร์ จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอม็เอม็ แคทเทอร่ิง จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอม็เอม็ เฟรท ฟอร์เวิร์ดด้ิง จ ากดั  ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั คอนเนคชัน่ เลทด ์เซอร์วิส จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อินดสัเทรียล คอนสตรัคชัน่ แอนดเ์มนแทนแนนซ์ 
เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 

ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ที.ซี.เค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั  ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ที.ซี.เค. พลาสติก จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ที.ซี.เค.อินเตอร์พลาสต ์จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไร้ทท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซุปเปอร์แพค พลาสติก จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั วี.เอ.ซี. คอนซลัต้ิง จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทีมเอ โฮลด้ิง 3 จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บีเวฟ จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เฟ้ลปส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั พม่า บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย - ผูถ้ือหุ้นและหรือกรรมการบริษทั 
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หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

 นโยบายการก าหนดราคา 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มของธนาคารพาณิชย/์สถาบนัการเงิน 
มูลค่าซ้ือ - ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาส าหรับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าท่ีท าจาก

ลวดทองแดงและอะลูมิเนียม  
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าขนส่ง ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

40. ภาระผูกพนั หนังสือค า้ประกนั และสัญญาท่ีส าคัญ 
40.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือวตัถุดิบและเคร่ืองจกัร 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันส าหรับการซ้ือวัตถุดิบและ 
ซ้ือเคร่ืองจกัร ดงัต่อไปน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 
งบการเงินรวม 

 2564 
 บาท  ดอลลาร์  ยูโร  ดอลลาร์  ฟรังก์สวิส  หยวน  ปอนด์  เวียดนาม 
   สหรัฐอเมริกา    ออสเตรเลีย    เหรินหมินป้ี  สเตอร์ลิง  ดอง 

ภาระผูกพนัส าหรับการซ้ือวตัถุดิบ 534,579,543  125,661,884  246,469  300  5,994  2,405,357  29,644  382,391,750,127 
ภาระผูกพนัส าหรับการซ้ือเคร่ืองจกัร 153,051,569  528,908  2,029,331  -  -  -  -  2,738,679,670 

รวม 687,631,112  126,190,792  2,275,800  300  5,994  2,405,357  29,644  385,130,429,797 

                 
งบการเงินรวม 

 2563 
 บาท  ดอลลาร์  ยูโร  ดอลลาร์  ฟรังก์สวิส  หยวน  ปอนด์  เวียดนาม 
   สหรัฐอเมริกา    ออสเตรเลีย    เหรินหมินป้ี  สเตอร์ลิง  ดอง 

ภาระผูกพนัส าหรับการซ้ือวตัถุดิบ 442,391,849  369,581,505  35,180  300  750  1,218,422  3,878  862,462,554,044 
ภาระผูกพนัส าหรับการซ้ือเคร่ืองจกัร 103,837,173  1,127,264  540,797  -  -  -  -  31,596,845,228 

รวม 546,229,022  370,708,769  575,977  300  750  1,218,422  3,878  894,059,399,272 
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40.2 หนงัสือค ้าประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
ของบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจและการใช้
ไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยและอ่ืน ๆ ดงัต่อไปน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบการเงินรวม 

 2564 
 บาท  ดอลลาร์  รูปีอินเดีย  ดอลลาร์  เวียดนามดอง 
   สหรัฐอเมริกา    ฮ่องกง   

หนงัสือค ้าประกนัเพื่อการท าสัญญา 
แบบไม่มหีลกัประกนั 537,232,282 

 

5,139,878 

 

- 

 

7,000,000 

 

- 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและ 
    อื่น ๆ แบบไม่มีหลกัประกนั 110,343,571 

 

112,692 

 

-  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและ 
    อื่น ๆ แบบมีหลกัประกนั * 463,000 

 

- 

 

-  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัของการให้บริการ

แบบมีหลกัประกนั * 11,969,000 

 

-  -  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัของใบรับประกนัสินคา้ -  366,987  -  -  129,325,146,352 
หนงัสือค ้าประกนัของการประมูล -  -  -  -  52,420,076,000 

หนงัสือค ้าประกนัเงินมดัจ า -  -  -  -  129,941,473,696 

หนงัสือค ้าประกนัการด าเนินสัญญา -  9,383  -  -  186,445,759,421 

หนงัสือค ้าประกนัการจ่ายเงิน -  -  -  -  181,513,134 
          

 งบการเงินรวม 

 2563 
 บาท  ดอลลาร์  รูปีอินเดีย  ดอลลาร์  เวียดนามดอง 
   สหรัฐอเมริกา    ฮ่องกง   

หนงัสือค ้าประกนัเพื่อการท าสัญญา 
แบบไม่มหีลกัประกนั 

 
514,040,295 

  
5,001,675 

  
3,471,468 

  
7,000,000 

  
- 

หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
และอื่น ๆ แบบไม่มหีลกัประกนั 

 
130,885,367 

  
490,559 

  
- 

  
- 

  
- 

หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
     และอื่น ๆ แบบมีหลกัประกนั * 

 
485,400 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

หนงัสือค ้าประกนัการให้บริการแบบมี
หลกัประกนั * 

 
9,420,000 

  
30,000 

  
- 

  
- 

  
- 

หนงัสือค ้าประกนัของใบรับประกนั
สินคา้ 

 
- 

  
357,109 

  
- 

  
- 

  
114,047,923,560 

หนงัสือค ้าประกนัของการประมูล -  -  -  -  33,371,369,125 
หนงัสือค ้าประกนัเงินมดัจ า -  2,079,468  -  -  150,330,508,187 
หนงัสือค ้าประกนัการด าเนินสัญญา -  19,492  -  -  55,577,810,922 
หนงัสือค ้าประกนัการด าเนินสัญญาและ

ใบรับประกนัสินคา้ 
 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
42,654,000 

หนงัสือค ้าประกนัการจ่ายเงิน -  -  -  -  745,186,666 

*  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละโฉนดท่ีดินของบริษทัย่อยจ านวน 2.09 ลา้นบาท 
และ 84.70 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัเพ่ือให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือการท าสัญญา  
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40.3 วงเงินส าหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีทและการโอนเงินระหวา่งประเทศ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยมีวงเงินส าหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และ
การโอนเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ดงัต่อไปน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบการเงินรวม 
 2564 
 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  บาท เวียดนามดอง หลักประกัน / การค า้ประกัน 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 13,679,851  500,689,415 -   ไม่มี 
และการโอนเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้      

      
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 7,009,046  2,359,264,631 778,867,591,996   1. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
  2. สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินของบริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

และการโอนเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้    

      
 งบการเงินรวม 
 2563 
 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  บาท เวียดนามดอง หลักประกัน / การค า้ประกัน 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 20,000,000  477,545,069 -  ไม่ม ี
และการโอนเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้      

      
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 30,719,698  1,529,291,275 777,969,162,777   1. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณข์องบริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
  2. สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดินของบริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

และการโอนเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้   

41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุนในบริษทั 
สตาร์ค ดิจิตอล จ ากดั โดยซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 9,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.98 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

42. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 
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บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
Stark Corporation Public Company Limited 

   
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม 

ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ  
ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีและเลขานุการบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีและเลขานุการบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นายชนินทร ์เย็นสดุใจ 

• ประธานกรรมการ 

   วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

   9 กรกฎาคม 2562 

62 ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจ 

Worcester Polytechnic 
Institute, U.S. 

