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Stark Corporation Public Company Limited

สารจากประธาน
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“STARK”) ถื อเป็ นน้องใหม่ ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่ง ประเทศไทยเมื่ อเดื อนกรกฎาคมปี 2562 ด้ว ยธุ รกิ จ การถื อ หุ้นในบริษัท อื่ น (Holding Company) ซึ่ง บริษัทย่อยที่
STARK ที่ถือหุน้ อยู่ 99.28 % คือ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด (“PDITL”) และถื อเป็ น
บริษัทย่อยที่ขบั เคลื่อนธุรกิจหลักให้ STARK โดย PDITL เป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ผลิตและจาหน่ายสายไฟฟ้า
และสายเคเบิล้ รายใหญ่อนั ดับต้นๆ ในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการผลิต การหุม้ ฉนวนแนวดิ่ง รายแรกและรายเดียว
ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ และจากประสบการณ์อัน แข็งแกร่ง ยาวนานกว่า 50 ปี ของ PDITL ร่วมกับ บริษัทย่อยที่
STARK ได้เข้าซือ้ กิจการเมื่อปี 2562 โดยการถือหุน้ จานวน 99.99% คือ บริษัท อดิสรสงขลา จากัด (“อดิสร”) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (Manpower Services) ส่งผลให้ STARK เป็ นที่จบั ตามองของนักลงทุนเป็ นอย่างยิ่ง
หลังจากก้าวเข้าสูต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบรอบ 1 ปี เต็ม
ในปี 2563 ที่ ผ่ า นมา นับ ได้ว่ า เป็ น ปี ที่ ท่ ัว โลกยัง คงต้อ งเผชิ ญ หน้า กับ ความท้า ทายครั้ง ส าคัญ อี ก ครัง้ หนึ่ง
ด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดความหยุดชะงักในการดาเนินการ
ทางธุรกิจ และสร้างผลกระทบมากมายต่อทัง้ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก แต่ STARK ยังคงยืนหยัดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนมีนาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา STARK และบริษัทย่อย
ได้เข้าลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการเข้าซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของ Thinh Phat Cables Joint Stock Company
(“Thipha Cables”) และ Dong Viet Non-Ferrous And Plastic Joint Stock Company ( “Dovina”) ซึ่ ง สามารถสร้ า ง
มูลค่าให้กบั บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศ ทาให้ STARK เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ในอนาคตได้เป็ นอย่างดี
อีกทัง้ ในเดือนเมษายน ปี 2563 ที่ผ่านมา แม้ภาวะเศรษฐกิจทัง้ ภายในและภายนอกประเทศจะผันผวน ทุกธุรกิจ
ได้รบั ผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจที่ตกต่าจนทาให้บางธุรกิจต้องชะลอตัวลง แต่ STARK ยังคงเดินหน้าธุรกิจด้วยการเข้าซือ้
กิจการของ บริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“TCI”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ขนาดเล็ก
ผ่ า นการซื อ้ หุ้น ทั้ง หมดของบริ ษั ท เอ็ น เอ็ ม เอ็ น โฮลดิ ง้ 2 จ ากัด (“NMN2”) ซึ่ ง การเข้า ซื อ้ กิ จ การของ (“TCI”) นั้น
ช่ ว ย เ สริ ม ทั พ ให้ STARK แ ข็ ง แ ก ร่ ง มาก ยิ่ ง ขึ ้ น แ ละ เ มื่ อ PDITL รว ม กั บ Thipha Cables, Dovina แ ละ TCI
เราจึงเป็ นผูผ้ ลิตสายไฟฟ้าลาดับที่ 14 ของโลกได้อย่างงดงาม และพร้อมเดินหน้าก้าวเข้าสู่การเป็ นผูผ้ ลิตสายไฟฟ้า
ลาดับที่ 10 ของโลกต่อไป
ผมในฐานะประธานกรรมการ ตัวแทนของผูบ้ ริหาร และพนักงานของ STARK ทุกคน ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้
และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจ และสนับการดาเนินธุรกิ จของบริษัทเป็ นอย่างดียิ่งตลอดมา
และขอให้สัญ ญาว่า เราจะด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความมุ่ง มั่น ทุ่ม เท ที่ จ ะปฏิ บัติ ห น้า ที่ อ ย่า งเต็ ม ก าลัง สามารถ เพื่ อ ให้
ผลการดาเนินการงานได้ผลตอบแทนคุม้ ค่า และผลประโยชน์สงู สุดกลับคืนสู่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่าน ให้สมกับวิสยั ทัศน์ของเรา
“To be ultra-competitive in everything we do” เราจะเป็ นองค์กรที่กา้ วลา้ นาหน้า เหนือกว่าในทุกความท้าทาย
ลงชื่อ

-นายชนินทร์ เย็นสุดใจ(นายชนินทร์ เย็นสุดใจ)
ประธานกรรมการ
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“STARK”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding
Company) โดยมีบริษัทย่อยเป็ นผูป้ ระกอบกิจการรายใหญ่ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ อีกทัง้ ยังมีประสบการณ์
ในธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ มามากกว่า 50 ปี นอกจากธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ STARK ยังมีบริษัทย่อยที่
ประกอบกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
ธุรกิจสายไฟฟ้ าและสายเคเบิล้
STARK มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ดังนี ้
ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
(“PDITL”) และ บริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“TCI”)
ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม ได้แก่ Thinh Phat Cable Joint Stock Company (“Thipha
Cables”) และ Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company (“Dovina”)
บริษัทย่อยดังกล่าวเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ จาแนกได้ 4 ประเภท 1) สายแรงดันไฟฟ้า
ปานกลางถึงสูงพิเศษ 2) สายไฟฟ้าแบบพิเศษ 3) สายแรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้าสาหรับอาคาร 4) สายไฟเปลือย
STARK เป็ นเจ้าของและดาเนินงานในโรงงาน 3 แห่งในประเทศไทย (โรงงานบางพลี, โรงงานระยอง และโรงงาน
สมุทรสาคร) และ 2 แห่งในประเทศเวียดนาม ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายส่งผลให้ STARK สามารถให้บริการแก่
ตลาดที่หลากหลายและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
กลุม่ ลูกค้า ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผูจ้ ดั จาหน่าย ผูพ้ ฒ
ั นา เจ้าของผูป้ ระกอบกิจการในอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้า โครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่งสาธารณะ ปิ โตรเคมี นา้ มันและก๊าซ และอสังหาริมทรัพย์
โครงการที่สาคัญที่ใช้สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ของกลุม่ บริษัทได้แก่
โครงการ

ที่ตั้ง

ลูกค้า

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

อาเภอแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง

กฟผ.

จุดรับแก๊ส เฟส 2 ของพีทีที แอลเอ็นจี
จังหวัดระยอง
(PTTLNG Receiving Terminal Expansion ประเทศไทย
Phase II)
โครงการสถานีไฟฟ้าย่อย 132 kV

เมืองโกลกาตา
ประเทศอินเดีย

บริษัท พีทีที แอลจีเอ็น จากัด

Regent Electro Mech Pvt Ltd
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โครงการ

ที่ตั้ง

ลูกค้า

อาคารเทอร์มินลั 21 โคราช

โคราช ประเทศไทย

บริษัท สยาม รีเทล
ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด

บลูพอร์ต หัวหิน

หัวหิน ประเทศไทย

บริษัท หัวหินแอสเสท จากัด

อาคารไบเทค 2

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กลุม่ บริษัทภิรชั บุรี

โครงการรถไฟ
ในเมืองกรุงเดลี

กรุงนิวเดลี
ประเทศอินเดีย

ABB India Limited

ท่าอากาศยานวินห์

กรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม

Airport Corporation of Vietnam

อาคารมหานคร

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

บริษัท คิงส์เพาเวอร์ มหานคร จากัด
(มหาชน)

โครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (Integrated
Liquefied Natural Gas Project)

ควีนส์แลนด์
ประเทศออสเตรเลีย

General Cable Australia

โครงการท่าอากาศยานนานาชาติมสั แคท

เมืองมัสแคท
ประเทศโอมาน

Bahwan Engineering Group

TATA Steel Kalinganagar Plant Project

เมืองชัยปุระ
ประเทศอินเดีย

TATA Steel Limited

ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
STARK มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ 1) ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล 2) ให้บริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น
บริการทาความสะอาดเรือ บริการก่อสร้างนอกชายฝั่ ง บริการติดตัง้ และบารุ งรักษา และ 3) บริการให้เช่าคลังสินค้า
อุปกรณ์ และเครือ่ งจักร ได้แก่ บริษัท อดิสรสงขลา จากัด (“ADS”)
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STARK มุง่ มั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคณ
ุ ภาพสูงให้แก่ลกู ค้า ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบ
ใหม่เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึน้ ตัวอย่างเช่น PDITL เป็ นผูผ้ ลิตสายแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษหุม้
ฉนวนเพียงรายเดียวในประเทศไทย สายแรงดันไฟฟ้าเหล่านีผ้ ลิตขึน้ ภายใต้การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด
และอยู่ภายใต้การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ นอกจากนี ้ PDITL เป็ นบริษัทแห่งแรกและเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เริ่ม
ให้บริการหน่วยตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงดันสูงแบบเคลื่ อนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) เพื่อให้ PDITL
สามารถให้บริการทดสอบระบบสายแรงดันไฟฟ้าสูงแบบให้บริการถึงสถานที่แก่ลูกค้าได้ตามมาตรฐาน International
Electrotechnical Commission (IEC)
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ าหมายของ STARK
วิสัยทัศน์
“To be ultra-competitive in everything we do”
“เราจะเป็ นองค์กรที่กา้ วลา้ นาหน้า เหนือกว่าในทุกความท้าทาย”
กลยุทธ์และเป้ าหมาย
STARK เชื่อว่ากลยุทธ์ดงั ต่อไปนีจ้ ะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
STARK ตั้ ง ใจจะเจาะตลาดใหม่ โ ดยใช้ ก าลั ง การลลิ ต ที่ มี อ ยู่ และโดยการื้อ ธุ ร กิ จ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
การเสนอขายลลิตภัณฑ์ ฐานการตลาดและช่องทางการจัดจาหน่าย
STARK ได้พฒ
ั นาแนวทางที่ย่งั ยืนในการควบรวม การซือ้ กิจการ และการลงทุน โดยเน้นการส่งเสริมการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ เพิ่มฐานตลาด ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย และพึ่งพาข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะเอือ้ ต่อการส่งออก
STARK จะปรับปรุ งกลยุทธ์การควบรวม การซือ้ กิจการ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกิจการเป้าหมายจากประสบการณ์ที่
ผ่านมา โดยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวรวมถึงความสามารถและศักยภาพที่จะขยายการเสนอขายผลิตภัณฑ์ การเข้าสู่ตลาดที่
ส่งเสริมกันหรือตลาดใหม่ การได้มาซึ่งเทคโนโลยีและทักษะใหม่ ๆ การสร้างรายได้ และการประหยัดจากการใช้ตน้ ทุน
รวมกัน (Cost Synergies) และการขยายฐานลูกค้า
STARK ตั้ ง ใจจะเพิ่ ม คุ ณค่ า ที่มี อยู่ใ นกลุ่ ม ของบริ ษัท ให้ แ ก่ ลู้ ถ อหุ้ นและดารงความสามารถในการ
แข่งขันด้านต้นทุนด้วยกระบวนการลลิตที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการลลิตที่มุ่งเน้นการขจัดความสูญเปล่า
STARK ตัง้ ใจจะปรับโครงสร้างของบริษัทแห่งหนึง่ ให้เป็ นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ STARK คาดหมายว่า
จะให้บริการสนับสนุน เช่น ด้านองค์กร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น แก่บริษัทในเครืออื่น ๆ
STARK พยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนด้วยการจัดหาวัตถุดิบจากผูจ้ ดั หาหลัก และ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการห่วงโซ่อปุ ทาน โดยได้รวมคาสั่งซือ้ โลหะสาหรับการดาเนินงานในประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม ทัง้ นี ้ ด้วยการซือ้ กิจการเมื่อเร็ว ๆ นี ้ และการประสานการดาเนินการที่คาดหมายว่าจะได้จากระบบการจัดซือ้ รวม
รวมทัง้ อานาจต่อรองที่สงู ขึน้ จากการสั่งซื อ้ รวมกันขนาดใหญ่ STARK สามารถเจรจาต่อรองระยะเวลาการชาระหนีท้ ี่นาน
กว่าและราคาที่ดีกว่า และ STARK พยายามจะนาระยะเวลาการชาระหนีท้ ี่ดีกว่าดังกล่าวไปใช้กับบริษัทย่อยในประเทศ
เวียดนามด้วย
STARK ยังคงใช้ทีมงานการจัดการระบบการผลิตที่ม่งุ เน้นการขจัดความสูญเปล่าซึ่ งประกอบด้วยพนักงานจาก
สายงานต่าง ๆ (cross-function matrix) ต่อ ไปเพื่ อ รัก ษาต้น ทุน การดาเนิ น งานให้อ ยู่ในระดับ ต่ า และบริษัท ย่อยของ
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STARK จะยังคงดาเนินงานภายใต้ทีมที่รบั ผิดชอบในด้านการจัดการในลักษณะเดียวกันต่อไปเพื่อการควบคุมดูแลที่
ครอบคลุมยิ่งขึน้ ในการดาเนินงานทุกด้าน
STARK ตั้งใจจะเน้นที่การลลิตสายไฟฟ้ าและสายเคเบิล้ แรงดันไฟฟ้ าปานกลาง สูง และสูงพิเศษต่อไป
เพ่อรักษาอัตรากาไรที่สูง
STARK ตัง้ ใจจะเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสูง ได้แก่ สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ และ
สายไฟฟ้าชนิดพิเศษ นอกจากนี ้ STARK ตัง้ ใจจะลดยอดขายสายไฟฟ้าเปลือยเนื่องจากมีอตั รากาไรต่ากว่า
ด้วยการซือ้ กิจการ Thipha Cables และ Dovina STARK ตัง้ ใจจะเพิ่มกาลังการผลิตโดยรวมสาหรับผลิตภัณฑ์
แรงดันไฟฟ้าสูง และเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย การเสนอขาย และความเชี่ยวชาญในด้านสายแรงดันไฟฟ้าสูงและ
สูงพิเศษ ประวัติผลงานของ PDITL จะช่วยส่งเสริมความสามารถของ Thipha Cables ในการประมูลงานสาหรับผลิตภัณฑ์
ขนาดใหญ่ขึน้ ปั จจุบนั โรงงานเวียดนามได้ติดตัง้ อุปกรณ์สาหรับการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ แรงดันไฟฟ้าสูงและ
สูงพิเศษแล้ว รวมทัง้ ห้องทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง STARK จึงคาดว่าจะสามารถขยายการผลิตได้ดว้ ยการใช้เงินทุนเพียง
เล็กน้อย
นอกจากนีก้ ารผลิตสายแรงดันไฟฟ้าสูง และสายไฟฟ้า แบบพิเศษ ยังเป็ นการรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน สายเคเบิล้ ใต้นา้ และอุตสาหกรรมอวกาศและยานอวกาศ
STARK จะต่อยอดการขายข้ามกลุ่มลลิตภัณฑ์แรงดันไฟฟ้ า ใช้ประโยชน์จากความเป็ นลู้นาตลาดและ
จุดแข็งในลลิตภัณฑ์สายแรงดันไฟฟ้ าสูง และขยายช่องทางการจัดจาหน่ายในประเทศต่อไป
STARK เติบโตขึน้ จากความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงในผลิตภัณฑ์สายเคเบิล้ แรงดันไฟฟ้าสูง และได้สร้างเครือข่าย
การจัดจาหน่ายในประเทศไทยสาหรับผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าครบทุกประเภทผ่านช่องทางธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) ธุรกิจกับ
ธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกับลูกค้า (B2C) และการส่งออก อนึ่ง STARK เชื่อว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าของ ADS
เพื่อแนะนาและจาหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ต่อกลุ่ มลูกค้าในอุตสาหกรรมนา้ มันและก๊าซ และมีแผนที่จะขยาย
ช่องทาง B2C และช่องทางการส่งออกภายในประเทศไทยต่อไป
ในประเทศเวียดนาม ที่ผ่านมา STARK ได้เน้นที่ช่องทาง B2G และ B2B แต่เนื่องจาก STARK มองเห็นโอกาสที่
จะใช้ช่องทางเพิ่มเติม เช่น B2C และการส่งออก ดังนัน้ STARK จึงอยู่ในขัน้ ตอนการขยายฝ่ ายการตลาดและการจัด
จาหน่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อขายให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายประมาณ 2,000 รายในประเทศเวียดนาม
STARK มี เ ป้า หมายการส่ง ออกไปยัง 50 ประเทศภายในปี 2565 STARK เชื่ อ ว่า ธุร กิ จส่ง ออกจะเติ บโตและ
ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ มีราคาที่แข่งขันได้
STARK มุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งในฐานะลู้นาตลาดในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้ าและสายเคเบิล้ ใน
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
ความต้อ งการไฟฟ้า ในประเทศไทยเติ บ โตขึ น้ เนื่ อ งจากการเปลี่ย นแปลงสู่ค วามเป็ น เมื อ งและการพัฒ นา
อุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องการการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า การเติบโตของพลังงานหมุนเวียนและการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน โดยสถานการณ์ดงั กล่าวนีจ้ ะมีผลกระทบในทางบวกต่ออุปสงค์ของสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ สาหรับประเทศ
เวียดนามซึง่ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ความต้องการไฟฟ้าสูง และมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ห ลายโครงการ
ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย นอกจากนีก้ ารพัฒนารถไฟฟ้าและเมืองอัจฉริยะในภูมิภาคอาเซียนจะช่วย
เพิ่มจานวนการใช้สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ อีกด้วย ดังนัน้ จึงเชื่อว่า STARK จะได้รบั ผลกระทบในทางบวกจากอุปสงค์ที่
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สูงขึน้ นี ้ เนื่องจาก PDITL เป็ นผูผ้ ลิตสายแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษหุม้ ฉนวนเพียงรายเดียวในประเทศไทย จึงตัง้ ใจที่จะประมูล
งานใหม่ในโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานภาครัฐ รวมถึงโครงการภาคเอกชนขนาดใหญ่ตอ่ ไป
เพื่อที่จะตอบสนองอุปสงค์ที่เพิ่มขึน้ ของผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ STARK จึงตัง้ ใจที่จะเพิ่มการผลิต
ผลิตภัณฑ์ ด้วยการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากกาลังการผลิตซึง่ มีการติดตัง้ ใหม่ที่โรงงานบางพลีและโรงงานระยอง STARK
จึงคาดว่าจะสามาถขยายการผลิตได้โดยใช้รายจ่ายประเภททุนต่าที่สดุ และตัง้ ใจที่จะเพิ่มค่า OEE หรือค่าประสิทธิ ผล
โดยรวมของเครื่องจักร ด้วยการลดเวลาการสลับงานของสายการผลิตซึ่งช่วยเพิ่มกาลังการผลิตโดยไม่มีรายจ่ายด้านทุน
เพิ่มเติม STARK มุ่งที่จะปรับปรุ งประสิทธิภาพการแข่งขันของโรงงานสมุทรสาคร โดยการเพิ่มกาลังการผลิตและค่า OEE
สาหรับโรงงานผลิตของบริษัท STARK คาดว่าจะมีความคล่องตัวมากขึน้ ในด้านการบริหารจัดการการผลิตระหว่างโรงงาน
ซึ่งจะทาให้ STARK สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึน้ และเพิ่มการใช้ประโยชน์
โดยรวมได้มากขึน้
ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
STARK (เดิมชื่ อ บริษัท สยามอินเตอร์มลั ติมีเดีย จากัด (มหาชน) (“SMM”)) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2533 SMM เคย
ประกอบกิจการการผลิตและจัดจาหน่ายหนังสือและสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ การผลิตรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ การจาหน่าย
ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมและธุรกิจสิง่ พิมพ์อื่น ๆ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2562 SMM ได้เข้าทาสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด โดยการให้บริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จากัด (“TAH2”) โอนหุน้ ที่ TAH2 ถืออยู่
ใน PDITL และ บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด (“PDTL Trading”) และโอนหนีส้ ินของ PDITL ให้แก่ SMM โดย SMM จะ
ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวน 13,000 ล้านบาท โดยการชาระเป็ นหุน้ มูลค่าเท่ากับร้อยละ 95.6 ของสัดส่วนความเป็ น
เจ้าของใน SMM ผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุมของ TAH2 คือ นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ ซึง่ เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจ
ควบคุมของ STARK และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 STARK จาหน่ายธุรกิจสือ่ ออกไปทัง้ หมด
PDITL ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2511 โดยเป็ นกิจการร่วมค้าระหว่างผูผ้ ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย และ Phelps
Dodge Corporation ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ทองแดงรายใหญ่ซงึ่ ก่อตัง้ ขึน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ
ปี 2377 ทัง้ นี ้ เมื่อปี 2558 TAH2 ได้เข้าซือ้ PDITL ส่งผลให้ TAH2 มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน PDITL คิดเป็ นร้อยละ 75.5 และ
ได้เปลี่ยนคณะกรรมการบริษัท PDITL เป็ นสัญชาติไทย อย่างไรก็ตาม PDITL ได้รกั ษาบุคลากรส่วนใหญ่ที่มีอยู่เดิมเอาไว้
ซึง่ บุคลากรดังกล่าว มีผลงาน ประสบการณ์ ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญในธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ในปี 2562 TAH2 ได้
เพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ ใน PDITL เป็ นร้อยละ 99.3 และ STARK ได้เข้าซือ้ กิจการทัง้ หมดของ PDITL ในปี ดงั กล่าว
เมื่อเดือนธันวาคม 2562 STARK ได้เข้าซือ้ กิจการทัง้ หมดของ ADS ซึง่ ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากร
บุคคล ให้บริการวิศวกรรม และให้บริการให้เช่าแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมนา้ มันและก๊ าซ โดย STARK เชื่ อว่า STARK
สามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าของ ADS เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ต่อกลุม่ ลูกค้าในอุตสาหกรรม
ดังกล่าวได้
เมื่อเดือนมีนาคม 2563 STARK ได้เข้าซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของ Thipha Cables และ Dovina ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต
สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ทาให้สามารถขยายธุรกิจสูป่ ระเทศเวียดนาม
เมื่อเดือนเมษายน 2563 PDITL ได้ดาเนินการเข้าลงทุนใน TCI ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้
ขนาดเล็ก ผ่านการซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของบริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จากัด (“NMN2”)
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เหตุการณ์สาคัญในปี 2563
ปี 2563

-

-

-

-

-

-

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 STARK ได้เข้าซือ้ กิ จการทัง้ หมดของ Thipha Cables และ
Dovina ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ บริษัทที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 PDITL ได้ดาเนินการเข้าลงทุนใน TCI ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต
สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ขนาดเล็ก ผ่านการซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของ NMN2
เมื่ อ วั น ที่ 14 เมษายน 2563 ADS ได้เ ข้า ท าสัญ ญาให้บ ริ ก ารด้า นทรัพ ยากรบุ ค คล
(Manpower Services) และบริ ก ารด้า นวิ ศ วกรรม(Engineering Services) ให้กับ กลุ่ม
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด และกลุม่ บริษัท ปตท. สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) โดยมูลค่ารวมของสัญญาทัง้ หมดประมาณ 4,330 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 STARK ได้ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 0.59 บาท เป็ น
มู ล ค่ า หุ้น ละ 0.50 บาท เพื่ อ ชดเชยส่ ว นต่ า กว่ า มู ล ค่ า หุ้น และผลขาดทุ น สะสม ต่ อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศว่า STARK มี
คุณสมบัติเรือ่ งการกระจายรายย่อย (Free Float) ครบถ้วนตามข้อกาหนดแล้ว
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 ได้มีมติอนุมตั ิการ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุ น่ ที่ 1 (STARK-W1) จานวนไม่เกิน
3,968,801,651 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิม ของบริษัท ตามสัดส่วนการถื อ หุ้น
(Right Offering) ในอัต ราส่ ว น 3 หุ้น สามัญ เดิ ม ต่ อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ 0.00 บาท
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 STARK ได้ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จานวน 240,000,000 บาท จาก 12,146,404,955.50 บาท เป็ น 11,906,404,955.50 บาท
โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายออก จานวน 480,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาทซึง่ คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็ นการทั่วไป
(Public Offering) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 STARK ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บ ริ ษั ท จ า น ว น 3,968,801,651.50 บ า ท จ า ก 11,906,404,955.50 บ า ท เ ป็ น
15,875,206,607 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 7,937,603,303 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ จานวน 1 หุน้ (รองรับมิให้
เกิดเศษหุน้ ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ) และเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท (Right
Offering) จานวน 7,937,603,302 หุน้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ และ
ในวันเดียวกันนี ้ STARK ได้รบั ชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 1 หุน้ จากนายวนรัชต์
ตัง้ คารวคุณ เป็ นที่เรียบร้อย
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-

-

-

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 STARK ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว
ของบริษัท จานวน 0.50 บาท จาก 11,906,404,955.50 บาท เป็ น 11,906,404,956 บาท
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 STARK ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของบริษัท โดยการรวมหุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เริม่ ซือ้ ขายด้วยมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ใหม่ (ราคาพาร์ใหม่)

โครงสร้างการถอหุน้ ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ธุรกิจสายไฟฟ้ า
และสายเคเบิล

ธุรกิจให้บริการ
ด้านทรัพยากรบุคคล
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STARK มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ธุรกิจสายไฟฟ้ าและสายเคเบิล้

ช่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
(1) บริ ษั ท เฟ้ ล ปส์ ดอด์จ อิ น เตอร์
เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด

ประเทศที่
จัดตั้ง

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของ
(ร้อยละ)

ไทย

ผลิตและจาหน่าย
สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้

99.28

(2) PD Cable (SG) Pte. Ltd.

สิงคโปร์

การลงทุนในกิจการอื่น
(บริษัทโฮลดิง้ )

100.00

(3) Thinh Phat Cables JSC

เวียดนาม

ผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิล้ และ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

99.99

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

เวียดนาม

ผลิตโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และพลาสติก
สาหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้

99.99

(5) บริ ษั ท เอ็ น เอ็ ม เอ็ น โฮลดิ ง้ 2
จากัด

ไทย

การลงทุนในกิจการอื่น
(บริษัทโฮลดิง้ )

99.99

(6) บริษัท ไทยเคเบิล้
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ไทย

ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้
ขนาดเล็ก

99.99

(7) บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด

ไทย

ค้าส่งอุปกรณ์โทรศัพท์และ
โทรคมนาคม

49.00

(8) บริษัท ไทย คอปเปอร์ ร็อด จากัด

ไทย

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาด้วยทองแดง

25.00

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของ
(ร้อยละ)

ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล

ช่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ประเทศที่
จัดตั้ง

(1) บริษัท อดิสรสงขลา จากัด

ไทย

บริการด้านทรัพยากรบุคคล
บริการวิศวกรรม และให้เช่าทรัพย์สนิ

99.99

(2) บริษัท เอดีเอส โลจิสติคส์ จากัด

ไทย

บริการให้เช่าทรัพย์สนิ

50.99

(3) บริษัท อดิสรสงขลา
อินเตอร์เนชันแนล จากัด

ไทย

บริการด้านทรัพยากรบุคคล

99.97
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2.

ช่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ประเทศที่
จัดตั้ง

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของ
(ร้อยละ)

(4) บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด

ไทย

บริการด้านทรัพยากรบุคคล

99.97

(5) บริษัท อดิสรสงขลา
โพสเฟสชันนอล จากัด

ไทย

บริการด้านทรัพยากรบุคคล

99.97

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากค่าเช่า
ดอกเบีย้ รับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ – สุทธิ
รายได้อื่น
รายได้รวม

สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
10,149.58
86.32
15,070.71
1,330.57
11.31
1,744.51
48.70
0.41
42.82
68.67
0.58
19.03
151.97
1.29
645.33
10.18
0.09
40.61
11,759.67
100.00
17,563.01

ร้อยละ
85.82
9.93
0.24
0.11
3.67
0.23
100.00

รายได้จากการขาย รายได้จากการขายของ STARK ประกอบด้วยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากธุรกิจ
สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์หลัก 4 ประเภทดังนี ้





สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ
สายแรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ
สายไฟแรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้าสาหรับอาคาร และ
สายไฟเปลือย

สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ
สายแรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ
สายแรงดันไฟฟ้าตา่ และสายไฟฟ้าสาหรับตัวอาคาร
สายไฟเปลือย
รายได้จากการขายสายไฟในประเทศไทย
รายได้จากการขายสายไฟในประเทศเวียดนาม
รายได้จากการขาย

สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
2,389.42
23.53
3,475.02
632.89
6.24
621.56
4,378.82
43.14
3,612.08
2,749.45
27.09
1,645.25
10,149.58
100.00
9,729.92
5,340.49
10,149.58
100.00
15,070.71

ร้อยละ
23.06
4.12
23.97
10.92
64.56
35.44
100.00
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รายได้จากการให้บริการ STARK ให้บริการที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่ งเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจการ
ให้บริการของ STARK (โดยมีพนักงานซึง่ มีทกั ษะความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรรม การก่อสร้าง
และสถาปั ตยกรรม) บริการทาความสะอาดเรือ บริการก่อสร้างและบารุ งรักษาแก่ลกู ค้าซึ่ งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรม
นา้ มันและก๊าซ โดยผ่านทาง ADS รวมถึงบริการตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยบริการตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงสูงแบบ
เคลื่อนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) ผ่านทาง PDITL ทัง้ นี ้ รายได้จากการให้บริการของบริษัทมีแหล่งที่มาจาก
บริการโลจิสติกส์ซึ่งดาเนินงานโดย ADS ในขณะที่การให้บริการตรวจสอบคุณภาพเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิ จสายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล้

รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
นอกชายฝั่ง
รายได้จากการให้บริการทาความสะอาดเรือ บริการก่อสร้าง
และบารุงรักษา
รายได้จากบริการตรวจสอบคุณภาพระบบไฟฟ้าเคลื่อนที่
รายได้จากการให้บริการ

สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
1,238.56
93.09
1,530.69

ร้อยละ
87.75

83.45

6.27

129.15

7.40

8.56
1,330.57

0.64
100.00

84.67
1,744.51

4.85
100.00

รายได้ค่าเช่า STARK มีรายได้ค่าเช่าจาก (1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (2) อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า (ส่วน
ใหญ่คือพืน้ ที่คลังสินค้า) และ (3) อุปกรณ์ (เช่น เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์แอร์ และเครือ่ งเชื่อม) ธุรกิจโลจิสติกส์ซงึ่
ดาเนินงานโดย ADS สร้างรายได้คา่ เช่าทัง้ หมด

รายได้คา่ เช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายได้คา่ เช่าจากอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
รายได้คา่ เช่าจากอุปกรณ์ให้เช่า
รายได้ค่าเช่า

สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
16.88
34.66
14.80
24.82
50.97
21.36
7.00
14.37
6.66
48.70
100.00
42.82

ร้อยละ
34.55
49.88
15.57
100.00

ดอกเบี้ย รั บ ดอกเบีย้ รับส่วนใหญ่ มาจากการให้กู้ยืม ระยะสัน้ และระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ ยวข้อง ดอกเบีย้
ดังกล่าวรวมถึงดอกเบีย้ ที่ได้รบั จากเงินฝากธนาคาร ทัง้ นี ้ ในงบการเงิน ประจาปี 2563 “ดอกเบีย้ รับ” ถูกเปลี่ยนชื่อเป็ น
“รายได้ทางการเงิน”
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ – สุ ทธิ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศสุทธิ
ประกอบด้วยกาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึน้ แล้ว (ถือว่าเป็ นกาไรจากการดาเนินงาน) และยังไม่
เกิดขึน้ (ถือว่าเป็ นกาไรที่ไม่ใช่กาไรจากการดาเนินงาน) ซึง่ เกิดจากลูกหนีก้ ารค้า เจ้าหนีก้ ารค้า และเจ้าหนีอ้ ื่นที่ไม่ได้อยู่ใน
สกุลเงินบาท ความเสีย่ งต่อสกุลเงินตราต่างประเทศของบริษัทเป็ นความเสีย่ งต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
รายได้อ่น STARK มีรายได้ในจานวนที่ไม่มีนยั สาคัญจากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ธุรกิจหลัก เช่น กาไร
จากการขายสินทรัพย์ และเงินปั นผลจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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ลักษณะของลลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจสายไฟฟ้ าและสายเคเบิล้
STARK ให้ความสาคัญในการจาหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ เป็ นหลัก (ซึ่งทาจากทองแดงและอ ะลูมิเนียม) โดย
สามารถจาแนกประเภทของสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้


สายแรงดันไฟฟ้ าปานกลางถึงสูงพิเศษ
สายแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษมีแรงดันสูงกว่า 230 kV โดยทั่วไป สายไฟฟ้าเหล่านีผ้ ลิตโดย
ใช้เทคโนโลยี VCV โดย PDITL สามารถทดสอบสายแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษทัง้ หมดที่
ห้องปฏิบตั ิการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูงของบริษัทและหน่วยบริการตรวจสอบคุณภาพ
สายแรงดั น ไฟฟ้ า สู ง แบบเคลื่ อ นที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) ซึ่ ง สาย
แรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษส่วนใหญ่จะถูกนาไปใช้เป็ นสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงแบบพาดเสา
เหนือดิน ฝังดิน หรือใต้ทะเล โดยปกติ สายไฟฟ้าเหล่านีใ้ ช้ในโครงการโรงไฟฟ้า
สายแรงดันไฟฟ้าสูงมีแรงดันตัง้ แต่ 100 kV ถึง 230 kV โดยทั่วไป สายไฟฟ้าเหล่านี ้
ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี VCV สายแรงดันไฟฟ้าสูงส่วนใหญ่จะถูกนาไปใช้เป็ นสายส่ง
ไฟฟ้า แบบพาดเสาเหนื อดิ น ฝั ง ดิ น และใต้ท ะเล โดยปกติ สายไฟฟ้าเหล่านีใ้ ช้ใน
โครงการโรงไฟฟ้า โครงการพลังงานหมุนเวียน และโครงการปิ โตรเคมี
สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางมีแรงดันตัง้ แต่ 3 kV ถึง 100 kV สายแรงดันไฟฟ้าปานกลาง
ส่วนใหญ่จะถูกนาไปใช้เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ (เช่น รถไฟลอยฟ้า) นา้ มันและ
ก๊าซ โรงไฟฟ้า โครงการปิ โตรเคมี และโครงการทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากนีย้ งั ใช้
ในระบบการจ่ายไฟฟ้า
โดยทั่ว ไป บริษั ท จ าหน่ายสายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษให้กับทัง้ ภาครัฐ
(B2G) และกับผูป้ ระกอบกิจการด้วยกัน (B2B)



สายไฟฟ้ าแบบพิเศษ ไม่มีช่วงแรงดันที่กาหนด แต่จะมีคุณลักษณะพิเศษที่เป็ นไป
ตามความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น สายไฟฟ้าดังกล่าวอาจมีคณ
ุ สมบัติทนไฟ
ทนแสงอุลตราไวโอเลต นาสัญญาณ หรือสามารถป้องกันนา้ และเหมาะสมสาหรับใช้
งานใต้นา้ สายไฟฟ้าเหล่านีใ้ ช้ในโครงการและอาคารต่าง ๆ อาทิ รถไฟ (เช่น รถไฟลอย
ฟ้ า ( โรงงานน ้า มัน และก๊ า ซ โรงงานปิ โตรเคมี โครงการไฟฟ้ า พลัง แสงอาทิ ต ย์
โรงพยาบาล และท่าอากาศยาน
โดยทั่ว ไป บริ ษั ท จั ด จ าหน่ า ยสายไฟฟ้ า แบบพิ เ ศษให้กั บ ทั้ง ภาครัฐ (B2G) กั บ
ผูป้ ระกอบกิจการด้วยกัน (B2B) กับผูบ้ ริโภค (B2C) และเพื่อการส่งออก
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สายแรงดันไฟฟ้ าต่าและสายไฟฟ้ าอ่น ๆ สาหรับอาคาร มีแรงดัน 3 kV หรือต่ากว่า
โดยสายไฟฟ้ า เหล่ า นี ้มั ก ใช้ ใ นโครงการรถไฟ ก๊ า ซและน ้า มั น โรงไฟฟ้ า หรื อ
อุตสาหกรรม นอกจากนี ้ ยังใช้ท่วั ไปในระบบการจ่ายไฟฟ้า และสายไฟฟ้าเหล่านีย้ งั ใช้
ภายในอาคารทั่วไป
โดยทั่วไป บริษัทจัดจาหน่ายสายแรงดันไฟฟ้าต่าให้กบั ทัง้ ภาครัฐ (B2G) กับผูป้ ระกอบ
กิจการด้วยกัน (B2B) กับผูบ้ ริโภค (B2C) และเพื่อการส่งออก



สายไฟเปล อย มี แ รงดัน สูง ถึ ง 500 kV สายไฟเหล่า นี ท้ นต่ อ อุณ หภูมิ ที่ สูง และมี
การหย่อนหรือโค้งตัวน้อย สายไฟเปลือยส่วนใหญ่ใช้สาหรับโครงข่ายไฟฟ้า ระบบสาย
ดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็ นต้น และไม่ตอ้ งหุม้ ฉนวน
โดยทั่ว ไป บริษั ท จัด จาหน่ายสายไฟเปลือยให้กับ ทั้งภาครัฐ (B2G) กับ ผู้ป ระกอบ
กิจการด้วยกัน (B2B)

ธุรกิจสายไฟฟ้ าและสายเคเบิล้ ของ STARK ในประเทศไทย
STARK ดาเนินธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ในประเทศไทยโดยผ่าน PDITL โดยผลิตสายไฟฟ้าทุกประเภท
ตัง้ แต่สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ สายไฟฟ้า แบบพิเศษ สายแรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้าอื่น ๆ สาหรับอาคาร
และสายไฟเปลือย ที่โรงงานในอาเภอบางพลี ในจังหวัดระยอง และในจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั
ทัง้ ภาครัฐ (B2G) กับผูป้ ระกอบกิจการด้วยกัน (B2B) กับผูบ้ ริโภคเอง (B2C) และเพื่อการส่งออก
PDITL เป็ นผูน้ าด้านนวัตกรรมในการประกอบกิจการเกี่ยวกับสายไฟฟ้าในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ในปี 2536
PDITL เป็ นผูผ้ ลิตรายแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี VCV ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ทาให้สามารถผลิต
สายแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษได้
ในปี 2550 PDITL เป็ นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ เริ่มให้บริการตรวจสอบคุณภาพสายแรงดันไฟฟ้าสูง แบบ
เคลื่อ นที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) เพื่ อ การให้บ ริการทดสอบระบบสายแรงดันไฟฟ้าสูงแบบให้บริการถึง
สถานที่แก่ลกู ค้าตามมาตรฐาน IEC และ PDITL เป็ นผูผ้ ลิตในประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ผลิตสายแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษหุม้
ฉนวน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและต้องผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านัน้ PDITL
ยังคงเน้นในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ซงึ่ มีอตั รากาไรสูง เช่น สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูง และสายไฟฟ้าแบบพิเศษ

TCI ก่อตัง้ ขึน้ จากการควบรวมกิจการระหว่าง (ก) บริษัท ไทยเคเบิล้ อินเตอร์เทค จากัด (ข) บริษัท กรีน อิเลคทริค
เคเบิล้ (ประเทศไทย) จากัด และ (ค) บริษัท สยาม คอปเปอร์ ร็อด 2015 จากัด ในปี 2562 ทัง้ นี ้ TCI เป็ นส่วนที่ช่วยเสริมการ
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จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสูงของ PDITL และจากการที่ TCI มุ่งเน้นที่สายแรงดันไฟฟ้าต่า การซือ้ กิจการ TCI ทาให้
บริษัทสามารถเสนอผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าที่ครบทุกประเภทให้แก่ลกู ค้าของบริษัท
ธุรกิจสายไฟฟ้ าและสายเคเบิล้ ของ STARK ในประเทศเวียดนาม
ก่อนการซือ้ กิจการ Thipha Cables และ Dovina นัน้ Thipha Cables มุ่งเน้นที่การผลิตสายแรงดันไฟฟ้าต่าถึง
ปานกลาง และสายไฟเปลือย ส่วน Dovina นาเข้าวัตถุดิบ เช่น ทองแดงแผ่นและก้อนอะลูมิเนียม และผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ลวดทองแดง สายทองแดงกลม ลวดทองแดงชุบดีบกุ ลวดอลูมิเนียมกลม และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทา
จากพีวีซี ทัง้ นี ้ Thipha Cables และ Dovina มีโรงงานตัง้ อยู่ที่จงั หวัดลองอัน ประเทศเวียดนาม และส่วนใหญ่จดั จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้กบั ทัง้ ภาครัฐ (B2G) และกับผูป้ ระกอบกิจการด้วยกัน (B2B) นอกจากนี ้ Dovina ยังขายวัตถุดิบข้างต้นโดย
เป็ นส่วนหนึง่ ของธุรกิจ
อนึ่ง ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2562 และในช่วงครึง่ แรกของปี 2563 Dovina ได้ทยอยลดการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง
ประเทศอินเดียตามลาดับ โดยส่วนใหญ่สง่ ออกผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามที่ได้มีการกาหนดเอาไว้ตามสัญญาที่มีอยู่
เนื่องจากโรงงานที่ลองอันมีการติดตัง้ อุปกรณ์สาหรับการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ แรงดันไฟฟ้าสูงและสูง
พิเศษแล้ว (รวมทัง้ ห้องทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่งสามารถทดสอบสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ที่มีแรงดันสูงถึง 400 kV)
หลังจากที่ STARK ซือ้ กิจการ Thipha Cables และ Dovina STARK จึงตัง้ ใจจะถ่ายทอดความรู แ้ ละความเชี่ยวชาญของ
PDITL ในด้านสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ แรงดันไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษให้แก่บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และเริ่มต้น
การผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านีใ้ นประเทศเวียดนาม อัน จะเป็ นการเพิ่มการผลิตโดยรวมสาหรับผลิตภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าสูงของ
บริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการที่สงู ขึน้ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี ้
โรงงานและกาลังการลลิต
ปั จจุบนั STARK มีโรงงาน 3 แห่งในประเทศไทย และ 1 แห่งในประเทศเวียดนาม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
โรงงานของบริษัทมีกาลังการผลิตรวมกันเป็ นจานวน 131,400 ต่อปี (สาหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ตัวนาทองแดง) และ
91,200 MT (สาหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ตัวนาอะลูมิเนียม) โดยเป็ นผลมาจากการเพิ่มกาลังการผลิตสายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล้ ตัวนาทองแดงในประเทศไทย ที่โรงงานบางพลีและโรงงานระยอง PDITL ได้ติดตัง้ สายการผลิตแรงดันสูง 150
mm เพิ่มเติมอีกหนึ่งสายสาหรับการผลิตสายแรงดันไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษที่บางพลี และสายการผลิตเพิ่มเติมอี กหนึ่งสาย
สาหรับการผลิตสายแรงดันไฟฟ้าต่าถึงปานกลางที่ระยองในช่วงครึง่ แรกของปี 2563
สาหรับการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ มาจากการดาเนินงานที่โรงงานในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
ดังนี ้
โรงงานบางพลีตงั้ อยู่ที่ 159 หมู่ 10 ซอยวัดราษฎร์บรู ณะ ถนนเทพารักษ์ กม. 17 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี
จัง หวัด สมุท รปราการ 10540 มี เ นื อ้ ที่ ป ระมาณ 45 เอเคอร์ ที่ โรงงานแห่ง นี ม้ ี ก ารใช้เ ทคโนโลยี VCV ในการผลิตสาย
แรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูง
โรงงานระยองตัง้ อยู่ที่ 9/9 หมู่ 4 ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 มีเนือ้ ที่ประมาณ 33
เอเคอร์ ที่โรงงานแห่งนีม้ ีการผลิตสายแรงดันไฟฟ้าต่าถึงปานกลาง
โรงงานสมุทรสาครตัง้ อยู่ที่ 227 หมู่ 4 ซอย 9 ถนนเพชรเกษม ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มี
เนือ้ ที่ประมาณ 8 เอเคอร์ ที่โรงงานแห่งนีม้ ีเตาหลอม (scrap furnace) และทาการผลิตสายแรงดันไฟฟ้าต่า
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โรงงานเวียดนามตัง้ อยูท่ ี่ QC5P+6G Luong Binh Street, Ben Luc District จังหวัดลองอัน ประเทศเวียดนาม มี
เนือ้ ที่ประมาณ 49 เอเคอร์ ปั จจุบนั มีการติดตัง้ อุปกรณ์เพื่อผลิตสายแรงดันไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษแล้ว
ตารางต่อ ไปนี แ้ สดงก าลัง การผลิต ติ ด ตั้ง สูง สุด ก าลัง การผลิต จริง และอัต ราการใช้ป ระโยชน์ข องโรงงาน
ณ วันที่ระบุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กาลังการ ปริมาณ อัตราการ กาลังการ ปริมาณ อัตราการ กาลังการ ปริมาณ อัตราการ
ผลิต
การผลิต
ใช้
ผลิต
การผลิต
ใช้
ผลิต
การผลิต
ใช้
(1)
(1)
(1)
ติดตัง้
จริง (ตัน) ประโยชน์ ติดตัง้
จริง (ตัน) ประโยชน์ ติดตัง้
จริง (ตัน) ประโยชน์
(ร้อยละ) (ตัน)
(ร้อยละ) (ตัน)
(ร้อยละ)
(ตัน)
กาลังการผลิต
ติดตัง้ รวมสาหรับ
ผลิตภัณฑ์
ทองแดง(2)

110,400

66,380

60.1

110,400

69,300

62.8

131,400

68,825

52.4

กาลังการผลิต
ติดตัง้ รวมสาหรับ
ผลิตภัณฑ์
อลูมิเนียม(2)

91,200

38,040

41.7

91,200

29,710

32.6

91,200

45,150

49.5

201,600 104,420

51.8

201,600

99,010

49.1

222,600 113,975

51.2

กาลังกาผลิต
ติดตัง้ รวม(2)
หมายเหตุ:
(1)

กาลังการผลิตติดตัง้ คือปริมาณสูงสุดที่เครื่องจักร และ/หรือ อุปกรณ์สามารถผลิตได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะตามที่ผผู้ ลิตกาหนด ใน
หนึ่งปี ปฏิทิน

(2)

กาลังการผลิตติดตัง้ รวม ปริมาณการผลิตรวม และอัตราการใช้ประโยชน์ ได้รบั การคานวณเสมือนว่า Thipha Cables, Dovina และ
TCI เป็ นบริษัทย่อยของ PDITL ณ วันที่ระบุขา้ งต้น

กระบวนการจัดือ้ และการลลิต
กระบวนการจัดซือ้ และการผลิตของบริษัท ประกอบด้วยขัน้ ตอนหลัก 6 ขัน้ ตอน ดังนี ้
การวางแลน
การลลิต

1.