 

ปริญญาตร ี

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบรุ ี

 

Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE) 
รุน่ที่ 5/2552 
สม า คมส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น
กรรมการบริษัทไทย(IOD) 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2564 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เอ็นคอม
จ ากดั 

กิจกรรมการจดัท า
โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูใ้ช ้ 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย เคเบิล้ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 

ผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิล้ส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น  
โฮลดิง้ 2 จ ากดั 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

เอกสารแนบ 1 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุน่ที่ 
2/2550 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที่ 
32/2548  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

Director Certification 
Program (DCP) รุน่ที่ 
57/2548 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

 

 

 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

    2562 - ปัจจบุนั 

 
 
 
 

 

กรรมการ 

 
 
 
 

Stark Investment 
Corporation Limited 

 
 
 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ 

    2559 - ปัจจบุนั 

 
 
 

กรรมการ 

 
 
 
 

บริษัท ไทย คอปเปอร ์ 
รอ็ด จ ากดั 

 
 

การผลิตทองแดงและ
ผลิตภณัฑท์องแดง 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

  Role of the Chairman 
Program (RCP) รุน่ที่ 
11/2548 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิล้ส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์อ่ืน ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล  
เทรดดิง้ จ ากดั 

การขายส่งโทรศพัท์
และอปุกรณก์าร
สื่อสารโทรคมนาคม 

 

 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท เชอรว์ูด้  
คอรป์อเรชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

การผลิตยาปราบ
ศตัรูพืชและเคมีภณัฑ์
อ่ืน ๆ เพ่ือการเกษตร 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คอนเนคชั่น
เลทดเ์ซอรว์ิส จ ากดั 

การผลิตเหล็กและ
เหล็กกลา้ขัน้มลูฐาน 
อ่ืน ๆ ซึ่งมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นที่อ่ืน 

 

2. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ 

• กรรมการ 

    วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

    9 กรกฎาคม 2562 

50 ปริญญาตร ี

บญัชีบริหาร 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

50.16% - 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย เคเบิล้ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 

ผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น  
โฮลดิง้ 2 จ ากดั 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

 

     

 
 
 

 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ Stark Investment 
Corporation Limited 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีโอเอ อินเตอร์
เนชั่นแนล เบฟเวอ
เรจส ์กรุ๊ป จ ากดั 

การผลิตน า้ธัญพืช 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีโพล ์ 
โปรเฟสชั่นแนล 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 

การผลิตสบูแ่ละสาร
ซกัฟอกผลิตภณัฑท์ี่ใช้
ในการท าความสะอาด 
และขดัเงา 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด 
แอนด ์เบฟเวอเนจ 
จ ากดั 

รา้นขายปลีกเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็ม เวน
เจอร ์คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไพรมม์สั ออโต้
เฮา้ส ์จ ากดั 

การขายยานยนตใ์หม่
ชนิดรถยนตน์ั่งส่วน
บคุคลรถกระบะรถตู ้
และรถขนาดเล็กที่
คลา้ยกนั 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 
จ ากดั 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

 

 

     2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์อ่ืน ๆ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล  
เทรดดิง้ จ ากดั 

การขายส่งโทรศพัท์
และอปุกรณก์าร
สื่อสารโทรคมนาคม 

 

 

     2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีทีดี โฮลดิง้ 
จ ากดั 

การขายส่งผลิตภณัฑ์
นม 

     2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 
จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2557 - 2564 กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ็ม แอล 
ทรานสปอรต์ จ ากดั 

การขนส่งสินคา้อื่นๆ
ทางถนนซึ่งมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นที่อ่ืน 

     2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คอนเนคชั่น
เลทดเ์ซอรว์ิส จ ากดั 

การผลิตเหล็กและ
เหล็กกลา้ขัน้มลูฐาน 
อ่ืน ๆ ซึ่งมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นที่อ่ืน 

 

     2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แอลที แอนด ์
ซนั จ ากดั 

การใหเ้ช่าของใชส้่วน
บคุคลและของใชใ้น
ครวัเรือนอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้
จดัประเภทไวใ้นที่อ่ืน 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฮอกไกโด 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
แฟรนไชส ์จ ากดั 

การผลิตผลติภณัฑ์
อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นที่อ่ืน 

     2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เชอรว์ูด้  
คอรป์อเรชั่น  
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

การผลิตยาปราบ
ศตัรูพืชและเคมีภณัฑ์
อ่ืน ๆ เพ่ือการเกษตร 

 

 

 

 
 
 
 
 

    2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฮอกไกโด  
โมริโมโตะ จ ากดั 

การบริการดา้นอาหาร
ในภตัตาคาร/
รา้นอาหาร 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 

 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีโอเอ ออโต ้
เซลส ์จ ากดั 

การขายปลีกสินคา้ 
อ่ืน ๆ ในรา้นคา้ทั่วไป 

 

 

 

     2541 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป  
โฮลดิง้ จ ากดั 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

     2541 - ปัจจบุนั กรรมการ ทีโอเอ เพน้ท ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

การผลิตสีน า้มนัชกัเงา
และสารเคลือบ
ประเภทเดียวกนัและ 
น า้มนัทาไม ้
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) 
Co., Ltd. 

การผลิตสีน า้มนัชกัเงา
และสารเคลือบ
ประเภทเดียวกนัและ 
น า้มนัทาไม ้

 

     ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint Products 
Sdn. Bhd. 

การผลิตสีน า้มนัชกัเงา
และสารเคลือบ
ประเภทเดียวกนัและ 
น า้มนัทาไม ้

 

     ปัจจบุนั กรรมการ TOA Coating Sdn. 
Bhd. 

การผลิตสีน า้มนัชกัเงา
และสารเคลือบ
ประเภทเดียวกนัและ 
น า้มนัทาไม ้
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีโอเอ จ ากดั การเช่าและการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของ ตนเองหรือเช่า
จากผูอ่ื้นที่ไม่ใช่เพื่อ
เป็นที่พกัอาศยั 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีโอเอ  
เคมิคอล อินดสัตรีส ์
จ ากดั 

การผลิตกาวและ 

เจลาติน 

 

 

 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีโอเอ   
เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีโอเอ โฮลดิง้ 
จ ากดั 

การเช่าและการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น 
ของตนเองหรือเช่าจาก
ผูอ่ื้นเพ่ือเป็นที่พกั
อาศยั 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอทีโอเอ ออโต ้
เซลส ์จ ากดั 

การขายยานยนตใ์หม่
ชนิดรถยนตน์ั่งส่วน
บคุคลรถกระบะรถตู ้
และรถขนาดเล็กที่
คลา้ยกนั 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บริติช เพน้ทส์ 
จ ากดั 

รา้นขายปลีกสีทา
น า้มนัชกัเงาและ 
แลกเกอร ์
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอกมยัเจริญสขุ 
โฮลดิง้ จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทรพัยส์ินธุรกิจ 
โฮลดิง้ จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มหาเศรษฐี 
จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทวีทรพัย ์เรียล 
เอสเตท จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พลูผลทรพัย ์
จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พลูสินทรพัย์
ธุรกิจ จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พลูสินทรพัย์
เรียลเอสเตท จ ากดั 

กิจกรรมบริการอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวกบั
อสงัหาริมทรพัยโ์ดย
ไดร้บัค่าตอบแทนหรือ
ตามสญัญาจา้ง 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มั่งคั่งธุรกิจ 
จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มั่งคั่ง เรียล 
เอสเตท จ ากดั 

ส านกังานผูแ้ทน 
นิติบคุคลระหวา่ง
ประเทศ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สินทรพัย ์เรียล
เอสเตท จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พี ที เรียล 
เอสเตท จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เนเจอรลัปารค์
พรอพเพอตีส้ ์จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 
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283 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางใหญ ่
ดินทอง จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มั่งคั่งปรอ็พ
เพอตี ้จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มั่งคั่งเทรดดิง้ 
จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ 
เพ่ือเป็นที่พกัอาศยั 
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284 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ที.เอส.โอ.  
เทรดเซ็นเตอร ์จ ากดั 