การจัดหา
วัตถุดิบ

การลลิต

การทดสอบ
คุณภาพ

กระบวนการ
จัดเก็บ

กระบวนการ
ส่งมอบ

การวางแลนการลลิต เมื่อบริษัทได้รบั คาสั่งซือ้ จากลูกค้า บริษัทจะประเมินว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว
อยู่ใ นคลัง สิน ค้า เพี ย งพอหรือ ไม่ หากบริษั ท จ าเป็ น ต้อ งเริ่ม ต้น กระบวนการผลิต ใหม่ บริษั ท จะเริ่ม ต้น ด้ว ย
กระบวนการวางแผน โดยฝ่ ายออกแบบและพัฒนาสายเคเบิล้ (Cable Design and Development) จะเริ่มต้น
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ด้วยการออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้า พร้อมจัดทาคู่มือการผลิต (Manufacturing Guide) ที่จาเป็ นเพื่อให้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ข องบริ ษั ท เป็ นไปตามมาตรฐานอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ ง จากนั้น ฝ่ ายวางแผน (Planning
Department) จะดาเนินการวางแผนการผลิต โดยอาศัยคูม่ ือ Manufacturing Guide ในการดาเนินการดังกล่าวจะ
คานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เช่น ประมาณการปริมาณของวัตถุดิบที่จาเป็ นต้องใช้ ต้นทุนวัตถุดิบ และจานวนเครื่องจักรที่
จาเป็ นต้องใช้งาน และจะใช้ขอ้ มูลประมาณการดังกล่าว ร่วมกันกับข้อมูลจากกระบวนการผลิตเพื่อดาเนินการ
กระจายคาสั่งการผลิตไปยังโรงงานต่าง ๆ เพื่อให้การผลิตเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.

การจั ด หาวัต ถุ ดิบ เมื่อได้รบั ข้อมูลประมาณการเกี่ ยวกับวัตถุดิบที่ตอ้ งการจากฝ่ ายวางแผน ฝ่ ายจัดซือ้ จะ
ประเมินต้นทุนวัตถุดิบที่จาเป็ น และดาเนินการหาผูจ้ ดั หาวัตถุดิบจากรายชื่อผูค้ า้ (Vendor List) ของบริษัท

3.

การลลิ ต การผลิตสายไฟฟ้าจะใช้เวลาประมาณ 30 - 90 วัน ขึน้ กับประเภทและความซับซ้อนของสายไฟฟ้ า
กระบวนการผลิตสามารถจาแนกได้เป็ น 4 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี ้
1. การหลอม

2. การรีด

3. การตีเกลียว

4. การหุม้



การหลอม กระบวนการหลอม (หรือหล่อ) เป็ นการหลอมวัตถุดิบที่อยู่ในสถานะของแข็ง เช่น แผ่น
ทองแดง ให้เป็ นของเหลวในเตาหลอม และขึน้ รูปวัตถุดิบเป็ นเส้นทองแดงที่มีหน้าตัดทรงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
ก่อน



การรีด สายตัว น าทองแดงและอะลูมิ เ นี ย ม (สายไฟฟ้า ที่ ไม่มี ฉนวน) จะถูก รีด ให้มี ข นาดเส้น ผ่าน
ศูนย์กลางตามที่ตอ้ งการ



การตีเกลียว สายนาไฟฟ้าจะถูกนาเข้าเครื่องตีเกลียว โดยผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอาจใช้จานวนสาย
นาไฟฟ้าในปริมาณที่ตา่ งกันเพื่อรับกระแสไฟฟ้าที่ตา่ งกัน ภายหลังจากที่เสร็จกระบวนการตีเกลียว สาย
นาไฟฟ้าจะมีความยึดหยุน่ มากขึน้ บริษัทจะทาการทดสอบคุณภาพ



การหุม้ บริษัทใช้เม็ดพลาสติก เช่น PVC หรือ XLPE เพื่อหุม้ สายนาไฟฟ้า กระบวนการหุม้ สายไฟฟ้า
เริ่มต้นด้วยการละลายเม็ดพลาสติกในเครื่องหุม้ สายไฟฟ้า เมื่อเม็ดพลาสติกละลายเป็ นของเหลว สาย
นาไฟฟ้าจะถูกนาเข้าสูห่ วั หุม้ พลาสติกที่ละลายแล้วเพื่อหุม้ สายนาไฟฟ้า และสายนาไฟฟ้าและฉนวน
พลาสติกจะถูกประสานเข้าด้วยกัน เมื่อหุม้ ด้วยฉนวนพลาสติกแล้ว สายไฟฟ้าจะถูกทาให้เย็นลงเพื่อให้
พลาสติกแข็งตัว
บริษัทใช้เทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่า เทคโนโลยี VCV ในกระบวนการหุม้ ฉนวนของสายแรงดันไฟฟ้าสูง
เนื่องจากฉนวนของสายแรงดันไฟฟ้าสูงมีขนาดใหญ่และมีนา้ หนักมาก จึงทาให้ยากต่อการหุม้ ฉนวน
อีกทัง้ นา้ หนักของฉนวนมักทาให้สายนาไฟฟ้าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เทคโนโลยี VCV แก้ไขปั ญหา
เหล่านีไ้ ด้ เนื่องจากสามารถทาให้ฉนวนของสายไฟอยู่ตรงศูนย์กลาง เมื่อกระบวนการหุม้ สายเสร็จแล้ว
จะมีการดาเนินการทดสอบคุณภาพครัง้ ที่ 3

4.

การทดสอบคุ ณภาพ ฝ่ ายทดสอบคุณภาพของบริษัทจะทาการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษั ทใน
ขัน้ ตอนการผลิตต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น และบริษัทจะทาการทดสอบคุณภาพครัง้ สุดท้ายในผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
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5.

กระบวนการจัดเก็บ เมื่อเสร็จจากกระบวนการผลิตและการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องแล้ว ฝ่ าย
คลังสินค้าและขนส่งของบริษัทจะดาเนินการห่อผลิตภัณฑ์ให้พร้อมสาหรับการส่งมอบ

6.

กระบวนการส่งมอบ ลูกค้าของบริษัทอาจมารับสินค้าที่ส่งั ซือ้ จากโรงงานโดยตรง หรือบริษัทอาจจัดการขน
ส่งผ่านบุคคลภายนอกหรือผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ม่นั ใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมี
การส่ง มอบตรงเวลา บริษั ท สามารถตรวจติ ด ตามสถานะการขนส่ง และพิ กัด ของรถขนส่ง ของผู้ใ ห้บ ริ ก าร
โลจิสติกส์ดว้ ยระบบ GPS เพื่อให้ขอ้ มูลสถานการณ์ขนส่งแก่ลกู ค้าได้

วัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักในธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ประกอบด้วยทองแดง และอะลูมิเนียม โดยราคาของวัตถุดิบเหล่านี ้
อ้างอิงราคาตลาดกลางที่ซอื ้ ขายใน London Metal Exchange โดยปกติ บริษัทจะเปรียบเทียบราคาจากผูจ้ ดั หารายต่าง ๆ
เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สดุ สาหรับลูกค้า ทั้งนี ้ บริษัทยังต้องจัดหาวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อนามาหุม้ สายไฟฟ้า เช่น PVC
PE และ XLPE
ภายหลังจากการซือ้ กิจการ Thipha Cables และ Dovina บริษัทสามารถจัดหาวัตถุดิบจากเวียดนาม ซึ่งโดยทั่วไป
มีราคาถูกกว่าในประเทศไทย
แหล่งพลังงานหลักของโรงงานของบริษัทคือไฟฟ้าที่จัดหาจากโครงข่ายระบบจ่ายไฟฟ้า (grid) ตัง้ แต่ปี 2561
PDITL ได้ติดตัง้ แผงโซล่าร์บนหลังคาภายในและภายนอกพืน้ ที่ของโรงงานบางแห่ง เพื่อการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึน้ อัน
เป็ นการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและการลดต้นทุนการผลิตของบริษัทอย่างยั่งยืน
ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
STARK ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนีผ้ า่ นทาง ADS ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย


บริการด้านทรัพยากรบุคคล STARK เน้นที่การให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแก่ลกู ค้าในอุตสาหกรรมนา้ มัน
และก๊าซ พนักงานของบริษัทได้รบั การฝึ กอบรมและมีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรม ก่อสร้าง และ
สถาปั ตยกรรม ปั จจุบนั ADS มีพนักงานประมาณ 1,000 คน โดยพนักงานของบริษัทถูกส่งตัวไปทางานกับลูกค้า
เป็ นระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 5 ปี ตามสัญญาบริการ นอกจากนี ้ STARK ยังให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น
การยื่นขอวีซา่ และใบอนุญาตทางาน และบริการจัดการบัญชีเงินเดือน



บริการวิศวกรรม STARK ให้บริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการทาความสะอาดเรือ บริการก่อสร้างนอก
ชายฝั่ง บริการติดตัง้ และบารุงรักษา



บริการให้เช่า STARK ให้เช่าคลังสินค้า อุปกรณ์ และเครือ่ งจักร คลังสินค้าโลจิสติกส์ของบริษัทมีพนื ้ ที่ประมาณ
82,000 ตร.ม. ตัง้ อยูท่ ี่อาเภอกาญจนวณิช ในทาเลไม่ไกลจากท่าเรือในจังหวัดสงขลา เพื่อความสะดวกในการขน
ถ่ายสินค้า (เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ท่วั ไปและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) ไปยังสถานที่ของลูกค้า สาหรับ
การให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องจักร บริษัทให้เช่าเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องเชื่อม ตูค้ อนเทนเนอร์ สายไฟฟ้าเชือก
สลิง เครือ่ งอัดอากาศ และเครือ่ งจักรหนักที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ในปี 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทาสัญญาให้บริการกับบริษัทประกอบธุรกิจพลังงานข้ามชาติซึ่งมีฐาน
การประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลเป็ นระยะเวลาห้าปี และก็ยงั ได้เข้าทาสัญญากับบริษัท
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ไทยซึ่งประกอบธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมระดับประเทศเพื่อให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลเป็ นระยะเวลาประมาณ
สามปี โดยสามารถขยายระยะเวลาของสัญญาได้อีก นอกจากนี ้ บริษัทย่อยของ STARK มีความสัมพันธ์กบั บริษัทลูกค้า
ดังกล่าวมามากกว่า 30 ปี
งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 STARK มียอดคาสั่งซือ้ ที่ยงั ไม่ได้สง่ มอบจานวนรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 8,000 – 10,000
ล้านบาท
การตลาดและการแข่งขัน
STARK ประกอบธุรกิ จโดยการถื อหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิ จ ผลิต
สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ตลอดจนประกอบธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจสายไฟฟ้ าและสายเคเบิล้
ตลาดอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศเวียดนามสามารถแบ่งแยกตามระดับแรงดันสายไฟฟ้า
ได้ 4 ระดับ ดังนี ้ สายไฟฟ้าแรงดันสูงพิเศษ (Extra High Voltage), สายไฟฟ้าแรงดันสูง (High Voltage) สายไฟฟ้าแรงดัน
ปานกลาง (Medium Voltage) และสายไฟฟ้าแรงดันต่า (Low Voltage)
อุตสาหกรรมผลิตและจาหน่ายสายไฟฟ้ามีลกั ษณะกึ่งผูกขาด (Oligopoly Market) ทิศทางการเติบโตมีแนวโน้ม
เป็ นไปตามงบเงินลงทุนของภาครัฐเป็ นหลัก โดยผูป้ ระกอบการรายใหญ่ 5 รายแรกครองส่วนแบ่งการตลาดรวมกันถึง
ร้อยละ 50 – 60 ส่วนที่เหลือเป็ นโรงงานผลิตสายไฟฟ้าขนาดกลางและเล็กรวมกันประมาณ 20 รายที่ยงั ดาเนินการผลิตอยู่
ในปั จ จุ บัน อี ก ทั้ง ธุ ร กิ จ นี ม้ ี อุป สรรคในการเข้า ตลาดสูง (High Barrier of Entry) เนื่ อ งจากผู้ผ ลิ ต สายไฟฟ้า ดัง กล่า ว
จาเป็ นต้องมีความรู ค้ วามสามารถและประสบการณ์ในการผลิต มีผลงานที่ได้รบั การยอมรับในอดีต (Supply Record)
รวมทัง้ ต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยหากผูผ้ ลิตไม่มีความสามารถด้านการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ก็จะนาสินค้าเข้ามา
แข่งขันได้ยาก เพราะการดาเนินการผลิตจะมีคา่ ใช้จ่ายการขนส่งที่สงู
STARK มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ดังนี ้
1. ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
จากัด และ บริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2. ธุรกิ จสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม ได้แก่ Thinh Phat Cable Joint Stock Company และ
Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company
กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขันของธุรกิจสายไฟฟ้ าและสายเคเบิล้
STARK มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิ จสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ทัง้ ในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ซึ่ง
กาหนดให้บริษัทย่อยดาเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การแข่งขันทางผลิตภัณฑ์ การปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานที่
กาหนด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ลกู ค้า นอกจากนีย้ งั ได้ยึดมั่นในเรื่องความตรงต่อเวลา ความสุจริต
และเป็ นธรรมเพื่อให้เกิดการใช้บริการต่อเนื่องจากลูกค้ากลุม่ เดิม และการบอกต่อไปยังลูกค้ ากลุม่ ใหม่ โดยรายละเอียด
กลยุทธ์ทางการตลาดตามหลัก 4P มีดงั นี ้
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1.1 กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
การดาเนินการผลิตและจาหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ที่ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งานและสามารถรองรับ
การใช้งานได้ทุกอุตสาหกรรม โดยวิศวกรผูเ้ ชี่ยวชาญควบคุมการดาเนินการผลิตตลอดกระบวนการ รวมทัง้ การพัฒนา
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าอยู่สม่าเสมอ STARK มีนโยบายลดการขายสินค้าที่มี
มาร์จิน้ ต่า (Low Margin Product) เช่น การขายวัตถุดิบ ปรับเปลี่ยนเป็ นการมุง่ เน้นสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ที่มีมาร์จิน้ สูง
(High Margin Product) โดยเฉพาะกลุ่มสายไฟฟ้าแรงดันกลางถึงระดับสูงพิเศษ (Medium – Extra High Voltage) ที่มี
อัตราเติบโตสูงเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน และสายไฟฟ้าสาหรับระบบการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic Cable) และพัฒนาสายเคเบิล้ ใต้นา้ (Submarine Cable) สาหรับโครงการพัฒ นา
พลัง งานทดแทน เช่ น กัง หัน ลมเพื่ อ ผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ ติด ตัง้ ในทะเล (Offshore Wind Turbine) แผงโซลาร์เ ซลล์บน
โครงสร้างที่ลอยอยูใ่ นนา้ (Floating Solar)
สาหรับสายไฟฟ้าแรงสูงนัน้ PDITL มีการนาเทคโนโลยีการหุม้ ฉนวนแนวดิ่ง (Vertical Continuous Vulcanization
หรือ VCV) เข้ามาใช้ในกระบวนการ ซึง่ การหุม้ ฉนวนแนวดิ่งจะช่วยให้ตวั นาไฟฟ้าอยูบ่ ริเวณกึ่งกลางของฉนวนหรือกึ่งกลาง
ของสายไฟฟ้า ทาให้เกิดสามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าได้ดีสงู สุดและลดความเสีย่ งจากกระแสไฟฟ้ารั่ว นอกจากนี ้ PDITL ยัง
มีบริการที่ช่วยให้ลกู ค้าเกิดความมั่นใจในสายไฟฟ้ าก่อนการใช้งานจริง คือ รถทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage
Mobile Testing Unit) เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน ตามมาตรฐาน IEC ซึ่งสามารถเดินทางไปตรวจสอบที่อาคารหรือ
สถานีไฟฟ้าย่อยของลูกค้า พร้อมสามารถระบุความผิดปกติและพิกดั ที่ผิดปกติการตรวจสอบคุณภาพสายไฟฟ้า การนา
ไฟฟ้าของตัวนาไฟฟ้า หรือจุดหักในของสายไฟ ภายหลังการเดินสายไฟฟ้าในงานก่อสร้างหรืองานติดตัง้ ต่าง ๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายจากการดึง หัก งอเข้ามุม
สายไฟฟ้าของ PDITL ได้รบั การรับรองมาตรฐานการจัดการและตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่น่าเชื่อถือจากภายในประเทศและภายนอกประเทศไทย โดยสาหรับการขอการรับรองมาตรฐาน
จากสถาบันต่างประเทศนัน้ ใช้เวลาประมาณการพิจารณาประมาณ 2 – 3 ปี ในการอนุมตั ิ/ผลิตภัณฑ์ และมีค่าใช้จ่ายใน
การขอใบรับรองมาตรฐานที่สงู อีกทัง้ การตวจสอบแต่ละครัง้ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาที่ละเอียด เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์
ที่ดีและได้มาตรฐานอย่างแท้จริง ดังนัน้ การที่ผลิตภัณฑ์ของ PDITL ได้รบั การรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างประเทศ จึง
ทาให้เป็ นอีกหนึง่ จุดแข็งที่สามารถแข่งขันกับผูค้ า้ รายอื่นได้ โดยมาตรฐานที่ได้รบั มีดงั นี ้
การรับรองมาตรฐานการจัดการสากล





ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ จากสถาบัน MASCI และ DQS UL
ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม จากสถาบัน DQS UL
ISO 45001:2018 มาตรฐานการจัดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากสถาบัน DQS UL
ใบรับ รองความสามารถห้อ งปฏิ บัติ ก ารทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 - 2548 (ISO/IEC
17025:2005) ข้อกาหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบตั ิ การทดสอบและสอบเทียบ จาก สานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรม
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การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าแรงดันปานกลางและต่ าได้รบั รองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากมอก. ดังนี ้ (1) มอก. 11
เล่ม 3 - 2553 (2) มอก. 11 เล่ม 4 - 2553 (3) มอก. 11 เล่ม 5 - 2553 (4) มอก. 11 เล่ม 101 - 2553 (5) มอก.
293 - 2541 (6) มอก. 2143 – 2546
 ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าแรงดันสูงได้รบั รองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากมอก. ดังนี ้ มอก. 2202 - 2547
 ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าอากาศตัวนาอะลูมิเนียมหุม้ ฉนวนได้รบั รองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากมอก. ดังนี ้ มอก.
2341 - 2555 (SAC)
 ผลิตภัณฑ์สายโทรศัพท์และสายเคเบิลได้รบั รองมาตรฐานจากมอก. ดังนี ้ มอก. 2434 – 2552 (AP, AP(8))
 ใ บรั บ รอ ง ค ว า ม สา ม า รถ ห้ อ ง ปฏิ บั ติ ก า รทด สอ บต า ม ม า ต รฐ า นเ ลข ที่ ม อ ก . 17025 - 2548
(ISO/IEC 17025:2005) ข้อกาหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบและสอบเทียบ จาก
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 ผลิตภัณ ฑ์ประเภทสายไฟฟ้าทนไฟ (FRC) ได้รบั รองมาตรฐานจาก TUV SUD ประเทศเยอรมัน 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) เป็ นต้น
 การรับ รองมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์โ ดย KEMA Laboratories (KEMA) ซึ่ ง เป็ น สถาบัน ที่ มี ห ้อ งแล็ ป ทดสอบ
สายไฟฟ้าที่ทนั สมัยและมีมาตรฐานที่สดุ ในโลก ตัง้ อยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ดังนี ้ (1) ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า
แรงดันสูง ผ่านการทดสอบที่แรงดัน 230 kV ตามมาตรฐาน IEC 62067 (2) ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าแรงดัน
ปานกลาง ผ่า นการทดสอบมาตรฐาน IEC 60502-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034-2 และ IEC
60332-3-24 (3) ผลิต ภัณ ฑ์สายไฟฟ้าแรงดัน ต่ า ผ่า นการทดสอบมาตรฐาน IEC 60502-1 (4) ผลิต ภัณฑ์
สายไฟฟ้าทนไฟและหน่วงไฟ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน เช่น IEC 61034-1/2 IEC 60754-1 IEC 60754-2
BS 6387:cat CWZ และ IEC 60332-2-22 cat A เป็ นต้น
 การรับรองมาตรฐานจาก เอสจีเอส (SGS) สาหรับสายไฟฟ้าแรงดันต่าและแรงดันปานกลาง ตามมาตรฐาน
IEC 60502-1
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 การรั บ รองมาตรฐานจาก TUV Rheinland ส าหรั บ สาย PV Cable H1Z2Z2-K ตามมาตรฐาน EN
50618:2014
 การรับรองมาตรฐานสายไฟฟ้าแรงดันสูง จาก Central Power Research Institute Bangalore ตามมาตรฐาน
IEC 60840-2011 และ IEC 60840-2004
 การรับรองมาตรฐานจาก BASEC สาหรับ PVC sheathing ตามมาตรฐาน BS 5467:2016

1.2 กลยุทธ์ดา้ นราคา
การกาหนดราคาสายไฟฟ้าของ PDITL แก่โครงการของภาครัฐ ภาคเอกชนและผูร้ บั เหมาระบบงานไฟฟ้านัน้
จะดาเนินการพิจารณาปริมาณการสั่งซือ้ ของโครงการนัน้ ๆ เพื่อคานวณต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ นต้องใช้
ในกระบวนการ พร้อมทัง้ ปั จจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น จานวนบุคลากร ระยะเวลาดาเนินการ การขนส่ง และการบริการ
หลังการขาย เป็ นต้น ซึง่ พิจารณาควบคูก่ บั อัตรากาไรขัน้ ต้นตามนโยบายของบริษัท และนาเสนอราคาให้แก่ผวู้ า่ งจ้าง
ในส่วนของการกาหนดราคาสายไฟฟ้าแก่ตัวแทนจาหน่าย จะคานึงถึงต้นทุนวัตถุดิบของสายไฟฟ้าแต่ละ
ประเภทและอัตรากาไรขัน้ ต้น ที่ ตอ้ งการ พร้อ มทั้ง มีก ารเปรียบเที ยบอุป สงค์และอุป ทานของอุตสาหกรรมสายไฟฟ้า
ความสามารถในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นในตลาด เพื่อกาหนดราคาเสนอขายให้เหมาะสมกับกลไกและสภาวะ
ตลาด
1.3 กลยุทธ์ดา้ นการจัดจาหน่าย
การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย จะมุ่งเน้นการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางธุรกิจกับภาครัฐ (B2G)
ธุรกิ จกับธุรกิจ (B2B) ธุรกิ จกับลูกค้า (B2C) และการส่งออกต่างประเทศ โดยช่องทางการจัดจาหน่ายอาจเป็ นการเข้า
ประกวดราคาโครงการของทางภาครัฐ การจัดหน่ายทางตรงให้แก่เจ้าของโครงการภาครัฐ การจัดจาหน่ายผ่านผูร้ บั เหมา
ระบบไฟฟ้ า ของโครงการนั้น และจัด จ าหน่ า ยผ่ า นตัว แทนจ าหน่ า ยของบริ ษั ท ย่อ ย คื อ PDITL ซึ่ ง จากผลงานและ
ประสบการณ์ของ PDITL มากกว่า 50 ปี ทาให้ลกู ค้าทัง้ ภาครัฐและเอกชนทัง้ ภายในและต่างประเทศให้การยอมรับและ
คัดเลือกให้ PDITL อยู่ในรายชื่อผูค้ า้ ที่ได้รบั การอนุมตั ิ (Approved Vendor List) ในการเข้าเสนอราคาในโครงการสาคัญ
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ต่าง ๆ ดังนัน้ การที่ PDITL ได้อยู่ในรายชื่ อผูค้ า้ ที่ได้รบั การอนุมัติ (Approved Vendor List) มีส่วนสาคัญในการสร้า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantages) และสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจของผูป้ ระกอบการรายอื่น
(Barrier to Entry)
อีกทัง้ ได้มีการจัดจาหน่ายไปยังกลุม่ ลูกค้าโครงการ เช่น การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) กลุม่ เอสซีจี (SCG) กลุม่ ปตท. (PTT) ท่าอากาศ
ยานไทย (AOT) และกลุ่ม เซ็น ทรัล (CENTRAL) เป็ น ต้น ซึ่ง PDITL ได้ร่ว มเป็ นส่วนหนึ่งในโครงการสาคัญ ต่าง ๆ เช่น
(1) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (2) โรงไฟฟ้าบางปะกง (3) อาคารมหานคร (4) ศูนย์การค้าเทอร์มินลั 21 โคราช (5) อาคารไอดีโอคิว
สามย่าน (6) SCG Compounding Research Center ระยอง และ (7) สถานีรบั แก๊สจากทะเลของปตท. เฟส 2 เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ STARK มีเป้าหมายการส่งออกไปยัง 50 ประเทศภายในปี 2565 และวางแผนการขยายฐานตัวแทน
จาหน่ายในประเทศไทยให้มากว่า 1,000 รายภายในปี 2566
ยิ่งไปกว่านัน้ ในการจัดจาหน่ายไปยังต่างประเทศ PDTL ได้รบั ความเชื่อมั่นให้เป็ นคู่คา้ ทางธุรกิจ (Business
Partner) กับบริษัทชัน้ นาทั่วโลก เช่น (1) Siemens (บริษัทสัญชาติเยอรมัน ที่ดาเนินธุรกิจอยูใ่ นหลายประเภทอุตสาหกรรม
ซึ่งรวมถึงภาคอุตสาหกรรม พลังงานและโครงสร้างพืน้ ฐาน เป้นต้น) (2) Alstom (บริษัทสัญชาติฝรั่งเศส ที่ดาเนินธุรกิจ
ขนส่งด้านรถไฟเป็ นหลัก) และ (3) ABB (บริษัทสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ ที่ดาเนินธุรกิจระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีระบบ
อัตโนมัติ) เป็ นต้น โดยเมื่อบริษัทดังกล่าวมีความต้องการใช้สายไฟฟ้าในการดาเนินกิ จการ จะมีการพิจารณารายชื่อ
ผูป้ ระกอบการจาหน่ายสายไฟฟ้า ซึง่ PDITL ถือได้วา่ เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายสายไฟฟ้าอันดับต้นของบริษัทดังกล่าวอีกด้วย
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี PDITL คานึงถึงการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับกลุม่ ลูกค้าเดิม พร้อมทัง้ สร้าง
สัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มลูกค้าใหม่เช่นกัน ซึ่งถือเป็ นส่วนช่วยในการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึน้ ทาง PDITL เน้นการบริการที่
ตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้า ผ่ า นที ม งานขายที่ มี ป ระสบการณ์ ท าหน้า ที่ เ สนอข้อ มูล สิ น ค้า ที่ ถูก ต้อ ง ติ ด ต่ อ
ประสานงานและกระจายสินค้าตรงตามเวลาอย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทัง้ มีการบริการหลังการขายในการตรวจสอบ
คุณภาพสายไฟฟ้าหลังการก่อสร้างหรือการติดตัง้ โดยบริการดังกล่าวคือ รถการทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูง เทคโนโลยีจาก
ประเทศเยอรมัน ตามมาตรฐาน IEC ซึ่งสามารถเดินทางไปตรวจสอบที่อาคารหรือสถานีไฟฟ้าย่อยของลูกค้า พร้อม
สามารถระบุความผิดปกติและพิกัดที่ผิดปกติได้ ดังนัน้ ถื อได้ว่า PDITL มีขอ้ ได้เปรียบในการประกอบธุรกิ จผลิตและ
จาหน่ายสายไฟฟ้า และช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ PDITL
1.4 กลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริมการขาย
STARK มีนโยบายการการส่งเสริมการขายโดยได้ดาเนินการในหลายรูปแบบ ได้แก่
- การจัดทาเว็บไซต์ให้ขอ้ มูล (www.pdcable.com) ทัง้ ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ รายละเอียดร้านค้าที่จดั จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของ PDITL แคตตาล็อก รายละเอียดราคาสินค้า แจ้งข่าวสารและความเคลือ่ นไหว
- การจั ด ท าสื่ อ ออนไลน์ Facebook (www.facebook.com/PhelpsDodgeThailand) เพื่ อ เป็ นช่ อ งทาง
ในการโฆษณา ให้ความรูแ้ ละจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผบู้ ริโภค
- การจั ด ท าสื่ อ วี ดี โ อให้ ข ้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร ข่ า วสาร ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ YouTube
(www.youtube.com/channel/UCixzW1yLl2nzC8MMkhswkEA)
- การจัดทาช่องทางสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคผ่านแอปพลิเคชั่น LINE (@phelpsdodge_th) เพื่อเป็ นตัวกลางในการ
ส่งต่อข้อมูลและสาระเกี่ยวกับสายไฟฟ้า พร้อมทัง้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางนีด้ ว้ ย
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- การจัดทาโฆษณาลงนิตยสารในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้า เช่น วารสารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกล
ไทย (Thai Electrical & Mechanical Contractors Association – TEMCA Magazine) และ หนัง สือ พิมพ์
โพลนิวส์ วิเคราะห์ ธุรกิจการตลาดเป็ นต้น
- การจัดงานสัมมนาต่อยอดความรูใ้ ห้แก่ผใู้ ช้งานสายไฟฟ้าและนักศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1.

บริษัทจัดสัมมนา “Phelps Dodge The New Era of Design Manual" เพื่อเผยแพร่ความรูง้ านออกแบบ
ระบบไฟฟ้าให้กบั วิศวกรไฟฟ้าให้แก่วิศวกรไฟฟ้าและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้เข้าใจการ
ออกแบบและเลือกใช้งานสายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง สร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กบั ผูใ้ ช้งานโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย พร้อมมอบหนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คูม่ ือการออกแบบระบบไฟฟ้า ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมงานกว่า 300
คน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

2.

โครงการสัมมนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชี พ วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ KIEC จังหวัดขอนแก่น

3.

โครงการสัมมนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมัย ใหม่อ ย่างมือ อาชี พ วัน ที่ 23 กัน ยายน 2563 ณ At
Nimman Convention Centre จังหวัดเชียงใหม่

4.

โครงการสัมมนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชี พ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ Royal
Phuket City Hotel จังหวัดภูเก็ต

5.

โครงการสัมมนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ Centara
Hotel Hat Yai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

6.

บริษัทได้ส่งมอบหนังสือเฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า และแผงตัวอย่างสายไฟเพื่อใช้
เป็ นสื่อการสอน ให้แก่สถาบันการศึกษา ทัง้ ระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
ทั่วประเทศจานวน 62 สถาบัน รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 3,400 เล่ม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นคู่มือและ
ตาราเรียนสาหรับคณะวิศวกรรมไฟฟ้า

7.

บริษัทได้มอบความรูโ้ ดยการจัด Workshop หลักสูตร “สูตรลัดการคานวณโหลดไฟฟ้า” ให้กบั นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต คณะวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมส่งมอบแผงตัวอย่างสายไฟฟ้า ให้กบั
อาจารย์เพื่อใช้เป็ นคูม่ ือในการเรียนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.5 กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
PDITL ผลิ ต และจ าหน่ า ยสายไฟฟ้ า ประเภทต่ า ง ๆ ให้แ ก่ ลูก ค้า โดยส่ ว นใหญ่ ไ ด้จ าหน่ า ยไปยัง ลู ก ค้า
ภายในประเทศเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 และส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศร้อยละ 10 โดยสามารถจาแนกกลุม่
ลูกค้าเป้าหมายได้ดงั นี ้
ก. กลุม่ ลูกค้าภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
กลุม่ ลูกค้าภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีความประสงค์ใช้สายไฟฟ้าในงานพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศหรือ
งานทั่วไป เช่น การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ท่าอากาศยานไทย และทีโอ
ที เป็ นต้น โดยการจาหน่ายสายไฟฟ้าให้แก่กลุม่ ลูกค้านีม้ กั ผ่านการแข่งขันประกวดราคาโดยตรง และผูเ้ ข้าประกวดแข่งขัน
ราคาจะต้องอยูใ่ นรายชื่อผูค้ า้ ที่ได้รบั อนุมตั ิ (Approved Vendor List)
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ข. กลุม่ ลูกค้าภาคเอกชน
กลุม่ ลูกค้าภาคเอกชนสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ กลุม่ เจ้าของโครงการโดยตรงหรือผูร้ บั เหมางานระบบไฟฟ้า
กลุม่ ตัวแทนจาหน่าย และกลุม่ ที่รบั จ้างผลิตในตราสินค้า
- กลุม่ เจ้าของโครงการโดยตรงหรือผูร้ บั เหมางานระบบไฟฟ้า
เจ้ า ของโครงการพั ฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ภ าคเอกชนที่ มี ค วามต้อ งการใช้ง านสายไฟฟ้ า ในการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ในโครงการต่างๆ ของตนเอง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม อาคารสานักงาน เป็ นต้น หรือ
PDITL อาจมีการประสานงานผ่านผูร้ บั เหมางานระบบไฟฟ้าของโครงการนัน้ ๆ เช่น อาคารมหานคร อาคารไอดีโอสามย่าน
อาคารไบเทค 2
- กลุม่ ตัวแทนจาหน่าย
ตัวแทนจาหน่ายสายไฟฟ้าของ PDITL จะทาการซือ้ ผลิตภัณฑ์เพื่อไปจาหน่ายต่อยังลูกค้าของตนอีกทอดหนึ่ง
เช่น ร้านค้าสายไฟฟ้า ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง เป็ นต้น ซึ่งช่องทางการจาหน่ายนีค้ รอบคลุม
พืน้ ที่หลักทั่วประเทศ
ค. กลุม่ ลูกค้าต่างประเทศ
กลุม่ ลูกค้าต่างประเทศโดยส่วนมากจะเป็ นการสั่งซือ้ โดยตรงจากผูใ้ ช้งานจริง (End User) ทัง้ ในส่วนภาครัฐและ
ภาคเอกชน ส าหรับ ภาครัฐ ต่ า งประเทศ เช่ น Dubai Electricity & Water Authority (ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รต)
Singapore Power (ประเทศสิ ง คโปร์) และ Jordanian Electric Power Company (ประเทศจอร์แ ดน) เป็ นต้น ส่ ว น
ภาคเอกชนในต่างประเทศ เช่น Siemens (จาหน่ายไปยังทวีปเอเชียใต้) TATA (ประเทศอินเดีย) Amec (ประเทศบรู ไน)
Energex (ประเทศออสเตรเลีย) และ MeralCo (ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์) เป็ นต้น

1.6 ช่องทางการจัดจาหน่าย
ช่องทางการจัดจาหน่ายของ PDITL สามารถจาแนกได้ไปในทิศทางเดียวกันกับรู ปแบบการดาเนินงานของลูกค้า
แต่ละประเภท ดังแสดงรายละเอียดข้างต้น ซึง่ ช่องทางการจัดจาหน่ายจาแนกได้ 3 กลุม่ ดังนี ้
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ก. การแข่งขันเสนอราคาโดยตรงหรือขายไปยังผูใ้ ช้งานตรง
PDITL จะเข้าไปร่วมการแข่งขันประกวดราคาที่ทางภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจเปิ ด ซึง่ อาจเป็ นงานทั่วไปที่มี
ความต้องการใช้งานสายไฟฟ้า รวมทัง้ PDITL มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังเจ้าของโครงการภาคเอกชนโดยตรงที่อาจอยู่
ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคโรงงานอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี หรือภาคพลังงานไฟฟ้าทางเลือก เป็ นต้น
ข. จาหน่ายผ่านผูร้ บั เหมางาน
การจาหน่ายผ่านผูร้ บั เหมางานนัน้ เสมือนเป็ นการจาหน่ายช่วงให้แก่ผรู้ บั เหมาที่รบั ดาเนินการเกี่ยวกับ
การเดินระบบไฟฟ้าในแก่โครงการ อาคาร หรือสถานที่ที่ผูใ้ ช้งานจริงกาหนด ซึ่ง PDITL จะจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แ ก่
ผูร้ บั เหมานัน้ ๆ เพื่อใช้สายไฟฟ้าของ PDITL ในการติดตัง้ ในสถานที่ดงั กล่าว รวมถึงงานโครงการภาครัฐ เช่น การจัดตัง้
สถานีไฟฟ้าย่อย การจัดตัง้ ระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้า เป็ นต้น
ค. จาหน่ายผ่านผูแ้ ทนจาหน่าย
การจาหน่ายผ่านผูแ้ ทนจาหน่ายของ PDITL ซึ่งคือ ร้านค้าสายไฟฟ้า ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป ร้านค้า
ปลีกและร้านค้าส่งนัน้ ถือเป็ นคู่คา้ ที่ช่วยเรื่องการกระจายสินค้าของ PDITL ไปยังตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศ และเป็ นอีก
ช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งต่อผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ารายย่อย เช่น ผูร้ บั เหมาขนาดเล็ก วิศวกรสายไฟฟ้าทั่วไป และการซ่อมแซม
ภายในบ้านเรือน เป็ นต้น
1.7 แนวโน้มแผนธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตในอนาคต
STARK ยังคงสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยมุ่งมั่นพัฒนาสร้างการเติบโตต่อองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. การเพิม่ การเติบโตของรายได้ในตลาดหลักในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
1.1. ผลักดันการเติบโตของรายได้ผา่ นการมุง่ เน้นผลิตภัณฑ์ / ตลาดเป้าหมาย
- ใช้ประโยชน์ของกาลังการผลิตในเวียดนามสูงสุดถึง 85%
- ใช้ประโยชน์จากสายไฟฟ้าแรงดันสูง (HV) ของเวียดนาม
- ใช้ประโยชน์จากกาลังการผลิตติดตัง้ ใหม่ในประเทศไทย
- มุง่ เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสูง
1.2. มุ่งเน้นโอกาสในการสร้างรายได้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ที่ชัดเจนในตลาดหลักในประเทศที่ บ ริษั ท
ประกอบกิจการ ซึง่ ความต้องการที่เพิ่มขึน้ จากโครงการต่าง ๆ จะช่วยผลักดันให้รายได้เพิ่ มขึน้
2. การเปลีย่ นเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสูง คือ สายไฟฟ้าแรงดันกลางถึงสูงพิเศษ สายไฟฟ้าใต้นา้ สายไฟฟ้าที่
ใช้ในการบินและสายไฟฟ้าที่ใช้ในการทหาร
3. แผนงาน (Road map) สาหรับการเพิ่มประสิทธิ ภาพและการรวมกิจการกับกิจการในประเทศเวียดนาม เช่น
การรวมคาสั่งซือ้ โลหะกับ PDITL ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองและลดต้นทุนของโลหะและส่วนผสมการขยาย
ระยะเวลาการชาระหนีก้ ารค้า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากาไรสูง และเพิ่มความหลากหลายของแบรนด์สาหรับ การ
แบ่งกลุม่ ตลาดที่หลากหลาย
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4. การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายส่วนทุน (capex) อยูใ่ นระดับต่าเนื่องจากการใช้กาลังการผลิตที่เพิ่มขึน้ โดยกาลังการ
ผลิตที่มีอยูร่ องรับการเพิ่มขึน้ ของการผลิตได้อีกเกือบ 2 เท่า
5. การเพิ่มความเข้มแข็งของสถานะทางการเงินของงบดุล เช่น การลดหนีจ้ ากการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแรงขึน้
การใช้เงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และการปรับปรุ งส่วนทุนของ ADS เนื่องจากมีโกดังและพืน้ ที่เพ่อให้เช่า
แก่บริษัทซึง่ ประกอบธุรกิจนา้ มันและก๊าซซึง่ สามารถแปลงเป็ นหลักทรัพย์ได้ เป็ นต้น
กลยุทธ์การเติบโตโดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในตลาด
1. สินค้าที่มีอตั รากาไรสูง
2. การขยาย / การเจาะตลาด
3. การเพิม่ การแข่งขันในด้านต้นทุน
4. การเพิม่ มูลค่าเพื่อผูถ้ ือหุน้

แนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและชัดเจนของตลาดสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ของประเทศไทยในอีก 5 ปี ขา้ งหน้า
ภาครัฐ










สายเคเบิล้ ใต้ดินสาหรับเมืองใหญ่ของ กฟน. (~43,000 ล้านบาทใน 5 ปี )
กฟภ. ได้ประกาศแผนการใช้เงินทุน 5 ปี จานวน 200,000 ล้านบาท (~72,000 ล้านบาทใน 5 ปี )
ปรับปรุงสายนาสัญญาณ (Transmission Line) เพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่และการใช้งานในประเทศ
การริเริม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะ (เกี่ยวกับหุน่ ยนต์ /อากาศยาน/ ใต้นา้ )
ผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์เสริม
เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสูง
การลงทุนในการเพิ่มกาลังการผลิต
การทางานร่วม (synergies) กับกิจการในประเทศเวียดนาม
ใช้โอกาสจากเขตการค้าเสรี (FTA)
ภาคเอกชน

 รถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์และ EEC
 รถยนต์พลังงานไฟ้ฟา้ (EV Car) และเครือ่ งชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Charger)
 พลังงานทดแทน
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1.8 ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
STARK ได้มีนโยบายการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมถายในและบริเวณโดยรอบของโรงงานให้เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด รวมทัง้ ได้มีระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001 Environmental
Management System เป็ นต้น จึงไม่เคยถูกร้องเรียนหรือมีขอ้ พิพาทที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
STARK มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ บริษัท อดิสรสงขลา จากัด
กลยุทธ์และการแข่งขันของธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
ADS ได้เล็งเห็นว่า การจัดหาบุคลากรเป็ นปั จจัยสาคัญในการแข่งขัน ด้วยเหตุดงั กล่าว ADS จึงได้สร้างพันธมิตร
และความสัมพันธ์ที่ดีกบั สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลาและพืน้ ที่ใกล้เคียง เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากร
ตลอดจนเพื่อสร้างอาชีพให้กบั ผูค้ นในชุมชน โดยADS จะเปิ ดรับสมัครผูท้ ี่สนใจเพื่อเข้ารับการอบรมและฝึ กฝนทักษะให้เป็ น
แรงงานที่ มีฝีมือ ตามลักษณะงานที่ ลูกค้าก าหนด นอกจากนี ้ ADS มี แ นวทางจัดหาบุคลากรด้วยวิธี ต่าง ๆ เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์ในงานด้านแรงงาน (Roadshows) และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุม่ คนที่สนใจ เช่น เว็บไซต์จดั หางาน
และสือ่ สังคมออนไลน์ เป็ นต้น
ADS ให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปิ โตรเลียม เช่น การให้บริการทาความสะอาดเรือและถังนา้ มันบนเรื อ
(Vessel cleaning) การก่ อ สร้า งชิ ้น งานและการติ ด ตั้ง ชิ ้น งาน (Offshore construction services) และการซ่ อ มบ ารุ ง
(Fabrication and maintenance services) เป็ นต้น โดยกลุม่ ลูกค้า ได้แก่ บริษัทที่ดาเนินธุรกิจปิ โตรเลียม ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็ นลูกค้าเจ้าเดียวกับลูกค้าที่ ADS ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลที่ม่นั ใจในคุณภาพบริการและคุณภาพผลงานของ ADS
นอกจากนี ้ ADS ยังให้บริการเช่าสินทรัพย์ ได้แก่ คลังสินค้าและอุปกรณ์และเครื่องจักร โดยคลังสินค้าตัง้ อยู่ใน
ทาเลที่ไม่ไกลจากท่าเทียบเรือในจังหวัดสงขลา เพื่อสะดวกในการขนถ่ายสิ่งของต่าง ๆ โดยคลังสินค้าของ ADS มีพืน้ ที่
ให้บริการประมาณ 82,000 ตารางเมตร โดยมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสินค้าตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อสร้างมั่นใจ
ให้กบั ลูกค้า ซึ่งสินค้ารับฝากจะมีหลากหลายตัง้ แต่สินค้าทั่วไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยสินค้ารับฝากส่วนใหญ่จะเป็ น
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ ADS ยังให้บริการให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เครือ่ งเชื่อม กระเช้า ตูค้ อนเทนเนอร์ สลิง เครือ่ งอัดอากาศ และเครือ่ งจักรหนัก เป็ นต้น
3.
3.1

ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งจากการประกอบธุรกิจ
3.1.1

ความเสี่ยงจากความลันลวนของราคาวัตถุดบิ ที่ใช้ในการลลิต

เนื่ อ งจากวัต ถุดิ บ ที่ ส าคัญ ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต สายไฟฟ้ า และสายเคเบิ ้ล ของ คื อ ทองแดง อะลูมิ เ นี ย ม และ
สารโพลิเมอร์ ทัง้ นี ้ ทองแดงและอะลูมิเนียมเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภท Commodity Metal ซึ่งมีการซือ้ ขายในตลาด
London Metal Exchange (LME) โดยราคาซือ้ ขายนัน้ ขึน้ อยู่กับอุปสงค์และอุปทานในแต่ละช่วงเวลา ทาให้ราคาของ
วัตถุดิบมีความผันผวน ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบสูงกว่าที่คาดไว้ อาจส่งผลกระทบทาให้ตน้ ทุนการผลิตสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการได้
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กราฟแสดงดัชนีราคาทองแดงในช่วง มกราคม 2561 – ธันวาคม 2563

กราฟแสดงดัชนีราคาอะลูมิเนียมในช่วง มกราคม 2561 – ธันวาคม 2563

อย่างไรก็ตาม STARK ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและได้มีการติดตามแนวโน้มราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการ
ผลิตอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีการวางแผนการจัดซือ้ วัตถุดิบตามแผนการผลิตล่วงหน้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการเจรจา
ราคากับผูข้ าย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีอานาจการต่อรองที่ดีกว่า และใช้กลยุทธ์ในการกาหนดราคาแบบ Cost-plus-margin
เพื่อให้บริษัทไม่ตอ้ งแบกรับความเสีย่ งจากราคาวัตถุดิบที่สงู ขึน้
STARK มีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั คูค่ า้ และพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางแผนร่วมกับคูค่ า้
ผูผ้ ลิตทองแดงและอะลูมิเนียมเพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ STARK จะมีวตั ถุดิบเพียงพอสาหรับการผลิตสินค้าตรงกับแผนการผลิตที่
วางไว้ และสามารถส่งมอบให้กบั ลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้
นอกจากนี ้ ยังได้มีการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) สม่าเสมอ เช่น การเปรียบเทียบราคาจาก
ผูข้ ายวัตถุดิบ (Supplier) หลายรายก่อนทาการสั่งซือ้ เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สดุ การวางแผนการสั่งวัตถุดิบตาม
ปริมาณที่เหมาะสมสาหรับการผลิตในแต่ละโครงการสาหรับการผลิต รวมถึง STARK ยังได้มีการวางแผนการจัดซือ้ วัตถุดบิ
และพิ จ ารณาต้น ทุน วัต ถุดิ บ เมื่ อ ได้ร ับ ค าสั่ง ซื อ้ จากลูก ค้า ซึ่ง จะใช้ใ นการกาหนดราคาขายผลิต ภัณ ฑ์สาเร็จ รู ป โดย
กระบวนการนีจ้ ะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ และให้สะท้อนในราคาขายที่เสนอให้แก่
ลูกค้าแทนได้
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3.1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลู้จาหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)

เนื่องด้วย ในการประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือทองแดงและอลูมิเนียม ซึ่งถือเป็ น
สิน ค้า โภคภัณ ฑ์ที่ มี ก ารซื อ้ ขายตามราคาตลาดโลก ซึ่ง วัต ถุดิ บ กลุ่ม นี เ้ ป็ น วัต ถุดิ บ หลัก ที่ PDITL ได้ร ะบุลัก ษณะและ
คุณสมบัติทางเคมีไว้เพื่อใช้ในการผลิต หากผูผ้ ลิตไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ อาจจะส่งผลกระทบต่ อผลดาเนินงานอย่าง
มีนยั สาคัญได้
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่ STARK และ บริษัทย่อยได้แก่ PDITL และ PD Cable (SG) PTE.LTD ได้เข้าซือ้ Thipha
Cables และ Dovina แล้ว นั้น Dovina ได้ห ยุด ขายลวดทองแดง และสิน ค้า ขั้น กลาง (Intermediate products) ให้กับ
ประเทศอินเดีย และขายลวดทองแดงให้แก่ PDITL ในประเทศไทยแทน จึงทาให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการขาด
แคลนวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตได้
ในการจัดซือ้ วัตถุดิบนัน้ จะมีการกาหนด Vendor List หรือรายชื่อผูข้ าย ซึ่งจะต้องผ่านประเมินทัง้ ในส่วนของ
คุณภาพวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่สามารถส่งมอบได้ ราคาเสนอขาย ความน่าเชื่อถือของผูข้ าย และความตรงต่อเวลาใน
การจัดส่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายรายใหญ่ของโลกและของประเทศไทย ซึ่งเป็ นพันธมิตรมาอย่างยาวนาน จึง
มั่นใจว่าผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบดังกล่าวสามารถจาหน่ายและจัดส่งให้แก่กลุ่มบริษัทอย่างถูกต้องตามมาตร ฐานและตาม
กาหนดเวลา รวมทัง้ การกาหนดรายชื่อผูข้ ายดังกล่าวจะมีการประเมินผูข้ ายเดิมอยู่สม่าเสมอเพื่อให้ม่ นั ใจว่าวัตถุดิบมี
คุณภาพคงที่ นอกจากนี ้ STARK ได้เล็งเห็นถึงความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึน้ จากการพึง่ พิงผูข้ ายรายใดรายหนึง่ มากเกินไป จึง
กาหนดแผนให้มีการพิจารณาผูข้ ายรายใหม่ ๆ ตามขัน้ ตอนที่กาหนด รวมทัง้ มีการกาหนดนโยบายในการสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ ผูจ้ าหน่ายทุกรายเพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว
3.1.3

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ลูกค้ารายใหญ่ดงั กล่าวเป็ นลูกค้าองค์กรทัง้ ภาคเอกชนและภาครัฐ ซึง่ มีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รบั ความไว้วางใจ
จากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสม่าเสมอ จากการผลิตและจัดจาหน่ายสายไฟฟ้าที่มีคณ
ุ สมบัติตามาตรฐานสากล
ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมั่นใจว่าจะยังคงได้รบั คาสั่งซือ้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ STARK เข้าใจถึงประเด็นความ
เสีย่ งดังกล่าว จึงมุง่ เน้นเรือ่ งการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ตัวแทนจาหน่าย ผูร้ บั เหมาและคูค่ า้ อื่น ๆ เพื่อให้สามารถ
ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพ ครบวงจรและตอบโจทย์ลกู ค้า รวมถึงเป็ นการเพิ่มความเชื่อมั่นในศักยภาพ เพื่อจะได้
สามารถเสนอการให้บริการอื่น ๆ ในอนาคต และสามารถขยายฐานลูกค้าโดยเน้นไปยังกลุม่ ลูกค้ารายใหม่ รวมถึงการขยาย
ตลาดต่างประเทศ ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งได้ระดับหนึง่
3.1.4

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการลลิต

จากการที่เทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนีม้ ีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีดงั กล่าว
จะเป็ นส่วนช่วยในการลดต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม หาก STARK ไม่สามารถปรับตัวได้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
อาจจะส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอาจทาให้สินค้าของกลุ่มบริษัท ไม่สามารถใน
การแข่งขันในตลาดทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศได้
PDITL บริษัทย่อยของ STARK มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตสายไฟมากว่า 50 ปี และมีผบู้ ริหารและทีมวิศวกรที่มี
ความรู ค้ วามชานาญ และได้มี ก ารพัฒนาและน าเทคโนโลยีก ารผลิต สมัย ใหม่ม าปรับ ใช้อย่างต่อ เนื่ อ ง เช่ น การเริ่ม
สายการผลิตไฟฟ้าแรงสูงแบบ Vertical Continuous Vulcanization (VCV) หรือการหุม้ ฉนวนแบบแนวดิ่งที่โรงงานบางพลี
ในปี 2536 เป็ นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย รองรับการผลิตสายไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
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ผูบ้ ริโภค ที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึน้ จากทัง้ ผูป้ ระกอบการภายในประเทศและต่างประเทศตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่ม
สูงขึน้ รวมถึงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานสายไฟฟ้าแรงสูงและช่วยลดปริมาณสายไฟฟ้าแรงดันสูงที่เมื่อผลิตเสร็จ
แล้วไม่ผ่านมาตรฐานหรือไม่สามารถนามาใช้งานได้ โดยมีฝ่าย Cable Design and Development และฝ่ าย Process
Engineering เพื่อดาเนินการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิตปั จจุบนั ให้มีประสิทธิ ภาพ
เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี STARK มั่นใจว่าสามารถก้าวทันเทคโนโลยีการผลิตสายไฟ โดยจะเห็นได้ว่า PDITL บริษัทย่อยของ
STARK ได้ลงทุนในการให้บริการตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงสูงแบบเคลือ่ นที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) ตาม
มาตรฐาน International Electrotechnical Commission (“IEC”) เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็ นรายแรกและราย
เดียวในประเทศที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสายฟ้าแรงสูงภายหลังการติดตัง้ หรือก่อสร้างเสร็จสิน้ แล้ว ว่ามีการรั่วของ
ไฟฟ้าหรือความผิดพลาดในโครงสร้างสายไฟฟ้าที่อาจเกิดระหว่างการติดตัง้ ส่งผลให้ลกู ค้าโครงการมั่นใจได้ว่าการติดตัง้
สายไฟจะทาให้เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุดและมีความปลอดภัยกับผูใ้ ช้ไฟฟ้า อันเป็ นการสร้า งความได้เปรียบในการแข่งขัน
เมื่อเทียบกับคู่แข่ง นอกจากนีย้ งั มีการถ่ายทอดองค์ความรู ร้ ะหว่างบริษัทย่อย คือ PDITL ได้มีการถ่ายทอดความรู เ้ ชิง
ขัน้ ตอนให้กบั Thipha Cables และ Dovina บริษัทย่อยของ STARK ที่ประเทศเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสายไฟ
แรงดันสูง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
3.1.5

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทัง้ การแข็งค่าหรือการอ่อนค่าของเงินบาทไทยและเงิน
ดองของเวียดนามซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ PDITL และ Thipha Cables และ Dovina ใช้ในการดาเนินงาน ทัง้ นีแ้ ม้ว่าส่วนใหญ่
กลุ่มบริษัทจะขายสินค้าในลักษณะผลิตสินค้าตามคาสั่งซือ้ (made-to-order) ซึ่งโดยทั่วไป จะสามารถคานวณราคา
วัตถุดิบที่เปลีย่ นแปลงไปไว้ในราคาสินค้าที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้ เนื่องจากมีการกาหนดต้นทุนการผลิต ณ วันซือ้ วัตถุดิบก็
ตาม แต่หากราคาวัตถุดิบเหล่านีเ้ พิ่มสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญและไม่สามารถปรับราคาซือ้ ขายกับลูกค้าให้สะท้อนราคา
วัตถุดิบได้อย่างทันเวลาอันเนื่องมาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น การแข่งขันในตลาด และจังหวะเวลาในการซือ้ วัตถุดิบ หรือไม่
สามารถหาแหล่งสินค้าที่มีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสมได้ก็ จะทาให้ผลการดาเนินงานทางการเงินของบริษัทได้รบั
ผลกระทบในทางลบ จากสาเหตุดงั กล่าว PDITL บริษัทย่อยของ STARK จึงได้รเิ ริม่ ประกอบกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (International Business Center – IBC) โดยให้บริการด้านบริหารเทคนิค บริการสนับสนุนและให้บริการด้านการ
บริหารเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินของศูนย์บริหารเงิน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี อากร
และประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center – TC) เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้กับกลุ่ม
บริษัท ซือ้ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริหารสภาพคล่อง และ
ให้บริการด้านการบริหารเงิน
STARK ได้นาเครือ่ งมือทางการเงินเข้ามาช่วยในการลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดจากการซือ้ วัตถุดิบ
ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward exchange contract) โดย
STARK จะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและในอัตราร้อยละ 80 ถึง 100 ของเงินสกุลต่างประเทศที่จะ
ชาระจริง รวมทัง้ ให้ทีมงานติดตามแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ รวมถึง การมีนโยบายสนับสนุนการขยายตัวการ
ส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ เพื่อให้มีรายได้เป็ นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เข้ามา ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลีย่ น (Natural Hedge) ได้อีกทางหนึง่ ด้วย
นอกจากนีใ้ นการผลิตและจัดจาหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ไฟฟ้าให้แก่ ลกู ค้านัน้ กลุ่มบริษัทถือเป็ นผูผ้ ลิต
และจัดจาหน่ายรายใหญ่ของประเทศไทยที่มีอานาจในการต่อรองสูง เมื่อพิจารณาราคาขายผลิตภัณฑ์นนั้ สามารถสะท้อน
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ราคาต้นทุนของวัตถุดิบ รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไปด้วย โดยความสามารถในการปรับราคาขาย
ผลิตภัณฑ์นนั้ จะช่วยให้ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นลดลงได้อีกด้วย
3.1.6

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันสูงขึน้

การประกอบธุรกิจในปั จจุบนั STARK ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากคู่แข่งที่มีอยู่เดิมและคู่แข่งรายใหม่ในตลาด
โดยปั จจุบนั ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนได้ให้ความสาคัญต่อสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและมีการพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่มากขึน้ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ
ผสมผสาน และโครงการระบบส่งและจาหน่ายไฟฟ้า เป็ นต้น ตามการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการ
ใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึน้ ซึ่งอาจทาให้ผปู้ ระกอบการรายอื่น โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการผลิตสายไฟฟ้าขนาดกลาง ที่จะให้
ความสนใจและเข้ามาร่วมแข่งขันในอุตสาหกรรมนีม้ ากขึน้
STARK สร้างความแตกต่างด้วยผลงานการดาเนินงานในอดีตและการมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากาไรสูง
ปั จจุบัน บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นผูค้ า้ ที่ได้การรับอนุมตั ิ (Approved Vendor List) โดย
ทะเบียนดังกล่าวเป็ นตัวช่วยคัดสรรผูป้ ระกอบการที่มีคณ
ุ ภาพและศักยภาพในการร่วมสนับสนุนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ
จึงมีโอกาสในการเข้าร่วมประกวดราคาโครงการของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทัง้ โครงการโครงสร้างพืน้ ฐานหรือโครงการ
ก่อสร้างทั่วไปของภาครัฐเอง และโครงการขนาดใหญ่ของทางภาคเอกชนด้วย
นอกจากนี ้ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทยังอยู่ในรายชื่อผูค้ า้ ที่ได้รบั การอนุมตั ิ (Approved Vendor List) ของ
ผูร้ บั เหมาโครงการชัน้ นาในต่างประเทศ ซึง่ เป็ นการกระจายความเสีย่ งการพึง่ พิงรายได้จากภายในประเทศเพียงอย่างเดียว
โดยมี ก ลุ่ม ลูก ค้าต่า งประเทศในหลากภูมิภาค เช่ น ทวี ป อเมริก า เอเชี ย และแอฟริก า เป็ น ต้น อย่า งไรก็ ต าม ยัง คงมี
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติ บโตที่ย่งั ยืนต่อไป นอกจากนี ้
การเข้ามาแข่งขันในตลาดสายไฟฟ้าในไทยนัน้ จาเป็ นต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานจากสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
(มอก.) ถึงจะสามารถผลิตและจัดจาหน่ายในประเทศไทยได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคู่แข่งจากต่างประเทศมีอปุ สรรคในการเข้า
มาแข่งขันในประเทศไทย และยังช่วยลดความเสีย่ งจากภาวะการแข่งขันในตลาดผลิตและจัดจาหน่ายสายไฟฟ้าของไทยได้
ยิ่ ง ไปกว่า นั้น STARK ได้เ ตรีย มความพร้อ มกับ ความเสี่ย งจากการแข่ง ขัน ในอุต สาหกรรมเสมอ เพื่ อ รัก ษา
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิ จอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการส่งมอบงานและบริการที่มีคุ ณภาพและตรงต่อเวลา
การสร้างความพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่คา้ และการพัฒนากรบุคลากรให้รูจ้ ักสินค้าและตามทันเทคโนโลยี นอกจากนี ้
STARK ยังได้พฒ
ั นาองค์กรในรู ปแบบต่างๆ เช่น การลงทุนในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารโครงการ
ได้ประสิทธิ ภาพตามระยะเวลาการส่ง มอบงานที่กาหนดไว้ การใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อการตรวจสอบและติดตาม
กระบวนการทางานทัง้ หมด เพื่อให้มีความโปร่งใส่และชัดเจนยิ่งขึน้ ทาให้คณ
ุ ภาพงานและบริการเป็ นตามที่วางไว้ มีผลงาน
ที่ดี ลูกค้าและคู่คา้ ให้ความไว้วางใจ ทาให้กลุม่ บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษัทได้มีการวาง
กลยุทธ์ดา้ นการเพิ่มยอดขาย รายได้ และการแข่งขันทางธุรกิจในระยะ 3 ปี คือ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566 อีกด้วย
3.1.7

ความเสี่ยงจากการทาธุรกิจแข่งขันในประเทศไทยของ General Cable Corporation และการใช้
เคร่องหมายการค้า

General Cable Corporation เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ PDITL บริษัทย่อยของ STARK และแม้วา่ ในปั จจุบนั General
Cable Corporation จะได้ถอนการดาเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และถู กเข้าซือ้ โดย Prysmian Group
แต่การที่ขอ้ ตกลงเรื่องการไม่เป็ นคูแ่ ข่งทางการค้าที่ทากับ General Cable Corporation ได้สนิ ้ สุดลงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
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2563 จึงเป็ นไปได้ว่า General Cable Corporation หรือทางบริษัทร่วม อาจกลับมาผลิตและ/หรือจัดจาหน่ายสายไฟฟ้า
ประเทศไทย ซึ่งในกรณี ดังกล่าว General Cable Corporation อาจเข้ามาเป็ นคู่แข่ง (โดยจะต้องได้รบั การรับรองและ
ใบอนุญาตที่จาเป็ นในการประกอบกิจการในประเทศไทย และ/หรือ ได้รบั การอนุมตั ิตามที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องขึน้ ทะเบียน
เป็ นผูค้ า้ ที่ได้รบั การอนุมตั ิ) และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้
อย่างไรก็ดี STARK ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว รวมถึงได้ประเมินความเสี่ยงและความเป็ นไปได้ หาก General
Cable จะกลับเข้ามาดาเนินกิจการผลิตและ/หรือจาหน่ายสายไฟฟ้าในประเทศไทยดังรายละเอียดด้านล่างนี ้
ด้านการผลิต/การนาเข้าสินค้า
 การเริม่ สายการผลิตสายไฟฟ้า อาจต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 4 - 5 ปี รวมถึงต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ภายในประเทศไทย เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิต
 ต้องดาเนินการผลิตให้เป็ นไปตามมาตรฐานและต้องได้รบั การรับรองจากสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ซึง่ หากบริษัทต่างประเทศต้องการจะเข้ามาผลิตสายไฟฟ้าในประเทศไทยนัน้
อาจเกิดความยุง่ ยากและเสียเวลา เนื่องจาก บริษัทต่างประเทศนัน้ ๆ เดิมมีเพียงการรับรองมาตรฐานจาก
ประเทศอื่น
 หากนาสายไฟฟ้าที่ผลิตจากต่างประเทศ เข้ามาจาหน่ายในประเทศไทย อาจไม่มคี วามสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคา เนื่องจากการนาเข้าสายไฟฟ้าจะถูกคิด (1) อากรขาเข้า (บนฐานรวมของมูลค่าสินค้า ค่าขนส่งและ
ค่าประกันภัย) และ (2) ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (บนฐานรวมของมูลค่าสินค้า ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และอากรขาเข้า)
ด้านการจัดจาหน่าย
 การจัดจาหน่ายสายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐของประเทศไทยนัน้ ผูข้ ายที่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันราคาจาเป็ นต้องถูก
ระบุอยู่ในรายชื่อผูข้ ายที่ได้รบั อนุมตั ิ (Approved Vendor List) ของทางภาครัฐก่อน จึงเป็ นไปได้ยากที่ผขู้ าย
รายใหม่ในตลาด จะสามารถเข้ามาแข่งขันกลับกลุ่มผูผ้ ลิตและผูข้ ายรายเก่า เนื่องจากงานโครงการของ
ภาครัฐ ต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือสูง
 นอกจากนี ้ หากด าเนิ น การจัด จ าหน่ า ยให้แ ก่ ตัว แทนจ าหน่ า ย ยั ง ต้อ งอาศัย ผู้ที่ มี ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไทยที่เพียงพอ ในการทาการตลาดและการส่งเสริมการขาย ซึ่งคู่แข่งขันจาก
ต่างประเทศอาจไม่มีความเข้าใจเพียงพอ
 หากพิจารณาความเป็ นไปได้ที่ General Cable Corporation จะจัดส่งสินค้าเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทย
นัน้ ก็มีอยู่ต่าเช่นเดียวกัน เพราะได้รบั จากผลกระทบของอากรขาเข้าและภาษี มลู ค่าเพิ่มจากที่กล่าวข้างต้น
รวมถึงในปั จจุบัน General Cable Corporation มิได้ดาเนินกลยุทธ์ธุรกิ จในเขตเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
เพราะได้ทาการขายเงินลงทุนภายในต่างประเทศบางส่วน ซึ่งประเทศที่ General Cable Corporation ถอน
เงินลงทุนออกในเขตภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิค คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐ
ฟิ จิ และได้ทาการปิ ดกิจการในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ไปก่อนหน้านี ้
 ในด้านความเสี่ยงที่บริษัทเดิมในสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐฟิ จิ ที่ General
Cable Corporation ถอนเงินลงทุนออกมานัน้ STARK พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงต่าที่บริษัทนัน้ ๆ จะจัด
จาหน่ายมายังประเทศไทย ด้วยเหตุผลที่วา่
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(1) สายการผลิตของโรงงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตสายไฟฟ้าตัวนาอลูมิเนียมเป็ นหลัก และไม่ได้
ใช้ตราสินค้าเดิมแล้ว รวมทัง้ ดาเนินการผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค์ภายในประเทศเป็ นหลัก
(2) สายการผลิตของโรงงานในสาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์และสาธารณรัฐฟิ จิ เป็ นการผลิตสายไฟฟ้าขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ซึง่ กาลังการผลิตยังไม่มีขนาดใหญ่เพียงพอในการส่งออกไปยังต่างประเทศ
ด้านเครือ่ งหมายการค้า
 จากสัญญาที่ตกลงร่วมกัน PDITL บริษัทย่อยของ STARK มีสทิ ธิในการใช้เครือ่ งหมายการค้าในประเทศไทย
แต่เพียงผูเ้ ดียว และสามารถส่งออกสายไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี ้ ไปยังต่างประเทศที่ระบุไว้ใน
สัญ ญา โดยระยะเวลาของสัญ ญาให้มี ผ ลใช้บัง คับ จนกว่ า จะตกลงกัน เป็ น อย่ า งอื่ น (โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมตาม รายงานความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย เกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายด้าน
เครือ่ งหมายการค้าและการทาธุรกิจแข่งขันกัน)
 หาก General Cable ละเมิดข้อสัญญาดังกล่าว โดยการใช้เครือ่ งหมายการค้านัน้ ในประเทศไทย PDITL มี
สิทธิในการเรียกร้องทางกฎหมาย ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ฐานะทางการเงินของ General
Cable Corporation หากเกิดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขึน้
 นอกจากนี ้ หาก General Cable Corporation เข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยเครื่องหมายการค้าที่ดู
ใกล้เคียงกัน จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของ STARK เนื่องจากการดาเนินธุรกิจ
ผลิตและจัดจาหน่ายสายไฟฟ้าของผูข้ ายรายใหม่ จะขึน้ กับคุณภาพและมาตรฐานของสายไฟฟ้า รวมถึง
ความสามารถในการจัดจาหน่ายสายไฟฟ้าไปยังผูใ้ ช้งานจริง (End User) ซึ่งจะต้องได้รบั รองมาตรฐานจาก
สมอ. รวมถึงการเป็ นผูข้ ายที่ได้รบั อนุมตั ิ (Approved Vendor List) ตามที่กล่าวข้างต้น
 นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาความเสี่ยงที่ General Cable Corporation จะผลิตและ/หรือจัดจาหน่ายสายไฟฟ้า
โดยใช้เครื่องหมายการค้าเดิม มีค่อนข้างต่ า เนื่องจาก Prysmian Group ซึ่งเป็ นบริษัทผลิตและจาหน่าย
สายไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลก ได้ทาการซือ้ General Cable Corporation ไปแล้ว ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา
ดังนัน้ คาดว่าหาก General Cable จะกลับเข้ามาผลิตและ/หรือจัดจาหน่ายสายไฟฟ้าในประเทศไทย อาจใช้
เครื่องหมายการค้าของ Prysmian Group ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ใหม่มากกว่าใช้เครื่องหมายการค้าเดิมที่ PDITL
ใช้อยู่
ดังนัน้ จากข้อจากัดและกฎระเบียบในการผลิต การนาเข้าและการจัดจาหน่ายสายไฟฟ้าในตลาดประเทศไทย
แสดงให้เห็นว่าเป็ นไปได้ยากและต้องอาศัยเวลาสาหรับคู่แข่งรายใหม่ที่พิจารณาจะเข้ามาดาเนินธุรกิจเดียวกันกับกลุม่
บริษัทภายในประเทศไทย และแม้ว่าคู่แข่งขันรายใหม่ตดั สินใจที่จะเข้ามาดาเนินธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายสายไฟฟ้าใน
ประเทศไทยจริง STARK ได้มีกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าและส่วนแบ่งทางการตลาด มิใ ห้กระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินอย่างมีนยั สาคัญ
3.1.8

ความเสี่ยงจากความลันลวนของอัตราดอกเบีย้

หนีส้ ินทางการเงินของบริษัททาให้บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบีย้ ที่ไม่เอือ้ อานวยอาจส่งผลในทางลบต่อผลประกอบการและกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากอัตรา
ดอกเบีย้ ที่เพิ่มขึน้ จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อต้นทุนทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวกับหนีส้ ินของบริษัทซึ่งมีอตั ราดอกเบีย้
ลอยตัว ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือเกิดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อกระแสเงินสดและผล
32 /165

รายงานประจาปี 2563

ประกอบการของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการลงทุนของบริษัทและการดาเนินการ
ตามแผนการขยายกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบรวมกิจการ และซือ้ กิจการที่อาจได้รบั ผลกระทบได้
3.1.9

ความเสี่ยงจากอานาจควบคุมของลู้ถอหุ้นรายใหญ่

STARK มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็ นกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของฝ่ ายบริหาร
และเพื่ อ ให้ความคิ ดเห็น ในการทารายการที่อ าจก่อ ให้เกิ ดการขัด แย้งทางผลประโยชน์ร ะหว่างผู้ถื อหุ้น และ STARK
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงในการเข้าทารายการระหว่างกัน ที่ตนมีสว่ นได้สว่ นเสียในรายการนัน้
นอกจากนี ้ STARK ได้มีการกระจายการถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (Free Float) ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในปี 2563 จานวนร้อยละ 20.84
3.1.10 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ธุรกิ จผลิตสายไฟฟ้าเป็ นธุรกิ จที่เกี่ ยวข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ ซึ่งต้องการวิศวกรที่เชี่ ยวชาญมี
ประสบการณ์และความชานาญเฉพาะด้าน สามารถในการให้บริการทัง้ ด้านการตลาดและด้านปฏิบตั ิการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รบั มอบหมาย โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทัง้ การกาหนดคุณสมบัติ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ ควบคุม
ระบบงานและการทดสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้า ปั จจุบนั กลุม่ บริษัทมีวิศวกรที่ให้บริการด้านต่าง ๆ และ
บุคลากรฝ่ ายการผลิตจานวนหนึ่ง หากในอนาคต ไม่สามารถจัดหาบุคลากรเพื่อรองรับจานวนงานที่อาจเพิ่มขึน้ หรือไม่
สามารถรัก ษาบุค ลากรเดิ ม ไว้ได้ กลุ่ม บริษั ท อาจเกิ ด ความเสี่ย งบุค ลากรที่ มี ทัก ษะด้า นไฟฟ้า ไม่เ พี ย งพอต่อ การใน
การปฏิบตั ิงาน
STARK ได้ให้ความสาคัญในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ จึงจัดให้มีสวัสดิการสาหรับ
พนักงานและครอบครัว รถรับส่งที่โรงงาน มีการปรับค่าจ้างรายปี ตามผลการประเมินการทางาน การให้คา่ ตอบแทนอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากค่าจ้างรายเดือน การจัดสภาพแวดล้อมการทางานที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ พร้อมทัง้ มีการพัฒนาบุคลากร
ทางด้านความรู เ้ พื่อโอกาสการเติบโตในสายงานอีกด้วย ในกรณีที่จะต้องการมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในแต่ละสายงาน
พนักงานใหม่สามารถศึกษา คูม่ ือการทางานทุกขัน้ ตอนตามการรับรองด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
สาหรับการคัดเลือกบุคลากรใหม่ กลุม่ บริษัทได้มีการจัดอบรมความรู แ้ ละทักษะเฉพาะทางในการผลิตสายไฟฟ้า
ให้แก่บุคลากรใหม่ของฝ่ ายผลิต เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการทางานมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ ยังได้มีการจัดงาน
สัมมนาให้ความรู แ้ ก่บุคคลภายนอกในสายงานไฟฟ้า และมีการทาข้อตกลงร่วมกับสถาบันต่างๆ เช่น ข้อตกลงร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา (สอศ.) ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านวิชาการให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา ที่สงั กัดสถาบันในความดูแลของสอศ. ทั่วประเทศรวมไปถึงประชาชนทั่วไป ณ ภูมิภาคต่าง ๆ
ของประเทศโดยมี ค วามมุ่งหวังในเรื่ อ งการให้ค วามรู แ้ ละความชานาญเพื่ อ ประกอบวิ ชาชี พ และเลือ กใช้ผลิต ภัณฑ์
สายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานกาหนด โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผูต้ ิดตัง้ รวมไปถึงผูใ้ ช้งาน ซึ่งถือเป็ น
เรือ่ งที่สาคัญที่สดุ ในการประกอบวิชาชีพ
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4.

ทรัพย์สินทางปั ญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 STARK มีเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนซึง่ สาคัญต่อการประกอบธุรกิจของกลุม่ STARK ดังนี ้
ภาพเคร่องหมายการค้า

เลขทะเบียน
(เลขที่คาขอ)

วันจดทะเบียน
(วันที่ยน่ คาขอ) /
วันหมดอายุ

ประเทศที่

จาพวกสินค้า/
บริการ(2)

จดทะเบียน

09

ไทย

09

ไทย

09

ไทย

06, 09, 14, 17,
19. 35, 37, 40

เวียดนาม

06

ออสเตรเลีย บาห์เรน จีน
อินเดีย ญี่ปนุ่ กัมพูชา
สาธารณรัฐเกาหลี สปป.
ลาว นิวซีแลนด์ โอมาน
ฟิ ลปิ ปิ นส์

PDITL
ค165164(1)

01/08/2545
(20/12/2544) /
19/12/2564

171120721

30/06/2560
(02/11/2558) /
01/11/2568

TCI
201113601

15/06/2563

(190102732)

(18/01/2562)
17/01/2572

DOVINA
จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม
156428

31/12/2553 /
20/08/2572

จดทะเบียนในประเทศสมาชิกขององค์การทรัพย์สนิ ทางปั ญญาโลก (WIPO)
1330782

30/06/2559 /
29/68/2569

จดทะเบียนโดยตรงในเขตอานาจต่าง ๆ ภายนอกประเทศเวียดนาม
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ภาพเคร่องหมายการค้า

เลขทะเบียน
(เลขที่คาขอ)

วันจดทะเบียน
(วันที่ยน่ คาขอ) /
วันหมดอายุ

จาพวกสินค้า/
บริการ(2)

จดทะเบียน

4/9997/2016

15/08/2559 /

06

เมียนมาร์

06

บรูไนดารุซซาลาม

06

มาเลเซีย

06

มาเลเซีย

06

ไต้หวัน

06

ไทย

06

ติมอร์ตะวันออก

06

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

09

ออสเตรเลีย บาห์เรน จีน
อินเดีย ญี่ปนุ่
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐเกาหลี สปป.

ประเทศที่

03/05/2565
47926

05/07/2559 /
05/07/2569

2016062402

05/07/2559 /
05/07/2569

2016062402

28/02/2560 /
05/07/2569

01840215

16/05/2560/
15/05/2579

181104988

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

มีการลงประกาศความ
เป็ นเจ้าของ
เครือ่ งหมายการค้า
(Cautionary Notice )
ในหนังสือพิมพ์ Suara
Timor Lorosae ของ
ติมอร์ตะวันออก เมื่อ
27 กรกฎาคม 2559

27/07/2559 /

IDM000671167

12/02/2563

01/05/2564

13/07/2569
Thipha Cables
จดทะเบียนในประเทศสมาชิกขององค์การทรัพย์สนิ ทางปั ญญาโลก (WIPO)
1321320

28/07/2559 /
28/07/2569
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ภาพเคร่องหมายการค้า

เลขทะเบียน
(เลขที่คาขอ)

วันจดทะเบียน
(วันที่ยน่ คาขอ) /
วันหมดอายุ

จาพวกสินค้า/
บริการ(2)

ประเทศที่
จดทะเบียน
ลาว นิวซีแลนด์ โอมาน
ฟิ ลปิ ปิ นส์ สหรัฐอเมริกา

จดทะเบียนโดยตรงในเขตอานาจต่าง ๆ ภายนอกประเทศเวียดนาม
47986

25/07/2559 /

09

บรูไนดารุซซาลาม

09

ติมอร์ตะวันออก

09

ไต้หวัน

25/07/2569
มีการลงประกาศความ
เป็ นเจ้าของ
เครือ่ งหมายการค้า
(Cautionary Notice)
ในติมอร์ตะวันออก
เลขที่ Pub / 556 / KP /
A / 8/19

27/07/2559 /

01840331

06/05/2560 /

27/07/2569

15/05/2570
181111039

12/07/2569

09

ไทย

4/9995/2016

30/03/2563 /

09

เมียนมาร์

30/03/2566
753/18

01/08/2562

09

ฟิ จิ

IDM000670627

11/02/2560 /

09

อินโดนีเซีย

09

มาเลเซีย

18/07/2569
2016063161

08/08/2560 /
20/07/2569

หมายเหตุ:
(1) ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ระหว่างคู่สญ
ั ญาซึ่งรวมถึง PDITL และบริษัทอื่นในกลุ่ม
ของ General Cable (“สั ญ ญาให้ใ ช้ สิท ธิ เ คร่ องหมายการค้ า General Cable”) PDITL มีสิท ธิ ใ ช้เครื่องหมายการค้าที่ ได้รบั
อนุญาตจาก General Cable ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าซึ่งรูจ้ กั ในชื่อของ PDITC Global Design และ PDIC Globe Design ทัง้
ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ สาหรับการส่งออกไฟฟ้าและสายเคเบิล้
(2) จาพวก 06 รวมถึงโลหะธรรมดาและโลหะธรรมดาผสม สินแร่ วัสดุโลหะสาหรับงานก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ที่ทาด้วย
โลหะ สายเคเบิล้ และสายไฟฟ้า ทาด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่ใช้ไฟฟ้า วัสดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ ตู้คอนเทนเนอร์ทาจากโลหะ
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สาหรับบรรจุสิ่งของหรือเพื่อการขนส่ง ตูน้ ิรภัย เป็ นต้น จาพวก 09 รวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การ
เดินเรือ การสารวจ การถ่ายภาพและการถ่ายทาภาพยนตร์โสตทัศนูปกรณ์เกี่ยวกับสายตา การชั่ง การวัด การให้สญ
ั ญาณ การ
ตรวจหา การตรวจสอบ การทดสอบ การช่ว ยชีวิ ต และการสอน เครื่องมือและอุป กรณ์ส าหรับ การเหนี่ ยวน า การเปิ ด ปิ ด หรือ
สับเปลี่ยน การแปลง การสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมการจ่าย หรือใช้ไฟฟ้า เครือ่ งบันทึก เครือ่ งรับส่งหรือทาซา้ เสียงหรือภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น จาพวก 14 รวมถึง โลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม อัญมณี หินมีค่าและหินกึ่งมีคา่ เครื่องมือและอุปกรณ์
เกี่ยวกับการบอกหรือนับเวลา เป็ นต้น จาพวก 17 รวมถึง ยางที่ไม่ผ่านกระบวนการหรือกึ่ งสาเร็จรูป ยางกัดตะเพอชา ยางไม้ แอส
เบสทอส แร่ไมกาและสินทดแทนวัสดุดงั กล่าว พลาสติกและยางไม้ขึน้ รูปใช้ในการผลิต วัสดุใช้ในการหีบห่อ การอุดและใช้เป็ นฉนวน
ท่ออ่อน ท่อและสายยาง (ที่ไม่ใช่โลหะ) เป็ นต้น จาพวก 19 รวมถึงวัสดุก่อสร้าง (ที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ) ท่อที่ใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ได้
ทาด้วยโลหะ ยางมะตอย(แอสฟัลด์) นา้ มันดินและบิทเู มน สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างเพื่อเป็ นที่ระลึก
ที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ เป็ นต้น จาพวก 35 รวมถึง การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบสานักงาน เป็ นต้น
จาพวก 37 รวมถึง การก่อสร้าง บริการติดตัง้ และซ่อมแซม เป็ นต้น จาพวก 40 รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับวัสดุ เป็ นต้น จาพวก 42
รวมถึงการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ การวิจยั และออกแบบที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และวิจยั ด้านอุตสาหกรรม
การออกและพัฒนาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทอยูร่ ะหว่างยื่นคาขอจดทะเบียนโอนเครือ่ งหมายการค้าหลัก ดังนี ้
ภาพเคร่องหมายการค้า

ประเทศที่

เลขทะเบียน
(เลขที่คาขอ)

วันหมดอายุ

จาพวกสินค้า/
บริการ(1)

จดทะเบียน

36860

26/11/2562

09, 19

เวียดนาม

(ต้องต่ออายุและโอน)

43229

19/07/2564

09, 19

เวียดนาม

63229

26/12/2566

17, 25

เวียดนาม

154263

20/08/2572

36, 27

เวียดนาม
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ภาพเคร่องหมายการค้า

ประเทศที่

เลขทะเบียน
(เลขที่คาขอ)

วันหมดอายุ

จาพวกสินค้า/
บริการ(1)

จดทะเบียน

183395

26/04/2564

09

เวียดนาม

316130

11/11/2569

09, 36, 37, 42

เวียดนาม

319266

23/05/2569

09, 35, 36, 37

เวียดนาม

235951

08/11/2571

09

ศรีลงั กา

28298

31/11/2571

09

สุรนิ มั

หมายเหตุ :
(1) จาพวก 09 รวมถึงเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ การสารวจ การถ่ายภาพและการถ่ายทา ภาพยนตร์
โสตทัศนูปกรณ์เกี่ยวกับสายตา การชั่ง การวัด การให้สญ
ั ญาณ การตรวจหา การตรวจสอบ การทดสอบ การช่วยชีวิตและการสอน
เครือ่ งมือและอุปกรณ์สาหรับการเหนี่ยวนา การเปิ ดปิ ดหรือสับเปลี่ยน การแปลง การสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมการจ่าย หรือ
ใช้ไฟฟ้า เครือ่ งบันทึก เครือ่ งรับส่งหรือทาซา้ เสียงหรือภาพ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น จาพวก 14 รวมถึง โลหะมีคา่ และโลหะมีค่า
ผสม อัญมณี หินมีค่าและหินกึ่งมีค่า เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกั บการบอกหรือนับเวลา เป็ นต้น จาพวก 17 รวมถึง ยางที่ไม่ผ่าน
กระบวนการหรือกึ่งสาเร็จรูป ยางกัดตะเพอชา ยางไม้ แอสเบสทอส แร่ไมกาและสินทดแทนวัสดุดงั กล่าว พลาสติกและยางไม้ขึน้ รูป
ใช้ในการผลิต วัสดุใช้ในการหีบห่อ การอุดและใช้เป็ นฉนวน ท่ออ่อน ท่อและสายยางเป็ นต้น จาพวก (ที่ไม่ใช่โลหะ) 19 รวมถึงวัสดุ
ก่อสร้า ง ที่ ไม่ได ) ้้ทาด้ว ยโลหะ ท่อที่ ใ ช ( ้้ใ นการก่อสร้า งที่ ไม่ได้ท าด้ว ยโลหะ ยางมะตอย น า้ มัน ดิ น และบิทูเมน ( แอสฟั ล ด์)
สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้้ที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างเพื่อเป็ นที่ระลึกที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ เป็ นต้น จาพวก 35 รวมถึง การ
โฆษณา การจัดการธุรกิ จ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบสานักงาน เป็ นต้น จาพวก 37 รวมถึง การก่อสร้าง บริการติดตัง้ และ
ซ่อมแซม เป็ น ต้น จาพวก 40 รวมถึงการด าเนิ นการเกี่ ยวกับ วัสดุ เป็ น ต้น จาพวก 42 รวมถึงการบริการด้า นวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทัง้ การวิจยั และออกแบบที่เกี่ยวข้อ ง การวิเคราะห์และวิจยั ด้านอุตสาหกรรม การออกและพั ฒนาคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

38 /165

รายงานประจาปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เครื่องหมายการค้าข้างต้นกาลังอยูใ่ นระหว่างการจดทะเบียนการโอนกับ NOIP จาก
Thinh Phat Real Estate Cables JSC ให้แ ก่ Thipha Cables ทั้ง นี ต้ ามสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้น ลงวัน ที่ 26 ธั น วาคม 2562
ระหว่างบริษัท และผูข้ ายของ Thipha Cables และ Dovina ผูข้ ายและบริษั ทร่วมของผู้ขายไม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้คาว่า
“Thinh Phat Cables” หรือ “Thipha Cables” หรือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการซึ่ง Thipha Cables หรือ
Dovina ใช้ หรือสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอื่น ๆ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดกับคา เครือ่ งหมาย ชื่อ การออกแบบ
หรื อ สัญ ลัก ษณ์ดัง กล่า ว อย่ า งไรก็ ต าม Thinh Phat Real Estate Cable JSC อาจใช้ชื่ อ บริ ษั ท ของตน (รวมทั้ง ค าว่า
“Cables”) ในการดาเนินธุรกิจใด ๆ ต่อไปได้จนถึงวัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือสิน้ เดือนปฏิทินที่ใบอนุญาตก่อสร้างซึ่ง
จาเป็ น สาหรับโครงการที่พักอาศัยที่ดาเนินอยู่ยงั คงมีผลบังคับแล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน และหลังจากนัน้ จะต้องตัดคาว่า
“Cables” ออกจากชื่อบริษัท
นอกเหนือจากเครือ่ งหมายการค้าที่เปิ ดเผยไว้ขา้ งต้น บริษัทยังมีเครือ่ งหมายการค้าอื่นที่ยงั อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
จดทะเบียน
5.

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 STARK และบริษัทย่อยไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่ยงั ไม่สนิ ้ สุดที่อาจมีผลกระทบต่อ
สินทรัพย์ของ STARK และบริษัทย่อย ที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ และไม่มีขอ้ พิพาทที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
6.

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอ่น ๆ
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

: บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
: STARK
: 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: การลงทุนในกิจการอื่น (บริษัทโฮลดิง้ )
: 0107546000466
: 15,875,206,607.00 บาท
: 11,906,404,956.00 บาท
: 02-680-5800
: 02-680-5899
: http://www.starkcorporation.com/
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ธุรกิจสายไฟฟ้ าและสายเคเบิล้
ช่อบริษัท
: บริษัท เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
ชื่อย่อ
: PDITL
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
: 159 หมูท่ ี่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจาหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
: 0105511002860
ทุนจดทะเบียน
: 400,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
: 400,000,000 บาท
โทรศัพท์
: 02-680-5800
โทรสาร
: 02-680-5899
เว็บไซต์
: https://www.pdcable.com/
ช่อบริษัท
ชื่อย่อ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ช่อบริษัท
ชื่อย่อ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
โทรศัพท์
โทรสาร

: Thinh Phat Cables Joint Stock Company
: Thipha Cables
: 144 เอ ถนนโฮ ฮอก แลม อัน แลค วอร์ด เขตบิน ทัน เมืองโฮจิมินห์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
: ผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิล้ และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
: 0315767095
: 560,000,000,000 ดงเวียดนาม (ประมาณ 733.04 ล้านบาท)
: 560,000,000,000 ดงเวียดนาม
: +84 28 3825 3604
: +84 28 3825 3605
: http://thiphacable.com/
: Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company
: Dovina
: 35 ถนนเลขที่ 10 อัน ลอง ดง วอร์ด เขต 2 เมืองโฮจิมินห์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
: นาเข้าและแปรรูปทองแดงและอะลูมิเนียม
: 0309174756
: 250,000,000,000 ดงเวียดนาม (ประมาณ 327.25 ล้านบาท)
: 250,000,000,000 ดงเวียดนาม
: +84 28 3825 3604
: +84 28 3825 3605
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เว็บไซต์

: https://dovinametal.com/

ช่อบริษัท
ชื่อย่อ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ช่อบริษัท
ชื่อย่อ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่

: บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด
: PDTL Trading
: 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 16 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: ค้าส่งอุปกรณ์โทรศัพท์และโทรคมนาคม
: 0105523000166
: 1,000,000 บาท
: 1,000,000 บาท
: 02-680-5800
: 02-680-5899
: -

ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ช่อบริษัท
ชื่อย่อ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

บริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
TCI
227 หมูท่ ี่ 4 ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ขนาดเล็ก
0745562011071
107,000,000 บาท
107,000,000 บาท
02-408-6333
02-408-6338
http://www.nationcable.com/

: บริษัท ไทย คอปเปอร์ ร็อด จากัด
: TCR
: 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 16 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาด้วยทองแดง
: 0105523000166
: 100,000,000 บาท
: 100,000,000 บาท
: 02-680-5800
: 02-680-5899
: http://www.thaicopperrod.com/
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ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
ช่อบริษัท
: บริษัท อดิสรสงขลา จากัด
ชื่อย่อ
: ADS
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
: 39/15 หมูท่ ี่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
ประเภทธุรกิจ
: บริการด้านทรัพยากรบุคคล บริการวิศวกรรม และให้เช่าทรัพย์สนิ
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
: 0905523000291
ทุนจดทะเบียน
: 110,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
: 110,000,000 บาท
โทรศัพท์
: 074-302-500
โทรสาร
: 074-302-510
เว็บไซต์
: http://www.adisorn-skl.com/
ช่อบริษัท
ชื่อย่อ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ช่อบริษัท
ชื่อย่อ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

: บริษัท เอดีเอส โลจิสติกส์ จากัด
: ADSL
: 39/15 หมูท่ ี่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
: บริการให้เช่าทรัพย์สนิ
: 0905557003161
: 1,000,000 บาท
: 1,000,000 บาท
: 074-302-500
: 074-302-510
: : บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์เนชันแนล จากัด
: ADSI
: 39/15 หมูท่ ี่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
: บริการด้านทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่ง และบริการวิศวกรรม
: 0905562001898
: 1,000,000 บาท
: 1,000,000 บาท
: 074-302-500
: 074-302-510
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ช่อบริษัท
ชื่อย่อ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ช่อบริษัท
ชื่อย่อ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

: บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด
: ADSM
: 39/15 หมูท่ ี่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
: บริการด้านทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่ง และบริการวิศวกรรม
: 0905562001871
: 1,000,000 บาท
: 1,000,000 บาท
: 074-302-500
: 074-302-510
: : บริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสชันนอล จากัด
: ADSP
: 39/15 หมูท่ ี่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
: บริการด้านทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่ง และบริการวิศวกรรม
: 0905562001880
: 1,000,000 บาท
: 1,000,000 บาท
: 074-302-500
: 074-302-510
: -
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การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุน้
7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
หุน้ สามัญ
หุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
ตลาดหลักทรัพย์ทจี่ ดทะเบียน

12,146,404,955.50 บาท
11,906,404,955.50 บาท
24,292,809,911 หุน้
23,812,809,911 หุน้
0.50 บาท
SET

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
หุน้ สามัญ
หุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
ตลาดหลักทรัพย์ทจี่ ดทะเบียน

11,906,404,955.50 บาท
11,906,404,955.50 บาท
23,812,809,911 หุน้
23,812,809,911 หุน้
0.50 บาท
SET

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
หุน้ สามัญ
หุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
ตลาดหลักทรัพย์ทจี่ ดทะเบียน

15,875,206,607 บาท
11,906,404,955.50 บาท
31,750,413,214 หุน้
23,812,809,911 หุน้
0.50 บาท
SET

ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
หุน้ สามัญ
หุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
ตลาดหลักทรัพย์ทจี่ ดทะเบียน

15,875,206,607 บาท
11,906,404,956 บาท
31,750,413,214 หุน้
23,812,809,912 หุน้
0.50 บาท
SET

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
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ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
หุน้ สามัญ
หุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
ตลาดหลักทรัพย์ทจี่ ดทะเบียน
7.2

15,875,206,607 บาท
11,906,404,956 บาท
15,875,206,607 หุน้
11,906,404,956 หุน้
1 บาท
SET

ผู้ถอื หุ้น
7.2.1

ผู้ถอื หุ้นบริษัท (“STARK”)

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก (ตามข้อมูลทะเบียน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563)
ลาดับ
รายชื่อ
1. กลุ่มตั้งคารวคุณ
- นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
- Stark Investment Corporation Limited
2. นายรีวิน เพทายบรรลือ
3. นายณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์
4. BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 101400
5. กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุน้ ระยะยาว
6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED
7. นายนเรศ งามอภิชน
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
9. นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล
10. UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH
รวม

จานวนหุ้น

ร้อยละ

13,874,500,001
5,000,000,000
1,156,666,666
713,269,138
216,000,000
160,568,200
159,100,000

58.152
20.997
4.857
2.995
0.907
0.674
0.668

153,000,000
80,717,204
68,970,000
67,713,700
21,623,504,909

0.643
0.339
0.290
0.284
90.806

ผู้ถอื หุ้นของบริษัทย่อยที่เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
(1)
บริษัท เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด (“PDITL”)
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
7.2.2

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (มหาชน) จากัด
นางเฉลิมพรรณ วีระไวทยะ
นายสันติภาพ ศรคุปต์
นางสาวปริมล กาญจนจารี
นายพลศักดิ์ กาญจนจารี

จานวนหุ้น
397,115
10
10
300
1664

ร้อยละ
99.2788
0.0025
0.0025
0.0750
0.4160
45 /165

รายงานประจาปี 2563

ลาดับ
รายชื่อ
6. นางบุษกร กาญจนจารี
7. นายกฤดา กาญจนจารี
8. บริษัท อดิสรสงขลา จากัด
รวม

จานวนหุ้น
300
600
1
400,000

ร้อยละ
0.0750
0.1500
0.0003
100

(2)
Thinh Phat Cables Joint Stock Company (“Thipha Cables”)
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลาดับ
รายชือ่
1. PD Cable (SG) PTE LTD.
2. Stark Corporation Company Limited
3. Phelps Dodge International (Thailand) Limited
รวม

จานวนหุ้น
55,999,998
1
1
56,000,000

ร้อยละ
99.999800
0.000002
0.000002
100

(3)
Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company (“Dovina”)
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลาดับ
รายชือ่
1. PD Cable (SG) PTE LTD.
2. Stark Corporation Company Limited
3. Phelps Dodge International (Thailand) Limited
รวม

จานวนหุ้น
24,999,998
1
1
25,000,000

ร้อยละ
99.999992
0.000004
0.000004
100

(4)
บริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด (“TCI”)
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลาดับ
รายชื่อ
1. บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จากัด
2. บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
3. บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
จากัด
รวม

จานวนหุ้น
1,059,998
1
1

ร้อยละ
99.9998
0.0001
0.0001

1,060,000

100

จานวนหุ้น
109,998
1
1

ร้อยละ
99.9982
0.0009
0.0009

(5)
บริษัท อดิสรสงขลา จากัด (“ADS”)
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลาดับ
รายชือ่
1. บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2. นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
3. นางปิ ยะชนก ตัง้ คารวคุณ
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รวม
7.3

110,000

100

การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 STARK มีการออกหลักทรัพย์รายละเอียดดังนี ้
ประเภท
ตราสาร
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบีย้
หลักประกัน/การคา้ ประกัน
ร้อยละต่อปี
MLR – 1.25 1. ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักรของ
บริษัท
4.25
ไม่มี

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

MLR – 1.25

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

MLR. – 1.25

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

MLR – 1.50

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

MLR – 1.50

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

MLR – 1.50

บริดจ์โลน

BIBOR+3.85

1. ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
1. ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
1. ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
2. บริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง
3. คา้ ประกันโดยกรรมการบริษัทท่าน
หนึง่
1. ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
2. บริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง
3. คา้ ประกันโดยกรรมการบริษัทท่าน
หนึง่
1. ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
2. บริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง
3. คา้ ประกันโดยกรรมการบริษัทท่าน
หนึง่
1. ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
2. บริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง
3. คา้ ประกันโดยกรรมการบริษัทท่าน
หนึง่

วันครบกาหนด
ชาระ
16 กุมภาพันธ์ 2564

มูลค่า
(ล้านบาท)
200.0

25 มกราคม 2564
(ต่ออายุถงึ วันที่
23 เมษายน 2564)

200.0

8 มีนาคม 2564

160.0

14 มกราคม 2564

40.0*

23 มีนาคม 2564

494.6

23 มีนาคม 2564

1,955.5

23 มีนาคม 2564

22.9

31 มีนาคม 2564

1,630.4
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วันครบกาหนด
ชาระ
31 มีนาคม 2564

มูลค่า
(ล้านบาท)
989.2

22 มีนาคม 2564

100.0

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละต่อปี
MLR – 1.50

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

3.47 – 4.25

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

4.47

โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึง่

22 มีนาคม 2564

68.0

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

4.70

โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึง่

22 มีนาคม 2564

70.0

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

4.70

โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึง่

22 มีนาคม 2564

30.0

เงินกูย้ ืมระยะสัน้

MLR – 1.75
1.

ลูกหนีร้ ายหนึง่ ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่

9 มกราคม 2564

91.2*

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

5.50

19 มกราคม 2564

23.8*

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

5.50

1.
2.
1.
2.

20 มกราคม 2564

1.9*

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

5.50

1.
2.

21 มกราคม 2564

1.5*

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

5.50

1.
2.

22 มกราคม 2564

18.6*

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

5.50

1.
2.

29 มกราคม 2564

7.7*

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

5.50

1.
2.

4 กุมภาพันธ์ 2564

5.8*

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

5.50

1.
2.

5 กุมภาพันธ์ 2564

4.1*

เงินกูย้ ืมระยะสัน้

3.19

1.
2.

23 พฤษภาคม 2564

867.0

ประเภท
ตราสาร

หลักประกัน/การคา้ ประกัน
1. ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
2. บริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง
3. คา้ ประกันโดยกรรมการบริษัทท่าน
หนึง่
โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึง่

เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ทดี่ ิน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ทดี่ ินและ
เครือ่ งจักร
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ทดี่ ินและ
เครือ่ งจักร
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ทดี่ ินและ
เครือ่ งจักร
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ทดี่ ินและ
เครือ่ งจักร
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ทดี่ ินและ
เครือ่ งจักร
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ทดี่ ินและ
เครือ่ งจักร
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ทดี่ ินและ
เครือ่ งจักร
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ไม่มี

วันครบกาหนด
ชาระ
9 กุมภาพันธ์ 2564

มูลค่า
(ล้านบาท)
100.0*

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละต่อปี
3.55

เงินเบิกเกินบัญชี

-

ไม่มี

-

25.0

ตั๋วแลกเงิน

5.80 – 6.50

ไม่มี

31 ธันวาคม 2564

424.0

หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ

6.00 – 6.75

ไม่มี

31 ธันวาคม 2564

168.1

ประเภท
ตราสาร

หลักประกัน/การคา้ ประกัน

* บริษัทได้จา่ ยชาระเงินกูย้ ืมดังกล่าวตามวันที่ครบกาหนดชาระทัง้ จานวนแล้ว

7.4

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
STARK มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทหลังหักภาษี และเงินทุนสารองตามที่ กฎหมายกาหนด เงินสารองอื่น (ถ้ามี) และภาระผูกพันตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกู้ โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงิ นปั นผลโดยคานึ งถึงปั จจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดแก่
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริษัท อย่างมีนยั สาคัญ
ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน
สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน การขยายธุรกิจใน
อนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม เงื่อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ ืม และความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคตของบริษัท ปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า
บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปั นผลประจาปี แ ล้ว ทัง้ นี ้ มติของคณะกรรมการบริษัทจะต้อง
นาเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ น การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอานาจ
อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่ นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัท ยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้จ่ายเงินปั นผล เว้นแต่เป็ นกรณีของหุน้ บุริมสิทธิ ที่ขอ้ บังคับระบุไว้เป็ นการอื่น เงินปั นผลให้จ่าย
ตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยของบริษัท จะเป็ นไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมตั ิในแต่ละปี โดยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่
น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษี และเงินทุนสารองเงินตามที่กฎหมาย
กาหนด เงินสารองอื่น ๆ (ถ้ามี) และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูแ้ ล้ว ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายปั นผลจะพิจารณาจาก
ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด ความจาเป็ นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ ืม และ
ความเหมาะสมอื่น ๆ ของบริษัทย่อย อนึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้
และให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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8.

โครงสร้างการจัดการของ STARK
8.1

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
2. นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายนิรุทธ เจียกวธัญญ
กรรมการ
5. นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน
เลขานุการบริษัท
6. ดร.ทรงภพ พลจันทร์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายกุศล สังขนันท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
8. ม.ล.พิพฒ
ั น์ไชย เพ็ญพัฒน์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ:

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
จานวนครัง้
จานวนครัง้ ที่เข้าร่วม
การประชุม
การประชุม
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10

10

9

10

10

10

9

ดร.ทรงภพ พลจันทร์ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2563 และ ม.ล.พิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์
ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 10/2563 เนื่องจากติดภารกิจอื่น

8.2

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผบู้ ริหารจานวน 6 ท่าน ดังนี ้

รายชื่อผู้บริหาร
1 .นายประกรณ์ เมฆจาเริญ
2. นายนิรุทธ เจียกวธัญญู
3. นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
4. นายกิตติศกั ดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม
5. นายพิเชษฐ์ โล่หช์ นะจิต
6. นายเสรี ยุทธนาวราภรณ์

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รักษาการ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

หมายเหตุ: นายประกรณ์ เมฆจาเริญ เข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน
คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่

ประธานเจ้าหน้าที่

ประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

บริหารฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายการตลาด

8.3

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายเทคโนโลยี

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ ให้ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัท
ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพื่อทาหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และเพื่อช่วยให้
คณะกรรมการและบริษัทสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1)

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาท/เดือน)

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

18,750
15,000
12.500
10,000

2563
เบีย้ ประชุม
(บาท/ครั้ง)
25,000
20,000
12,500
10,000

สิทธิประโยชน์
อื่น ๆ

ไม่มี
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ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาท/เดือน)

คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ประธาน
กรรมการ

2563
เบีย้ ประชุม
(บาท/ครั้ง)

ไม่มี
ไม่มี

สิทธิประโยชน์
อื่น ๆ

25,000
20,000

หมายเหตุ: ตามมติอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

(2)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2563 STARK ได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสและค่าตอบแทน
อื่น ๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ เป็ นจานวน 2 ราย รวมทัง้ สิน้ 2.83 ล้านบาท
ผู้บริหารของบริษัทย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก
บริษัทย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจสายไฟฟ้ าและสายเคเบิล้
8.5

รายชื่อผู้บริหาร
1. นายกิตติศกั ดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รักษาการ)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

2. นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
3. นายนิรุทธ เจียกวธัญญู
4. นายพิเชษฐ์ โล่หช์ นะจิต
5. นายเสรี ยุทธนาวราภรณ์

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายวิโรจน์ พวงโลก
8.6

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บุคลากรของ STARK และ บริษัทย่อย
8.6.1

จานวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 STARK และบริษัทย่อยมีบคุ ลากรทัง้ สิน้ 1,870 คน แบ่งออกเป็ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

STARK

PDITL

THIPHA
CABLES

DOVINA

TCI

ADS

พนักงานบริหาร

2

12

39

15

1

1

พนักงานปฎิบตั กิ าร/บริการ

-

309

400

160

161

61

พนักงานในสานักงานใหญ่

1

299

223

62

23

69

พนักงานต่างชาติ (AEC)

-

11

-

-

-

-
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

STARK

PDITL

THIPHA
CABLES

DOVINA

TCI

ADS

พนักงานสัญญาจ้าง

-

20

-

-

1

-

รวม (คน)

3

651

662

237

186

131

โดยในปี 2563 (เดื อ นมกราคม – เดื อ นธัน วาคม) STARK และบริษั ท ย่อ ยได้จ่ า ยค่า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ให้แก่พนักงานประกอบด้วย โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เป็ นต้น จานวน 1,978 ราย รวมทัง้ สิน้ 766.67 ล้านบาท
9.

การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

STARK ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ว่า เป็ น สิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ยส่ง เสริม
การดาเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึง่ จะนาไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดต่อผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ตัง้ แต่พนักงาน ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น ๆ
ดัง นั้น คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ได้เ ห็ น ควรให้มี ก ารจัด ท านโยบายการก ากับ ดู แลกิ จ การที่ ดี ขึ น้
โดยครอบคลุมเนือ้ หาหลักการสาคัญตัง้ แต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จนถึงหลักการในการบริหารงานของผูบ้ ริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการบริห ารองค์ก รท าให้เ กิ ด ความเชื่ อ มั่น ว่า การด าเนิ น งานใด ๆ ของบริษั ท เป็ น ไปด้ว ยความเป็ น ธรรม
และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ าย โดยปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ดังนี ้
 คณะกรรมการจะทาความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้ งกากับดูแล
ให้องค์กร มีการบริหารจัดการที่ดี
 คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สจุ ริตต่อองค์กร และดูแลให้การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กาหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญ
เช่น การลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน การได้มา/จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น
 คณะกรรมการจะท าความเข้า ใจขอบเขตหน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ แ ละ
กาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ ายจัดการ
อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั
มอบหมาย
 คณะกรรมการจะกาหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั้ บริษัทลูกค้าผูม้ ีสว่ นได้เสียและ
สังคมโดยรวม
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 คณะกรรมการมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระที่เ หมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสู่วตั ถุประสงค์
และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
 คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่นั ใจว่า องค์ประกอบและ
การดาเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
 คณะกรรมการจะจัดตัง้ คณะกรรมการพิ จารณาค่า ตอบแทน เพื่ อ ท าหน้าที่ พิจ ารณานโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
จากกรรมการ
 คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ
 คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของ
บริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
รวมทัง้ บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
 คณะกรรมการจะกากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ลกั ษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรู ส้ าหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
อย่างสม่าเสมอ
 คณะกรรมการจะดูแลให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อ
การสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการจะดาเนินการให้ม่นั ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหาร
ระดับ สูง ให้มีค วามรู ้ ทัก ษะ ประสบการณ์ และคุณ ลัก ษณะที่ จาเป็ นต่อ การขับเคลื่อ นองค์ก รไปสู่
เป้าหมาย
 คณะกรรมการจะท าความเข้า ใจโครงสร้า งและความสัม พั น ธ์ข องผู้ถื อ หุ้น ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่อ
การบริหารและการดาเนินงานของบริษัท
 คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษัท
กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ
ข้อมูล และโอกาสของบริษัทและการทาธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่
สมควร
 คณะกรรมการจะก ากับ ดูแ ลให้มี ก ารจัด ท านโยบายและแนวปฏิ บัติ ด ้า นการต่ อ ต้า นคอร์ร ัป ชั่ น
ที่ชดั เจนและสือ่ สารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิจริง
 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผย
ข้อ มูล ส าคัญ ต่า ง ๆ ถูก ต้อ ง เพี ย งพอ ทัน เวลา เป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิ บัติ
ที่เกี่ยวข้อง
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 คณะกรรมการจะติ ด ตามดู แ ลความเพี ย งพอของสภาพคล่ อ งทางการเงิ น และความสามารถ
ในการชาระหนี ้ ในการอนุมตั ิการทารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
คณะกรรมการจะพิจารณาให้ม่นั ใจได้วา่ การทารายการดัง กล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชาระหนี ้
 คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ที่ทาหน้าที่ในการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
 คณะกรรมการจะดูแ ลให้ก ารด าเนิ น งานในวัน ประชุมผู้ถื อ หุ้น เป็ น ไปด้วยความเรียบร้อ ย โปร่ง ใส
มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน ตลอดจนการดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุม
และการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
9.2

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการแต่ละชุด
มีขอบเขตและอานาจหน้าที่ดงั นี ้
9.2.1

คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการของบริษั ท ต้อ งประกอบด้ว ยกรรมการไม่น ้อ ยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น ้อ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริษัทจะต้องเป็ น
ผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
 คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และกรรมการอิสระ
โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทัง้ นี ้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไป
ตามที่ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกาหนด
 คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ รับผิดชอบในฐานะผูน้ าคณะกรรมการ
บริษัทในการกากับดูแล
 การให้คาแนะนา ติดตามดูแล และสนับสนุนการบริหารงานของฝ่ ายจัดการและคณะอนุกรรมการอื่น ๆ
ให้บ รรลุต ามวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจได้ว่า การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
 มีคณ
ุ สมบัติตามพ.ร.บ.มหาชน และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
 คณะกรรมการบริษัท ต้องมีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผูน้ า
และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีความตัง้ ใจ, มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
และมีความเป็ นอิสระในการสอบทานการดาเนินงานของบริษัท

55 /165

รายงานประจาปี 2563

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ ห้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ด้ว ยความรับ ผิ ด ชอบ ความซื่ อ สัต ย์สุจ ริต ระมัด ระวัง รัก ษา
ผลประโยชน์ของบริษัท และตัง้ ใจดูแลการดาเนินการของบริษัท ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
 ก าหนดวิ สัย ทัศ น์ ภารกิ จ นโยบายโดยรวม ทิ ศ ทาง เป้ า หมายทางการเงิ น ความเสี่ ย ง แผนงาน
งบประมาณ ตลอดจนกลยุทธ์สาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความสามารถและความสุจริต
รอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงการควบคุมกากับดูแล
ให้ฝ่ายบริห ารด าเนิ น การให้เป็ น ไปตามนโยบายและแผนที่ ได้ ร ับ มอบหมายอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ
ประสิทธิผล และอย่างถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมายและข้อกาหนดขององค์กรกากับดูแลต่าง ๆ อีก
ทัง้ ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ และการเติบโตที่ย่งั ยืนต่อไป
 กากับดูแลและกาหนดนโยบายการดาเนินงานของบริษัทย่อ ย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน อย่าง
มีนยั สาคัญ
 เข้า ใจโครงสร้า ง ความสัม พัน ธ์ของผู้ถื อ หุน้ และนโยบายของกลุ่ม บริษัท แม่ที่มี ผลต่อ การควบคุม
การบริหารงานของบริษัทย่อย
 แต่ ง ตั้ง บุค คลอื่ น ใดให้ด าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ภายใต้ก ารควบคุม ของคณะกรรมการ หรื อ อาจ
มอบอานาจเพื่อให้บคุ คลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอานาจนัน้ ๆ ได้
 อนุมตั ิการทารายการ การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าว
จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวให้เป็ นไปตามประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต.
 อนุ มัติ ก ารท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น เว้น แต่ ใ นกรณี ที่ ร ายการดัง กล่ า วจะต้อ งได้ร ับ อนุ มัติ จ าก
ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุน้ ทั้ง นี ้ ในการพิจารณาอนุมัติ ดังกล่าวให้เป็ นไปตามประกาศ ข้อ บัง คับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ สานักงาน ก.ล.ต.
 อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนัน้
และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติ
และหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช านาญที่ เหมาะสมตามภาระงานที่ได้ร ับมอบหมาย และต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู ค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชี ห รือ
การเงิน
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คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
 มีคณ
ุ สมบัติตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
 กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมการอิสระซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น ร้อ ยละ 1 ของจ านวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่
บริษั ท ย่อ ย บริษั ท ร่ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริษัท ทั้ง นี ้ ให้นับ รวม
การถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือน
ประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎห มาย
ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร
ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ผู้มี อ านาจควบคุม หรื อ บุค คลที่ จ ะได้ร ับ การเสนอให้เ ป็ นผู้บ ริ ห ารหรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษั ท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั
การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ ี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
8. ไม่มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ท าให้ไม่สามารถให้ค วามเห็ น อย่ า งเป็ น อิ สระเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งาน
ของบริษัท
9. เป็ นผูท้ ี่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ที่ได้รบั มอบหมายได้อย่างเป็ นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
 สอบทานให้บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุม ภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสมและ
มีประสิทธิผล
 สอบทานให้บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 พิ จ ารณา คัด เลื อ ก และเสนอแต่ ง ตั้ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ท าหน้า ที่ เ ป็ นผู้ส อบบั ญ ชี
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
 พิ จ ารณาการเปิ ดเผยข้อ มู ล ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการเกี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็ นไปตามกฎหมาย แลข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลในการเข้าทารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี ้
เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือ การกระทา
ดังต่อไปนีซ้ งึ่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อ ร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่
เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทาให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็ นอิสระ และมี
การดาเนินการติดตามที่เหมาะสม
9.2.3

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน





คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
มีความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท ด้านกฎหมาย และด้านอื่น ๆ
มีวฒ
ุ ิภาวะ ความมั่นคง กล้าแสดงความเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็ นอิสระ
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ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา







ก าหนดวิ ธี ก ารสรรหาบุ ค คลที่ เ หมาะสมเพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ และกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดาเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกาหนดคุณสมบัติ และความรู ้
ความชานาญแต่ละด้านที่ตอ้ งการให้มี
สรรหากรรมการ เมื่ อ ถึ ง วาระที่ จ ะต้อ งเสนอชื่ อ กรรมการให้แ ก่ ค ณะกรรมการบริษั ท พิ จ ารณา
โดยการสรรหาอาจพิ จ ารณาจากกรรมการเดิ ม ให้ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ หรื อ เปิ ด รับ การเสนอชื่ อ
จากผูถ้ ือหุน้ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็ นต้น
พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณสมบัติที่กาหนดไว้
สรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ด้านการกาหนดค่าตอบแทน





พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกาหนดหลักเกณฑ์
ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็ นธรรม และเป็ นการตอบแทนบุคคลที่
ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ
ทบทวนรู ป แบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนทุก ประเภท เช่ น ค่ า ตอบแทนประจ า ค่ า ตอบแทนตาม
ผลการด าเนิ น งานและค่ า เบี ย้ ประชุ ม โดยค านึ ง ถึ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ อุต สาหกรรมเดี ย วกัน ใช้อ ยู่
ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัท ต้องการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9.2.4

 เป็ นประธานของผูบ้ ริหารทัง้ ปวง และเป็ นผูร้ บั นโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผูถ้ ือหุน้
มาปฏิบตั ิ
 บริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ตามวัต ถุป ระสงค์ ข้อ บัง คับ นโยบาย ระเบี ย บ ข้อ ก าหนด ค าสั่ง และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
 จัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
 ดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
 จัดทารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 ปฏิบตั ิงานและดาเนินกิจการให้เป็ นไปตามนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
 ในกรณีที่เรื่องหรือรายการที่มีสาระสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนยั สาคัญให้นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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 ติดตามและดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและนโยบายที่กาหนด
 พิ จ ารณา ก ากับ ดูแ ล และควบคุม การใช้จ่ า ยเงิ น งบประมาณตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท อนุมัติ
ในกรณีที่ใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณหรือรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณต้องได้รบั การอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัท
 เข้าทาหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้ขอบเขตอานาจการอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริษัท
พิ จ ารณาก าหนดไว้ ตลอดจนให้มี อ านาจกระท าการใด ๆ ที่ จ าเป็ นและตามสมควร เพื่ อ ให้ก าร
ดาเนินการข้างต้นสาเร็จลุลว่ ง
 มี อ านาจในการมอบอ านาจช่ว ง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่ น ปฏิ บัติง านเฉพาะอย่างแทนได้
โดยการมอบอานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจ
ตามหนังสือมอบอานาจดังกล่าว และ/หรือ ให้เป็ น ไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่
คณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทกาหนดไว้
 ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
9.2.5

เลขานุการบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องเลขานุการบริษัท
 เลขานุการบริษัทต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต ตาม
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ซึ่งได้กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสาหรับเลขานุการบริษัท รวมทัง้ ต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผถู้ ือหุน้
 จัดทาและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี ้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
- รายงานประจาปี
 เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
 ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ือหุน้
 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารควรรับทราบ
 ดู แ ลและประสานงานให้บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้อ บั ง คั บ ข้อ ก าหนด และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 การตัดสินใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีสว่ นได้เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในเรือ่ งที่ตดั สินใจนัน้
 กระทาการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ
 กระทาการที่มีจดุ มุง่ หมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทาการอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์
ของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
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 ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลของบริษัทที่ล่วงรู ม้ า เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
หรื อ ใช้ ท รัพ ย์สิ น หรื อ โอกาสทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ในลัก ษณะที่ เ ป็ นการฝ่ าฝื นหลัก เกณฑ์ ห รื อ
หลักปฏิบตั ิท่วั ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
 ไม่เ ข้า ท าข้อ ตกลงหรือสัญ ญาใด ๆ ซึ่ง อาจก่อ ให้เกิ ดความขั ดแย้งทางผลประโยชน์ กับ บริษั ท หรื อ
พนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทัง้ ยังเป็ นการขัดต่อการปฏิบตั ิตอ่ งานในหน้าที่ของตน
 ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ หน่ ว ยงานภายในบริ ษั ท ให้ป ฏิ บัติ ต ามมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิ ดเผย
ข้อ มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ ก ากับ ดูแลและสาธารณชน ให้ถูก ต้อ งครบถ้วนตาม
กฎหมาย
 จั ด ให้มี ก ารปฐมนิ เ ทศ ให้ค าแนะน าแก่ ก รรมการที่ ไ ด้ร ับ การแต่ ง ตั้ง ใหม่ รวมถึ ง หน้า ที่ อื่ น ๆ
ตามที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัท
 ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลในการ
ดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
 ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
9.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการแต่งตัง้ กรรมการ คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 2 รายจากจานวน
คณะกรรมการสรรหาทัง้ หมด 3 ราย มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกรั่นกรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และ เป็ นผูเ้ สนอชื่อผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการ มืออาชีพและมี
ความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนัน้ จะนาเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไป
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กาหนด
คุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผูน้ า
และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุ รกิจ มีความตัง้ ใจและมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ รวมถึง
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความเป็ นอิสระในการสอบทานการดาเนินงานของ
บริษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการและผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม
การแต่งตัง้ กรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1.
2.

ในการลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ง กรรมการให้ถื อ ว่ า ผู้ถื อ หุ้น คนหนึ่ ง มี ค ะแนนเสี ย ง เท่ า กั บ 1 หุ้น
ต่อ 1 เสียง
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
คราวละคนหรื อ คราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น จะเห็ น สมควร แต่ ใ นการลงมติ
แต่ละครัง้ ผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1. ทัง้ หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด
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มากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนัน้ ผูถ้ ื อหุน้ ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้ กรรมการ
เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ดมากน้ อ ยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ ง แห่ ง พ.ร.บ.มหาชน ได้ (ลงคะแนนแบบ
Non - Cumulative Voting เท่านัน้ )
บุคคลที่ได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่ งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี คะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชี ้
ขาดในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เลือ กบุค คลซึ่ง มี คุณ สมบัติ และไม่ มี ลักษณะต้อ งห้ามตามพ.ร.บ.บริษั ท มหาชน หรือ ตามพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผูน้ นั้ จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการตามความ
ในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่

3.

9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

STARK และบริษัทย่อย กาหนดนโยบายการกากับดูแลและบริห ารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่
ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรการและกลไก ทั้ งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัท
สามารถกากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัท ย่ อ ย
และบริษัทร่วมมีการปฏิบตั ิตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ได้เสมือนเป็ นหน่วยงานของบริษัทเองและ
เป็ นไปตามนโยบายของบริษัทรวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมาย
หลัก ทรัพ ย์ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ตลอดจนประกาศ ข้อ บัง คับ และหลั ก เกณฑ์ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี ้





คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ถกู เสนอชื่อ
หรือ แต่ง ตั้ง โดยบริษั ท ปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ น ไปตามหน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบตามกฎหมาย ข้อ บัง คับ และ
นโยบายของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็ น ไปตามแผนงานและงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิ ดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดาเนินการ
ให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยที่ถกู เสนอชื่อหรือแต่งตัง้ โดยบริษัทมีหน้าที่ดงั นี ้
1.

2.

เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกันของ
บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่อ ย ตลอดจนการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง ทรัพ ย์สิน ที่ มี นัย ส าคัญ ให้แ ก่
บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกาหนด
เปิ ดเผยและนาส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องของตนในส่วนที่เ กี่ยวข้องกับการ
ด าเนิ น ธุ ร กรรมใด ๆ ในธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ อ าจคาดหมายได้ว่ า จะก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อื่ น ใดกับ บริ ษั ท และ/หรือ บริ ษั ท ย่ อ ย ต่ อ คณะกรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ
ผู้ที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ย่อ ยมอบหมายภายในก าหนดเวลาที่ บ ริษั ท ย่อ ยก าหนดโดย
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3.
4.
5.