การขายส่งเครื่องจกัร
และอปุกรณอ่ื์น ๆ  
ซึ่งมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น 
ที่อ่ืน 

 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบส ออโตเ้ซลส ์
จ ากดั 

การขายปลีกสินคา้ 
อ่ืน ๆ ในรา้นคา้ทั่วไป 

 

 

 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยแสงเจริญ 
(ปลาฉลาม) จ ากดั 

การขายส่งเคมีภณัฑ์
ทางอตุสาหกรรม 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ระยอง  
โพลิเมอรส์  
คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอดีเอส  
โลจิสติคส ์จ ากดั 

การขนส่งและขนถา่ย
สินคา้ รวมถึง 
คนโดยสาร 

 

 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลาดสวาย
การเกษตร จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

 



แบบ 56-1 One report 2564 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     

 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นาวงั
การเกษตร จ ากดั 

การขายส่งวตัถดุิบ 
อ่ืน ๆ ทางการเกษตร
ซึ่งมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น 
ที่อ่ืน 

 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางทองสมนั
การเกษตร จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางปะกงการ
เกษตร จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สรุศกัดิ์

การเกษตร จ ากดั 
การปลกูพืชยืนตน้
ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้
จดัประเภทไวใ้นที่อ่ืน 

 

 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท น า้ตาล 
เอราวณั จ ากดั 

การผลิตน า้ตาล
บริสทุธิ ์

 

 

 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอราวณั 
เพาเวอร ์จ ากดั 

การผลิตและการส่ง
ไฟฟ้า 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอราวณั โฮลดิง้ 
จ ากดั 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็น.อี.ไบโอ  
เอ็นเนอยี จ ากดั 

การใหเ้ช่าของใชส้่วน
บคุคลและของใชใ้น
ครวัเรือนอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้
จดัประเภทไวใ้นที่อ่ืน 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็น.อี. 
โลจิสติกส ์จ ากดั 

การผลิตและการส่ง
ไฟฟ้า 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท รอแยล  
รีสอรท์กอลฟ์แอนด์
คนัทรีคลบั จ ากดั 

การด าเนินงาน
เกี่ยวกบัสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรบั
การแข่งขนั กีฬา 

 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท รอแยล  
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
รีสอรท์ แอนด ์คนัทรี
คลบั จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไรเ่อราวณั 
จ ากดั 

การเช่าและการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองหรือเช่าจาก
ผูอ่ื้นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่
พกัอาศยั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร ์เอช อาร ์
จ ากดั 

โรงแรม รีสอรท์และ
หอ้งชดุ 

 

 

 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ว.ภทัรวฒิุ 
(1987) จ ากดั 

ส านกังานผูแ้ทน 
นิติบคุคลระหวา่ง
ประเทศ 

 

 

 

     2557 - 2563 กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา 
จ ากดั 

การผลิตสีน า้มนัชกัเงา
และสารเคลือบ
ประเภทเดียวกนัและ 
น า้มนัทาไม ้
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2558 - 2562 กรรมการ บริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 
จ ากดั 

กิจกรรมของตวัแทน
และนายหนา้
อสงัหาริมทรพัยโ์ดย
ไดร้บัค่าตอบแทนหรือ
ตามสญัญาจา้ง 

     2557 - 2562 กรรมการ บริษัท ซุปเปอรเ์ซฟ 
คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

รา้นสะดวกซือ้/ 
มินิมารท์ 

 

 

 

3. นายชินวฒัน ์อศัวโภคี 

• กรรมการ 

• กรรมการสรรหาและ   

พิจารณาค่าตอบแทน 

    วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

    9 กรกฎาคม 2562 

47 ปริญญาโท 

นิติศาสตร ์(ภาษีอากร) 

Washington University 

 

ปริญญาตร ี

นิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- - 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย เคเบิล้ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 

 

ผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น  
โฮลดิง้ 2 จ ากดั 

 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษัท สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ Stark Investment 
Corporation Limited 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ 



แบบ 56-1 One report 2564 
 

293 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์อ่ืน ๆ 

 

     2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล 
เทรดดิง้ จ ากดั 

การขายส่งโทรศพัท์
และอปุกรณก์าร
สื่อสารโทรคมนาคม 

 

     2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษัท เชอรว์ูด้  
คอรป์อเรชั่น  
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

การผลิตยาปราบ
ศตัรูพืชและเคมีภณัฑ์
อ่ืน ๆ เพ่ือการเกษตร 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2561 - 2562 กรรมการอิสระ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ไทยแลนด์
ไอออนเวิคส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

การผลิตเหล็กและ
เหล็กกลา้ขัน้มลูฐาน
ขัน้ตน้และขัน้กลาง 

     2561 - 2562 กรรมการ บริษัท เซเว่น ยทูิลิตีส้ ์
แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

การขายส่งโทรศพัท์
และอปุกรณก์าร
สื่อสารโทรคมนาคม 

     2556 - 2561 ทนายความ
หุน้ส่วน 

บริษัท ฮนัตนั  
แอนดรูส ์เคิรท์  
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

กิจกรรมทางกฎหมาย 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. ดร.ทรงภพ พลจันทร ์

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

    9 กรกฎาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 ปริญญาเอก 

ภมิูศาสตร ์(ปิโตรเลียม) 

University of London, UK 

 

ปริญญาตร ี

ธรณีวิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

Director Accreditation 
Program (DAP)  
รุน่ที่ 23/2004 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Finance for Non-Finance 
Director (FN) รุน่ที่ 9/2004 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

- - 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์อ่ืน ๆ 

 

 

 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง 
จ ากดั (มหาชน) 

การก่อสรา้งถนน
สะพานและอโุมงค ์
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
 

 

2558 - 2560 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง 
จ ากดั  

การก่อสรา้งถนน
สะพานและอโุมงค ์

2559 - 2560 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ไออารพ์ีซี 
จ ากดั (มหาชน) 

การผลิตผลติภณัฑท์ี่
ไดจ้ากโรงกลั่น
ปิโตรเลียม 

    2558 - 2559 กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ไออารพ์ีซี 
จ ากดั (มหาชน) 

การผลิตผลติภณัฑท์ี่
ไดจ้ากโรงกลั่น
ปิโตรเลียม 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2556 - 2559 กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษัท ไออารพ์ีซี 
จ ากดั (มหาชน) 

การผลิตผลติภณัฑท์ี่
ไดจ้ากโรงกลั่น
ปิโตรเลียม 

2555 - 2558 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบรุี โฮลดิง้ จ ากดั 

การผลิตและการส่ง
ไฟฟ้า 

5. นายกศุล สงัขนันท ์

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการสรรหาและ     
พิจารณาค่าตอบแทน 

61 

 

 

 

 

ปริญญาโท 

กฎหมายธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย เอ็นคอม
จ ากดั 

กิจกรรมการจดัการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก
ดา้นคอมพิวเตอร ์ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

    วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

     9 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาตร ี

นิติศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

เนติบณัฑิตไทย 

ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย
แห่งเนติบณัฑิตยสภา 

 

Role of the Chairman 
Program รุน่ที่ 45/2019 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 

How to Develop a Risk 
Management Plan (HRP) 
รุน่ที่ 20/2018 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นิวส ์เน็ตเวิรค์ 
คอรป์อเรชั่น   
 จ ากดั )มหาชน(  

กิจกรรมการจดัท า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูใ้ช ้ )ยกเวน้โปรแกรม
เว็บเพจและเครือข่าย(  

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นิวส ์เน็ตเวิรค์ 
มลัติมีเดีย จ ากดั 

การผลิตอปุกรณ์
สื่อสารขอ้มลูที่ใชใ้น
การส่งสญัญาณ
อิเล็กทรอนิกสไ์ปตาม
สายหรือออกอากาศ 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พรอ้มแพค 
จ ากดั 