9.4

คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรือ่ งดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายใน
กาหนดเวลาที่บริษัทกาหนด
รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วม
ลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท
ชีแ้ จง และ/หรือ นาส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดาเนินงาน หรือเอกสารใด ๆ ให้แก่บริษัท
เมื่อได้รบั การร้องขอตามความเหมาะสม
ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
ป้องกันการทุจริต อย่างเหมาะสม มีประสิทธิ ภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทาให้ม่ นั ใจได้ว่าการ
ดาเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยจะเป็ นไปตามนโยบายของบริษัทกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ
และหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ

ห้า มมิ ใ ห้ก รรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ถูก เสนอชื่ อ หรื อ แต่ ง ตั้ง โดยบริ ษั ท พนัก งาน หรื อ
ผู้ร ับ มอบหมายของบริ ษั ท ย่ อ ย รวมถึ ง คู่ส มรสและบุต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ าวะของบุ ค คลดัง กล่ า ว
ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่วา่ จะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
บริษัทต้องดาเนินการให้มีกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนตามที่บริษัทกาหนด ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในการพิจารณาวาระที่มี
สาระสาคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครัง้
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

STARK และบริษัทย่อย กาหนดนโยบายการกากับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่
ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรการและกลไก ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัท
สามารถกากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมมีการปฏิบตั ิตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ได้เสมือนเป็ นหน่วยงานของบริษัทเองและ
เป็ นไปตามนโยบายของบริษัทรวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมาย
หลัก ทรัพ ย์ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ตลอดจนประกาศ ข้อ บัง คับ และหลัก เกณฑ์ต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี ้

คณะกรรมการบริ ษั ท จะติ ด ตามดูแ ลให้ก รรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ย่ อ ย และบริ ษั ท ร่ ว ม
ที่ถกู เสนอชื่อหรือแต่งตัง้ โดยบริษัทปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับและ
นโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริ ษั ท จะติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยให้เ ป็ นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิ ดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดาเนินการ

ให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยที่ถกู เสนอชื่อหรือแต่งตัง้ โดยบริษัทมีหน้าที่ดงั นี ้
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(1)
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญให้แก่บริษัท
ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกาหนด
(2)
เปิ ดเผยและนาส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องของตนในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับ
การด าเนิ น ธุ ร กรรมใด ๆ ในธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ อ าจคาดหมายได้ว่ า จะก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ อื่ น ใด กั บ บริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ต่ อ คณะกรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ
ผู้ ที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย มอบหมายภ ายในก าหนดเวลาที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยก าหนด
โดยคณะกรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ยมี ห น้า ที่ แ จ้ง เรื่ อ งดัง กล่า วให้ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ทราบ
ภายในกาหนดเวลาที่บริษัทกาหนด
(3)
รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิ จ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้า
ร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท
(4)
ชีแ้ จง และ/หรือ นาส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดาเนินงาน หรือเอกสารใด ๆ ให้แก่
บริษัท เมื่อได้รบั การร้องขอตามความเหมาะสม
(5)
ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
ป้องกันการทุจริต อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทาให้ม่นั ใจได้ว่า การดาเนินการ
ต่าง ๆ ของบริษัทย่อยจะเป็ นไปตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ

ห้า มมิ ใ ห้ก รรมการและผู้บ ริห ารของบริษัท ย่อยที่ ถูก เสนอชื่ อ หรือ แต่ง ตัง้ โดยบริษัท พนัก งาน หรือ
ผูร้ บั มอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ขอ้ มูลภายใน
ของบริษั ท และบริษั ท ย่อ ย เพื่ อ ประโยชน์ต่อ ตนเองหรือ ผู้อื่ น ไม่ ว่า ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม และไม่ว่า จะได้ร ับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

บริษัทต้องดาเนินการให้มีกรรมการในบริษัทย่อยซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัท เข้าร่วมประชุมและออก
เสี ย งลงคะแนนตามที่ บ ริ ษั ท ก าหนด ในการประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย ในการพิ จ ารณาวาระ
ที่มีสาระสาคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครัง้
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่ อ สร้า งความมั่ น ใจให้แ ก่ ผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทุ ก ภาคส่ ว น STARK ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ
ในการป้ อ งกัน การใช้ข ้อ มูล ภายในที่ มี ส าระส าคัญ และยัง ไม่ไ ด้เ ปิ ด เผยต่อ สาธารณชนเพื่ อ ประโยชน์ข อง
ตนเองหรือผูอ้ ื่น บริษัทจึงกาหนดนโยบายการป้องกันการควบคุมภายใน ดังนี ้
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน รวมทัง้ คู่สมรส หรือผูท้ ี่อยู่กินกัน
ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกลุ่มบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ซือ้ ขาย
หลัก ทรัพ ย์ข องบริษัทภายในระยะเวลา 1 เดือ นก่อ นการเปิ ด เผยงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิน
ประจาปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
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2. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน รวมทัง้ คู่สมรส หรือผูท้ ี่อยู่กินกัน
ฉัน สามี ภริยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิ ติ ภาวะ ของกลุ่มบริษั ท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เปิ ดเผย
ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน รวมทัง้ คู่สมรส หรือผูท้ ี่อยู่กินกัน
ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ของกลุ่มบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ใช้ขอ้ มูล
ภายในที่ ยัง ไม่ไ ด้เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนในการซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์โ ดยเป็ น การเอาเปรีย บบุค คลภายนอก
(Insider Trading) ไม่วา่ จะอยูใ่ นช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่
นอกจากนีก้ รรมการ ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คู่สมรส หรือผูท้ ี่อยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ย นแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบทุกครัง้ ที่มี
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
9.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2563 STARK และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ให้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญ ชี จ ากัด ดัง นี ้ ค่ า ตอบแทนจากการสอบบัญ ชี (Audit fee) จ านวน 11,535,000 บาท และ
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) จานวน 1,660,000 บาท
9.7

การปฎิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
รายชื่อกรรมการ
(จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จานวนครั้งที่ประชุม)

การประชุม
การประชุม
การประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
บริษัท
ตรวจสอบ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

การประชุม
ผู้ถอื หุ้น

1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

10/10

-

-

3/3

2. นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ

10/10

-

-

0/3

3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

10/10

-

2/2

3/3

4. นายนิรุทธ เจียกวธัญญ

10/10

-

-

2/3

5. นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ

10/10

-

-

3/3

6. ดร.ทรงภพ พลจันทร์

9/10

3/4

-

3/3

7. นายกุศล สังขนันท์

10/10

4/4

2/2

3/3

8. ม.ล.พิพฒ
ั น์ไชย เพ็ญพัฒน์

9/10

3/4

2/2

1/3
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10.

ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1

นโยบายภาพรวม

เพื่อให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิที่ดี เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ย่อยจึงดาเนินธุรกิจตามหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมเป็ นพืน้ ฐานที่สาคัญในการเสริมสร้างและ
ยกระดับการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นรากฐานสาคัญของความมั่นคงและการเจริญเติบโตที่ย่งั ยืนรวมทัง้ เป็ น
สิง่ ที่จะสนับสนุนให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบรรลุความมุง่ หมายที่กาหนดไว้ ดังนัน้ กลุม่ บริษัทจึงส่งเสริมให้
การดาเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องดังนี ้
1. จรรยาบรรณต่อผูถ้ ือหุน้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
และเชื่อถือได้ และเชื่อถือได้ ในฐานะตัวแทนในการดาเนินธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ โดยจัดให้มีการเปิ ดเผยหรือ
รายงานข้อ มูลสาคัญ สถานการณ์ และแนวโน้ม การด าเนิ น ธุ ร กิ จในอนาคตของบริษัท ต่อ ผู้ถื อ หุน้ อย่าง
ครบถ้วน สม่าเสมอโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รบั ภายใต้ระเบียบ ข้อกาหนดและกฏหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็ นประจาทุกปี ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผถู้ ือ
หุน้ ได้ทราบข้อมูล รวมทัง้ หลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ในเรือ่ ง ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
2. จรรยาบรรณต่อพนักงาน
พนัก งานถื อ เป็ น ทรัพ ยากรส าคัญ ที่ จ ะผลัก ดัน ให้ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ประสบผล าเร็ จ ได้ บริ ษั ท จึ ง ให้
ความสาคัญและกาหนดแนวทางปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อพนักงานไว้ดงั นี ้
2.1 ปฏิบตั ิกับพนักงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม เคารพในความเป็ นปั จเจกชน และ
เคารพในความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของพนักงานโดยไม่ได้รบั อนุญาตเว้นแต่เปิ ดเผย
ตามบทบังคับของกฎหมาย รวมถึงปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.2 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ และหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
ของพนักงานแต่ละคน และมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพ ความรู ้ และความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้
มีสวัสดิการให้กบั พนักงานอย่างเหมาะสม
2.3 ให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ของพนักงาน
3. จรรยาบรรณต่อลูกค้า
บริษัทมีความมุง่ มั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาวกับลูก ค้า จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ และ
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้ดงั นี ้
3.1 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม
3.2 เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ปิดบัง บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
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3.4 ปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม และเปิ ดโอกาสให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการได้ตามสมควร
3.5 รักษาความลับและไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต เว้นแต่เปิ ดเผยตามบทบังคับ
ของกฎหมาย
3.6 ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่ างเป็ นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
4. จรรยาบรรณต่อคูค่ า้ และเจ้าหนี ้
การที่ จ ะให้ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป็ น ไปอย่า งราบรื่ น ต่ อ เนื่ อ ง ต้อ งอาศัย การสนับ สนุน และ
ความสัมพันธ์อนั ดีกับคู่คา้ และเจ้าหนีท้ างธุรกิจ ซึ่งบริษัทคานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน และในการคัดเลือกคู่คา้ ต้องเป็ นไปอย่างบริสทุ ธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
หลีก เลี่ย งสถานการณ์ที่ จ ะก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ อี ก ทั้ง บริษั ท ยึด มั่น และถื อ ปฏิ บัติ
ตามข้อ ตกลง สัญ ญา และเงื่ อ นไขที่ มี ต่อ คู่ค ้า และเจ้า หนี เ้ ป็ น สาคัญ ในการช าระเงิ น หรือ ช าระเงิ น คื น
ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด รวมทัง้ การดูแลหลักทรัพย์คา้ ประกันต่าง ๆ สาหรับกรณีที่ไม่สามารถปฏิ บัติ
ตามข้อตกลง สัญญา และเงื่ อนไขที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหนีไ้ ด้ จะรีบดาเนินการเจรจากับคู่คา้ และเจ้าหนี ้
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่วมกันต่อไป
5. จรรยาบรรณต่อคูแ่ ข่งและการแข่งขันทางการค้า
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตามกรอบกติกา
การแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการใด ๆ ในการแสวงหาข้อมูล ความลับของคู่แข่ง เพื่อเปิ ดเผยในการลดความ
น่าเชื่อถือใด ๆ หรือทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า หรือเป็ นการขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อย
6. จรรยาบรรณต่อสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม
บริษั ท ปลูกฝั งจิ ตสานึกให้พ นัก งานมีความรู ส้ ึก รัก และรับผิ ดชอบต่อสังคม ชุม ชน และสิ่ง แวดล้อม
โดยส่ง เสริม ให้ก รรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งาน ปฏิ บัติ ต นเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย และ
กฎระเบียบของสังคม รักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอนั ดีงาม รวมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานมีจิตสานึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กรให้มีจิตสานึกในการ
ใช้ทรัพยากร หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุม้ ค่า และมีประสิทธิ ภาพสูงสุด และให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด
7. จรรยาบรรณเรือ่ งคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
บริษัทให้ความสาคัญเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยโดยมีการให้ความรู แ้ ก่กรรมการ
ผู้บ ริห าร และพนัก งานเรื่อ งความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสิ่ง แวดล้อ ม โดยเฉพาะพื น้ ที่ ป ฏิ บัติ ก าร
หากพบเห็นสภาพการทางานที่อยู่ในสภาวะไม่ปลอดภัย จะให้หยุดปฏิบัติงานในพืน้ ที่ ดงั กล่าวทันที และ
ให้รายงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขสภาพอันตรายดังกล่าวให้ปลอดภัยก่อนที่จะเข้าปฏิบตั ิงานต่อไป รวมทัง้
ให้มีการศึกษาและซักซ้อมแผนฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อการลดหรือป้องกันความเสียหาย หากเกิดกรณีฉกุ เฉินต่าง ๆ
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10.2

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การด าเนิ น กิ จ การควบคู่กับ การมีส่วนร่วมดูแลสัง คมและสิ่งแวดล้ อ ม เป็ น ส่ว นหนึ่ง ของเป้าหมาย
ในการพัฒนาที่ย่งั ยืนของบริษัท โดยตระหนักถึงการทาประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมและต้องการที่จะปลูกฝั งให้
ทุกคนในองค์กรให้ความสาคัญกับ ความเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยเหตุนี ้ บริษัทจึงมีการจัดการโครงสร้างและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในแวดล้อมขององค์กรเป็ นประจาทุกปี โดยกิจกรรมการทาประโยชน์เพื่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมที่ผา่ นมา มีรายละเอียดดังนี ้
1.
บริษัทจัดสัมมนา "Phelps Dodge the New Era of Design Manual" เพื่อเผยแพร่ความรู ้
งานออกแบบระบบไฟฟ้าให้กบั วิศวกรไฟฟ้าให้แก่วิศวกรไฟฟ้าและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้เข้าใจ
การออกแบบและเลือ กใช้ง านสายไฟฟ้าได้อย่างถูก ต้อ ง สร้า งความปลอดภัยสูงสุดให้กับ ผู้ใช้ง าน โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย พร้อมมอบหนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมงานกว่า 300 คน เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

2.
สัม มนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมื อ อาชี พ ณ วัน ที่ 16 กัน ยายน 2563 ณ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ KIEC จังหวัดขอนแก่น

3.
สัมมนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ Nimman
Convention Centre จังหวัดเชียงใหม่
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4.
สัมมนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชี พ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ Royal
Phuket City Hotel จังหวัดภูเก็ต

5.
สัมมนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมือาชีพ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ Centara
Hotel Hat Yai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

6.
บริษัทได้สง่ มอบหนังสือเฟ้ลปส์ ดอด์จ คูม่ ือการออกแบบระบบไฟฟ้า และแผงตัวอย่างสายไฟ
เพื่ อ ใช้เ ป็ น สื่อ การสอน ให้แ ก่ สถาบัน การศึก ษา ทั้ง ระดับ วิ ท ยาลัย และมหาวิ ท ยาลัย คณะวิ ศ วกรรมไฟฟ้า
ทั่วประเทศ 62 สถาบัน รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 3,400 เล่ม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นคู่มือและตาราเรียนสาหรับ
คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
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7.
บริษัทได้มอบความรู โ้ ดยการจัด Workshop หลักสูตร “สูตรลัดการคานวณโหลดไฟฟ้า”ให้กบั
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต คณะวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมส่งมอบแผงตัวอย่างสายไฟฟ้า ให้กบั
อาจารย์เพื่อใช้เป็ นคูม่ ือในการเรียนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

11.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง คณะกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท ได้ให้ความสาคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายในอย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยมุ่ง เน้น ให้บ ริษัท มี ร ะบบการควบคุม ภายในที่ เพี ย งพอและเหมาะสมกับ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุด ในการบริ ห ารงาน ตลอดจนการดูแ ลรัก ษาทรัพ ย์สิ น การลด
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึน้ กับบริษัท การจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง
และการกากับการดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิ ดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุส มผลว่าการดาเนินธุรกิ จ ของบริษัท จะ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารของ
บริษัท ได้พยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัท มีการปฏิบัติงานให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
กฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้สรุ ปความเห็นเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประจาปี 2563 โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้อดังนี ้
1. กระบวนการจ่ายเงินเดือน
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน ระเบียบ ข้อบังคับ ขัน้ ตอน คู่มือ
การปฏิบัติงาน, โครงสร้างหน่วยงานการจ่ายเงิ นเดือน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน, การปฏิบัติตาม
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, การคานวณรายได้ของพนักงาน, การคานวณรายการหักต่าง ๆ (รายจ่าย)
2. การบริหารสินค้า และคลังสินค้า
เนื่ อ งด้ว ยสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) ส่ง ผลให้ Maximum Stock และ Minimum Stock ที่ ก าหนดไม่
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีบริษัทได้ปรับปรุ งการกาหนดปริมาณสินค้าคงเหลือและติดตามผลเป็ น
ประจาทุกเดือน สาหรับการตรวจนับสินค้าคงเหลือ พบว่าโรงงานระยองไม่มีการจัดทาแผนผังสินค้าสาเร็จรู ปไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บสินค้าไม่ตรงกับตาแหน่งที่กาหนดเนื่องจากพืน้ ที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ อย่างไรก็ดีบริษัท
ได้จดั ทาแผนผังการจัดวางสินค้าสาเร็จรูป และดาเนินการขอเพิ่มพืน้ ที่การจัดวางและบันทึกตาแหน่งการวางสินค้า
3. การบริหารสินทรัพย์ถาวร – โรงงานระยอง
บริษัทมีการจัดทานโยบายและคู่มือการปฏิบตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุมในบาง
เรื่องและไม่มีการกาหนดกรอบรอบทบทวนคู่มือการปฏิบตั ิงาน อย่างไรก็ดีหน่วยงานบัญชีสินทรัพย์ได้ดาเนินการปรับปรุง
คู่มือการปฏิบตั ิงานให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกกระบวนการที่มีความสาคัญแล้ว นอกจากนีบ้ ริษัทได้กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรประจาปี ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน แต่ไม่มีการกาหนดแผนการตรวจนับ
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ประจาปี 2563 ในการนีบ้ ริษัทได้เตรียมจัดทาแผนการตรวจนับสาหรับปี 2564 ตลอดจนกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการติดตาม
สินทรัพย์ที่นาออกนอกโรงงานแล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบการแต่งตัง้
บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด ให้ปฎิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในของบริษัท ซึ่ง บริษัท พีแอนด์แอล อิน
เทอร์นอล ออดิท จากัด ได้มอบหมายให้ นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรตั นจรินทร์ ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสายงานตรวจสอบภายใน
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฎิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด และ นางสาว
มนพัทธ์ ภูมิรตั นจรินทร์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้า ที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ นอิสระ
และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจ /อุตสาหกรรม ที่มีลกั ษณะเดียวกันกับบริษัท และ
เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร ผูต้ รวจสอบอิสระ
กลุ่มบริษัท SME (CAC SME Independent Auditor Certification) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD),
หลัก สูต รด้า นการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์ (TFAC) และหลักสูตรผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT)
ทัง้ นี ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในปรากฎตามเอกสารแนบ 3
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12.

รายการระหว่างกัน

12.1

สรุ ปรายละเอียดความสัมพันธ์ของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ STARK และบริษัทย่อย
STARK และบริษัทย่อย มีบคุ คลและนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งกับ STARK และบริษัทย่อย สาหรับงวดปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้

บุคคล/นิติบุคคลทีอ่ าจมีความ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขัดแย้ง
1. บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด
บริษัทโฮลดิง้ ซึง่ ลงทุนในบริษัทที่

ลักษณะความสัมพันธ์
- มีกรรมการร่วมกันกับ STARK 1 ท่าน ได้แก่ นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ ซึง่ เป็ นกรรมการของ STARK

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
ลอจิสติกส์

- นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ STARK ถือหุน้ ในบริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด ร้อยละ 100.00 ของทุนชาระแล้ว

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
ลอจิสติกส์

- มีกรรมการร่วมกันกับ STARK 1 ท่าน ได้แก่ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ซึง่ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของ STARK
- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด ซึ่งมีผถู้ ือหุน้ ใหญ่รว่ มกันกับ STARK (นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ) ถือหุน้ ในบริษัท เอ็ ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด
ร้อย 99.99 ของทุนชาระแล้ว

3. บริษัท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอร์เวิรด์ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง

- มีกรรมการร่วมกันกับ STARK 1 ท่าน ได้แก่ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ซึง่ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของ STARK
- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด ซึ่งมีผถู้ ือหุน้ ใหญ่รว่ มกันกับ STARK (นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ) ถือหุน้ ในบริษัท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอร์เวิรด์ ดิง้

2. บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์

จากัด

ดิง้ จากัด

ลอจิสติกส์

จากัด ร้อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ว
4. บริษัท เอ็ม เอ็ม แคริเออร์

จากัด
5. บริษัท เอ็ม เอ็ม แคทเทอริง่

จากัด
6. บริษัท คอนเนคชั่น เลทด์

เซอร์วิส จากัด

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
ลอจิสติกส์

- มีกรรมการร่วมกันกับ STARK 1 ท่าน ได้แก่ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ซึง่ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของ STARK
- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด ซึง่ มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่รว่ มกันกับ STARK (นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ) ถือหุน้ ใน บริษัท เอ็ม เอ็ม แคริเออร์ จากัด
จากัด ร้อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ว

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
ลอจิสติกส์

- มีกรรมการร่วมกันกับ STARK 1 ท่าน ได้แก่ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ซึง่ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของ STARK
- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด ซึง่ มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่รว่ มกันกับ STARK (นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ) ถือหุน้ ในบริษัท เอ็ม เอ็ม แคทเทอริง่
จากัด ร้อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ว

ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายสินค้า

- มีกรรมการร่วมกันกับ STARK 2 ท่าน ได้แก่ นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ และนายชนินทร์ เย็นสุดใจ ซึง่ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของ

วิศวกรรมสาหรับอุตสาหกรรม เช่น ท่อ
เหล็กสาหรับขนส่งนา้ มัน ล้อเหล็ก
สาหรับจัดเก็บสายไฟฟ้า

STARK
- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด ซึง่ มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่รว่ มกันกับ STARK (นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ) ถือหุน้ ในบริษัท คอนเนคชั่น เลทด์ เซอร์วิส
จากัด ร้อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ว ๆ
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บุคคล/นิติบุคคลทีอ่ าจมีความ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขัดแย้ง
7. บริษัท อินดัสเทรียล คอน
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรม
สตรัคชั่น แอนด์ เมนแทนแนนซ์ และการก่อสร้าง
เซอร์วิสเซส จากัด (มหาชน)

- มีกรรมการร่วมกันกับ STARK 1 ท่าน ได้แก่ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ซึง่ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของ STARK
- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด ซึ่งมีผถู้ ือหุน้ ใหญ่รว่ มกันกับ STARK (นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ) ถือหุน้ ในบริษัท อินดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น
แอนด์ เมนแทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จากัด (มหาชน) ร้อยละ 73.91 ของทุนชาระแล้ว

8. บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์พลาสต์ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายขวด

- มีกรรมการร่วมกันกับ STARK 1 ท่าน ได้แก่ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ซึง่ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของ STARK

จากัด

พลาสติก

9. บริษัท ซุปเปอร์แพค พลาสติก ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย

จากัด
10. บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย)

จากัด

ผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชุด

ลักษณะความสัมพันธ์

- บริษั ท ที มเอ โฮลดิ ง้ 3 จากัด ซึ่งมีผู้ถือหุน้ ใหญ่ ร่ว มกัน กับ STARK (นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ) ถื อหุน้ ในบริษั ท ที .ซี.เค. อิน เตอร์
พลาสต์ จากัด ร้อยละ 98.41 ของทุนชาระแล้ว
- มีกรรมการร่วมกันกับ STARK 1 ท่าน ได้แก่ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ซึง่ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของ STARK
- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จากัด ซึ่งมีผถู้ ือหุน้ ใหญ่รว่ มกันกับ STARK (นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ) ถือหุน้ ในบริษัท ซุปเปอร์แพค พลาสติก
จากัด ร้อยละ 99.99.ของทุนชาระแล้ว

ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย
- มีกรรมการร่วมกันกับ STARK 1 ท่าน ได้แก่ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ซึง่ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของ STARK
ผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด และจัดทา - บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จากัด ซึ่งมีผถู้ ือหุน้ ใหญ่รว่ มกันกับ STARK (นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ) ถือหุน้ ในบริษัท โปรเพท (ประเทศไทย)
แม่พิมพ์ของผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
จากัด ร้อยละ 100.00 ของทุนชาระแล้ว

11. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์

ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย
- มีกรรมการร่วมกันกับ STARK 1 ท่าน ได้แก่ นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ ซึง่ เป็ นกรรมการของ STARK
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวสาหรับทา - นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ STARK ถือหุน้ ในบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
อาคารและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
ร้อยละ 9.00 ของทุนชาระแล้ว

12. เอ็ม เอ็ม เอเชีย ลิมิเต็ด

จัดตัง้ ตามกฎหมายเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประกอบธุรกิจขนส่ง

- มีกรรมการร่วมกันกับ STARK 1 ท่าน ได้แก่ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ซึง่ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของ STARK

13. บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง

ประกอบธุรกิจขายส่งเครือ่ งจักรและ

- มีกรรมการร่วมกันกับ STARK 1 ท่าน ได้แก่ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ซึง่ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของ STARK

อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด ซึ่งมีผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกันกับ STARK (นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ) ถือหุน้ ในบริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง
เอ็นจิเนียริง่ จากัด ร้อยละ 60.00 ของทุนชาระแล้ว

เอ็นจิเนียริง่ จากัด
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บุคคล/นิติบุคคลทีอ่ าจมีความ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขัดแย้ง
14. บริษัท ไร้ท ์ ทันเน็ลลิ่ง จากัด
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

- มีกรรมการร่วมกันกับ STARK 1 ท่าน ได้แก่ นายทรงภพ พลจันทร์ ซึง่ เป็ นกรรมการของ STARK

15. บริษัท บี เวฟ จากัด

- บริษัท บี เวฟ จากัด ถือหุน้ ใน บริษัท เอดีเอส โลจิสติคส์ จากัด ร้อยละ 49.00 ของทุนชาระแล้ว

ประกอบธุรกิจให้คาปรึกษาด้าน
การบริหารจัดการอื่นๆ

16. นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ

N/A

ลักษณะความสัมพันธ์

- นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ เป็ นกรรมการของ STARK และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ STARK ร้อยละ 58.15 ของทุนชาระแล้ว

12.2 สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ STARK
12.2.1 บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด (“TAH”)
ลักษณะรายการ
1. เงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีเงินให้กยู้ ืมระยะยาว
แก่ TAH โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 4 ฉบับ วงเงิน
รวม 69.82 ล้านบาท กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
ดอกเบีย้ รับ

ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
-

-

0.71

-

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

รายการดังกล่า วเป็ น การให้ค วามช่ว ยเหลือทาง
การเงิน เพื่อใช้เป็ น เงิน ทุน ในการขยายธุ รกิจและ
เงิ น ทุน หมุน เวี ย น มี ก ารก าหนดอัต ราดอกเบี ย้
เท่า กับ ร้อยละ 5.25 ต่อปี อ้า งอิงจากต้น ทุนการ
กูย้ ืมของ PDITL ณ วันที่ให้กยู้ ืม บวกอัตราดอกเบีย้
ส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 1.00 ต่อปี

เป็ น การให้การสนับสนุน บริษัท ในเครือ ซึ่งมีการ
ก าหนดอั ต ราดอกเบี ้ย ที่ ส ะท้อ นถึ ง ต้น ทุ น ทาง
การเงินของ PDITL อย่างไรก็ดี ฝ่ ายจัดการได้เรียก
ชาระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับตามกาหนดการ
ดังกล่าว โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน TAH2 และ

บริษัทย่อยจะต้องเป็ นไปตามเกณฑ์การทารายการ
ทัง้ นี ้ PDITL ได้รบั ชาระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ค้าง เกี่ยวโยงของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งฝ่ ายจัดการต้อง
รับทัง้ หมดแล้วในเดือนมีนาคม 2562
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม
คานึงถึงการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ดงั กล่าวก่อนการเข้า
ทารายการในอนาคต

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
รายการดังกล่าวเกิดจาก ADS มีเงินให้กูย้ ืมระยะยาว
แก่ TAH โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ วงเงิน
รวม 63.37 ล้านบาท กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

2. เงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินกู้ยืมระยะสัน้
รายการดัง กล่า วเกิ ด จาก TAH2 มี ก ารกู้ยื ม เงิ น จาก
TAH โดยการออกตั๋ ว สั ญ ญาใช้เ งิ น 1 ฉบั บ วงเงิ น
299.33 ล้านบาท กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

63.37

-

62.96

-

250.02

-

-

-

4.17
-

รายการดังกล่า วเป็ น การให้ค วามช่ว ยเหลือทาง เป็ น การให้การสนับสนุน บริษัท ในเครือ ซึ่งมีการ
การเงิน เพื่อใช้เป็ น เงิน ทุน ในการขยายธุ รกิจและ ก าหนดอั ต ราดอกเบี ้ย ที่ ส ะท้อ นถึ ง ต้น ทุ น ทาง
เงิ น ทุน หมุน เวี ย น มี ก ารก าหนดอัต ราดอกเบี ย้ การเงินของ PDITL อย่างไรก็ดี ฝ่ ายจัดการได้เรียก
เท่ากับ ร้อยละ 5.50 – 6.25 ต่อปี อ้างอิงตาม MLR ชาระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับตามกาหนดการ
ธนาคารกสิกรไทย(มหาชน)
ดังกล่าว โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน TAH2 และ
บริษัทย่อยจะต้องเป็ นไปตามเกณฑ์การทารายการ
เกี่ยวโยงของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งฝ่ ายจัดการต้อง
คานึงถึงการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ดงั กล่าวก่อนการเข้า
ทารายการในอนาคต

-

รายการดังกล่า วเป็ น การรับ ความช่ว ยเหลือทาง
การเงิน เพื่อใช้เป็ น เงิน ทุน ในการขยายธุ รกิจและ
เงินทุนหมุนเวียน โดยมีการกาหนดอัตราดอกเบีย้
เท่า กับ ร้อยละ 6.25 ต่อปี อ้า งอิงจากต้น ทุนการ
กูย้ ืมของผูใ้ ห้กู้ ณ วันที่ให้กยู้ ืม บวกอัตราดอกเบีย้

เป็ นการรับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือ ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ต่อ TAH2 โดยถึงแม้จะมีอัตราดอกเบีย้
สูงกว่าที่ TAH2 กูย้ ืมจากสถาบันการเงินเล็กน้อย
แต่ ก ารกู้ยื ม เงิ น ดั ง กล่ า ว TAH2 ไม่ ไ ด้มี ก ารให้
หลักประกันต่อผูใ้ ห้กู้ ซึง่ ถือเป็ นประโยชน์ตอ่ TAH2

-

ส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 1.00 ต่อปี

ในด้านการเพิ่มศักยภาพในการกูย้ ืมเงิน เนื่องจาก
หากกู้ ยื ม จากสถาบั น การเงิ น ต้อ งมี ก ารวาง
หลักประกันเพิ่มเติม
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

TAH2 ค้างจ่ายดอกเบีย้ รวมตัง้ แต่เดือน กันยายน
ปี 2558 โดยมีการทยอยจ่ายบางส่วน
อย่างไรก็ดี ตามที่คณะกรรมการเคยให้ความเห็น
ทัง้ นี ้ เนื่องจากผูใ้ ห้กไู้ ม่ได้มีการเรียกให้ชาระคืนเงิน ว่าเมื่อ TAH2 มีสภาพคล่องเพียงพอ ฝ่ ายจัดการ
ต้นหรือดอกเบีย้
ควรพิจารณาการชาระคืน เงินกูแ้ ละดอกเบี ย้ ค้า ง
ทัง้ นี ้ TAH2 มีนโยบายการทยอยชาระคืนเงินกูแ้ ละ
ดอกเบีย้ ค้างจ่ายดังกล่าว และคาดว่าจะชาระคืน
ทัง้ หมดภายหลังการได้รบั เงินเพิ่มทุนจากการออก
และเสนอขายหุน้ แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Offering)
ซึ่ ง คาดว่ า จะช าระคื น ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน –
กรกฎาคม 2562

จ่ายดังกล่าว โดยในงวดสามเดือนแรกของปี 2562
ฝ่ ายจัดการได้มีการทยอยชาระคืนเงินกูด้ งั กล่าวซึ่ง
มีความเหมาะสม และภายหลังการได้รบั เงินเพิ่ม
ทุนควรดาเนินการชาระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ค้าง
จ่ายทัง้ หมดตามกาหนดการ

3. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ
เป็ นรายการที่ทาง TAH ให้บ ริการด้านการบริหาร ซึ่ง
สัญญาจัดทามีระยะเวลา 1 ปี
เจ้าหนีก้ ารค้า

15.6

-

1.39

-

รายการดังกล่าวได้สนิ ้ สุด สัญญาแล้ว ในวันที่ 31 คณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็ นรายการที่เกิดขึน้
ธันวาคม 2562
ก่ อ นที่ บ ริษั ท จะเข้า มารวมกิ จ การ มี ก ารบัน ทึก
ข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และ สัญญาได้
จบลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือว่ารายการนี ้
ได้จบลงครบถ้วนแล้ว
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12.2.2 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด (“MML”)
ลักษณะรายการ
1. การขายสินค้า
รายได้จากการขาย
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL ขายสินค้าประเภทสาย
เคเบิล้ ไฟฟ้า (Cable wire) และสายไฟฟ้าสาหรับอาคาร
(Building wire) ให้กบั บริษัทดังกล่าว
ลูกหนีก้ ารค้า
2. การใช้บริการขนส่ง – PDITL
ค่าซือ้
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการใช้บริการขนส่ง
ของบริษัทดังกล่าว เพื่อขนส่งวัตถุดิบหลักในการนามา
ผลิตสินค้า ซึ่ง บริษัทดังกล่าวได้มีการคิดค่าขนส่งและ
แรงงาน รวมถึงมีการออกคค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
น าเข้ า สิ น ค้า แล้ว จึ ง มาเบิ ก จ่ า ยกั บ PDITL ต่ อ มา
ตัว อย่ า งค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม
ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากร ค่าขนส่งทางเรือ
ค่าธรรมเนียมการท่าเรือ เป็ นต้น
เจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ค่าขนส่ง
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการใช้บริการขนส่ง
แรงงาน และค่าเช่าโฟล์คลิฟท์จาก MM เพื่อขนส่งสินค้า
ให้แก่ลกู ค้า

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
8.81

0.01

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

รายการดังกล่า วเป็ น การขายสิน ค้า ซึ่งเป็ น ธุ รกิ จ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมูลค่ารายการ
ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาด้วยวิธีตน้ ทุน ไม่มีนยั สาคัญ
บวกด้ว ยอั ต ราก าไรที่ เ หมาะสมและเงื่ อ นไข
ทางการค้าทั่วไป

7.50

0.25

40.15

135.76

รายการดังกล่าวเป็ นไปตามธุรกิจปกติของ PDITL รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ น
รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่า
ในส่วนของค่าขนส่ง แรงงาน และค่าเช่าอุปกรณ์ มี กับบุคคลภายนอก โดย MM เป็ นผูใ้ ห้บริการขนส่ง
การคิ ด ค่า บริการในอัต ราที่ เที ยบเคี ยงได้กับ การ รายใหญ่ ซึง่ PDITL มีการเปรียบเทียบและประเมิน
ให้บริการลูกค้ารายอื่นของ MM
อัตราค่าบริการและคุณภาพเทียบกับผูใ้ ห้บ ริการ
รายอื่นอย่างสม่าเสมอ
ส าหรับ ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการนาเข้าสินค้า
MM จะคิดตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง

8.81

18.62

107.21

88.60
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

2. การใช้บริการขนส่ง – ADS
ค่าบริการ
รายการดังกล่าวเกิดจาก ADS เช่ารถ MM เนื่องจากมี
เหตุการณ์ฉกุ เฉิน
เจ้าหนีก้ ารค้า

1.29

4.48

การบริ ก ารดั ง กล่ า วเป็ นงานใช้ ง านชั่ ว คราว รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ น
เนื่องจากรถยนต์ที่รบั ส่งพนักงานไม่เพียงพอ
รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่า
กับ บุค คลภายนอก และมี ก ารเปรีย บเที ย บและ

0.33

1.53

ประเมิ น อัต ราค่ า บริ ก ารและคุณ ภาพเที ย บกับ
ผูใ้ ห้บริการรายอื่นอย่างสม่าเสมอ

-

1.25

2. การใช้บริการขนส่ง – TCI
ค่าบริการ
รายการดังกล่าวเกิดจาก TCI มีการใช้บริการขนส่งของ
บริษัทดังกล่าว เพื่อขนส่งวัตถุดิบหลักในการนามาผลิต
สิ น ค้า ซึ่ ง บริ ษั ท ดัง กล่ า วได้มี ก ารคิ ด ค่ า ขนส่ง และ

รายการดังกล่าวเป็ นไปตามธุรกิจปกติของ TCI

แรงงาน รวมถึงมีการออกคค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
นาเข้าสินค้าแล้วจึงมาเบิกจ่ายกับ TCI ต่อมา
เจ้าหนีก้ ารค้า
3. การให้เช่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้า – PDITL
รายได้อืน่
รายการดังกล่า วเกิ ด จาก PDITL ให้ MM เช่า พืน้ ที่ ณ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จานวนพืน้ ที่เช่าทัง้ หมด 540
ตร.ม. เพื่อเป็ นคลังสาหรับเก็บสินค้าของ MM
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ น
รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่า
กับบุคคลภายนอก โดย MM เป็ นผูใ้ ห้บริการขนส่ง
รายใหญ่ ซึ่งมีการเปรียบเทียบและประเมินอัตรา
ค่าบริการและคุณภาพเทียบกับผูใ้ ห้บริการรายอื่น
อย่างสม่าเสมอ

-

0.36

1.20

1.20

2.09

0.3

บริษั ท เอ็ม เอ็ม ลอจิส ติ ค ส์ จากัด เช่า พืน้ ที่ จาก
PDITL กาหนดค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท คิด
เป็ นอัตราค่าเช่าประมาณ 185 บาทต่อตร.ม. โดย
มีวิธีการกาหนดค่าเช่าอ้างอิงราคาค่าเช่าพืน้ ที่ใน
บริเวณใกล้เคียง

การให้เช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวเป็ นอัตราที่เหมาะสม และ
เป็ นพืน้ ที่ที่สามารถจัดสรรได้ ทัง้ นี ้ ฝ่ ายจัดการควร
เรียกชาระค่าเช่าค้างจ่ายตามระยะเวลาที่กาหนด
ในเครดิตเทอม
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มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ค่า เช่า คงค้า งส าหรับ งวดเดือน กัน ยายน – ธั น วาคม
2563
4. การให้บริการ – ADS
รายได้จากการให้บริการ
บริษัท ได้มีการให้บริการเช่ารถรับส่งส่วนตัว และการ
เช่าพืน้ ที่สาหรับจอดรถขนสินค้า
ลูกหนีก้ ารค้า
4. เงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินกู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด (“MML”) มีเงินให้
กูย้ ืมแก่ ADS โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ รวม
วงเงินกูเ้ ท่ากับ 25 ล้านบาท กาหนดชาระคืนเมื่อ ทวง
ถาม
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ดอกเบีย้ จ่าย
5. เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ - PDITL
ดอกเบีย้ รับ
PDITL มีเงินให้กูย้ ืมแก่ MM โดยการออกตั๋วสัญญาใช้
เงิน 1 ฉบับ รวมวงเงินกูเ้ ท่ากับ 18 ล้านบาท ทัง้ นี ้ MM

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

สาหรับค่าเช่าค้างจ่าย PDITL จะมีการเรียกชาระ
คืน เพื่อให้เป็ นไปตามเครดิตเทอมที่ให้แก่ MM
17.66

23.49

3.14

15.61

-

25.00

-

0.27

-

0.38

0.12

-

รายการดังกล่าวเป็ นการให้เช่าทรัพย์สิน ตามปกติ รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ น
ของธุรกิจ ADS ซึง่ มีอตั ราเทียบเคียงเหมาะสมเมื่อ รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่า
เปรียบเทียบกับรายอื่น
กับ บุค คลภายนอก และมี ก ารเปรีย บเที ย บและ
ประเมิ น อัต ราค่ า บริ ก ารและคุณ ภาพเที ย บกับ
ผูใ้ ห้บริการรายอื่นอย่างสม่าเสมอ
รายการดังกล่าวเป็ นการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ

เป็ นการรับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือ ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ต่อ PDITL โดยมีอตั ราดอกเบีย้ สูงกว่าที่

เงินทุนหมุนเวียน โดยมีการกาหนดอัตราดอกเบีย้ PDITL กูย้ ืมจากสถาบันการเงิน ทัง้ นี ้ การกูย้ ืมเงิน
เท่ากับ ร้อยละ 5.25 ต่อปี อ้างอิงจากต้นทุนการ ดั ง กล่ า ว PDITL ไม่ ไ ด้มี ก ารให้ห ลั ก ประกั น ต่ อ
กูย้ ืมของผูใ้ ห้กู้ ณ วันที่ให้กยู้ ืม บวกอัตราดอกเบีย้ ผูใ้ ห้กู้
ส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 1.00 ต่อปี

รายการดังกล่า วเป็ น การให้ค วามช่ว ยเหลือทาง เป็ น การให้การสนับสนุน บริษัท ในเครือ ซึ่งมีการ
การเงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวแก่ MM กาหนดอัตราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับต้นทุนทางการ
โดยกาหนดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับร้อยละ 5.25 ต่อปี เงิน ของ PDITL ที่ กู้ยืมจากสถาบันการเงิน แม้ว่า
โดยใช้อัตราดอกเบีย้ ใกล้เคี ยงกับที่ PDITL เคยกู้ PDITL จะได้รบั ชาระคืนเงินให้กูด้ ังกล่าวแล้ว แต่
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ได้มีการชาระเงินคืนแก่ MM แล้ว โดย ณ 31 มี.ค. 62
ไม่มียอดคงเหลือของเงินให้กยู้ ืมดังกล่าว

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

จาก MM และใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงินของ โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรือนิติ
PDITL ทัง้ นี ้ ปั จจุบัน PDITL ได้รบั ชาระคืนเงินให้ บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน TAH2 และบริษัทย่อยจะต้อง
กูย้ ืมดังกล่าวทัง้ จานวนแล้ว
เป็ น ไปตามเกณฑ์ก ารท ารายการเกี่ ย วโยงของ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งฝ่ ายจัดการต้องคานึงถึงการ
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ดงั กล่าวก่อนการเข้าทารายการ
ในอนาคต

6. เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ – PDTL Trading
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ (“PDTL Trading”) มีเงินให้
กูย้ ืมแก่ MM โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ รวม
วงเงินกูเ้ ท่ากับ 30 ล้านบาท กาหนดชาระคืนเมื่อ ทวง

30.00

30.00

ถาม
ดอกเบีย้ รับ

0.04

0.41

ดอกเบีย้ ค้างรับ

0.04

0.46

-

131.88

7. เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ – TCI
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอร์เนชันนอล จากัด (“TCI”) มี
เงิ น ให้กู้ยื ม แก่ MM โดยการออกตั๋ว สัญ ญาใช้เ งิ น 1

รายการดังกล่า วเป็ น การให้ค วามช่ว ยเหลือทาง
การเงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวแก่ MM
โดยกาหนดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับร้อยละ 1.65 ต่อปี
อ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินของ PDTL Trading
ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร เนื่องจาก
PDTL Trading ไม่มีเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน

เป็ น การให้การสนับสนุน บริษัท ในเครือ ซึ่งมีการ
กาหนดอัตราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับต้นทุนทางการ
เงินของ PDTL Trading ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบีย้ เงิน
ฝากธนาคาร ทั้ง นี ้ การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ทาง
การเงิ น แก่ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
TAH2 และบริษัทย่อยจะต้องเป็ นไปตามเกณฑ์การ
ทารายการเกี่ยวโยงของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งฝ่ าย
จัดการต้องคานึงถึงการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ดงั กล่าว
ก่อนการเข้าทารายการในอนาคต

รายการดังกล่า วเป็ น การให้ค วามช่ว ยเหลือทาง เป็ น การให้การสนับสนุน บริษัท ในเครือ ซึ่งมีการ
การเงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวแก่ MM กาหนดอัตราดอกเบี ย้ ใกล้เคียงกับต้นทุนทางการ
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ฉบับ รวมวงเงิ น กู้เ ท่า กับ 131.88 ล้า นบาท ก าหนด
ชาระคืนเมื่อ ทวงถาม
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

-

4.42

-

12.48

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
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โดยกาหนดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับร้อยละ 5.25 ต่อปี เงินของTCI ที่กยู้ ืมจากสถาบันการเงิน โดยการให้
โดยใช้อัตราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับที่ TCI กูย้ ืมจาก ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลหรือนิติบุคคล
สถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกัน TCI และบริษัทย่อยจะต้องเป็ น ไป
ตามเกณฑ์ก ารท ารายการเกี่ ย วโยงของตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งฝ่ ายจัดการต้องคานึงถึงการปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์ดัง กล่ า วก่ อ นการเข้า ท ารายการใน
อนาคต

12.2.3 บริษัท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอร์เวิรด์ ดิง้ จากัด (“MMF”)
ลักษณะรายการ
1. การใช้บริการขนส่ง
ค่าซือ้
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการใช้บริการขนส่ง
ของบริษัทดังกล่าว เพื่อขนส่งวัตถุดบิ หลักในการนามา
ผลิตสินค้า ซึง่ บริษัทดังกล่าวได้มีการคิดค่าขนส่งและ
แรงงาน รวมถึงมีการออกคค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการ
นาเข้าสินค้าแล้วจึงมาเบิกจ่ายกับ PDITL ต่อมา
ตัวอย่างค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากร ค่าขนส่งทางเรือ
ค่าธรรมเนียมการท่าเรือ เป็ นต้น

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
-

23.93

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
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รายการดังกล่าวเป็ นไปตามธุรกิจปกติของ PDITL รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ น
รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่า
ในส่วนของค่าขนส่ง แรงงาน และค่าเช่าอุปกรณ์ มี กั บ บุ ค คลภายนอก โดย MMF เป็ นผู้ใ ห้บ ริ ก าร
การคิ ด ค่า บริการในอัต ราที่ เที ยบเคี ยงได้กับการ ขนส่งรายใหญ่ ซึ่ง PDITL มีการเปรียบเทียบและ
ให้บริการลูกค้ารายอื่นของ MMF
ประเมิ น อัต ราค่ า บริ ก ารและคุณ ภาพเที ย บกับ
ผูใ้ ห้บริการรายอื่นอย่างสม่าเสมอ
สาหรับค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าสินค้า
MMF จะคิดตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง
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เจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น

ค่าขนส่ง
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการใช้บริการขนส่ง
แรงงาน และค่า เช่า โฟล์ค ลิฟ ท์จ าก MMF เพื่ อ ขนส่ง
สินค้าให้แก่ลกู ค้า
2. เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ – TCI
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอร์เนชันนอล จากัด (“TCI”) มี
เงินให้กู้ยืมแก่ MMF โดยการออกตั๋ว สัญ ญาใช้เงิน 6
ฉบับ รวมวงเงินกูเ้ ท่ากับ 24.74 ล้านบาท กาหนดชาระ
คืนเมื่อ ทวงถาม
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
1.17

3.10

23.75

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
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รายการดังกล่าวเป็ นไปตามธุรกิจปกติของ PDITL รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ น
โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงได้กับ รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่า
การให้บริการลูกค้ารายอื่นของ MMF
กับบุคคลภายนอก ซึ่ง PDITL มีการเปรียบเที ยบ
และประเมินอัตราค่าบริการและคุณภาพเทียบกับ
ผูใ้ ห้บริการรายอื่นอย่างสม่าเสมอ

-

24.74

-

1.21

-

2.49

รายการดังกล่า วเป็ น การให้ค วามช่ว ยเหลือทาง
การเงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวแก่ MMF
โดยกาหนดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี
โดยใช้อัตราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับที่ TCI กูย้ ืมจาก
สถาบันการเงิน

เป็ น การให้การสนับ สนุนบริษัท ในเครือ ซึ่งมีการ
กาหนดอัตราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับต้นทุนทางการ
เงินของ TCI ที่กยู้ ืมจากสถาบันการเงิน โดยการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลหรือนิติบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน TCI และบริษัทย่อยจะต้อ งเป็ น ไป
ตามเกณฑ์ก ารท ารายการเกี่ ย วโยงของตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งฝ่ ายจัดการต้องคานึงถึงการปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์ดัง กล่ า วก่ อ นการเข้า ท ารายการใน
อนาคต
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12.2.4 บริษัท เอ็มเอ็ม แคริเออร์ จากัด (“MMC”)
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

1. การให้บริการ
การให้บริการ
รายการดังกล่าวเกิดจาก MMC มีการใช้บริการซ่อมรถ

0.86

0.83

ลูกหนีก้ ารค้า

0.19

0.12

1.81

1.34

รายการดังกล่าวเป็ น ไปตามธุ รกิ จปกติข อง ADS รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ น
โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงได้กับ รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่า
การให้บริการลูกค้ารายอื่น
กับบุคคลภายนอก ซึง่ ADS มีการเปรียบเทียบและ

0.08

0.29

ประเมิ น อัต ราค่ า บริ ก ารและคุณ ภาพเที ย บกับ
ผูใ้ ห้บริการรายอื่นอย่างสม่าเสมอ

รายการดังกล่าวเป็ น ไปตามธุ รกิ จปกติข อง ADS รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ น
โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงได้กับ รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่า
การให้บริการเจ้าหนีร้ ายอื่นของ MMC
กับ บุค คลภายนอก ซึ่ง MMC มีการเปรียบเที ยบ
และประเมินอัตราค่าบริการและคุณภาพเทียบกับ
ผูใ้ ห้บริการรายอื่นอย่างสม่าเสมอ

2. การใช้บริการขนส่ง
ค่าขนส่ง
รายการดังกล่า วเกิ ด จาก ADS มีการใช้บ ริการขนส่ง
จาก MMC เพื่อขนส่งสินค้าให้แก่ลกู ค้าในต่างประเทศ
เจ้าหนีก้ ารค้า

12.2.5 บริษัท เอ็มเอ็ม แคทเทอริ่ง จากัด (“MMCA”)
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

1. การให้บริการ
รายได้จากการให้บริการ

0.06

0.13

รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ น
รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่า
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

รายการดังกล่าวเกิดจาก MMCA มีการให้บริการซ่อม
ตูท้ าความเย็น
ลูกหนีก้ ารค้า

-

0.01

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

รายการดังกล่าวเป็ น ไปตามธุ รกิ จปกติข อง ADS กับบุคคลภายนอก ซึ่ง MMCA มีการเปรียบเทียบ
โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงได้กับ และประเมินอัตราค่าบริการและคุณภาพเทียบกับ
การให้บริการเจ้าหนีร้ ายอื่นของ MMCA
ผูใ้ ห้บริการรายอื่นอย่างสม่าเสมอ

12.2.6 บริษัท คอนเนคชั่น เลทด์ เซอร์วิส จากัด (“CLS”)
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

1. รายได้จากการให้บริการ – ADS
รายได้จากการบริการ
รายการดังกล่า วเกิ ด จากการซ่อมแซมอุป กรณ์ให้กับ
CLS
ลูกหนีก้ ารค้า
2. การซือ้ ล้อเหล็ก

0.58

0.77

1.25

0.73

เงินลงทุนในทรัพย์สิน
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีซือ้ ล้อเหล็กสาหรับ
เก็บสายไฟที่ผลิตเสร็จแล้วจากบริษัทดังกล่าว
เจ้าหนีก้ ารค้า

-

0.01

รายการดังกล่าวเป็ นรายการลงทุนในทรัพย์สิน ซึ่ง เป็ นรายการที่มีความเหมาะสม ซึ่งฝ่ ายจัดการได้มี
มีความจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจของ PDITL ทัง้ นี ้ การศึกษาและดาเนินการเพื่อประโยชน์ของ PDITL
โครงการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว มีการพิจารณา

-

-

และวางแผนร่วมกับ CLS อันเป็ นส่วนหนึ่งของการ อย่างไรก็ตาม หากมีการขายเหล็กให้แก่ CLS อีก
ลดต้น ทุ น การด าเนิ น การของ PDITL ซึ่ ง ท าให้ ฝ่ ายจัดการควรพิจารณาเปรียบเทียบผลประโยชน์
ต้นทุนของ PDITL ในการจัดหาทรัพย์สินดังกล่าว

รายการดังกล่า วเป็ น การให้ดาเนิน การตามปกติ รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ น
ของธุรกิจ ADS ซึง่ ได้มีการเปรียบเทียบราคาแล้ว รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่า
กับบุคคลภายนอก
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ การซือ้ จากผูผ้ ลิต และ กับค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PDITL มาก
จาหน่ายล้อเหล็กรายอื่น
ทีส่ ดุ
3. การเช่าพืน้ ที่ – ADS
การเช่าพืน้ ที่
รายการเช่าพืน้ ที่สาหรับพนักงานออฟฟิ ศ และเพื่อการ
ใช้สาหรับดาเนินการของธุรกิจ
เจ้าหนีก้ ารค้า

4. การหักภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย
การหักภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย
PDITL มีการหักภาษี จาก CLS เกินบางส่วน จึงมีการ
หักเพื่อจ่ายคืนแก่ CLS

2.23

2.79

0.23

0.07

0.31

-

รายการดังกล่า วเป็ น การให้บ ริการของ CLS ใน เป็ นรายการที่มีความเหมาะสม ซึ่งฝ่ ายจัดการได้มี
พื น้ ที่ สิ ง หนคร จัง หวัด สงขลา ราคาดัง กล่า วได้ การศึกษาและดาเนินการเพื่อประโยชน์ของ ADS
เปรียบเทียบกับพืน้ ที่ดา้ นข้างแล้ว

รายการดังกล่าวเป็ นรายการซึง่ เกิดขึน้ ตามปกติ

เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ของธุรกิจ

12.2.7 บริษัท อินดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น แอนด์เมนแทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จากัด (มหาชน) (“ICS”)
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

1. การขายสินค้า
รายได้จากการขาย
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายสายไฟฟ้า
ให้กับบริษัทดังกล่าว เพื่อใช้ในการติดตัง้ แผงโซล่าร์บน

1.92

4.61

รายการดังกล่า วเป็ น การขายสิน ค้าซึ่งเป็ น ธุ รกิจ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาด้วยวิธีตน้ ทุน
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ลักษณะรายการ
หลั ง คา ( Solar rooftop) ซึ่ ง PDITL ซื ้ อ จากบริ ษั ท
ดังกล่าว
ลูกหนีก้ ารค้า

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

บวกด้ว ยอั ต ราก าไรที่ เ หมาะสมและเงื่ อ นไข
ทางการค้าทั่วไป
1.42

6.35

37.00

53.99

2. เงินลงทุนในทรัพย์สิน
เงินลงทุนในทรัพย์สิน
รายการดังกล่า วเกิ ด จาก PDITL มีการซือ้ แผงโซล่า ร์
จากบริษัทดังกล่าว สาหรับทา Solar rooftop ที่โรงงาน
ของ PDITL และมีการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มเติม
ณ โรงงานระยอง โดยมีวตั ถุประสงค์ในการขยายกาลัง
การผลิตสายไฟฟ้าที่โรงงานระยองเพิ่มมากขึน้
เจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รายการที่บ ริษั ท ดังกล่า วค้า งชาระค่า ธรรมเนี ยมการ
กูย้ ืมเงิน (Front end fee)

0.41

1.00

1.56

1.00

รายการดังกล่าวเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อใช้
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ PDITL ทั้ง นี ้ โครงการ
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว เป็ นส่วนหนึ่งของการ
ลดต้น ทุ น การด าเนิ น การของ PDITL ซึ่ ง ท าให้
ต้นทุนของ PDITL ในการผลิตและการดาเนินงาน
ลดลง โดยราคาซื ้ อ แผงโซล่ า ร์ เ ป็ นรา ค า ที่
เทียบเคียงได้กบั ผูจ้ าหน่ายรายอื่น

เป็ นรายการที่มีความเหมาะสม ซึ่งฝ่ ายจัดการได้มี
การศึกษาและดาเนินการเพื่อประโยชน์ของ PDITL
ทัง้ นี ้ ฝ่ ายจัดการควรเรียกชาระค่าธรรมเนียมการ
กูย้ ืมที่คงค้างโดยเร็ว

ค่า Front end fee เป็ นค่าธรรมเนียมการกูย้ ืมเงินที่
PDITL กูย้ ืมจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในแผง
โ ซ ล่ า ร์ ดั ง ก ล่ า ว ซึ่ ง ICS ต ก ล ง รั บ ภ า ร ะ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางส่วน จานวน 1.00 ล้าน
บาท โดย PDITL จะเร่ ง ด าเนิ น การเรี ย กช าระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
PDITL มี ก ารว่ า จ้ า ง ICS เพื่ อ ก่ อ สร้า งอาคาร
โรงงานเพิ่มเติม โดยเป็ นการขยายกาลังการผลิต
สายไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ การเติ บ โตของ
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

ยอดขาย ทัง้ นี ้ ฝ่ ายจัดซือ้ ได้มีการเปรียบเทียบค่า
ก่อสร้างโดยการให้บริษัทก่อสร้าง 5 รายเสนอราคา
ซึง่ ICS มีการเสนอราคาถูกที่สดุ และเป็ นประโยชน์
ต่อ PDITL
3. การให้เช่าพืน้ ทีส่ านักงาน
รายได้อืน่
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL ให้บริษัทดังกล่าวเช่า
พืน้ ที่เพื่อเป็ นอาคารโรงงาน และอาคารสานักงาน ณ อ.
นิคมพัฒนา จ.ระยอง ซึง่ เป็ นบริเวณโรงงานของ PDTIL
รวมพืน้ ที่เช่าทัง้ หมด 16,029 ตร.ม. โดยแบ่งเป็ นที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3,009 ตร.ม. และที่ดินเปล่า 13,020
ตร.ม.
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รายการที่บริษัทดังกล่าวค้างชาระค่า เช่า พืน้ ที่แ ละค่า
สาธารณูปโภคซึง่ เกิดจากการเช่าพืน้ ที่สานักงาน
4. เงินให้กู้ยืมระยะยาว - PDITL
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
PDITL มี ก ารให้เ งิ น กู้ยื ม ระยะยาวแก่บ ริษั ท ดังกล่า ว
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ วงเงิน 25.00 ล้าน

2.65

2.64

1.73

3.96

-

-

รา ยกา รดั ง กล่ า วเป็ น กา รให้ เ ช่ า สิ น ทรั พ ย์
กาหนดค่าเช่า 220,000 บาทต่อเดือน อ้างอิงจาก
ต้น ทุน ค่า ก่อสร้า งอาคาร โดยพืน้ ที่ ดังกล่า วเป็ น
พืน้ ที่ส่วนที่ PDITL ไม่ได้ใช้ประกอบธุรกิจหรือเก็บ
สินค้าคงเหลือ

เป็ นรายการที่เหมาะสม ซึ่งฝ่ ายจัดการได้จัด สรร
พืน้ ที่ส่วนที่เหลือใช้และสามารถสร้างประโยชต์ตอ่
PDITL ได้ ทัง้ นี ้ ฝ่ ายจัดการควรพิจารณาอัตราค่า
เช่าให้เป็ นไปตามราคาตลาด

รายการดังกล่า วเป็ น การให้ค วามช่ว ยเหลือทาง เป็ น การให้การสนับ สนุนบริษัท ในเครือ ซึ่งมีการ
การเงิน เพื่อใช้เป็ นเงิน ทุน ในการขยายธุ รกิจและ ก าหนดอั ต ราดอกเบี ้ย ที่ ส ะท้อ นถึ ง ต้น ทุ น ทาง
เงินทุนหมุนเวียน โดยมีการกาหนดอัตราดอกเบีย้ การเงินของ PDITL แม้วา่ PDITL จะได้รบั ชาระคืน

กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
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ลักษณะรายการ
ดอกเบีย้ รับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
0.26
-

ดอกเบีย้ ค้างรับ

-

-

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
TCI มีการให้เงินกูย้ ืมระยะยาวแก่บริษัทดังกล่าว โดย
การออกตั๋ว สัญ ญาใช้เ งิน 2 ฉบับ วงเงิน 22.30 ล้า น
กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
ดอกเบีย้ รับ

-

22.30

-

0.16

ดอกเบีย้ ค้างรับ

-

0.26

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

เท่ากับ MLR – 1.00% ต่อปี อ้างอิงจากต้นทุนการ เงินให้กดู้ งั กล่าวแล้ว แต่การให้ความช่วยเหลือทาง
กู้ ยื ม ของ PDITL ณ วั น ที่ ใ ห้ กู้ ยื ม บวกอั ต รา การเงิ น แก่ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น
ดอกเบีย้ ส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 1.00 ต่อปี
TAH2 และบริษั ท ย่อ ยจะต้อ งเป็ น ไปตามเกณฑ์
การทารายการเกี่ยวโยงของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
ทัง้ นี ้ PDITL ได้รบั ชาระคืนเงินให้กยู้ ืมและดอกเบีย้ ฝ่ ายจัด การต้อ งค านึ ง ถึ ง การปฏิ บัติ ต ามเกณฑ์
ค้างรับทัง้ หมดแล้วในช่วงเดือน มี.ค. 62
ดังกล่าวก่อนการเข้าทารายการในอนาคต

5. เงินให้กู้ยืมระยะยาว - TCI
รายการดังกล่า วเป็ น การให้ค วามช่ว ยเหลือทาง
การเงิน เพื่อใช้เป็ นเงิน ทุน ในการขยายธุ รกิจและ
เงินทุนหมุนเวียน โดยมีการกาหนดอัตราดอกเบีย้
เท่ากับ 5.00-6.10% ต่อปี อ้างอิงจากต้นทุนการ
กูย้ ืมของ TCI ณ วันที่ให้กยู้ ืม

เป็ น การให้การสนับ สนุนบริษัท ในเครือ ซึ่งมีการ
กาหนดอัตราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับต้นทุนทางการ
เงินของ TCI ที่กยู้ ืมจากสถาบันการเงิน โดยการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลหรือนิติบคุ คล
ที่เกี่ยวข้องกัน TCI และบริษัทย่อยจะต้องเป็ นไป
ตามเกณฑ์ก ารท ารายการเกี่ ย วโยงของตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งฝ่ ายจัดการต้องคานึงถึงการปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์ดัง กล่า วก่ อ นการเข้า ท ารายการใน
อนาคต

12.2.8 บริษัท ที.ซี.เค อินเตอร์พลาส จากัด (“TCKI”)
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

1. การขายสินค้า - PDITL
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ลักษณะรายการ
รายได้จากการขาย
รายการดัง กล่า วเกิ ด จาก PDITL มี ก ารขายสายไฟ,
Black PVC Tape ให้แก่บริษัทดังกล่าว
รายได้อื่น
รายการดัง กล่า วเกิ ด จาก PDITL มี ก ารขายสายไฟ,
Black PVC Tape ให้แก่บริษัทดังกล่าว
ลูกหนีก้ ารค้า

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
0.06
0.07

1. การขายสินค้า - TCI
รายได้จากการขาย
รายการดังกล่าวเกิดจาก TCI มีการขายสายไฟ, Black
PVC Tape ให้แก่บริษัทดังกล่าว

-

0.02

0.02

-

-

0.05

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

รายการดังกล่าวเป็ นการขายสินค้าซึง่ เป็ นธุรกิจ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมูลค่ารายการ
ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาด้วยวิธีตน้ ทุน ไม่มีนยั สาคัญ
บวกด้วยอัตรากาไรที่เหมาะสมและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

รายการดังกล่าวเป็ นการขายสินค้าซึง่ เป็ นธุรกิจ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมูลค่ารายการ
ปกติของ TCI โดยมีการคิดราคาด้วยวิธีตน้ ทุนบวก ไม่มีนยั สาคัญ
ด้วยอัตรากาไรที่เหมาะสมและเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไป

2. ค่าซือ้
ค่าซือ้ สินค้า
PDITL มีการสั่งซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก

-

0.05

รายการดังกล่าว PDITL ได้มีการเปรียบเทียบราคา เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมูลค่ารายการ
และเป็ นไปอย่างเหมาะสม
ไม่มีนยั สาคัญ

12.2.9 บริษัท ซุปเปอร์แพค พลาสติก จากัด (“SPP”)
ลักษณะรายการ
1. การขายสินค้า
รายได้จากการขาย

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
0.02

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

0.02
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

รายการดัง กล่า วเกิ ด จาก PDITL มี ก ารขายสายไฟ,
Black PVC Tape ให้แก่บริษัทดังกล่าว
รายได้อื่น
รายการดัง กล่า วเกิ ด จาก PDITL มี ก ารขายสายไฟ,
Black PVC Tape ให้แก่บริษัทดังกล่าว
ลูกหนีก้ ารค้า

-

0.01

0.01

0.03

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

รายการดังกล่าวเป็ นการขายสินค้าซึง่ เป็ นธุรกิจ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมูลค่ารายการ
ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาด้วยวิธีตน้ ทุน ไม่มีนยั สาคัญ
บวกด้วยอัตรากาไรที่เหมาะสมและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

12.2.10 บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จากัด (“PRO”)
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

รายการดังกล่าวเป็ นการขายสินค้าซึง่ เป็ นธุรกิจ
ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาด้วยวิธีตน้ ทุน
บวกด้วยอัตรากาไรที่เหมาะสมและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมูลค่ารายการ
ไม่มีนัยสาคัญ สาหรับลูกหนีค้ งค้าง ฝ่ ายจัดการ
ควรด าเนิ นการเรียกชาระคื นตามเครดิต เทอมที่
ให้แก่ PRO

1. การขายสินค้า - PDITL
รายได้จากการขาย
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายตลับสายไฟ
ให้แก่บริษัทดังกล่าว
รายได้อื่น
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายตลับสายไฟ
ให้แก่บริษัทดังกล่าว
ลูกหนีก้ ารค้า

-

0.13

-

0.02

0.09

0.02

การขายสินค้า - TCI
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ลักษณะรายการ
รายได้จากการขาย
รายการดังกล่า วเกิ ด จาก TCI มีการขายตลับ สายไฟ
ให้แก่บริษัทดังกล่าว

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
0.02

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

รายการดังกล่าวเป็ นการขายสินค้าซึง่ เป็ นธุรกิจ
ปกติของ TCI โดยมีการคิดราคาด้วยวิธีตน้ ทุนบวก
ด้วยอัตรากาไรที่เหมาะสมและเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไป

เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมูลค่ารายการ
ไม่มีนยั สาคัญ สาหรับลูกหนีค้ งค้าง ฝ่ ายจัดการ
ควรดาเนินการเรียกชาระคืนตามเครดิตเทอมที่
ให้แก่ PRO

สัญญาดังกล่าวจะมีการทบทวนทุกปี

เป็ นไปตามความเหมาะสมด้านการให้บริหารการ
จัดการธุรกิจ

2. ค่าบริการ
รายได้ค่าบริหารจัดการ
เป็ นรายการที่ทาง PDITL ให้บริการด้านการบริหาร ซึ่ง
สัญญาจัดทามีระยะเวลา 1 ปี
ลูกหนีอ้ ื่น
3. ค่าซือ้

1.50

-

1.62

-

ค่าซือ้ สินค้า
PDITL มีการสั่งซือ้ พาเลท เพื่อใช้ในการวางสินค้า

0.13

0.19

-

0.11

-

3.00

เจ้าหนีก้ ารค้า
4. เงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินกู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(“STARK”) มีเงินกูย้ ืมจาก PRO โดยการออกตั๋ว
สัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ รวมวงเงินกูเ้ ท่ากับ 3 ล้านบาท
กาหนดชาระคืนเมื่อ ทวงถาม
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ดอกเบีย้ จ่าย

-

0.06

-

0.06

รายการดังกล่าว PDITL ได้มีการเปรียบเทียบราคา เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมูลค่ารายการ
และเป็ นไปอย่างเหมาะสม
ไม่มีนยั สาคัญ

รายการดังกล่าวเป็ นการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ
เงินทุนหมุนเวียน โดยมีการกาหนดอัตราดอกเบีย้
เท่ากับ ร้อยละ 4.72 ต่อปี อ้างอิงจากต้นทุนการ

เป็ นการรับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือ ซึง่
เป็ นประโยชน์ตอ่ STARK โดยมีอตั ราดอกเบีย้ สูง
กว่าที่ STARK กูย้ ืมจากสถาบันการเงิน ทัง้ นี ้ การ
กูย้ ืมเงินดังกล่าว STARK ไม่ได้มีการให้

กูย้ ืมของผูใ้ ห้กู้ ณ วันที่ให้กยู้ ืม

หลักประกันต่อผูใ้ ห้กู้
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12.2.11 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“TOA”)
ลักษณะรายการ
1. การเช่าพืน้ ทีแ่ ละรับบริการด้านระบบเครือข่าย
ค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ ทีแ่ ละค่าบริการ
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการเช่าพืน้ ที่จดั เก็บ
ระบบ Server รวมถึงรับบริการด้านระบบ / เครือข่าย
Data center และการรับคาปรึกษาด้านเทคนิคต่างๆ ที่
เกี่ยวกับระบบ จากบริษัทดังกล่าว
เจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
2. การซือ้ สีทาภายนอกอาคาร
ค่าซือ้
PDITL มีการซือ้ สีทาภายนอกอาคารจาก TOA

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
0.48

0.48

0.06

0.06

0.57

2.67

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ น
โดยเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจของ PDITL ซึ่งการ รายการที่มรี าคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่า
เช่าพืน้ ที่และการรับบริการดังกล่าว มีการคิดราคา กับบุคคลภายนอก
เท่ากับ 40,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงได้กับ
อัตราค่าบริการตามราคาตลาดทั่วไป

รายการดังกล่าวเป็ นการขายสินค้าซึง่ เป็ นธุรกิจ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมูลค่ารายการ
ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาด้วยวิธีตน้ ทุน ไม่มีนยั สาคัญ
บวกด้วยอัตรากาไรที่เหมาะสมและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

12.2.12 เอ็ม เอ็ม เอเชีย ลิมิเต็ด (“MMA”)
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

1. ค่าใช้จ่ายบริการด้านทรัพยากรบุคคล – ADS
ค่าบริการ
MMA เป็ นตัวแทนในการติดต่อพนักงานต่างชาติที่เข้า
มาปฏิบตั ิงานกับทาง ADS

24.66

24.66

เป็ นรายการตามธุรกิจปกติ
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ลักษณะรายการ
เจ้าหนีก้ ารค้า

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
61.94
43.14

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

รายการดังกล่าวเป็ นไปตามธุรกิจปกติ โดย MMA
จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก ADS ตามค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ จริง

12.2.13 บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“APDE”)
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

1. การให้บริการ
รายได้จากการให้บริการ
รายการดังกล่าวเป็ นการให้เช่าพืน้ ที่ของ ADS

1.46

1.46

รา ยกา รดั ง กล่ า ว เป็ น กา รให้ เ ช่ า สิ น ทรั พ ย์ เป็ นรายการที่เหมาะสม ซึ่งฝ่ ายจัดการได้จัด สรร
กาหนดค่าเช่า 120,000 บาทต่อเดือน
พืน้ ที่ส่วนที่เหลือใช้และสามารถสร้างประโยชต์ตอ่
ADS ได้ ทัง้ นี ้ ฝ่ ายจัดการควรพิจารณาอัตราค่าเช่า
ให้เป็ นไปตามราคาตลาด

ลูกหนีก้ ารค้า

0.25

0.75

-

0.08

2. การบริการ
ค่าใช้จ่ายการรับบริการ
รายการดัง กล่า วเกิ ด จากการจ้า งงานพิ เ ศษส าหรับ
ลูกค้า

รายการดังกล่าวเป็ นไปตามธุรกิจปกติ โดย APDE เป็ นรายการตามธุรกิจปกติ
ให้บ ริ ก ารจ้า งงานพิ เ ศษตามใบเสนอราคา ซึ่ ง
รายการดังกล่าวได้มีการเปรียบเทียบราคาอย่า ง
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

เหมาะสม ทัง้ นีง้ านดังกล่าวได้จบไป ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

12.2.14 บริษัท ไร้ท ์ ทันเน็ลลิ่ง จากัด (“RIGHT”)
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

1. การขายสายไฟ
รายได้จากการขายสายไฟ
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL ขายสินค้าประเภทสาย
เคเบิล้ ไฟฟ้า (Cable wire) และสายไฟฟ้าสาหรับอาคาร
(Building wire) ให้กบั บริษัทดังกล่าว

1.19

1.04

รายการดังกล่า วเป็ น การขายสิน ค้า ซึ่งเป็ น ธุรกิจ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมูลค่ารายการ
ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาด้วยวิธีตน้ ทุน ไม่มีนยั สาคัญ
บวกด้ว ยอั ต ราก าไรที่ เ หมาะสมและเงื่ อ นไข
ทางการค้าทั่วไป

12.2.15 บริษัท บี เวฟ จากัด (“BWAVE”)
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

1. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืม
เป็ นการกูย้ ืมเงินเพื่อใช้สาหรับค่าก่อสร้างให้กบั ADS

5.69

5.69

เป็ นการกูย้ ืมแบบไม่มีดอกเบีย้ ซึง่ ฝ่ ายบริหารกาลัง เป็ นรายการที่เหมาะสม ซึ่งฝ่ ายจัดการได้จัด สรร
อยูใ่ นช่วงพิจารณาคืนเงินดังกล่าว

พืน้ ที่ส่วนที่เหลือใช้และสามารถสร้างประโยชต์ตอ่
ADS
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12.2.16 นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (“นายวนรัชต์”)
ลักษณะรายการ
1. เงินกู้ยืมระยะสัน้ - PDITL
เงินกู้ยืมระยะสัน้
PDITL มีเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากนายวนรัชต์ โดยการออก

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
-

-

1.65

-

-

10.00

-

0.06

-

24.00

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 3 ฉบับ วงเงินรวม 145.00 ล้านบาท
โดยแบ่งออกเป็ น
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ จานวน 25.00 ล้านบาท
กาหนดชาระคืนเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับ วงเงินรวม 120.00 ล้าน
บาท ก าหนดช าระคื น ใน เดื อนเมษายน –
พฤษภาคม 2562
ดอกเบีย้ จ่าย
1. เงินกู้ยืมระยะสัน้ - ADS
เงินกู้ยืมระยะสัน้
ADS มีเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากนายวนรัชต์ โดยการออก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ วงเงินรวม 10.00 ล้านบาท
ดอกเบีย้ จ่าย

1. เงินกู้ยืมระยะสัน้ - TCI
เงินกู้ยืมระยะสัน้

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

รายการดังกล่าวเกิดจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ซึ่งเป็ น
การรับ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น เพื่ อ ใช้เ ป็ น
เงิน ทุน หมุน เวี ยน กาหนดอัต ราดอกเบีย้ เท่า กับ
ร้อยละ 4.00 ซึ่งอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินของ
ผู้ ใ ห้ กู้ ทั้ ง นี ้ PDITL ได้ ช าระคื น เงิ น กู้ ยื ม และ
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ จานวน
25.00 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 และได้ชาระ
คื น ตั๋ว สัญ ญาใช้เงิน อีก 2 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว ใน
เดือนเมษายน 2562

เป็ นการรับการสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็ น ประโยชน์ต่อ PDITL โดยมีอัต ราดอกเบีย้ ต่า
กว่า ที่ PDITL กู้ยืมจากสถาบัน การเงิน โดย การ
กูย้ ืมเงินดังกล่าว PDITL ไม่ได้มีการให้หลักประกัน
ต่อผูใ้ ห้กู้

รายการดังกล่าวเกิดจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ซึ่งเป็ น
การรับ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น เพื่ อ ใช้เ ป็ น
เงิน ทุน หมุน เวี ยน กาหนดอัต ราดอกเบีย้ เท่า กับ
ร้อยละ 5.60 ซึ่งอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินของ
ผูใ้ ห้กู้

เป็ นการรับการสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็ นประโยชน์ต่อ ADS โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ต่ากว่า
ที่ ADS กูย้ ืมจากสถาบันการเงิน โดย การกูย้ ืมเงิน
ดังกล่าว ADS ไม่ได้มีการให้หลักประกันต่อผูใ้ ห้กู้
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มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิน้ สุด
งวดปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

ลักษณะรายการ
TCI มีเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากนายวนรัชต์ โดยการออกตั๋ว
สัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ วงเงินรวม 24.00 ล้านบาท
ดอกเบีย้ จ่ายค้างจ่าย

-

1.31

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม

รายการดังกล่าวเกิดจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ซึ่งเป็ น
การรับ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น เพื่ อ ใช้เ ป็ น
เงิน ทุน หมุน เวี ยน กาหนดอัต ราดอกเบีย้ เท่า กับ
ร้อยละ 5.60 ซึ่งอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินของ

เป็ นการรับการสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็ นประโยชน์ตอ่ TCI โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ต่ากว่าที่
TCI กู้ยื ม จากสถาบัน การเงิ น โดย การกู้ยื ม เงิ น
ดังกล่าว ADS ไม่ได้มีการให้หลักประกันต่อผูใ้ ห้กู้

ผูใ้ ห้กู้

12.3 การคา้ ประกัน
STARK และบริษัทย่อย มีรายการคา้ ประกันระหว่าง STARK และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ STARK ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ

ผู้ได้รับวงเงินกู้

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน วงเงิน
รวม 300 ล้านบาท

ADS

ผู้คา้ ประกัน
นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
ปั จจุบัน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์
( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) จ า กั ด
(มหาชน) ได้ป ลดภาระค ้า
ประกันดังกล่าวแล้ว

ยอดคงค้าง ณ
31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)
207.37

ยอดคงค้าง ณ
ความจาเป็ นและความ
31 ธันวาคม 2563
สมเหตุสมผล
(ล้านบาท)
138.20
เป็ นการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการดาเนินกิจการของ ADS

ความเห็นของกรรมการ STARK
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม
ADS ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทาง
การเงินจากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่โดยไม่คิ ด
ค่า ธรรมเนียมในการคา้ ประกัน ซึ่ง
เป็ นประโยชน์ตอ่ ADS
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12.4 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ระหว่าง STARK และบริษัทย่อย กับบริษัทหรือบุคคลที่มีอาจมีความขัดแย้งที่สาคัญ คือ
รายได้จากการขายสินค้าและวัตถุดิบ รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่ รายได้ดอกเบีย้ จากเงินให้กูย้ ืม ต้นทุนขายจากการซือ้
วัต ถุดิ บ สาคัญ ต้น ทุน และค่า ใช้จ่ายในการขนส่งวัต ถุดิบ และสิน ค้า และค่า ใช้จ่ายดอกเบี ้ ยจากการกู้ยื ม เป็ น ต้น ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามตารางข้างต้น และให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกัน
เหล่านีม้ ีราคาและเงื่อนไขการทารายการที่ยตุ ิธรรม สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ STARK และบริษัท
ย่อย
12.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต STARK จึงจัด
ให้มีการกาหนดประเภทรายการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ ายให้ชดั เจน เพื่อให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบ
และเปิ ดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทารายการระหว่างกันซึ่งเป็ นรายการที่เป็ น
ปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึน้ มาก่ อน และเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ STARK และ/หรือ เป็ น
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมกาตรวจสอบจะพิจารณาความจาเป็ น ความสมเหตุสมผล
ของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ STARK
ในกรณี ที่มีรายการระหว่างที่เป็ นรายการที่ไม่เป็ นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ ยวข้องกับธุรกิจหลักของ
STARK และอาจเป็ นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ STARK จะดาเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการพิจารณาในเบือ้ งต้นก่อนที่จะมีการอนุมตั ิเพื่อเข้าทารายการ STARK จะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายการ
กาหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียไม่มีสทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่
มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ STARK จะได้ให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระ หรือผูส้ อบบัญชีของ STARK
เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปรายงานต่อคณะกรรมการของ STARK หรือผูถ้ ือหุน้ ตาม
ความเหมาะสม
12.6 แนวโน้มหรือนโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
STARK คาดว่าในอนาคต STARK อาจจะยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านีเ้ ป็ นรายการที่เกิดตามความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อ
STARK ซึง่ แนวโน้มของการทารายการระหว่างกันในอนาคตสามารถสรุปได้ดงั นี ้
1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายสายไฟฟ้า และวัตถุดิบสาคัญ ต้นทุนการซือ้ ส่วนประกอบและ
วัตถุดิบสาคัญในการผลิตและจัดเก็บสายไฟฟ้า รายการเหล่านีเ้ ป็ นไปตามธุรกิจปกติของ STARK และบริษัทย่อย และ
มีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด โดยคาดว่ารายการเหล่านีจ้ ะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
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2. รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า รายการเหล่านี ้
เป็ นไปตามลักษณะสนับสนุนธุรกิจปกติของ STARK และมีราคาและเงื่ อนไขการค้าเป็ นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้า
ตลาด STARK คาดว่ารายการเหล่านีจ้ ะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ การให้เช่าพืน้ ที่ การให้เช่าอาคาร เป็ นต้น โดยคาด
ว่ารายการประเภทนีอ้ าจเกิดขึน้ ในอนาคตตามความจาเป็ น
4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ได้แก่ การซือ้ หรือขายสินทรัพย์ โดยคาดว่ารายการประเภทนีอ้ าจ
เกิดขึน้ ในอนาคตตามความจาเป็ น
5.

รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน


รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: STARK และบริษัทย่อยจะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือกรรมการ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง แต่ในกรณีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) STARK
จะให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยจะพิจารณาอัตราดอกเบีย้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
และคิดอัตราดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมตามความเสีย่ งของผูก้ ู้ ในอัตราที่เหมาะสม



รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิ น: STARK และบริษัทย่อยอาจมีการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือกรรมการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินทุน
ในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของวงเงินกูย้ ืม
และอัตราดอกเบีย้ ที่เหมาะสม
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ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
13

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

13.1

สรุ ปรายการการสอบบัญชีของบริษัท

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 3 ปี ยอ้ นหลัง อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงิน
รายละเอียด ดังนี ้
1. งบการเงิ น ของบริษั ท ที ม เอ โฮลดิ ง้ 2 จ ากัด (“TAH2”) และบริษั ท ย่อ ย ได้แ ก่ บริษั ท เฟ้ลปส์ ดอด์จ
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด , บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด , บริษัท อดิสร สงขลา จากัด , บริษัท เอดีเอส
โลจีสติคส์ จากัด, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์เนชันแนล จากัด, บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด, และบริษัท อดิสรสงขลา
โพรเฟสซันนอล จากัด สาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. งบการเงิ นของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“STARK”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท
เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด , บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด , บริษัท อดิสร สงขลา จากัด, บริษัท
เอดีเอส โลจีสติคส์ จากัด , บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์เ นชันแนล จากัด, บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด , และบริษัท
อดิสรสงขลา โพรเฟสซันนอล จากัด สาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. งบการเงิ นของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“STARK”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท
เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด, บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด , บริษัท อดิสร สงขลา จากัด, บริษัท
เอดีเอส โลจีสติคส์ จากัด, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชันแนล จากัด , บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด , บริษัท อดิสร
สงขลา โพรเฟสซัน นอล จ ากัด , PD CABLE (SG) PTE. LTD. (“PD Cable”), Thinh Phat Cables Joint Stock (“TPC”),
Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company (“DVN”), บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จากัด และ
บริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“TCI”) สาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดยสามารถสรุปได้ดงั นี ้
งบการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิ น รวม งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของ TAH2
และงบการเงิ นของบริษัทย่อย สาหรับปี บัญชี สิน้ สุดวัน ที่
31 ธันวาคม 2561
งบการเงิ น รวม งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของ STARK
และงบการเงิ นของบริษัทย่อย สาหรับปี บัญชี สิน้ สุดวัน ที่
31 ธันวาคม 2562

นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7731
บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

งบการเงิ น รวม งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของ STARK
และงบการเงิ นของบริษัทย่อย สาหรับปี บัญชี สิน้ สุดวัน ที่
31 ธันวาคม 2563

99 /165

รายงานประจาปี 2563

สรุ ปรายงานการสอบบัญชีสาหรับงบการเงินงวดปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงิ นดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จากัด (“TAH2”) และ
บริษัทย่อยของ TAH2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่มีสว่ นได้เสียสาธารณะ
สรุ ปรายงานการสอบบัญชีสาหรับงบการเงินเสมือนสาหรับงวดปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้าพเจ้าเห็นว่าข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รวบรวมตามหลักเกณฑ์
ตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนข้อ 2 เรื่อง เกณฑ์ในการจัดทางบเสมือนและข้อ 3
เรือ่ งสมมติฐานที่สาคัญในการจัดทาข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน ในสาระสาคัญ
สรุ ปรายงานการสอบบัญชีสาหรับงบการเงินงวดปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้า พเจ้าเห็น ว่า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการข้างต้น นี แ้ สดงฐานะการเงิ น ของบริษัท สตาร์ค
คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกั นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สรุ ปรายงานการสอบบัญชีสาหรับงบการเงินงวดปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้า พเจ้าเห็น ว่า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการข้างต้น นี แ้ สดงฐานะการเงิ น ของบริษัท สตาร์ค
คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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13.2

งบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงิน ดังนี ้
1. ข้อ มูลฐานะทางการเงิ น สาหรับปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 อ้า งอิ ง ข้อ มูลจากงบการเงิ น รวมฉบับ
ตรวจสอบของบริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จากัด (“TAH2”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จากัด, บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด , บริษัท อดิสร สงขลา จากัด, บริษัท เอดีเอส โลจีสติคส์ จากัด , บริษัท
อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชันแนล จากัด, บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด, และบริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสซันนอล จากัด
ที่จดั ทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่มีสว่ นได้เสียสาธารณะ
2. ข้อมูลฐานะทางการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อมูลจากงบการเงินการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover) จากการที่บริษัท สยามอิ นเตอร์มลั ติมีเดีย จากัด
(มหาชน) ออกหุน้ เพื่อแลกกับสินทรัพย์และหนีส้ ินของ TAH2 เพื่อให้สามารถเข้าใจฐานะทางการเงินของบริษัท ภายหลัง
การเข้าทารายการในครัง้ นี ้
3. ข้อ มูลฐานะทางการเงิ น สาหรับปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 อ้า งอิ ง ข้อ มูลจากงบการเงิ น รวมฉบับ
ตรวจสอบของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“STARK”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด , บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด , บริษัท อดิสร สงขลา จากัด , บริษัท เอดีเอส
โลจีสติคส์ จากัด, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชันแนล จากัด , บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด , และบริษัท อดิสร
สงขลา โพรเฟสซันนอล จากัด ที่จดั ทาตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4. ข้อ มูลฐานะทางการเงิ น สาหรับปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 อ้า งอิ ง ข้อ มูลจากงบการเงิ น รวมฉบับ
ตรวจสอบของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“STARK”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ
อินเตอร์เนชั่น แนล (ไทยแลนด์) จากัด , บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด , บริษัท อดิสร สงขลา จากัด , บริษัท เอดีเอส
โลจีสติคส์ จากัด, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชันแนล จากัด , บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด , บริษัท อดิสรสงขลา
โพรเฟสซันนอล จากัด, PD CABLE (SG) PTE. LTD. (“PD Cable”), Thinh Phat Cables Joint Stock (“TPC”), Dong Viet
Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company (“DVN”), บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จากัด และ บริษัท ไทย
เคเบิล้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“TCI”) ที่จดั ทาตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 25611
(ปรับปรุ งใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 25621
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 25632
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ต้นทุนการให้บริการรอรับรู ้
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
ลูกหนีส้ ญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปัจจุบนั
เงินฝากสถาบันการเงินหมุนเวียนที่ติดภาระคา้ ประกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

655.11
4,917.54
10.61
1.56
3,358.72
17.10
68.40
9,029.04

4.75
35.68
0.08
0.01
24.37
0.12
0.50
65.52

1,431.14
3,464.59
7.23
30.00
3,671.42
1.92
100.77
8,707.07

11.31
27.38
0.06
0.24
29.01
0.02
0.80
68.81

1,156.03
58.46
6,041.75
7.41
208.92
8,618.00
0.39
143.02
96.94
16,330.92

4.23
0.21
22.12
0.03
0.76
31.55
0.00
0.52
0.35
59.78

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคา้ ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับการซือ้ สินทรัพย์ถาวร

39.06
65.20
1,133.42
23.95

0.28
0.47
8.22
0.17

39.07
64.70
63.37
83.27

0.31
0.51
0.50
0.66

2.09
63.67
43.37
17.38

0.01
0.23
0.16
0.06
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ค่าลิขสิทธิ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี
ส่วนของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ ึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

31 ธันวาคม 25611
(ปรับปรุ งใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ
179.74
1.30
2,384.63
17.30
893.47
6.48
20.27
0.15
11.85
0.09
4,751.58
34.48
13,780.62
100.00

471.30
6,474.82
2,616.86
17.00
299.33
145.00

3.42
46.98
18.99
0.12
2.17
1.05

ณ วันที่
31 ธันวาคม 25621
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ
172.43
1.36
2,603.58
20.57
893.47
7.06
13.66
0.11
14.08
0.11
3,947.62
31.19
12,654.69
100.00

1,706.30
4,787.54
481.27
17.77
-

13.48
37.83
3.80
0.14
-

31 ธันวาคม 25632
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ
237.37
0.87
4,212.54
15.42
273.27
1.00
0.74
0.00
6,049.78
22.15
49.43
0.18
8.15
0.03
27.78
0.10
10,985.57
40.22
27,316.49
100.00

7,107.24
10,247.60
986.84
74.39
28.00
34.00

26.02
37.51
3.61
0.27
0.10
0.12
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เงินกูย้ ืมระยะสัน้ อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวอื่นที่ถงึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี
เจ้าหนีส้ ญ
ั ญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ เพื่อป้องกันความเสีย่ ง
เจ้าหนีส้ ญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสีย่ ง
เจ้าหนีส้ ญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

31 ธันวาคม 25611
(ปรับปรุ งใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ
675.00
4.90
30.00
0.22
2.04
0.01
38.54
0.28
14.27
0.10
48.94
0.36
31.30
0.23
10,864.41
78.84

ณ วันที่
31 ธันวาคม 25621
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ
822.00
6.50
185.00
1.46
53.27
0.42
65.80
0.52
18.56
0.15
8,137.51
64.30

31 ธันวาคม 25632
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ
592.16
2.17
70.00
0.26
191.28
0.70
279.17
1.02
38.49
0.14
19,649.17
71.93

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวอื่น
หนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

475.33
5.70
56.91
185.00
237.93
113.70
24.00
1,098.57
11,962.98

1,588.46
5.70
39.13
160.00
237.12
151.44
21.96
2,203.82
10,341.33

2,999.32
5.70
159.20
305.00
228.97
178.96
26.45
3,903.60
23,552.77

งบแสดงฐานะการเงิน

3.45
0.04
0.41
1.34
1.73
0.83
0.17
7.97
86.81

12.55
0.05
0.31
1.26
1.87
1.20
0.17
17.42
81.72

10.98
0.02
0.58
1.12
0.84
0.66
0.10
14.29
86.22
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ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ
ส่วนเกินทุนอื่น
ส่วนต่าจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนเกินจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อย
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุน้

31 ธันวาคม 25611
(ปรับปรุ งใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 25621
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 25632
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ

403.97
323.21
33.85
(356.06)

2.93
2.35
0.25
(2.58)

14,332.76
14,049.56
(1,711.14)
(10,542.18)

113.26
111.02
(13.52)
(83.31)

15,875.21
11,906.40
(10,542.18)

58.12
43.59
(38.59)

147.08

1.07

(640.28)
147.08

(5.06)
1.16

(640.28)
147.08

(2.34)
0.54

837.22
985.30
832.34
1,817.64

6.08
7.15
6.04
13.19

964.68
2,267.72
45.64
2,313.37

7.62
17.92
0.36
18.28

2,935.11
(97.64)
3,708.50
55.22
3,763.72

10.74
(0.36)
13.58
0.20
13.78
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งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงิน ดังนี ้
1. ข้อ มูลผลการด าเนิ น งานของบริษัท สาหรับ งวดปี บัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 อ้า งอิ ง ข้อ มูลจาก
งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จากัด (“TAH2”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ
อิ น เตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด , บริษั ท พี ดี ที แ อล เทรดดิ ง้ จ ากัด , บริษั ท อดิ สร สงขลา จ ากัด , บริษั ท เอดีเอส
โลจีสติคส์ จากัด, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชันแนล จากัด, บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด, และบริษัท อดิสรสงขลา
โพรเฟสซันนอล จากัด ที่จดั ทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่มีสว่ นได้เสียสาธารณะ
2. ข้อมูลผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดบัญชีสนิ ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ข้อมูลจากงบการเงินการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover) จากการที่บริษัท สยามอินเตอร์
มัลติมีเดีย จากัด (มหาชน) ออกหุน้ เพื่อแลกกับสินทรัพย์และหนีส้ ินของ TAH2 เพื่อให้สามารถเข้าใจฐานะทางการเงินของ
บริษัท ภายหลังการเข้าทารายการในครัง้ นี ้
3. ข้อ มูลผลการด าเนิ น งานของบริษัท สาหรับ งวดปี บัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 อ้า งอิ ง ข้อ มูลจาก
งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“STARK”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท
เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด , บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด , บริษัท อดิสร สงขลา จากัด , บริษัท
เอดีเอส โลจีสติคส์ จากัด, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชันแนล จากัด , บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด , และบริษัท อดิ
สรสงขลา โพรเฟสซันนอล จากัด ที่จดั ทาตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4. ข้อมูลผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับงวดปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงข้อมูลจากงบ
การเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“STARK”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เฟ้ลปส์
ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด , บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด , บริษัท อดิสร สงขลา จากัด , บริษัท เอดีเอส
โลจีสติคส์ จากัด, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชันแนล จากัด , บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด , บริษัท อดิสรสงขลา
โพรเฟสซันนอล จากัด, PD CABLE (SG) PTE. LTD. (“PD Cable”), Thinh Phat Cables Joint Stock (“TPC”), Dong Viet
Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company (“DVN”), บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จากัด และ บริษัท ไทย
เคเบิล้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“TCI”) ที่จดั ทาตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้คา่ เช่า
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนการให้เช่า
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์
ค่าใช้จา่ ยการซือ้ สถานะของบริษัทจดทะเบียน

31 ธันวาคม 25611
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ

สาหรับงวดปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 25621
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 25632
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ

10,420.00
1,382.66
51.81
72.11
9.77
11,936.36

87.30
11.58
0.43
0.60
0.08
100.00

10,149.58
1,330.57
48.70
151.97
10.19
11,691.01

86.82
11.38
0.42
1.30
0.09
100.00

15,070.71
1,744.51
42.82
645.33
40.61
17,543.98

85.90
9.94
0.24
3.68
0.23
100.00

(9,142.20)
(1,190.54)
(32.40)
(224.98)
(291.42)
-

(76.59)
(9.97)
(0.27)
(1.88)
(2.44)
-

(8,905.14)
(1,163.12)
(34.40)
(258.80)
(348.64)
(162.45)

(76.17)
(9.95)
(0.29)
(2.21)
(2.98)
(1.39)

(12,439.75)
(1,401.15)
(28.51)
(427.34)
(438.25)
(146.66)
-

(70.91)
(7.99)
(0.16)
(2.44)
(2.50)
(0.84)
-

ข้อมูลผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้รวมอดิสรและบริษัทย่อย (“กลุม่ อดิสร”) เสมือนว่าเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท มาโดยตลอด ข้อมูล
ทางการเงินรวมของกลุม่ อดิสรสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดทาโดยผูบ้ ริหารของบริษัท ซึง่ ผ่านการให้ความเชี่อมั่นโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
2
บริษัทฯ มีอานาจควบคุม TPC และ DVN ซึง่ เป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึง่ เป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ดังนัน้ งบกาไรขาดทุน
ของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะแสดงผลการดาเนินของบริษัทดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 (รวม 9 เดือน) เท่านัน้
1
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมค่าใช้จ่าย

31 ธันวาคม 25611
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ
(10,881.54)
(91.16)

สาหรับงวดปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 25621
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ
(10,872.54)
(93.00)

31 ธันวาคม 25632
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ
(14,881.66)
(84.82)

รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

71.14
(423.53)
-

0.60
(3.55)
-

68.67
(487.41)
-

0.59
(4.17)
-

19.04
(660.07)
(14.76)

0.11
(3.76)
(0.08)

5.07
707.51

0.04
5.93

3.25
402.97

0.03
3.45

1.48
2,037.53

0.01
11.61

ค่าใช้จา่ ยภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรสาหรับปี

(182.34)
525.17
525.17

(1.53)
4.40
4.40

(145.37)
257.60
(15.78)
241.82

(1.24)
2.19
(0.13)
2.07

(418.78)
1,618.74
1,618.74

(2.39)
9.23
9.23
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งบกระแสเงินสด
ข้อมูลกระแสเงินสดของบริษัท อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงิน ดังนี ้
1. ข้อมูลกระแสเงินสดของบริษัท สาหรับงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงิน
รวมฉบับตรวจสอบของบริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จากัด (“TAH2”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่น
แนล (ไทยแลนด์) จากัด , บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด , บริษัท อดิสร สงขลา จากัด , บริษัท เอดีเอส โลจีสติคส์ จากัด ,
บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชันแนล จากัด , บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด , และบริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสซันนอล
จากัด ที่จดั ทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่มีสว่ นได้เสียสาธารณะ
2. ข้อมูลกระแสเงินสดของบริษัท สาหรับงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงิน
รวมฉบับตรวจสอบของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“STARK”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ
อิ น เตอร์เ นชั่น แนล (ไทยแลนด์) จ ากัด , บริษั ท พี ดี ที แ อล เทรดดิ ง้ จ ากัด , บริษั ท อดิ สร สงขลา จ ากัด , บริษั ท เอดี เ อส
โลจีสติคส์ จากัด, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชันแนล จากัด, บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด, และบริษัท อดิสรสงขลา
โพรเฟสซันนอล จากัด ที่จดั ทาตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. ข้อมูลกระแสเงินสดของบริษัท สาหรับงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงิน
รวมฉบับตรวจสอบของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“STARK”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ
อิ น เตอร์เ นชั่น แนล (ไทยแลนด์) จ ากัด , บริษั ท พี ดี ที แ อล เทรดดิ ง้ จ ากัด , บริษั ท อดิ สร สงขลา จ ากัด , บริษั ท เอดี เอส
โลจีสติคส์ จากัด, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชันแนล จากัด , บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด , บริษัท อดิสรสงขลา
โพรเฟสซันนอล จากัด, PD CABLE (SG) PTE. LTD. (“PD Cable”), Thinh Phat Cables Joint Stock (“TPC”), Dong Viet
Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company (“DVN”), บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จากัด และ บริษัท ไทย
เคเบิล้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“TCI”) ที่จดั ทาตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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งบแสดงกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษี เงินได้
ปรับปรุ งด้วย:
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าลิขสิทธิ์ตดั จาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จา่ ยการซือ้ สถานะของบริษัทจดทะเบียน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากสินค้าเคลือ่ นไหวช้า (โอนกลับ)
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่
เกิดขึน้
ขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์ที่ยงั ไม่เกิดขึน้

31 ธันวาคม 25611
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินสาหรับงวดปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 25621
(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวาคม 25632
(ตรวจสอบแล้ว)

707.51

387.19

2,037.53

171.46
6.96
(1.45)
1.89
(5.07)
17.40
(4.78)
(7.28)

185.76
7.01
2.11
4.05
162.45
(3.25)
(12.63)
(5.48)
(35.54)

349.78
0.24
7.41
(1.54)
11.38
(1.48)
(14.76)
(0.43)
(253.65)

-

-

146.66

ข้อมูลผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้รวมอดิสรและบริษัทย่อย (“กลุม่ อดิสร”) เสมือนว่าเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท มาโดยตลอด
ข้อมูลทางการเงินรวมของกลุม่ อดิสรสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดทาโดยผูบ้ ริหารของบริษัท ซึง่ ผ่านการให้ความเชี่อมั่นโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
2
บริษัทฯ มีอานาจควบคุม TPC และ DVN ซึง่ เป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึง่ เป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ดังนัน้ งบกาไรขาดทุน
ของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะแสดงผลการดาเนินของบริษัทดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 (รวม 9 เดือน) เท่านัน้
1
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งบแสดงกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)
กาไรจากสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ เพื่อป้องกันความ
เสีย่ งที่ยงั ไม่เกิดขึน้
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ต้นทุนการให้บริการรอการรับรู ้
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปัจจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ดาเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน

งบการเงินสาหรับงวดปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 25611
31 ธันวาคม 25621
(ปรับปรุ งใหม่)
(ตรวจสอบแล้ว)
(4.24)
(2.04)

31 ธันวาคม 25632
(ตรวจสอบแล้ว)
-

35.33
(71.14)
423.53
1,270.10

56.51
(68.67)
489.91
1,167.37

28.12
(19.04)
660.07
2,950.30

(994.62)
2.78
(641.09)
(16.94)
(24.57)
0.60

1,463.40
3.38
(307.21)
17.10
(32.21)
(2.03)

(58.46)
(1,890.82)
(0.18)
(2,202.94)
1.54
15.46
(6.40)

1,434.21
20.67
(2.18)
1,048.96

(1,480.31)
(13.12)
(2.04)
814.32

5,100.05
11.94
3.73
3,924.20
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งบแสดงกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากดอกเบีย้ รับ
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการซือ้ บริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินฝากธนาคารหมุนเวียนทีใ่ ห้เป็ นหลักประกันหนังสือคา้ ประกัน
ลดลง
เงินฝากธนาคารที่ให้เป็ นหลักประกันหนังสือคา้ ประกันเพิ่มขึน้
(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลรับจากบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายซือ้ สาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินสาหรับงวดปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 25611
31 ธันวาคม 25621
(ปรับปรุ งใหม่)
(ตรวจสอบแล้ว)
(12.41)
(18.77)
20.04
12.03
(362.42)
(572.29)
(149.53)
(131.48)
544.63
103.81

31 ธันวาคม 25632
(ตรวจสอบแล้ว)
(12.62)
10.29
(670.58)
(247.74)
3,003.56

-

350.00
-

(6,526.23)
246.28
62.97

(0.01)

11.99

73.78

115.95
50.00
2.50
(211.40)
(399.47)

1,103.05
3.75
(1,550.00)
(30.00)
(33.00)
-

51.29
2.50
(92.09)
(31.29)
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งบแสดงกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดรับจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่าซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายค่าซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่าซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ สินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดรับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ สถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ อืน่
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวอืน่
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนจากบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะสัน้ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะสัน้ อื่น

งบการเงินสาหรับงวดปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 25611
31 ธันวาคม 25621
(ปรับปรุ งใหม่)
(ตรวจสอบแล้ว)
1.57
2.20
(0.01)
(352.09)
(390.58)
(0.05)
(0.40)
(23.95)
(87.14)
(816.94)
(620.13)

31 ธันวาคม 25632
(ตรวจสอบแล้ว)
0.95
(195.11)
(0.19)
(124.67)
(6,531.81)

-

400.01
1,322.93
1,083.49

2,636.56

414.86
145.00
318.51
185.00
2.55
(100.00)
(109.50)

124.60
68.00
160.00
0.00
(145.00)
(299.33)
-

10.00
(229.84)
1,969.11
215.00
0.00
(480.21)
28.00
113 /165

รายงานประจาปี 2563

งบแสดงกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดจ่ายเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวอื่น
เงินปั นผลจ่ายให้แก่สว่ นที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิน้ งวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

งบการเงินสาหรับงวดปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 25611
31 ธันวาคม 25621
(ปรับปรุ งใหม่)
(ตรวจสอบแล้ว)
(492.22)
(1,375.34)
(16.26)
(17.00)
(30.00)
(20.76)
327.17
1,292.36
54.86
776.04
600.24
655.11
655.11

1,431.14

31 ธันวาคม 25632
(ตรวจสอบแล้ว)
(628.92)
(61.86)
(185.00)
3,272.85
(255.40)
1,431.14
(19.71)
1,156.03

114 /165

รายงานประจาปี 2563

13.3

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ วิเคราะห์จากข้อมูลฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท ตามข้อมูลทาง
การเงินที่แสดงข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สาหรับงวดปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่
หน่วย 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2562
2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
0.83
1.07
0.83
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
0.51
0.60
0.39
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
0.08
0.08
0.22
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า
เท่า
2.41
3.33
4.13
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่
วัน
149.34
108.19
87.14
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี ้
เท่า
1.60
2.11
1.98
ระยะเวลาชาระหนี ้
วัน
224.88
170.60
181.74
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
3.01
2.53
2.25
ระยะเวลาขายสินค้า
วัน
119.54
142.10
160.11
วงจรเงินสด
วัน
44.00
79.69
65.51
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
%
12.56
12.37
17.73
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
%
8.21
7.10
15.79
อัตรากาไรอื่น
%
1.27
1.96
4.18
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
%
93.23
82.58
112.82
อัตรากาไรสุทธิ
%
4.37
2.06
9.23
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
%
29.71
11.71
43.65
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
4.10
1.83
8.10
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
27.17
15.40
54.53
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
0.94
0.89
0.62
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
เท่า
6.58
4.47
6.26
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 1
เท่า
2.12
1.40
4.09
อัตราส่วนหนีส้ นิ ที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ 2
เท่า
5.27
6.56
6.11
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน1
เท่า
2.05
1.44
0.20
อัตราการจ่ายปั นผล
%
-
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กรณีคานวณตามสูตรการคานวณของสานักงาน ก.ล.ต.
กรณี คานวณตามสูตรการคานวณตามสัญญาเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน โดยใช้ขอ้ มูลทางการเงินจากงบการเงินของ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่น
แนล (ไทยแลนด์) จากัด เนื่องจากเป็ นบริษัทที่ตอ้ งดารงอัตราส่นทางการเงินตามที่สญ
ั ญาเงินกูย้ ืมกาหนด
1
2

14.

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

14.1

ภาพรวมผลการดาเนินงานของ STARK และบริษัทในเครือที่ผ่านมา

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“STARK”) เป็ นบริษัทที่ดาเนินธุรกิ จในการลงทุนในบริษั ท อื่ น
(Holding Company) ที่ถือหุน้ หลักใน (1) บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด ที่ดาเนินธุรกิจหลัก
ในธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ไฟฟ้า โดยมีตวั นาไฟฟ้าเป็ นโลหะ 2 ประเภท ได้แก่ ทองแดงและ
อลูมิเนียม (2) บริษัท อดิสรสงขลา จากัด ที่ดาเนินธุรกิจหลักเป็ นการบริการด้านทรัพยากรบุคคล ให้บริ การซ่อมแซมและ
บารุ งรักษา และให้บริการเช่าโกดัง (3) Thinh Phat Cables Joint Stock (“TPC”) ที่ดาเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและจัด
จาหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ไฟฟ้า โดยมีตวั นาไฟฟ้าเป็ นโลหะ 2 ประเภท ได้แก่ ทองแดงและอลูมิเนียม (4) Dong Viet
Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company (“DVN”) ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ในธุ ร กิ จ ผลิ ต และจั ด จ าหน่ า ย
สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ไฟฟ้า โดยมีตวั นาไฟฟ้าเป็ นโลหะ 2 ประเภท ได้แก่ ทองแดงและอลูมิเนียม (5) บริษัท ไทย เคเบิล้
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ที่ดาเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ไฟฟ้า โดยมีตวั นาไฟฟ้า
เป็ นโลหะ 2 ประเภท ได้แก่ ทองแดงและอลูมิเนียม โดยรายได้หลักของ STARK คือ รายได้จากการขาย คิดเป็ นร้อยละ 86.82
และร้อยละ 85.90 ของรายได้รวมในปี 2562 ถึง 2563 ตามลาดับ
รายได้ร วมของ STARK ในงวดปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 เท่ า กับ 17,543.98 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ น้
5,852.97 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี 2562 ที่เท่ากับ 11,691.01 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 50.06 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการที่ STARK มีการรับรู ผ้ ลประกอบการ TPC และ DVN ซึ่งเป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม ตัง้ แต่
วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ดังนัน้
งบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะแสดงผลการดาเนินของบริษัทดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่
1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 (รวม 9 เดือน)
ก าไรสุท ธิ ข อง STARK สาหรับ งวดปี บัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 เท่า กับ 1,618.74 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึน้
1,198.69 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี 2562 หรือคิดเป็ นร้อยละ 285.37 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ STARK มี
การรับรู ผ้ ลประกอบการ TPC และ DVN ซึ่งเป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563
และ TCI ซึ่งเป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 และการมุ่งเน้นกลุม่ สินค้าที่มี
มาร์จิน้ สูง (High margin product) โดยเฉพาะกลุม่ สายไฟแรงดันระดับกลางจนถึงระดับสูงพิเศษ (Medium – Extra High
Voltage) ที่มีการเติบโตสูงเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน
รายการ
รายได้จากการขายและให้บริการรวม
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ
กาไรขัน้ ต้น

สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
11,528.85
100.00
16,858.04
100.00
(10,102.65) (87.63) (13,869.41) (82.27)
1,426.20
12.37
2,988.63
17.73

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ
5,329.19
46.22
3,766.76
37.28
1,562.43
109.55
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รายการ
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษี เงินได้
กาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ STARK
ต้นทุนการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานที่
ยกเลิก
กาไรสุทธิตามงบการเงินรวมธุรกิจ
แบบย้อนกลับ
14.2

สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
980.91
8.51
2,662.32
15.79 1,681.41
171.41
420.05
(162.45)
(15.78)

3.64
(1.41)
(0.41)

1,618.74
-

9.60 1,198.69
- (162.45)
- (15.78)

285.37
100.00
100.00

241.82

2.10

1,618.74

9.60 1,376.92

569.40

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

คาอธิบายผลการดาเนินงาน เป็ นคาอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในงบการเงินของ STARK โดยอ้างอิงข้อมูล
งบการเงินรวม สาหรับงวดบัญชีสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการให้ความเชี่อมั่น
โดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตโดยมีรายละเอียดดังนี ้
ปั จจุบนั รายได้ของ STARK สามารถจาแนกได้เป็ น 4 กลุม่ หลัก ได้แก่
1. รายได้จ ากการขาย คิ ด เป็ น สัด ส่ว นประมาณร้อ ยละ 86.82 ถึ ง ร้อ ยละ 85.90 ของรายได้จ ากการขาย
รวมในงวดการดาเนินงานสาหรับปี 2562 ถึง 2563
2. รายได้จ ากการให้บ ริก าร เกิ ด จากการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และให้บ ริก ารตรวจสอบคุณ ภาพ
สายไฟแรงสูง แบบเคลื่ อ นที่ โดยการได้จ ากการให้บ ริ ก ารคิ ด เป็ น สัด ส่ว นประมาณร้อ ยละ 11.38 ถึ ง
ร้อยละ 9.94 ของรายได้จากการขายรวมในงวดการดาเนินงานสาหรับปี 2562 ถึง 2563
3. รายได้จากการเช่า เกิดจากธุรกิจบริษัท อดิสรสงขลา จากัด ให้บริการเช่าโกดัง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.42
ถึงร้อยละ 0.24 ของรายได้จากการขายรวมในงวดการดาเนินงานสาหรับปี 2562 ถึง 2563
4. รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้จากการ
ดาเนินธุรกิจหลักของบริษัท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.39 ถึงร้อยละ 3.91 ของรายได้จากการขายรวม
ในงวดการดาเนินงานสาหรับปี 2562 ถึง 2563
สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่
รายการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
รายได้จากการขาย
10,149.58
86.82 15,070.71
85.90 4,921.12
48.49
รายได้จากการให้บริการ
1,330.57
11.38 1,744.51
9.94
413.94
31.11
รายได้จากการเช่า
48.70
0.42
42.82
0.24
(5.88) (12.07)
รายได้อื่น
162.15
1.39
685.94
3.91
523.79
323.03
รายได้รวม
11,691.01
100.00 17,543.98
100.00 5,852.97
50.06
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14.2.1 รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายของ STARK ในงวดปี 2561 ถึงปี 2563 ของ STARK เท่ากับ 10,420.00 ล้านบาท 10,149.58
ล้านบาท และ 15,070.71 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเป็ นรายได้จากการดาเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์ทงั้ ในประเทศและ
นอกประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่
รายการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้ขายสายไฟฟ้ากลุม่ บริษัท
10,420.00 100.00 10,149.58 100.00
9,730.18 64.56
ภายในประเทศ
รายได้ขายสายไฟฟ้ากลุม่ บริษัทนอกประเทศ
- 5,340.53 35.44
รวมรายได้จากการขาย
10,420.00 100.00 10,149.58 100.00 15,070.71 100.00
14.2.2 ต้นทุนขาย
ต้น ทุ น ขายของ STARK ประกอบด้ว ยต้น ทุ น ค่ า โลหะ ได้แ ก่ ทองแดงและอลูมิ เ นี ย ม ซึ่ ง เป็ นวัต ถุ ดิ บ หลัก
ในการผลิตสายไฟฟ้า ต้นทุนฉนวนและวัตถุดิบอื่น ต้นทุน ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานผลิต และต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
โดยต้น ทุน ขายในงวดปี 2561 ถึ ง ปี 2563 เท่ า กับ 9,142.20 ล้า นบาท 8,905.14 ล้า นบาท และ 12,439.75 ล้า นบาท
ตามลาดับ โดยมีสดั ส่วนดังนี ้
สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่
รายการ
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ต้นทุนขายสายไฟฟ้ากลุม่ บริษัท
9,142.20 100.00 8,905.14 100.00 7,747.52 62.28
ภายในประเทศ
ต้นทุนขายสายไฟฟ้ากลุม่ บริษัทนอก
4,692.23 37.72
ประเทศ
รวมต้นทุนขาย
9,142.20 100.00 8,905.14 100.00 12,439.75 100.00
ในปี 2563 STARK มี ต ้น ทุ น ขาย เพิ่ ม ขึ ้น 3,534.61 ล้า นบาทหรื อ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 39.69 จากงวดปี 2562
โดยเป็ นการรับรูผ้ ลประกอบการของการลงทุนที่เวียดนามและ TCI ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 นอกจากนีบ้ ริษัทมีนโยบาย
การผลิตโดยรวมพลังทางธุรกิจ (Business synergies) ภายหลังการเข้าลงทุนในประเทศเวียดนาม เช่น การรวมคาสั่งซือ้
วัตถุดิบ การแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละเทคนิคในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีตน้ ทุนที่ลดลงและมีประสิทธิภาพ
ที่สงู ขึน้ โดยเฉพาะการลดอัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต (Scrap rate) เป็ นต้น และการปรับตัวตามกลยุทธ์เพื่อมุง่ เน้น
กลุม่ สินค้า High Margin โดยลดการขายสินค้าที่มีมาร์จิน้ ต่า (Low margin product) เช่น วัตถุดิบ และมุง่ เน้นกลุม่ สินค้าที่มี
มาร์จิน้ สูง (High margin product) โดยเฉพาะกลุม่ สายไฟแรงดันระดับกลางจนถึงระดับสูงพิเศษ (Medium – Extra High
Voltage) ที่มีการเติบโตสูงเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน
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14.2.3 รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการรวมในปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,744.51 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้
จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลจานวน 1,530.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.74 ของรายได้จากการให้บริการ
รวมสาหรับปี 2563 รายได้จากการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปิ โตรเลียมจานวน 129.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.40
ของรายได้จากการให้บริการรวมสาหรับปี 2563 และรายได้จากการทดสอบระบบไฟฟ้าเคลื่อนที่จานวน 84.67 ล้านบาท
หรื อ ร้อ ยละ 4.85 ของรายได้จ ากการให้บ ริ ก ารรวมส าหรับ ปี 2563 ซึ่ ง รายได้ห ลัก ของบริ ษั ท ส่ว นใหญ่ ม าจากรายได้
การให้บริการที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่
รายการ
รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรบุคคล
รายได้จากการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจปิ โตรเลียม
รายได้จากการทดสอบระบบไฟฟ้าเคลือ่ นที่
รายได้จากการให้บริการรวม

31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1,238.55
93.08 1,530.69 87.74
292.13 23.59
83.45

6.27

129.15

7.40

45.70

54.76

8.56
1,330.57

0.64
100.00

84.67
1,744.51

4.85
100.00

76.11
413.94

889.14
31.11

14.2.4 รายได้จากการเช่า
รายได้จากการเช่ารวมในปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 42.82 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่า
จากอสัง หาริมทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุนจ านวน 13.44 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 31.39 ของรายได้จากการเช่าสาหรับ ปี 2563
รายได้ค่า เช่ า จากอสัง หาริม ทรัพ ย์จ านวน 22.72 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 53.06 ของรายได้จ ากการเช่ า สาหรับ ปี 2563
และรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์จานวน 6.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.58 ของรายได้จากการเช่าสาหรับปี 2563 ซึ่งรายได้หลัก
ของบริ ษั ท ส่ว นใหญ่ ม าจากรายได้จ ากการเช่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ และลดลงเนื่ อ งจากลูก ค้า ขอลดราคาค่ า บริ ก ารลง
และลูกค้าขอยกเลิกพืน้ ที่เช่าและไปลงทุนในพืน้ ที่เช่าช่วงแทน
สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่
รายการ
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้คา่ เช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
16.88
34.67
13.44 31.39
(3.44) (20.38)
รายได้คา่ เช่าจากอสังหาริมทรัพย์
24.82
50.97
22.72 53.06
(2.11) (8.50)
รายได้คา่ เช่าอุปกรณ์
7.00
14.36
6.67 15.58
(0.33) (4.71)
รายได้จากการเช่ารวม
48.70 100.00
42.82 100.00
(5.88) (12.07)
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14.2.5 กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เนื่องจาก STARK ใช้โลหะประเภททองแดงและอลูมิเนียมเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตสายไฟฟ้า ซึ่งมีมูลค่าสูง
และต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ STARK มีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นจากการนาเข้าวัตถุดบิ
ประเภทดังกล่าว ทาให้ STARK มีการกาหนดราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุ นโลหะของ STARK อีกทัง้ STARK มี
รายได้จากการขายสินค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ ในปี 2563 ดังนัน้ STARK จึงได้มีการป้องกันและลดความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตรากาไรแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม โดยใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทสัญญาซือ้ ขายเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
และในปี 2563 ยังมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินเพื่อการลงทุนที่เวียดนาม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ทัง้ นีใ้ นงวดปี 2561 ถึงปี 2563 STARK มีกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เท่ากับ 72.11 ล้านบาท 151.97 ล้านบาท และ 645.33
ล้านบาท ตามลาดับ
14.2.6 รายได้ทางการเงิน (ดอกเบีย้ รับ)
ดอกเบีย้ รับ ในงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 71.14 ล้านบาท 68.87 ล้านบาท และ 19.04 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยดอกเบีย้ รับส่วนใหญ่มาจากการให้กยู้ ืมระยะสัน้ และระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็ นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินเพื่อเป็ นเงินทุนในการขยายธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียน และมีการกาหนดอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ ืม
จากสถาบันการเงิน ทัง้ นีใ้ นช่วงเดือนธันวาคม ปี 2562 ทางบริษัท อดิสรสงขลา จากัด ได้เปลีย่ นจากการให้กยู้ ืมระยะยาวแก่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมาเป็ นการให้กยู้ ืมระยะยาวแก่ STARK ทาให้รายการดอกเบีย้ รับที่เกิดขึน้ ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
ส่งผลให้ดอกเบีย้ รับมีจานวนลดลงในปี 2563
14.2.7 รายได้อื่น
รายได้อื่นของ STARK เป็ นรายได้ที่ไม่ใช่รายได้จากการดาเนินธุรกิจหลักของ STARK คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.08
ถึง 0.23 สาหรับงวดการดาเนินงานปี 2561 – 2563 โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 9.77 ล้านบาท 10.19 ล้านบาท และ 40.61 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยยอดรายได้อื่นที่เพิ่มขึน้ มาในปี 2563 นัน้ เกิดจากทาง STARK ได้มีการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการกับบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
14.2.8 กาไรขั้นต้น
กาไรขัน้ ต้นในงวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 1,426.20 ล้านบาท และ 2,988.63 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
อัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 12.37 ร้อยละ 17.73 ตามลาดับ
ในงวดปี 2563 STARK มี ก าไรขั้น ต้น เพิ่ ม ขึน้ 1,562.43 ล้า นบาทหรือ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 109.55 จากงวดปี 2562
โดยสาเหตุหลักมาจากการรับรู ผ้ ลประกอบการของการลงทุนที่เวียดนามและ TCI ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 และมาจาก
กลยุทธ์การมุง่ เน้นกลุม่ สินค้าที่มีมาร์จิน้ สูง (High margin product) โดยเฉพาะกลุม่ สายไฟแรงดันระดับกลางจนถึงระดับสูง
พิเศษ (Medium – Extra High Voltage) ที่มีการเติบโตสูงเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน นอกจากนี ้
STARK ได้ดาเนินแผนการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Lean management) มาอย่างต่อเนื่อง
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14.2.9 ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 516.40 ล้านบาท 607.44
ล้านบาท และ 865.59 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการบริหารสามารถสรุปได้ ดังนี ้
ล้านบาท

สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ

กลุ่มบริษัทภายในประเทศ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมต้นทุนในการจัดจาหน่าย
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

258.80
348.64
607.44

42.61
57.39
100.00

277.32
346.90
624.22

32.04
40.08
72.11

18.52
(1.74)
16.78

7.16
(0.50)
2.76

กลุ่มบริษัทนอกประเทศ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมต้นทุนในการจัดจาหน่าย
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-

-

150.02
91.35
241.37

17.33
10.55
27.89

150.02
91.35
241.37

100.00
100.00
100.00

607.44

100.00

865.59

100.00

258.15

42.50

รวมต้นทุนในการจัดจาหน่าย
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2563 เพิ่มขึน้ 258.15 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 42.50
จากงวดเดียวกันของปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรูผ้ ลประกอบการของการลงทุนที่เวียดนามและ TCI ตัง้ แต่วนั ที่
1 เมษายน 2563 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม บริษัทภายในประเทศพบว่าต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารในปี 2563 ลดลง 1.74 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 0.50 เนื่องในปี 2562 มีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการปรับ
โครงสร้างตาม เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย เป็ นต้น จานวนประมาณ 62.50 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวจากการปรับโครงสร้างครัง้ นีเ้ ท่านัน้
14.2.10 กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ และค่าเสีอ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษี เงินได้ และค่าเสี่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของ STARK สาหรับ
งวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 1,245.59 ล้านบาท และ 3,055.03 ล้านบาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 10.61 และร้อยละ 17.41
ของรายได้รวม
สาหรับปี 2563 EBITDA ของ STARK เพิ่มขึน้ จากปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากการรับรู ผ้ ลประกอบการของการ
ลงทุนที่เวียดนามและ TCI ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 รวมทัง้ กลยุทธ์การมุ่งเน้นกลุ่มสินค้าที่มีมาร์จิน้ สูง (High margin
product) โดยเฉพาะกลุม่ สายไฟแรงดันระดับกลางจนถึงระดับสูงพิเศษ (Medium – Extra High Voltage) ที่มีการเติบโตสูง
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เพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ดาเนินแผนการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Lean
management) มาอย่างต่อเนื่อง
14.2.11 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของ STARK ประกอบด้วย ต้นทุนทางการเงินจากการกูย้ ืมเงินระยะสัน้ และระยะยาว ต้นทุน
ทางการเงินตามสัญญาเช่าการเงิน และต้นทุนทางการเงิน ที่เกิดจากการซือ้ วัตถุดิบประเภทโลหะตามสัญญาสั่งซือ้ กับคูค่ า้
ที่ ก าหนดเทอมการชาระหนี ้ 270 วัน และมี ก ารคิดดอกเบี ย้ ในอัตราที่ตกลงกัน ซึ่ง เป็ นเงื่ อนไขทางการค้าปกติกับคู่คา้
ในอุต สาหกรรม โดยในงวดปี 2562 ถึ ง ปี 2563 เท่า กับ 487.41 ล้า นบาท และ 660.07 ล้า นบาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 4.17
และร้อยละ 3.76 ของรายได้รวมของ STARK ตามลาดับ
ต้นทุนทางการเงิ นในปี 2563 ลดลง 172.66 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 35.42 จากงวดเดียวกันของปี 2562
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับลดของอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมตามนโยบายการเงินภายใต้โลกที่ผนั ผวนและมีความไม่
แน่นอนสูงหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
14.2.12 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 145.37 ล้านบาท และ 418.78 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้
273.42 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 188.09 จากงวดเดียวกันของปี 2562 คิดเป็ นอัตราการจ่ายภาษี ที่แท้จริงร้อยละ 36.07
และร้อ ยละ 20.55 ของก าไรก่ อ นค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ตามล าดับ เนื่ อ งจากมี ร ายการใช้จ่ า ยบวกกลับ ในทางภาษี
และการบวกกลับภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
14.2.13 ต้นทุนการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ
เนื่องจากภายหลังการรวมกิจการระหว่าง TAH2 และบริษัท สยามอินเตอร์มลั ติมีเดีย จากัด (มหาชน) (“SMM”)
และการด าเนิ น การตามแผนปรับ โครงสร้า งแล้ว เสร็ จ TAH2 จะเป็ น ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ซึ่ง ถื อ หุ้น ของ SMM ในสัด ส่ว น
ร้อ ยละ 94.20 ของทุน ที่ อ อกและช าระแล้ว และมี อ านาจควบคุม SMM ดัง นั้น การรวมกิ จ การในครัง้ นี ้ จึ ง ถื อ เป็ น การ
ซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover)
ทัง้ นี ้ ภายหลังการรวมธุรกิจ STARK จะมีตน้ ทุนการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ครัง้ เดียว
ณ วันที่เกิดการรวมธุรกิจ จานวน 162.45 ล้านบาท ในปี 2562 เนื่องจากตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
พิ จ ารณาการรวมธุ ร กิ จ ในครั้ง นี ้ มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ การซื ้อ สถานะของ บริ ษั ท จดทะเบี ย น (Listing Status) ดัง นั้น
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ โอนและสินทรัพย์สุทธิ ของ SMM ถื อเป็ นค่าใช้จ่ายการซือ้ สถานะของ
บริษัทจดทะเบียนของ STARK ซึง่ คานวณดังนี ้
รายการ
มูลค่ายุติธรรมของสิง่ ตอบแทนที่โอนให้(1)
สินทรัพย์สทุ ธิของ SMM
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

มูลค่า (ล้านบาท)
472.31
400.01
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รายการ
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากประจาที่ติดภาระคา้ ประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
กลุม่ สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย – สุทธิ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ค่าใช้จ่ายการซือ้ สถานะของบริษัทจดทะเบียน
หมายเหตุ:

มูลค่า (ล้านบาท)
7.01
1.92
0.15
12.00
0.19
350.00
(167.77)
(7.78)
(22.40)
(39.70)
(0.37)
(223.40)
162.45

(1)

คานวณจากจานวนหุน้ ของ TAH2 ที่จะต้องออก ในกรณีที่ตอ้ งออกเพื่อทาให้ผถู้ ือหุน้ ของ SMM มีสว่ นได้เสียในกิจการ
ที่ เ กิ ด จากการรวมกั น ในสัด ส่ว นเดี ย วกั น กั บ ส่ว นได้เ สี ย ที่ เ ป็ น ผลจากการซื ้อ ธุ ร กิ จ แบบย้อ นกลับ โดยก าหนด
มูลค่ายุติธรรมของ TAH2 เท่ากับ 10,258.42 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงการจากการประเมิน มูลค่า ยุติธรรมจากรายงาน
ของที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิส ระ จัด ท าโดยบริษั ท แอ๊ ด วานซ์ แคปปิ ต อล เซอร์วิ ส เซส จ ากัด ซึ่ง ให้ค วามเห็ น ต่อ
ผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการทารายการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของ SMM เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562

(2)

คานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของ SMM ภายหลังการจาหน่ายเงินลงทุน ในบริษัท ย่อยสาหรับ รับ โอนธุรกิ จ เดิ ม
และการออกหุน้ เพิ่มทุนตามแผนปรับโครงสร้างของ SMM