การผลิตบรรจภุณัฑ์
พลาสติก 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Board Nomination and 
Compensation Program 
2018 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP) รุน่ที่ 1/2009  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
Monitoring the Internal 
Audit Function (MIA) รุน่ที่ 
6/2009  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

  

 

 

 

 

 

 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สปริงนิวส ์เทเล
วิชั่น จ ากดั 

การผลิตอปุกรณ์
สื่อสารขอ้มลูที่ใชใ้น
การส่งสญัญาณ
อิเล็กทรอนิกสไ์ปตาม
สายหรือออกอากาศ 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ 
จ ากดั 

โรงแรม รีสอรท์และ
หอ้งชดุ 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อิน 
คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

การบริการดา้นอาหาร
ในภตัตาคาร/

ร ้้านอาหาร  
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

Monitoring Fraud Risk 
Management (MFM)  
รุ่นท่ี 1/2009 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

Monitoring the Quality of 
Financial Reporting (MFR) 
รุ่นท่ี 9/2009 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

Monitoring the System of 
Internal Control and Risk 
Management (MIR) 
รุน่ที่ 7/2009 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด 
เซอรว์ิส จ ากดั 

การผลิตผลติภณัฑ์
สตัวน์  า้ดว้ยการอบแหง้ 
การรมควนั การท าเค็ม 
การหมกัในน า้เกลือ 
หรือน า้สม้สายช ู

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บริหารสินทรพัย ์
เอเอเอ็มซี จ ากดั 

การรบัซือ้ รบัโอน
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ
ของสถาบนัการเงิน 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนซู
เมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

กิจกรรมของบริษัท 
ผลิตและจ าหน่ายบรรจุ
ภณัฑ ์
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

Mandatory Accreditation 
Program (MAP) ( 2004( ) 
KLSE TRAINING 
SDN.BHD. (MESDAQ SDN 
BHD) MALAYSIA. 

 

Director Certificate 
Program (DCP)  
รุน่ที่ 26/2003 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

 Audit Committee Program 
(ACP) รุน่ที่ 1/2009  

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

Audit Committee Program 
(ACP) รุน่ที่ 27/2009  

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เดอะมาสเตอร ์
เรียลเอสเตท จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วาว แฟคเตอร ์
จ ากดั )มหาชน(  

 

การบริการดา้นอาหาร
และเครื่องดื่ม 
 

 

2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
บริษัท 

บริษัท โอเช่ียน คอม
เมิรช จ ากดั (มหาชน) 

กิจกรรมของบริษัท
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ก๊อกน า้, จ าหน่าย
น า้มนัปาลม์ดบิ 
(CPOA) ส าหรบัไบโอ
ดีเซลและน า้มนัเพ่ือ
การบริโภค  
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

How to Develop a Risk 
Management Plan (HRP)  
รุน่ที่ 20/2018 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

Board Nomination and 
Compensation Program 
(BNCP) รุน่ที่ 7/2019 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ
กรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษัท สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์อ่ืน ๆ 

 

    

 

 

 

 

2562 - ปัจจบุนั 

 

 

2562 - ปัจจบุนั 

 

รองประธาน
กรรมการ 
 

ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร 

บริษัท แมกซ ์เมทลั 
คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

การผลิตเหล็กและ
เหล็กกลา้ขัน้มลูฐาน 
อ่ืน ๆ ซึ่งมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นที่อ่ืน 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฟู้ดโฮลดิง้ 
จ ากดั 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กาแฟนสู ์จ ากดั การบริการดา้นอาหาร
ในภตัตาคาร/
รา้นอาหาร 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กาแฟสด  
กินเสน้ จ ากดั 

การบริการดา้นอาหาร
ในภตัตาคาร/
รา้นอาหาร 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจเคเจพี แอนด ์
แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 

การใหบ้ริการทาง
กฎหมาย 

 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ 

 
 
 
 

บริษัท เอชเอ็นซี 
เพาเวอร ์จ ากดั 

 
 
 

การขายส่งพืชน า้มนัที่
ใชใ้นการผลติน า้มนัพืช 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอสพีที พารค์ 
จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอสพีที แลนด ์
จ ากดั 

การเช่าและการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของ ตนเองหรือเช่า
จากผูอ่ื้นที่ไม่ใช่เพื่อ
เป็นที่พกัอาศยั 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยนูิคชาเลต์
เรียลตี ้จ ากดั 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ
เป็นที่พกัอาศยั 

2559 - 2563 กรรมการ บริษัท อีไอซี เซมิคอน
ดกัเตอร ์จ ากดั 

การผลิตส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกสอ่ื์น ๆ ซึ่ง
มิไดจ้ดัประเภทไวใ้น 
ที่อ่ืน 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2559 - 2563 กรรมการ บริษัท อตุสาหกรรม  
อีเล็คโทรนิคส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

การผลิตส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกสอ่ื์น ๆ ซึ่ง
มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นที่
อ่ืน 

     2546 - 2563 กรรมการ บริษัท เอสพียนูิเสอรช์ 
จ ากดั 

การวิจยัและพฒันาเชิง
ทดลองดา้นวิศวกรรม
และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซึ่ง
มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นที่
อ่ืน 

2529 - 2563 

 

กรรมการ บริษัท เดอะ มาเจสติค 
ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั 

การด าเนินงาน
เกี่ยวกบัสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรบั
การแข่งขนั กีฬา 



แบบ 56-1 One report 2564 
 

307 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2562 - 2563 กรรมการ บริษัท ส.ธนา มีเดีย 
จ ากดั 

กิจกรรมของตวัแทน
ขายสื่อโฆษณา 

6. นายนิติ จึงนิจนิรนัดร ์

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและ พิจารณา
ค่าตอบแทน 

    วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

    วนัที่ 25 มีนาคม 2564 

 

63 ปริญญาโท 

บญัชีมหาบณัฑิต 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ปริญญาตร ี

บญัชีบณัฑิต 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประกาศนียบตัรผูส้อบบญัชี
ชัน้สงู  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

- - 2564 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ
และกรรมการ 
สรรหาและ 
พิจารณ่าตอบแทน 

บริษัท สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์อ่ืน ๆ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่ง
ประเทศไทย 

 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่
ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตใน
การประเมินระบบการ
ควบคมุภายใน และระเบียบ
วิธีปฏิบตัใินดา้นการลงทนุ 
และดา้นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
กรมการประกนัภยั กระทรวง
พาณิชย ์

 

หลกัสตูร The Challenge of 
Building Cyber Resilience 

 

 

2564 - ปัจจบุนั รองประธาน
กรรมการ และ 

กรรมการอิสระ 

บริษัท โนวา เอมไพร ์
จ ากดั (มหาชน) 

การผลิตเหล็กและ
เหล็กกลา้ขัน้มลูฐาน
ขัน้ตน้และขัน้กลาง 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารพาณิชย ์
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

  Director Certification 
Program (DAP) รุน่ที่ 
300/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) 

 

หลกัสตูร Cyber Security 
Awareness 2020 โดย 
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากดั (มหาชน) 

      

7. นายนิรุทธ เจียกวธัญญู 

• กรรมการ 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

 28 สิงหาคม 2562 

 

66 ปริญญาตร ี

บญัชีตน้ทนุ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

- - 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย เคเบิล้ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 

ผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
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2562 – ปัจจบุนั 

 

2562 – ปัจจบุนั 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

• รองประธานกรรมการบริหาร 

  วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

1 ธันวาคม 2563 

 

• ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบคุคล 
(รกัษาการ) 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

9 กรกฎาคม 2562 

Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที่ 
157/2019 (2562) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น  
โฮลดิง้ 2 จ ากดั 

 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

    2562 – ปัจจบุนั 

 

 

 

กรรมการ 

 

 

 

ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายบคุคล 
(รกัษาการ) 

บริษัท สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

2556 - ปัจจบุนั 

 

2563 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

กรรมการ  

 

รองประธาน
กรรมการบริหาร 

 

ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายบคุคล 
(รกัษาการ) 

บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์อ่ืน ๆ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 2562 - 2563 

 

 

ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร 

     2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย คอปเปอร ์ 
รอ็ด จ ากดั 

การผลิตทองแดงและ
ผลิตภณัฑท์องแดง 

 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล  
เทรดดิง้ จ ากดั 

การขายส่งโทรศพัท์
และอปุกรณก์าร
สื่อสารโทรคมนาคม 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. นายศรทัธา จันทรเศรษฐเลิศ 

• กรรมการ 

    วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

    9 กรกฎาคม 2562 

 

• ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่าย
การเงิน และเลขานกุารบริษัท 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 
10 กรกฎาคม 2562 

 

54 ปริญญาตร ี
บริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาการบญัช ี
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

Director Accreditation 
Program (DAP)  
รุน่ที่ 45/2005 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

Company Secretary 
Program (CSP) 
รุน่ที่ 14/2005 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

Effective Minute Taking 
(EMT) รุน่ที่ 28/2014 

- - 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คิวบิท เอ็นเตอร์
ไพรส ์จ ากดั 

การขายส่งเครื่องจกัร
และอปุกรณอ่ื์นๆซึ่ง
มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นที่
อ่ืน 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท รกัษาความ
ปลอดภยั สควอด   
 จ ากดั 

กิจกรรมการรกัษา
ความปลอดภยัส่วน
บคุคล 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ที.ซี.เค. 
อินเตอรเ์นชนัแนล 
จ ากดั 

การผลิตบรรจภุณัฑ์
พลาสติก 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

E-Learning CFO’s 
Refresher Course 2020 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
 ประเทศไทย 

 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย เคเบิล้ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 
 

ผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น  
โฮลดิง้ 2 จ ากดั 

 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ็ม  
แอล ทรานสปอรต์ 
จ ากดั 

กิจกรรมใหเ้ช่า
ใหบ้ริการขนส่ง 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

    2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ที.ซี.เค. โซลาริส 
จ ากดั 

การผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์อ่ืนๆ 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ, 
ประธานเจา้หนา้ที่
บริหารฝ่าย
การเงิน  
เลขานกุารบริษัท 

บริษัท สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อดิสรสงขลา  
มารีน จ ากดั 

การเช่าและการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของ ตนเองหรือเช่า
จากผูอ่ื้นที่ไม่ใช่เพื่อ
เป็นที่พกัอาศยั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อดิสรสงขลา 
อินเตอรเ์นชนัแนล 
จ ากดั 

การเช่าและการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของ ตนเองหรือเช่า
จากผูอ่ื้นที่ไม่ใช่เพื่อ
เป็นที่พกัอาศยั 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อดิสรสงขลา  
โพรเฟสชนันอล จ ากดั 

การเช่าและการ
ด าเนินการเกี่ยวกบั
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็น
ของ ตนเองหรือเช่า
จากผูอ่ื้นที่ไม่ใช่เพื่อ
เป็นที่พกัอาศยั 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล  
เทรดดิง้ จ ากดั 

การขายส่งโทรศพัท์
และอปุกรณก์าร
สื่อสารโทรคมนาคม 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ็ม  
ลอจิสติคส ์จ ากดั 

กิจกรรมงานวิศวกรรม
และการใหค้ าปรกึษา
ทางดา้นเทคนิค  
ที่เกี่ยวขอ้ง 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็ม เฟรท 
ฟอรเ์วิรด์ดิง้ จ ากดั 

การขนส่งสินคา้ทาง
อากาศที่มีตารางเวลา 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็ม  
แคริเออร ์จ ากดั 

การขนส่งสินคา้อื่น ๆ
ทางถนนซึ่งมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นที่อ่ืน 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็ม  
แคทเทอริ่ง จ ากดั 

การบริการดา้นอาหาร
อ่ืน ๆ ซึ่งมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นที่อ่ืน 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซุปเปอรแ์พค 
พลาสติก จ ากดั 

การผลิตบรรจภุณัฑ์
พลาสติก 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ที่
บริหารฝ่าย
การเงิน 

บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์อ่ืน ๆ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อดิสรสงขลา 
จ ากดั 

ส านกังานผูแ้ทน 
นิติบคุคลระหวา่ง
ประเทศ 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินดสัเทรียล 
คอนสตรคัชั่น แอนด ์
เมนเทนแนนซ ์เซอรว์ิส
เซส จ ากดั (มหาชน) 

 

กิจกรรมการท าความ
สะอาดส าหรบัอาคาร
และอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ 
ซึ่งมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น
ที่อ่ืน 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเชีย แปซิฟิก 
ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากดั 

การขายส่งเครื่องจกัร
และอปุกรณเ์พ่ือใชใ้น
งานอตุสาหกรรม 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี.เอ.ซี. คอน
ซลัติง้ จ ากดั 

กิจกรรมใหค้ าปรกึษา
ดา้นการบริหารจดัการ
อ่ืน ๆ ซึ่งมิไดจ้ดั 
ประเภทไวใ้นที่อ่ืน 

 

     2563 - 2564 กรรมการ บริษัท ชีลด ์สควอดซ ์
จ ากดั 

กิจกรรมใหบ้ริการ
อารกัขา / รกัษาความ
ปลอดภยัเเละอ านวย
ความสะดวกเเก่บคุคล
และทรพัยส์ิน 

2560 - 2564 กรรมการ บริษัท เมโทรโพลิส  
ชิปปิ้ง จ ากดั 

กิจกรรมการบริหาร
จดัการดา้นการขนส่ง
และสถานที่เก็บสินคา้ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ 

•  กรรมการ 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

วนัที่ 30 เมษายน 2564 

 

•  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

     3 เมษายน 2563 

 

57 Mini MBA, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ปริญญาโท, 
วิศวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า) 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ปริญญาตรี,  

วิศวกรรมศาสตร์ )ไฟฟ้า(  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

- - 2564 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
 
 
 

 

บริษัท ไทย เอ็นคอม 
จ ากดั  

กิจกรรมการจดัการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก
ดา้นคอมพิวเตอร ์ 

2564 – ปัจจบุนั 
 
 

2563 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
 

ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร 

บริษัท สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์อ่ืน ๆ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2561 - 2563 กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

บริษัท ทีโอเอ เพน้ท ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ผลิตสีน า้มนัชกัเงาและ
สารเคลือบประเภท
เดียวกนัและ น า้มนัทา
ไม ้

2559 - 2561 

 

ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร และ
ประธาน

คณะกรรมการ
บริหาร 

บริษัท เฌอรา่ จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตผลติภณัฑว์สัดุ
ก่อสรา้งไฟเบอรซ์ีเมนต ์

2557 - 2559 

 

รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

 

บริษัท ซีพี ออลล ์
จ ากดั (มหาชน) 

ด าเนินธุรกิจรา้น
สะดวกซือ้ในประเทศ
ไทยภายใต้
เครื่องหมายการคา้ 7-
Eleven 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. นายกิตติศกัดิ์ จิตตป์ระเสริฐ
งาม 

• ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย
การตลาด 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

     1 ธันวาคม 2563 

54 ปริญญาตร ี

บริหารธุรกิจ 

สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- - 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายการตลาด 

บริษัท สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 

(มหาชน) 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

2563 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2562 - ปัจจบุนั 

ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร 

 

 

ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายการตลาด 

บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์อ่ืน ๆ 

11. นายพิเชษฐ์ โล่หช์นะจิต 

• ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย
เทคโนโลยี 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

    9 กรกฎาคม 2562 

52 ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

 

- - 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายเทคโนโลย ี

บริษัท สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 

(มหาชน) 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

  ปริญญาตร ี
วิศวกรรมไฟฟ้า 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

 

 

  2559 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายเทคโนโลย ี

บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์อ่ืน ๆ 

12. นายเสรี ยทุธนาวราภรณ ์

• ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย
ปฏิบตัิการ 

       วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

       9 กรกฎาคม 2562 

62 ปริญญาตร ี

Master of Business 
Administration 

มหาวิทยาลยับรูพา 

 

Director Accreditation 
Program (DAP) ปี 2019 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- - 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายปฏบิตัิการ 

บริษัท สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 

(มหาชน) 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ และ
ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายปฏบิตัิการ 

บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การผลิตสายไฟฟ้าและ
เคเบิลส าหรบังาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์อ่ืน ๆ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบเลขานุการบริษัทฯ 

บริษัทไดร้ับการอนุมัติรับหลักทรัพยใ์หม่ (Relisting) จากตลาดหลักทรัพยฯ์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 และ

ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกิจการของบริษัท สยามอินเตอรม์ลัติมีเดีย จ ากัด (มหาชน)  แลว้ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นเลขานกุารบรษิัท โดยเลขานกุารบรษิัท มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบดงันี  ้

1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ
บรษิัท 

ค. หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 
7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัรายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

นอกจากนีเ้ลขานกุารบรษิัทยงัมีหนา้ที่อื่นตามที่บรษิัทฯ หรือคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย ดงันี  ้

- ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบตัิดา้นการก ากบัดแูลใน
การด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

- ท าหนา้ที่ในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิัทและการประชมุผูถื้อหุน้ 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น ส านักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแล  
การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลและสาธารณชน ใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นตามกฎหมาย 
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บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
Stark Corporation Public Company Limited 

   
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ชื่อ-สกุล บริษัทฯ 

บริษัทย่อยของ STARK 
บริษัท เฟ้ลปส ์
ดอดจ์ อนิเตอร์
เนชั่นแนล  

(ไทยแลนด)์ 
จ ากัด 

บริษัท ไทย
เคเบิล้ อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั 

Thinh Phat 
Cables Join 

Stock Company 

Dong Viet Non-
Ferrous Metal 

and Plastic Join 
Stock Company 

บริษัท ไทย 
เอ็นคอม จ ากดั 

บริษัท  
อดิสรสงขลา 

จ ากัด 

นายชนินทร ์ เย็นสดุใจ C C C C C C  

นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคณุ D D      

นายชินวฒัน ์ อศัวโภคี D D      

ดร.ทรงภพ  พลจนัทร ์ AC AC      

นายกศุล  สงัขนนัท ์ AC AC    D  

นายนิติ  จึงนิจนิรนัดร ์(1) AC AC      

นายนิรุทธ  เจียกวธัญญ ู D D, CE D E E   

นายศรทัธา  จนัทรเศรษฐเลิศ D, E D, E E E E  D 

นายประกรณ ์ เมฆจ าเรญิ CE D  E E D  

นายกิตติศกัดิ์  จิตตป์ระเสรฐิงาม E CE  E E   

นายเสร ี ยทุธนวราภรณ ์  D, E  E E   

นายพิเชษฐ์  โล่หช์นะจิต E E  E E   

 

เอกสารแนบ 2 
 

              (1) ม.ล.พิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 25 มีนาคม 2564 โดยนายนิติ จึงนิจนิรนัดร ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 

โดยมติคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ที่ 3/2564 เม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 2564 

 

หหมายเหต:ุ C = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ  
D = กรรมการ CE = ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร E = ผูบ้ริหาร 
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

                           กรรมการบริษัท 

บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตั้งคารวคุณ 

นายชนิวัฒน ์
อัศวโภค ี

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐ

เลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

นายนิติ  
จึงนิจนิรันดร ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญู 

นายประกรณ ์
เมฆจ าเริญ 

1.  บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั   
 (มหาชน) 

C D D D, E D D D D, E D 

2.  บรษิัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่น  
 แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

C D D D, E ID, AC ID, AC ID, AC D, E D 

3.  บรษิัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั C D D D, E    D, E  

4.  บรษิัท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล    
 จ ากดั 

C D D D, E    D, E  

5.  บรษิัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จ ากดั C D D D, E    D, E  

6.  บรษิัท เชอรว์ูด้ คอรป์อเรชั่น 
 (ประเทศ ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

C, ID, AC D ID, AC       

7.  บรษิัท ไทย เอ็นคอม จ ากดั C      D  D 

8.  บรษิัท คอนเนคชั่นเลทดเ์ซอรว์ิส จ ากดั D D        

9.  บรษิัท ไทย คอปเปอร ์รอ็ด จ ากดั D       D  

10.  บรษิัท กาแฟนสู ์จ ากดั       D   

11.  บรษิัท กาแฟสด กินเสน้ จ ากดั       D   

12.  บรษิัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั   
 (มหาชน) 

      D   



แบบ 56-1 One report 2564 
 

328 

 

                           กรรมการบริษัท 

บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตั้งคารวคุณ 

นายชนิวัฒน ์
อัศวโภค ี

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐ

เลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

นายนิติ  
จึงนิจนิรันดร ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญู 

นายประกรณ ์
เมฆจ าเริญ 

13.  ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั   
 (มหาชน) 

     D    

14.  บรษิัท เจเคเจพี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์ 
 จ ากดั 

      D   

15.  บรษิัท รกัษาความปลอดภยั สควอด   
 จ ากดั 

   D      

16.  บรษิัท ซุปเปอรแ์พค พลาสติก จ ากดั    D      

17.  บรษิัท เดอะมาสเตอร ์เรยีลเอสเตท  
 จ ากดั 

      D   

18.  บรษิัท ทรพัยสิ์นธุรกิจ โฮลดิง้ จ ากดั  D        

19.  บรษิัท ทวีทรพัย ์เรียล เอสเตท จ ากดั  D        

20.  บรษิัท ที.ซี.เค. โซลารสิ จ ากดั    D      

21.  บรษิัท ที.ซี.เค. อินเตอรเ์นชั่นแนล   
 จ ากดั 

   D      

22.  บรษิัท ทีทีดี โฮลดิง้ จ ากดั  D        

23.  บรษิัท ทีโพล ์โปรเฟสชั่นแนล อินเตอร ์
 เนชั่นแนล จ ากดั 

 D        

24.  บรษิัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากดั  D        

25.  บรษิัท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จ ากดั  D        
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                           กรรมการบริษัท 

บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตั้งคารวคุณ 

นายชนิวัฒน ์
อัศวโภค ี

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐ

เลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

นายนิติ  
จึงนิจนิรันดร ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญู 

นายประกรณ ์
เมฆจ าเริญ 

26.  บรษิัท ที.เอส.โอ. เทรดเซ็นเตอร ์จ ากดั  D        

27.  บรษิัท ทีโอเอ จ ากดั  D        

28.  บรษิัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั  D        

29.  บรษิัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดสัตรสี ์ 
 จ ากดั 

 D        

30.  บรษิัท ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)   
 จ ากดั (มหาชน) 

 D        

31.  บรษิัท ทีโอเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั  D        

32.  บรษิัท ทีโอเอ ออโต ้เซลส ์จ ากดั  D        

33.  บรษิัท ทีโอเอ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
 เบฟเวอเรจส ์กรุ๊ป จ ากดั 

 D        

34.  บรษิัท ทีโอเอ โฮลดิง้ จ ากดั  D        

35.  บรษิัท ไทยแสงเจรญิ )ปลาฉลาม (  
 จ ากดั 

 D        

36.  บรษิัท นาวงัการเกษตร จ ากดั  D        

37.  บรษิัท น า้ตาล เอราวณั จ ากดั  D        

38.  บรษิัท เนเจอรลัปารค์พรอพเพอตีส้ ์ 
 จ ากดั 

 D        
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                           กรรมการบริษัท 

บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตั้งคารวคุณ 

นายชนิวัฒน ์
อัศวโภค ี

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐ

เลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

นายนิติ  
จึงนิจนิรันดร ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญู 

นายประกรณ ์
เมฆจ าเริญ 

39.  บรษิัท บรติิช เพน้ทส์ จ ากดั  D        

40.  บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์ 
 เอเอเอม็ซี จ ากดั 

      D   

41.  บรษิัท นิวส ์เน็ตเวิรค์ คอรป์อเรชั่น   
 จ ากดั )มหาชน(  

      D   

42.  บรษิัท นิวส ์เน็ตเวิรค์ มลัติมเีดีย จ ากดั       D   

43.  บรษิัท บางทองสมนัการเกษตร จ ากดั  D        

44.  บรษิัท บางปะกงการเกษตร จ ากดั  D        

45.  บรษิัท บางใหญ่ดินทอง จ ากดั  D        

46.  บรษิัท เบส ออโตเ้ซลส ์จ ากดั  D        

47.  บรษิัท พี ที เรียล เอสเตท จ ากดั  D        

48.  บรษิัท พลูผลทรพัย ์จ ากดั  D        

49.  บรษิัท พลูสินทรพัยธ์ุรกิจ จ ากดั  D        

50.  บรษิัท พลูสินทรพัยเ์รียลเอสเตท จ ากดั  D        

51.  บรษิัท ไพรมม์สั ออโตเ้ฮาส ์จ ากดั  D        

52.  บรษิัท ฟู้ดโฮลดิง้ จ ากดั       D   

53.  บรษิัท มหาเศรษฐี จ ากดั  D        
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                           กรรมการบริษัท 

บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตั้งคารวคุณ 

นายชนิวัฒน ์
อัศวโภค ี

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐ

เลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

นายนิติ  
จึงนิจนิรันดร ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญู 

นายประกรณ ์
เมฆจ าเริญ 

54.  บรษิัท มั่งคั่งเทรดดิง้ จ ากดั  D        

55.  บรษิัท มั่งคั่งธุรกิจ จ ากดั  D        

56.  บรษิัท มั่งคั่งปรอ็พเพอตี ้จ ากดั  D        

57.  บรษิัท มั่งคั่ง เรียล เอสเตท จ ากดั  D        

58.  บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น   
 จ ากดั )มหาชน(  

      D   

59.  บรษิัท ยนูิคชาเลตเ์รยีลตี ้จ ากดั       D   

60.  บรษิัท รอแยล รีสอรท์กอลฟ์แอนด ์
 คนัทรีคลบั จ ากดั 

 D        

61.  บรษิัท รอแยล อินเตอรเ์นชั่นแนล 

 รีสอรท์ แอนด ์คนัทรีคลบั จ ากดั 
 D        

62.  บรษิัท ระยอง โพลิเมอรส์  
 คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

 D        

63.  บรษิัท ไรท้ท์นัเน็ลล่ิง จ ากดั (มหาชน)     C     

64.  บรษิัท ไรเ่อราวณั จ ากดั  D        

65.  บรษิัท ลาดสวายการเกษตร จ ากดั  D        

66.  บรษิัท ว. ภทัรวฒุิ (1987) จ ากดั  D        

67.  บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน)       D   
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                           กรรมการบริษัท 

บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตั้งคารวคุณ 

นายชนิวัฒน ์
อัศวโภค ี

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐ

เลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

นายนิติ  
จึงนิจนิรันดร ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญู 

นายประกรณ ์
เมฆจ าเริญ 

68.  บรษิัท วี.เอ.ซี. คอนซลัติง้ จ ากดั    D      

69.  บรษิัท สินทรพัย ์เรียลเอสเตท จ ากดั  D        

70.  บรษิัท สรุศกัดิ์การเกษตร จ ากดั  D        

71.  บรษิัท อดิสรสงขลา จ ากดั    D, E      

72.  บรษิัท อดิสรสงขลา โพรเฟสชนันอล  
 จ ากดั 

   D      

73.  บรษิัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั    D      

74.  บรษิัท อดิสรสงขลา  
 อินเตอรเ์นชนัแนล จ ากดั 

   D      

75.  บรษิัท อาร ์เอช อาร ์จ ากดั  D        

76.  บรษิัท อินดสัเทรียล คอนสตรคัชั่น   
 แอนด ์เมนเทนแนนซ ์เซอรว์ิสเซส   
 จ ากดั )มหาชน(  

   D      

77.  บรษิัท เอกมยัเจรญิสขุ โฮลดิง้ จ ากดั  D        

78.  บรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั       D   

79.  บรษิัท เอเชยี แปซิฟิก ดรลิล่ิง  
 เอ็นจิเนียริง่ จ ากดั 

   D      

80.  บรษิัท เอดีเอส โลจิสติคส ์จ ากดั  D        
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                           กรรมการบริษัท 

บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตั้งคารวคุณ 

นายชนิวัฒน ์
อัศวโภค ี

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐ

เลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

นายนิติ  
จึงนิจนิรันดร ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญู 

นายประกรณ ์
เมฆจ าเริญ 

81.  บรษิัท เอ็น.อี. ไบโอ เอ็นเนอยี จ ากดั  D        

82.  บรษิัท เอ็น.อี. โลจิสติกส ์จ ากดั  D        

83.  บรษิัท เอ็ม เอ็ม แคทเทอริ่ง จ ากดั    D      

84.  บรษิัท เอ็ม เอ็ม แครเิออร ์จ ากดั    D      

85.  บรษิัท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอรเ์วิรด์ดิง้   
 จ ากดั 

   D      

86.  บรษิัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสตคิส ์จ ากดั    D      

87.  บรษิัท เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอรต์   
 จ ากดั 

   D      

88.  บรษิัท เอราวณั เพาเวอร ์จ ากดั  D        

89.  บรษิัท เอราวณั โฮลดิง้ จ ากดั  D        

90.  บรษิัท เอสพีที พารค์ จ ากดั       D   

91.  บรษิัท เอสพีที แลนด ์จ ากดั       D   

92.  บรษิัท แอลที แอนด ์ซนั จ ากดั  D        

93.  บรษิัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั  
 (มหาชน) 

      D   

94.  บรษิัท ไอทีโอเอ ออโต ้เซลส ์จ ากดั  D        
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                           กรรมการบริษัท 

บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตั้งคารวคุณ 

นายชนิวัฒน ์
อัศวโภค ี

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐ

เลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

นายนิติ  
จึงนิจนิรันดร ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญู 

นายประกรณ ์
เมฆจ าเริญ 

95. บรษิัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์ 
เบฟเวอเรจ จ ากดั 

 D        

96. บรษิัท ฮอกไกโด โมรโิมโตะ จ ากดั  D        

97. บรษิัท ฮอกไกโด อินเตอรเ์นชั่นแนล      
แฟรนไชส ์จ ากดั 

 D        

98. บรษิัท คิวบิท เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั    D      

99. บรษิัท พรอ้มแพค จ ากดั       D   

100.  บรษิัท สปรงินิวส ์เทเลวิชั่น จ ากดั       D   

101.  บรษิัท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั       D   

102.  บรษิัท โนวา เอมไพร ์จ ากดั (มหาชน)      D    

103.  บรษิัท เอ็นพีพี ฟู้ด อิน คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั NPP FOOD INCORPORATION 

CO.,LTD. 

      D   

104.  บรษิัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอรว์ิส จ ากดั 

NPP FOOD SERVICE COMPANY 
LIMITED 

      D   

105.  Stark Investment Corporation   
 Limited 

D D D       

106.  TOA Paints (Vietnam) Co., Ltd.  D        
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                           กรรมการบริษัท 

บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตั้งคารวคุณ 

นายชนิวัฒน ์
อัศวโภค ี

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐ

เลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

นายนิติ  
จึงนิจนิรันดร ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญู 

นายประกรณ ์
เมฆจ าเริญ 

107.  TOA Paint Products Sdn. Bhd.  D        

108.  TOA Coating Sdn. Bhd.  D        

หมายเหต:ุ C = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ  
D = กรรมการ  E = ผูบ้รหิาร 
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บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
Stark Corporation Public Company Limited 

   
 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหัวหน้าก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

บริษัท ไดว้่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) คือบริษัท พีแอนดแ์อล คอรป์อเรชั่น จ ากัด ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
(ไทยแลนด)์ จ ากดั (บรษิัทย่อย) โดยบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัท พีแอนดแ์อล คอรป์อเรชั่น จ ากดั ใหเ้ป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวมนพทัธ ์                
ภมิูรตันจรินทร ์

46 ปริญญาโท  
หลกัสตูรบญัชีมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาบญัชบีริหาร  
คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- - 2560 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการ 
สายงานตรวจสอบ
ภายใน 

บริษัท พีแอนดแ์อล 
อินเทอรน์อล ออดิท 
จ ากดั 

ใหบ้ริการตรวจสอบ
ภายใน 

  ปริญญาตรี  
หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต สาขา 
การบญัชี คณะบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

  2556 - 2560 ผูจ้ดัการอาวโุส 
สายงานตรวจสอบ
ภายใน 

บริษัท พีแอนดแ์อล 
อินเทอรน์อล ออดิท 
จ ากดั 

ใหบ้ริการตรวจสอบ
ภายใน 

     2556 ผูจ้ดัการสายงาน
ตรวจสอบภายใน 

บริษัท พีแอนดแ์อล 
อินเทอรน์อล ออดิท 
จ ากดั 

ใหบ้ริการตรวจสอบ
ภายใน 

 

  

เอกสารแนบ 3 
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บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
Stark Corporation Public Company Limited 

   
 

เอกสารแนบ 4 
ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยสิ์น 
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ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยส์ิน 
 

 
1. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
     รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย ปรากฎอยู่ในส่วนที่ (4) ทรพัยสิ์นท่ีใช ้
ในการประกอบธุรกิจ หนา้ 38 - 47 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 
-ไม่มี- 

 
 

 

 

เอกสารแนบ 4 
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บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
Stark Corporation Public Company Limited 

   
 

เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม  

และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มทีบ่ริษัทได้จัดท า 
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นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม  
และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มทีบ่ริษัทได้จัดท า 

 
 

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 
ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท  http://www.starkcorporation.com/web/
ภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี”  

 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

ที่ http://www.starkcorporation.com/web/corporate-governance/ 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 

http://www.starkcorporation.com/web/
http://www.starkcorporation.com/web/
http://www.starkcorporation.com/web/corporate-governance/


 แบบ 56-1 One report 2564 
 

342  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
Stark Corporation Public Company Limited 

   
 

เอกสารแนบ 6 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุน้ 
  
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK”) ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู ้ประสบการณ์ ด้านการบัญชี การเงิน กฎหมาย และการบริหาร  
จึงมีคณุสมบตัิเหมาะสมที่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงนิตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ไดแ้ก่ 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 

ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายกศุล สงัขนนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 

นายนิติ จงึนิจนิรนัดร ์ กรรมการตรวจสอบ 

 
 ทั้งนี ้ในระหว่างปี 2564 ไดม้ีการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 1 ครัง้ โดยใน 
การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 จึงไดม้ีมติอนมุตัิแต่งตัง้ให ้นายนิติ จึงนิจนิรนัดร ์
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน หม่อมหลวงพิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน์ โดยการแต่งตัง้มีผลตัง้แต่วนัที่ 25 มีนาคม 
2564 เป็นตน้ไป 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบัติหนา้ที่ตามขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัทซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2564 โดยมีการประชมุรว่มกบั
ฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี ในสาระส าคญัของการจดัท างบการเงินและแผนการสอบบญัชีประจ าปี 
โดยสรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีของ STARK โดยพิจารณาถึง

ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส  าคัญ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง  

มาถือปฏิบตัิ ความถูกตอ้งครบถว้นของการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี 

โดยได้รับค าชี ้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท างบการเงินเป็นไป 

ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ซึ่งผูส้อบไดร้ายงานใหค้วามเห็นต่องบการเงินของ 

STARK อย่างไม่มีเงื่อนไข ผลการตรวจสอบการควบคมุภายในมีความเหมาะสม ไม่พบการปกปิดขอ้มลู สามารถท างานได้

อย่างเป็นอิสระ จึงใหค้วามเห็นงบการเงินดงักล่าวที่ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานและตรวจสอบแลว้ มีความถกูตอ้งครบถว้น 
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2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน และการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเพียงพอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว ้รวมถึงมีความ
เพียงพอ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบจาก
หน่วยงานอิสระภายนอก โดยพิจารณาในเรื่องการด าเนินงาน กระบวนการปฎิบตัิงาน การดูแลทรพัยสิ์น การป้องกันและ
ลดความเส่ียงของธุรกจิ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่ก าหนด และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่าน
การพิจารณาผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบทกุไตรมาส โดยไดม้ีการติดตามใหค้ าแนะน าหรือเสนอแนะ และประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง ตามกรอบแนวทางปฏิบตัิดา้นการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread-way Commission)  

3. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีหนา้ที่รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนก ากับดูแลการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ  และให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายใน โดยอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี และสอบทานการปฏิบตัิงานตามแผนงานที่อนุมตัิไว ้
พิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและการประเมินผล โดยมีการติดตาม ใหข้อ้มลูและเสนอแนะอย่างสม ่าเสมอเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ /หรือการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสมเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทใหด้  าเนินธุรกิจภายใตห้ลกับรรษัทภิบาลเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด า เนินธุรกิจ
ของ STARK 

5. การพิจาณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี  รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีประจ าปี  โดยมีมติ เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช  โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี  จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของ STARK ประจ าปี 2564 และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อใหพ้ิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  โดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีมติอนมุตัิแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชี
ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ (ก.ล.ต.) โดย
พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี ดา้นคณุสมบตัิของผูส้อบบญัชี ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน คณุภาพ และ
มาตรฐานการท างานเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  
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6. การสอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการ 
ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้ีความถูกตอ้งและครบถว้น และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของส านกังานก ากบัหลกัทรพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผลการสอบทานพบว่าบรษิัทได้
ด าเนินการตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไป มีความเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 
รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างครบถว้น เพียงพอ  ตามเวลาที่ก าหนด โดยยึดถือการปฏิบตัิตามนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

7. สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบที่ไดร้ับมอบหมาย โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย 
ได้อย่างเป็นอิสระ มีความระมัดระวัง รอบคอบ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ  
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีรายงาน
ขอ้มลูทางการเงินและการด าเนินงานอย่างถกูตอ้ง สอดคลอ้งกับมาตรฐานการบัญชีที่รบัรอง มีระบบการควบคมุภายในท่ี
เหมาะสม และการตรวจสอบภายในมีประสิทธิผล รวมทัง้การปฏิบตัิงานสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอย่างครบถว้น  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ตลอดจน 
ผูบ้รหิารของบรษิัท มีความมุ่งมั่น และมีคณุธรรม ในการปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายของบรษิัทอย่างมีคณุภาพ กา้ว
ทนัการเปล่ียนแปลงของโลก โดยไดใ้หค้วามส าคญัต่อการด าเนินงานภายใตร้ะบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีประสิทธิผล 
โปรง่ใส รวมทัง้มีระบบการบรหิารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ 
 
 
        ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
                (ดร.ทรงภพ พลจนัทร)์ 
                     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
              บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
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