14.2.14 กาไรสุทธิจากงบการเงินรวม
กาไรสุทธิจากงบการเงินรวมในงวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 241.82 ล้านบาท และ 1,618.74 ล้านบาท คิดเป็ น
อัต ราก าไรสุท ธิ เ ท่า กับ ร้อ ยละ 2.07 และร้อ ยละ 9.23 ของรายได้ร วม ตามลาดับ โดยสาเหตุห ลัก มาจากการรับ รู ้ผ ล
ประกอบการของการลงทุนที่เวียดนามและ TCI ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 รวมทัง้ กลยุทธ์การมุ่งเน้นกลุม่ สินค้าที่มีมาร์จิ ้
นสูง (High margin product) โดยเฉพาะกลุ่ม สายไฟแรงดัน ระดับ กลางจนถึ ง ระดับ สูง พิ เ ศษ ( Medium – Extra High
Voltage) ที่มีการเติบโตสูงเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ดาเนินแผนการลดต้นทุน
และค่าใช้จ่าย (Lean management) มาอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นีใ้ นปี 2562 จากกรณีการรวมธุรกิจของ STARK ส่งผลให้ STARK มีตน้ ทุนจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ ซึ่ง
เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ครัง้ เดียว ณ วันที่เกิดการรวมธุรกิจ จานวน 162.45 ล้านบาท ซึง่ บันทึกเป็ นต้นทุนในงบกาไรขาดทุนปี
2562 และผลขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก จานวน 15.78 ล้านบาท ส่งผลให้กาไรสุทธิของ STARK สาหรับปี
2562 ลดลงจากจานวน 178.23 ล้านบาท
การเข้าทาธุรกรรมการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับของ STARK ในครัง้ นี ้ ยังส่งผลให้ STARK มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ครัง้
เดี ย วซึ่งไม่เกี่ ยวข้อ งกับ การดาเนิ น งานตามปกติข อง STARK จ านวน 62.50 ล้า นบาท โดยช าระในปี 2562 ทั้ง จ านวน
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ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษาการเงิน ค่าตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับธุรกรรม
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ หากพิจารณากาไรสุทธิ ตามปกติ (Normalized Net Profit) โดยบวกกลับค่าใช้จ่ายครัง้ เดียวดังที่กล่าวไป
ข้างต้น STARK จะมีกาไรสุทธิ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 482.55 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ
เท่ากับร้อยละ 4.10
14.3

ฐานะทางการเงิน

ค าอธิ บ ายฐานะทางการเงิ น นี ้ เป็ น ค าอธิ บ ายการเปลี่ย นแปลงที่ สาคัญ โดยอ้า งอิ งข้อ มูลจากงบการเงิ นรวม
ฉบับตรวจสอบของ STARK ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สาหรับข้อมูลฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
14.3.1 สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ สิน้ งวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 12,654.69 ล้านบาท และ 27,316.49 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยสินทรัพย์หลัก ประกอบด้วย ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่า
ความนิยม คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 84.02 ถึงร้อยละ 91.23 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ งวด
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 1,125.93 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.17 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,070.05 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 94.41 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ น ทรัพ ย์ร วม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 เพิ่ ม ขึ ้น 14,661.80 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 115.86 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุนใน TPC, DVN และ TCI ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563
14.3.2 สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ สิน้ งวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 1,431.14 ล้านบาท และ 1,156.03
ล้านบาท ตามลาดับ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลง 275.11 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.22
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุนใน TPC และ DVN ซึ่งเป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ใน
ประเทศเวียดนาม ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่
1 เมษายน 2563 และจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และระยะยาวแก่สถาบันการเงินและบริษัทอื่น จึงทาให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น ณ สิน้ งวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 3,464.59 ล้านบาท และ 6,041.75
ล้านบาท ตามลาดับ โดยประกอบด้วย ลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น ดอกเบีย้ ค้างรับ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็ นต้น ซึง่
สามารถสรุปได้ ดังนี ้
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รายการ
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีก้ ารค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีก้ ารค้า - บริษัทอื่น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึน้
(ปี 2562 : ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)
ลูกหนีก้ ารค้าสุทธิ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นและดอกเบีย้ ค้างรับ
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ดอกเบีย้ ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท ร้อยละ
13.99
3,134.07
(378.86)
2,769.20

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท ร้อยละ

0.40
23.89
90.46 4,988.75

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ

0.40
82.57

9.90
1,854.67

70.76
59.18

(469.59)

(7.77)

(90.72)

23.95

79.93 4,543.05

75.19

1,773.85

64.06

(10.94)

261.12

7.54

276.30

4.57

15.18

5.82

95.18
0.44
72.81
265.84

2.75
0.01
2.10
7.67

408.18
0.29
226.58
587.35

6.76
0.01
3.75
9.72

313.00
(0.15)
153.77
321.51

328.85
(34.09)
211.19
120.94

100.00 6,041.75

100.00

2,577.16

74.39

3,464.59

ลูก หนี ก้ ารค้า สุท ธิ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 เพิ่ ม ขึ น้ 2,577.16 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 74.39 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเข้า
ลงทุนใน TPC และ DVN ซึ่งเป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเป็ น
ธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563
STARK มีการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ณ สิน้ งวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 378.86 ล้านบาท และ 469.59
ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2562 การตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญจะประมาณการโดยพิจารณาฐานะของลูกหนีแ้ ต่ละรายที่
คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้โดยอาศัยประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนีข้ อง STARK แต่ในปี 2563 มีการใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 เป็ นครัง้ แรก จึงทาให้คา่ เผื่อหนีส้ งสัยจะสูญมีจานวนเพิ่มขึน้ 90.72 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.95
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ทัง้ นี ้ ลูกหนีก้ ารค้าสุทธิ สามารถแบ่งประเภทตามระยะเวลาที่คา้ งชาระได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ได้ดงั นี ้
รายการ

ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน
6 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน
12 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้า
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้าสุทธิ

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท ร้อยละ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท ร้อยละ

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ

2,289.26

72.72

4,215.38

92.79

1,926.12

84.14

376.47

11.96

381.57

7.61

5.10

1.35

102.14

3.24

25.06

0.50

(77.08)

(75.47)

7.11

0.23

18.64

0.37

11.53

162.17

373.09
3,148.07
(378.86)
2,769.20

11.85
100.00
(12.03)
87.97

371.99
5,012.64
(469.59)
4,543.05

7.42
100.00
(9.37)
90.63

(1.10)
1,864.57
(90.72)
1,773.85

(0.29)
59.23
23.95
64.06

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น/ดอกเบีย้ ค้างรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ลูกหนีก้ ารค้าจากการขาย
เหล็ก ทองแดง และลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นจากการขายเศษสายไฟฟ้าและวัสดุอื่น , ค่าบริหารจัดการ และรายการค่าเช่าคงค้าง
เป็ นต้น ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนรายการระหว่างกัน
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ 313.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 328.85 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
สาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ ของลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับภาษี จ่าย จากการเพิ่มขึน้ ของ
รายได้จากการขายและผลการดาเนินงานของ STARK สาหรับปี 2563
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เพิ่มขึน้ 153.77 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 211.19 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย
มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ ของค่าธรรมเนียมการกูย้ ืมเงินจ่ายล่วงหน้าจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการเข้าลงทุนใน TPC
และ DVN ซึง่ เป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึง่ เป็ นธุรกิจสายไฟและ
เคเบิล้ ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ของ STARK สาหรับปี 2563
รายได้คา้ งรับ เพิ่มขึน้ 321.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 120.94 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุ
มา จากการเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการให้บริการและผลการดาเนินงานของ ADS สาหรับปี 2563
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สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของ STARK ณ สิน้ งวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 3,671.42 ล้านบาท และ 8,618.00 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยสินค้าคงเหลือแต่ละประเภทสามารถสรุปได้ ดังนี ้
ณ วันที่
รายการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1,152.87
31.20 1,356.59
15.70
203.72
17.67
วัตถุดิบ
842.20
22.79 2,248.44
26.02 1,406.24
166.97
สินค้าระหว่างผลิต
1,496.46
40.50 3,346.92
38.73 1,850.46
123.66
สินค้าสาเร็จรูป
92.97
2.52
119.32
1.38
26.35
28.34
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
18.13
0.49
38.30
0.44
20.17
111.25
สินค้าสาเร็จรูประหว่างทาง
92.61
2.51 1,531.83
17.73 1,439.22 1,554.07
วัตถุดิบและอะไหล่ระหว่างทาง
3,695.24
100.00 8,641.40
100.00 4,946.16
133.85
รวมสินค้าคงเหลือ
(23.82)
(0.64)
(23.40)
(0.27)
0.43
(1.81)
หัก ค่าเผื่อการขาดทุนจากสินค้าเคลือ่ นไหว
ช้า
3,671.42
99.36 8,618.00
99.73 4,946.59
134.73
รวมสินค้าคงเหลือ – สุทธิ
สิ น ค้า คงเหลื อ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 เพิ่ ม ขึ ้น 4,946.59 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 134.73 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสาเร็จรู ปและวัตถุดิบ
และอะไหล่ระหว่างทาง ที่ STARK สั่งซือ้ เพื่อรองรับการผลิตตามแผนการขายและการผลิตที่จะเกิ ดขึน้ ในอนาคตของ
STARK และการเข้าลงทุนใน TPC และ DVN ซึ่งเป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม
2563 และ TCI ซึง่ เป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563
STARK มีการตัง้ ค่าเผื่อการขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ สาหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพ
โดย ณ สิน้ งวดปี 2562 ถึงปี 2563 ค่าเผื่อการขาดทุนจากสินค้าคงเหลือดังกล่าว มีมลู ค่าเท่ากับ 23.82 ล้านบาท และ 23.40
ล้านบาท ตามลาดับ
เงินให้กู้ยมื แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
STARK มีเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ และระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อ
เป็ นเงินทุนในการขยายธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทัง้ นี ้ ยอดเงินให้กยู้ ืมคงเหลือ ณ สิน้ งวดปี 2562
ถึงปี 2563 เท่ากับ 93.37 ล้านบาท และ 252.29 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอยูใ่ น
รู ปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน มีกาหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และมีการกาหนดอัตราดอกเบีย้ เงินกูโ้ ดยอ้างอิงจากต้นทุนการ
กูย้ ืมของบริษัท ณ วันที่ให้กยู้ ืม (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนรายการระหว่างกัน)
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เงินฝากสถาบันการเงินหมุนเวียนที่ติดภาระคา้ ประกัน
เงินฝากสถาบันการเงินหมุนเวียนที่ติดภาระคา้ ประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ ทัง้ จานวน 143.02 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุนใน TPC และ DVN ซึ่งเป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม ตัง้ แต่
วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือคา้ ประกันเพื่อการทาสัญญา Letter of Credit
(L/C)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ภาษี มูลค่าเพิ่มรอขอคืน ภาษี มูลค่าเพิ่มยังไม่กาหนดชาระ และภาษี หกั ณ
ที่จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็ นต้น ณ สิน้ งวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 100.77 ล้านบาท และ 96.94 ล้านบาท ตามลาดับ
14.3.3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 STARK มีเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคา้ ประกัน
จานวน 39.07 ล้านบาท และ 2.09 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเป็ นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ เพื่อใช้เป็ นหลักประกัน
เพื่อให้ธนาคารออกหนังสือคา้ ประกันเพื่อการทาสัญญา Letter of Credit (L/C) ของ STARK จานวน 37.00 ล้านบาท (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องภาระผูกพันและการคา้ ประกัน ของเอกสารส่วนนี)้ ซึ่งได้ปลดหลักประกันไปแล้วในไตร
มาสที่ 4 ปี 2563
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทย่อยของ STARK ได้เข้าลงทุนในบริษัท ไทย คอปเปอร์ ร็อด จากัด (“TCR”) ในสัดส่วนรวมร้อยละ 25.00
(ลงทุนผ่าน PDITL ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 และผ่าน PDTL Trading ในสัดส่วนร้อยละ 5.00) TCR เป็ นบริษัทที่ประกอบ
ธุ ร กิ จ หลอมทองแดง โดย ณ สิ น้ งวดปี 2562 - 2563 STARK มี เ งิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้เ สี ย ในบริ ษั ท ร่ ว มดัง กล่า ว
เท่ากับ 64.70 ล้านบาท และ 63.67 ล้านบาท ตามลาดับ และในระหว่างปี 2562 - 2563 STARK ได้รบั เงินปั นผลจากบริษัท
ร่วมดังกล่าว จานวน 3.75 ล้านบาท และ 2.50 ล้านบาท ตามลาดับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 64.94 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 37.66 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุม่ บริษัทได้ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังกล่าว ณ วันที่ 1
มกราคม 2563 จากการนา TFRS 16 มาปฏิบตั ิตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
เงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับการซือ้ สินทรัพย์ถาวร
เงิ น จ่ า ยล่ว งหน้า ส าหรับ การซื อ้ สิ น ทรัพ ย์ถ าวรของ STARK สอดคล้อ งกับ แผนการลงทุน ในสิ น ทรัพ ย์ถ าวร
ได้แก่ เครื่องจักรเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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การดาเนินงานและลดค่าใช้จ่ายของ STARK ในอนาคต เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ณ สิน้ งวด ปี 2562 - 2563 STARK มีเงินจ่ายล่วงหน้า
สาหรับการซือ้ สินทรัพย์ถาวร เท่ากับ 83.27 ล้านบาท และ 17.38 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 STARK มี เ งิ น จ่ ายล่วงหน้าสาหรับการซือ้ สิน ทรัพ ย์ถ าวร เท่า กับ 17.38 ล้า นบาท
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 65.89 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการติดตัง้ เครื่องจักรเพื่อเพิ่มกาลัง
การผลิตที่ STARK ในปี 2563 ไปเรียบร้อยแล้วและไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมภายในปี เนื่องจากได้เข้าลงทุนใน TPC และ
DVN ซึง่ เป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 2,384.63 ล้านบาท 2,603.58 ล้านบาท และ
4,212.54 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รายการ
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
โกดัง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เครือตกแต่ง ติดตัง้ และเครือ่ งใช้สานักงาน
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
รวม

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท ร้อยละ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท ร้อยละ

549.25

23.03

627.04

24.08

699.04

16.59

25.92

1.09

25.49

0.98

22.66

0.54

244.90

10.27

307.22

11.80

712.44

16.91

42.91

1.80

39.39

1.51

35.75

0.85

1,147.50

48.12

1,040.02

39.95

1,689.99

40.12

15.95

0.67

12.45

0.48

17.13

0.41

9.25

0.39

11.63

0.45

27.62

0.66

348.94
2,384.63

14.63
100.00

540.34
2,603.58

20.75
100.00

1,007.92
4,212.55

23.93
100.00

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 218.95 ล้านบาทและ
1,608.96 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.18 จาก และร้อยละ 61.80 ตามลาดับ โดยในปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการ
ลงทุนเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและรองรับการเติบโตของธุรกิ จในอนาคต และการติดตัง้ แผงโซลาร์เพื่อ
เป็ นการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของ STARK ในระยะยาว ส่วนในปี 2563 มีสาเหตุมาจากการเข้าลงทุนใน TPC
และ DVN ซึง่ เป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึง่ เป็ นธุรกิจสายไฟและ
เคเบิล้ ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 273.27 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 100.00 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุม่ บริษัทได้นา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยใช้วิธีรบั รู ้
ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุงกับกาไรสะสมต้นงวดและไม่
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ปรับปรุ งข้อมูลเปรียบเทียบ (Modified retrospective) ผลกระทบจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ใน
เรือ่ งหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าความนิยม
STARK มี ค่า ความนิ ย มเกิ ด จากการเข้าซื อ้ หุ้น ของ PDITL จากกลุ่ม ผู้ถื อ หุ้น เดิม เมื่ อ วัน ที่ 20 สิง หาคม 2558
ส่งผลให้มีค่าความนิยมเกิดขึน้ จานวน 893.47 ล้านบาท และในปี 2563 ได้มีการเข้าลงทุนใน TPC และ DVN ซึ่งเป็ นธุรกิจ
สายไฟและเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ขนาดเล็กใน
ประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ส่งผลให้มีค่าความนิยมเกิดขึน้ จานวน 4,424,23 ล้านบาท จานวน 583,30 ล้าน
บาท และจานวน 159,62 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี ้ STARK มีนโยบายในการประเมินด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นประจา
ทุ ก ปี โดยในปี 2561 - 2563 ไม่ พ บข้อ บ่ ง ชี ้ก ารด้อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจาก STARK มี ก าไรจาก
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของ STARK ได้แก่ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ที่ STARK ดาเนินการติดตัง้ ในช่วงปี 2558 ที่ราคาทุน
71.32 ล้า นบาท และในระหว่า งปี 2561 - 2563 และท าการตัด จ าหน่า ยสิน ทรัพ ย์ไม่มี ตัว ตนทุก ปี ด ้ว ยวิ ธี เ ส้น ตรงเป็ น
ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี ส่งผลให้มลู ค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึงปี 2563 และณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีมลู ค่าเท่ากับ 20.27 ล้านบาท 13.66 ล้านบาท และ 8.15 ล้านบาท ตามลาดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย เงินมัดจาถาวรสาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของ STARK เช่น
ถังไนโตรเจน เป็ นต้น และภาษี ซือ้ สาหรับสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิ น เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึงปี 2563
เท่ากับ 11.85 ล้านบาท 14.08 ล้านบาท และ 27.78 ล้านบาท ตามลาดับ
14.4

แหล่งที่มาของเงินทุน
14.4.1 หนีส้ ิน

หนี ส้ ิน รวม ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึ ง ปี 2563 เท่า กับ 11,962.98 ล้า นบาท 10,341.33 ล้า นบาท และ 23,552.77
ล้า นบาท ตามล าดับ โดยหนี ส้ ิ น รวมส่ว นใหญ่ ประกอบด้ว ย เจ้า หนี ก้ ารค้า และเจ้า หนี ้ห มุน เวี ย นอื่ น เงิ น กู้ยื ม จาก
สถาบันการเงินและบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 471.30 ล้านบาท 1,706.30 ล้านบาท
และ 7,107.24 ล้านบาท ตามลาดับ
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เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 5,400.94 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
316.53 จาก ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 โดยมี สาเหตุห ลักมาจากการเข้าลงทุน ใน TPC และ DVN โดยเงิ น กู้ดังกล่าว
บางส่วนได้ถูกจัดให้เป็ นเงินกูย้ ืมระยะสัน้ (ประมาณ 6,000 ล้านบาท) เนื่องจากเป็ นวงเงินประเภท Bridging เพื่อเข้าซือ้
กิจการเท่านัน้ ภายหลังครบเทอมเงินกู้ Bridging ดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างขัน้ ตอนเปลี่ยนเงินกูด้ งั กล่าวเป็ นเงินกู้ระยะ
ยาว (Long Term Loan) ซึง่ เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินดังกล่าวอยูใ่ นรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอตั ราดอกเบีย้
วันครบกาหนดชาระและหลักประกันหลากหลายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดงั นี ้
รายละเอียดตั๋วสัญญาใช้เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.

วงเงิน
(ล้านบาท)

วันครบ
กาหนดชาระ

200.00

1 มีนาคม 2562

เงือ่ นไขการ
หลักประกัน
ดารงอัตราส่วน
ทางการเงิน
ที่ดินสิง่ ปลูกสร้างและเครื่องจักร
IBD-to-Equity ไม่
หุน้ ของ TAH2 และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เกิน 1.50 เท่า
แห่งหนึง่ ที่ถือหุน้ โดยบริษัทผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ DSCR ไม่ต่ากว่า
คา้ ประกันโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่ง 1.10 เท่า
หนึง่ และกรรมการของ TAH2
โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
DSCR ไม่ต่ากว่า
คา้ ประกันโดยผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท
1.10 เท่า
ย่อยแห่งหนึง่

อัตรา
ดอกเบีย้
MLR – 1.25 -

2.

268.00

25 กุมภาพันธ์ 2562 4.25 - 5.25 -

รายละเอียดตั๋วสัญญาใช้เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.

วงเงิน
(ล้านบาท)

วันครบ
กาหนดชาระ

อัตราดอกเบีย้

200.00

22 พฤษภาคม 2563

MLR -1.25

หลักประกัน
-

2.
3.

200.00
160.00

30 เมษายน 2563
18 มีนาคม 2563

4.5
MLR -1.25

-

4.

40.00

21 เมษายน 2563

MLR -1.25

-

ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง
ไม่มี
ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง
ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่

เงือ่ นไขการดารง
อัตราส่วนทาง
การเงิน
IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า
1.10 เท่า
ไม่มี
IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า
1.10 เท่า
IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เท่า
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วงเงิน
(ล้านบาท)

5.
6.
7.

124.53
37.61
122.30

วันครบ
กาหนดชาระ

25 มีนาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563
17 เมษายน 2563

อัตราดอกเบีย้

MLR -1.25
MLR -1.25
MLR -1.25

หลักประกัน
-

หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง

-

ไม่มี
ไม่มี
ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง

8.

258.92

20 เมษายน 2563

MLR -1.25

-

9.

40.41

27 เมษายน 2563

MLR -1.25

-

10.

20.57

30 เมษายน 2563

MLR -1.25

-

11.

40.86

30 เมษายน 2563

MLR – 1.25 -

12.

16.94

7 พฤษภาคม 2563

MLR – 1.25 -

13.

400.40

24 มีนาคม 2563

14.

6.84

-

3.50 - 4.25 -

-

ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง
ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง
ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง
ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
หุน้ ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
หุน้ ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
คา้ ประกันโดยผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ
บริษัทย่อยแห่งหนึง่
ไม่มี

เงือ่ นไขการดารง
อัตราส่วนทาง
การเงิน
DSCR ไม่ต่ากว่า
1.10 เท่า
ไม่มี
ไม่มี
IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า
1.10 เท่า
IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า
1.10 เท่า
IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า
1.10 เท่า
IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า
1.10 เท่า
IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า
1.10 เท่า
IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า
1.10 เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า
1.10 เท่า
ไม่มี
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15.

วงเงิน
(ล้านบาท)

วันครบ
กาหนดชาระ

36.92

17 มกราคม 2563

อัตราดอกเบีย้

หลักประกัน

MOR - 2.75 -

ลูกหนีร้ ายหนึง่ ของบริษัทย่อยแห่ง
หนึง่

เงือ่ นไขการดารง
อัตราส่วนทาง
การเงิน
ไม่มี

รายละเอียดตั๋วสัญญาใช้เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.

วงเงิน
(ล้านบาท)

วันครบ
กาหนดชาระ

200.00

16 กุมภาพันธ์ 2564
(ต่ออายุถึงวันที่
17 พฤษภาคม
2564)
25 มกราคม 2564
(ต่ออายุถึงวันที่
23 เมษายน 2564)
8 มีนาคม 2564

2.

200.00

3.

160.00

อัตราดอกเบีย้
MLR -1.25

หลักประกัน
-

ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง

4.5

-

ไม่มี

MLR -1.25

-

ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง

4.

40.00

14 มกราคม 2564

MLR -1.25

-

5.

494.61

23 มีนาคม 2564

MLR -1.50

-

6.

1,955.53

23 มีนาคม 2564

MLR -1.50

-

เงือ่ นไขการดารง
อัตราส่วนทาง
การเงิน
IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า
1.10 เท่า
ไม่มี

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า
1.10 เท่า
ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร IBD-to-Equity ไม่
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
เกิน 1.50 เท่า
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง
DSCR ไม่ต่ากว่า
1.10 เท่า
ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร IBD-to-Equity ไม่
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
เกิน 10.75 เท่า
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง
DSCR ไม่ต่ากว่า
คา้ ประกันโดยกรรมการบริษัทท่าน 1.10 เท่า
หนึง่
ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร IBD-to-Equity ไม่
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
เกิน 10.75 เท่า
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง
DSCR ไม่ต่ากว่า
คา้ ประกันโดยกรรมการบริษัทท่าน 1.10 เท่า
หนึง่
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7.

วงเงิน
(ล้านบาท)

วันครบ
กาหนดชาระ

อัตราดอกเบีย้

22.93

23 มีนาคม 2564

MLR -1.50

-

8.

1,630.35

31 มีนาคม 2564

BIBOR+3.85 -

9.

989.23

31 มีนาคม 2564

MLR -1.50

-

10.
11.
12.
13.
14.

100.00
68.00
70.00
30.00
91.16

22 มีนาคม 2564
22 มีนาคม 2564
22 มีนาคม 2564
22 มีนาคม 2564
9 มกราคม 2564

3.47 – 4.25
4.47
4.70
4.70
MLR-1.75

-

15.

23.78

19 มกราคม 2564

5.50

16.

1.86

20 มกราคม 2564

5.50

-

17.

1.53

21 มกราคม 2564

5.50

-

18.

18.61

22 มกราคม 2564

5.50

-

เงือ่ นไขการดารง
หลักประกัน
อัตราส่วนทาง
การเงิน
ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร IBD-to-Equity ไม่
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
เกิน 10.75 เท่า
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง
DSCR ไม่ต่ากว่า
คา้ ประกันโดยกรรมการบริษัทท่าน 1.10 เท่า
หนึง่
ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร IBD-to-Equity ไม่
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
เกิน 10.75 เท่า
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง
DSCR ไม่ต่ากว่า
คา้ ประกันโดยกรรมการบริษัทท่าน 1.10 เท่า
หนึง่
ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร IBD-to-Equity ไม่
ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
เกิน 10.75 เท่า
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง
DSCR ไม่ต่ากว่า
คา้ ประกันโดยกรรมการบริษัทท่าน 1.10 เท่า
หนึง่
โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึง่ ไม่มี
โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึง่ ไม่มี
โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึง่ ไม่มี
โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึง่ ไม่มี
ลูกหนีร้ ายหนึง่ ของบริษัทย่อยแห่ง ไม่มี
หนึง่
เงินฝากธนาคาร
ไม่มี
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดิน
เงินฝากธนาคาร
ไม่มี
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและ
เครือ่ งจักร
เงินฝากธนาคาร
ไม่มี
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและ
เครือ่ งจักร
เงินฝากธนาคาร
ไม่มี
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและ
เครือ่ งจักร
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วงเงิน
(ล้านบาท)

วันครบ
กาหนดชาระ

อัตราดอกเบีย้

19.

7.73

29 มกราคม 2564

5.50

-

20.

5.76

4 กุมภาพันธ์ 2564

5.50

-

21.

4.14

5 กุมภาพันธ์ 2564

5.50

-

22.

866.99

23 พฤษภาคม 2564

3.19

-

23.
24.

100.00
25.02

9 กุมภาพันธ์ 2564
-

3.55
-

-

หลักประกัน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและ
เครือ่ งจักร
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและ
เครือ่ งจักร
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและ
เครือ่ งจักร
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและ
เครือ่ งจักร
ไม่มี
ไม่มี

เงือ่ นไขการดารง
อัตราส่วนทาง
การเงิน
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 6,474.82 ล้านบาท 4,787.54 ล้านบาท
และ 10,247.60 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่นสามารถสรุปได้ ดังนี ้
รายการ
บริษัทอืน่
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น – กรมสรรพากร
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รบั ล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียน – บริษัทอืน่
บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนีก้ ารค้า

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท ร้อยละ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท ร้อยละ

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ

4,322.70

90.29

9,554.59

94.77

5,231.89

121.03

56.02

1.17

70.90

0.70

14.88

26.56

5.31

0.11

8.43

0.08

3.12

58.76

62.80

1.31

59.84

0.59

(2.95)

(4.70)

181.11

3.78

188.94

1.87

7.83

4.32

68.84

1.44

124.86

1.24

56.03

81.39

2.35
4,699.13

0.05
98.10

3.65
10,011.21

0.04
99.30

1.30
5,312.09

55.32
113.04

78.13

1.63

47.75

0.47

(30.38)

(38.88)
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รายการ
เจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียน – บริษัทหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท ร้อยละ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท ร้อยละ

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ

10.28

0.21

21.93

0.22

11.64

113.23

90.76

1.90

1.37
71.04

0.01
0.70

1.37
(17.38)

#DIV/0!
(19.66)

4,787.54

100.00

10,082.25

100.00

5,294.71

110.59

บริษัทอื่น
เจ้าหนีก้ ารค้า ได้แก่ เจ้าหนีค้ ่าซือ้ วัตถุดิบประเภทโลหะ เจ้าหนีค้ ่าซือ้ พลาสติก และเจ้าหนีค้ ่าซือ้ วัสดุอื่นๆ สาหรับ
ผลิตสายไฟฟ้า เป็ นต้น ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 4,322.70 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 90.29
ของเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่นรวม และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ 9,554.59 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 94.77 ของเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่นรวม ทัง้ นีส้ าเหตุของการเพิ่มขึน้ ของเจ้าหนีก้ ารค้าเป็ นผลมา
จากการเข้าลงทุนใน TPC และ DVN ซึ่งเป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563 และ
TCI ซึ่งเป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 และการเติบโตของรายได้และผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ
เจ้าหนีห้ มุนเวียนนอกเหนือจากเจ้าหนีก้ ารค้า ประกอบด้วย เจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น ซึง่ เป็ นการซือ้ วัตถุดิบประเภทอื่น
กับคูค่ า้ ที่นอกเหนือจากวัตถุดิบประเภทโลหะ การซือ้ อะไหล่ ดอกเบีย้ ค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รบั ล่วงหน้า เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ 376.43 ล้านบาท และ 456.63 ล้านบาท
ตามลาดับ
บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
STARK มีรายการเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่นกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็ นรายการซือ้ ล้อ
เหล็กจากบริษัท คอนเนคชั่น เลทด์ เซอร์วิส จากัด (“CLS”) การใช้บริการขนส่งของบริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด (“MM”)
การซือ้ แผงโซล่าร์บนหลังคาจากบริษัท อินดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น แอนด์เมนแทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จากัด (มหาชน)
(“ICS”) เป็ นต้น ทัง้ นี ้ รายการเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่นกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ลดลง 17.38 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.66 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมากจากการจ่าย
คืนเจ้าหนีก้ ารค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนรายการระหว่างกัน
เงินกู้ยมื ระยะสั้น
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นการรับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุน
ในการขยายธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการกาหนดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับ ร้อยละ 4.50 และร้อยละ 6.75 ต่อปี อ้างอิง
จากอัต รา MLR ณ วัน ที่ ท าสัญ ญากู้ยื ม ซึ่ ง เป็ นอัต ราที่ อ ้า งอิ ง จากต้น ทุน การกู้ยื ม ของผู้ใ ห้กู้ (โปรดพิ จ ารณาเงื่ อ นไข
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และรายละเอียดสัญญากูย้ ืมเพิ่มเติม ในส่วนที่ 2.3.6 รายการระหว่างกัน) ทัง้ นี ้ ยอดเงินกูย้ ืมระยะสัน้ คงเหลือ ณ สิน้ งวดปี
2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 444.33 ล้านบาท 0.00 ล้านบาท และ 62.00 ล้านบาท ตามลาดับ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการอื่น ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 675.00 ล้านบาท 822.00 ล้านบาท และ
592.16 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รูปแบบ
เงินกู้
ตั๋วแลกเงิน
หุน้ กูไ้ ม่
ด้อยสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตรา
หลัก
อัตรา
หลัก
อัตรา
หลัก
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
ดอกเบีย้
ทรัพย์
ดอกเบีย้
ทรัพย์
ดอกเบีย้
ทรัพย์
(ล้าน
(ล้าน
(ล้าน
(ร้อยละ
คา้
(ร้อยละ
คา้
(ร้อยละต่อ คา้
บาท)
บาท)
บาท)
ต่อปี )
ประกัน
ต่อปี ) ประกัน
ปี )
ประกัน
4.6 – 5.0
ไม่มี 420.00 4.6 – 5.0
ไม่มี 570.00 5.80 - 6.50 ไม่มี 424.04
6.0
ไม่มี 255.00 6.0 – 6.50 ไม่มี 252.00 6.00 - 6.75 ไม่มี 168.12
รวม 675.00

รวม

822.00

รวม

592.16

เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากกิ จการอื่ น 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ 147.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.78 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นผลมาจากการลงทุนเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ในอนาคตของ STARKในระยะยาวเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลง 229.84 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 27.96 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นผลมาจากจ่ายชาระคืนตั๋วแลกเงินเละหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ตาม
กาหนดระยะเวลา
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
ภาษี เงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 48.94 ล้านบาท 65.80 ล้านบาท และ 279.17
ล้านบาท ตามลาดับ โดยภาษี เงินได้นิติบคุ คลค้างจ่ายเกิดจากรายการภาษี เงินได้นิติบคุ คลสาหรับแต่ละงวดการดาเนินงาน
ที่ STARK ค้างจ่ายให้แก่กรมสรรพากร ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ทัง้ นี ้ ภาษี เงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ณ สิน้ ปี 2562
เพิ่มขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2561 และภาษี เงินได้นิติบคุ คลค้า งจ่าย ณ สิน้ ปี 2563 เพิ่มขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2562 โดยเป็ นผลมาจาก
การเพิ่มขึน้ ของยอดขายของ STARK ส่งผลให้มีภาระภาษี เงินได้นิติบคุ คลเพิ่มสูงขึน้
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
หนี ส้ ิน หมุน เวี ย นอื่ น ประกอบด้ว ย ภาษี หัก ณ ที่ จ่ า ยรอน าส่ง เป็ น ต้น ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึ ง ปี 2563 STARK
มีหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น เท่ากับ 31.30 ล้านบาท 18.56 ล้านบาท และ 38.49 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี ้ การเพิ่มขึน้ ของหนีส้ นิ
หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวนเท่ากับ 18.56 ล้านบาท ลดลง 12.74 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 40.70
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ประกอบด้วยภาษี หกั ณ ที่จ่ายรอนาส่งตามการดาเนินธุรกิจตามปกติของ STARK
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ จานวน 19.93 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 107.38 จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุนใน TPC และ DVN ซึ่งเป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ในประเทศ
เวียดนาม ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563
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หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่
หนี ส้ ิ น ไม่ ห มุน เวี ย นอื่ น ณ สิ น้ งวดปี 2561 ถึ ง ปี 2563 เท่ า กับ 24.00 ล้า นบาท 21.96 ล้า นบาท และ 26.45
ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ เป็ นไปตามการดาเนินงานปกติของ STARK และไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น ณ สิ น้ งวดปี 2561 ถึ ง ปี 2563 เท่ า กับ 3,092.20 ล้า นบาท 2,069.74
ล้านบาท และ 3,986.16 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายละเอียดเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสามารถสรุปได้ดงั นี ้
รายการ
เงินกู้ยมื ระยะยาว
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี
รวมเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท ร้อยละ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท ร้อยละ

31 มีนาคม 2563
ล้านบาท ร้อยละ

2,616.86

84.63

481.27

23.25

986.84

23.25

475.33
3,092.20

15.37
100.00

1,588.46
2,069.74

76.75
100.00

2,999.32
3,986.16

76.75
100.00

เงิ น กู้ยื ม ระยะยาว ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ลดลง 1,022.46 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 33.07 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวตามกาหนดระยะเวลาในสัญญา
ทัง้ นีใ้ นปี 2562 STARK ไม่มีการกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม
เงิ น กู้ยื ม ระยะยาว ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 เพิ่ ม ขึ น้ 1,916.43 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 92.59 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกูย้ ืมเงินเพิ่มเติม จานวน 1,557.02 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อการเข้าลงทุนใน TPC และ DVN
ทัง้ นี ้ ยอดเงิ นกู้ยืมระยะยาว ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,616.86
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,141.77 ล้านบาทจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการดารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กาหนดในสัญญาเงินกูไ้ ด้ ส่งผลให้ตอ้ งจัดประเภทเงินกูย้ ืมระยะยาว
ทัง้ หมดเป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน ในส่วนที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี อย่างไรก็ ตาม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 PDITL
ได้รบั หนังสือผ่อ นผันยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่ อนไขการดารงอัต ราส่ว นทางการเงิ น สาหรับเงิ นกู้ยืม ภายใต้วงเงิ นกู้ยืม
2,400.00 ล้า นบาท และ 1,050.00 ล้า นบาท และเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวดัง กล่ า ว จะถู ก จั ด ประเภทตามปกติ ใ นการ
จัด ท างบการเงิ น สาหรับ งวดการเงิ น ถัด ไป ทั้ง นี ้ ธนาคารจะพิ จ ารณาผ่อ นผัน ยกเว้น การปฏิ บัติ ตามเงื่ อ นไขการดารง
อัตราส่วนทางการเงินสาหรับเงินกูย้ ืมเป็ นรายไตรมาส
โดยรายละเอียดของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึง่ แบ่งประเภทตามวงเงิน สามารถสรุปได้ ดังนี ้
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เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วงเงิน อัตราดอกเบีย้
(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี )

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้าน
บาท)
รวม
> 1 ปี
รวม
≤ 1 ปี
194.06 55.37
83.60
138.97 -

31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)

> 1 ปี
≤ 1 ปี
54.84 191.32

รวม
246.16

≤ 1 ปี
55.09

> 1 ปี
138.97

- 1,279.81

168.74

297.89

1.

280.00

MLR – 1.25

2.

2,400.00

MLR – 1.25 1,279.81

466.63 169.89

128.01

297.90 -

3.

4.

1,050.00

134.60

MLR – 1.25 1,037.40

3.5

134.60

- 1,037.40

-

134.60

50.40

107.68

936.60

-

5.

160.00

MLR -1.25

-

-

-

14.28

53.72

6.

1,428.11

LIBOR+3.50

-

-

-

-

-

987.00

107.68

68.00

50.40

80.76

16.05

- 257.39

886.20

936.60 -

-

80.76 -

47.94

63.99 -

911.26 1,168.65 -

เงือ่ นไข

หลักประกัน

ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายไตรมาส
ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายไตรมาส
IBD-to-Equity ไม่เกิน 1.50 เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า 1.10 เท่า

-

คา้ ประกันโดยกรรมการบริษัทท่านหนึ่ง

-

ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายไตรมาส
IBD-to-Equity ไม่เกิน 1.50 เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า 1.10 เท่า
ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายไตรมาส
IBD-to-Equity ไม่เกิน 1เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า 1.2 เท่า
ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายไตรมาส
ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายครึง่ ปี
IBD-to-Equity ไม่เกิน 10.75
เท่า

-

ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของ
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
หุน้ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง
คา้ ประกันโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่ง
หนึ่งและกรรมการบริษัทท่านหนึ่ง
ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร
หุน้ ของ TAH2 ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
คา้ ประกันโดยกรรมการบริษัทท่านหนึ่ง

-

คา้ ประกันโดยกรรมการบริษัทท่านหนึ่ง

-

ที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

-

ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครือ่ งจักรของ
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
บริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง
คา้ ประกันโดยกรรมการบริษัทท่านหนึ่ง

-

-
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วงเงิน อัตราดอกเบีย้
(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี )
7.

75.50

MLR -1.50

31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)

≤ 1 ปี

≤ 1 ปี

> 1 ปี
-

รวม
-

-

> 1 ปี
-

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้าน
บาท)
> 1 ปี
รวม
≤ 1 ปี

รวม
-

-

13.64

47.92

เงือ่ นไข

61.56 -

DSCR ไม่ต่ากว่า 1.10 เท่า
ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายไตรมาส
IBD-to-Equity ไม่เกิน 10.75
เท่า
DSCR ไม่ต่ากว่า 1.10 เท่า
ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายไตรมาส
ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายเดือน
ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายเดือน

หลักประกัน

-

ไม่มี

-

ไม่มี

-

ไม่มี

-

โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
คา้ ประกันโดยผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท
ย่อยแห่งหนึ่ง
โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
คา้ ประกันโดยผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท
ย่อยแห่งหนึ่ง
ที่ดินและอาคารของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
คา้ ประกันโดยผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท
ย่อยแห่งหนึ่ง
ไม่มี

8.

326.81

MLR -1.25

-

-

-

-

-

-

65.36

261.45

326.81 -

9.

45.23

MLR -1.00

-

-

-

15.00

23.97

38.97

15.00

8.98

23.98 -

10.

300.00

MLR – 1

103.44 284.01

387.45

70.80

137.29

207.37

69.18

69.02

138.20 -

11.

60.00

MLR – 1

6.77

-

6.77

-

-

-

-

-

- -

ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายเดือน

-

12.

232.40

MLR -1.00

-

-

-

-

-

-

24.00

194.40

218.40 -

ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายเดือน

-

13.

32.50

3.50

-

-

-

-

-

-

10.82

-

10.82 -

ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายไตรมาส

-
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วงเงิน อัตราดอกเบีย้
(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี )

31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)

≤ 1 ปี

≤ 1 ปี

> 1 ปี

รวม

> 1 ปี

14.

600.00

5.63

-

-

-

-

-

15.

300.00

5.50

-

-

-

-

-

หมายเหตุ:

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้าน
บาท)
รวม
> 1 ปี
รวม
≤ 1 ปี
- 83.25
360.55
443.80 -

31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)

-

75.72

-

75.72 -

เงือ่ นไข
ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายไตรมาส
ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
รายไตรมาส

หลักประกัน
-

ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครือ่ งจักรของ
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครือ่ งจักรของ
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

รวม 2,616.86 475.33 3,092.20
481.27 1,588.46 2,069.74 481.27 1,588.46 2,069.74
IBD-to-Equilty Ratio คือ อัตราส่วนหนีส้ ินเฉพาะส่วนที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม)
DSCR หรือ Debt Service Coverage Ratio คือ กาไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จา่ ยรอตัดจ่าย ก่อนรายการพิเศษ หารด้วย ดอกเบีย้ จ่ายทั้งหมด
และภาระหนีเ้ งินกูย้ ืมระยะยาวที่ตอ้ งชาระภายใน 1 ปี ของงวดบัญชีนนั้
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หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 73.91 ล้านบาท 56.91 ล้านบาท และ
233.59 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายละเอียดหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงินสามารถสรุป ได้ดงั นี ้
รายการ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี
รวม

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท ร้อยละ
17.00
56.91
73.91

23.00
77.00
100.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท ร้อยละ
17.77
39.13
56.91

31.23
68.77
100.00

31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท ร้อยละ
74.39
159.20
233.59

31.85
68.15
100.00

หนีส้ ินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 17.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.00
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชาระคืนหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินตามกาหนดการ
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 176.69 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 310.53
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทได้นา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2563 โดยใช้วิธีรบั รู ผ้ ลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุ งกับกาไร
สะสมต้นงวดและไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ (Modified retrospective) ผลกระทบจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ในเรือ่ งหนีส้ ินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และลดลงบางส่วนจากการจ่ายชาระคืนหนีส้ นิ ตาม
สัญญาเช่าการเงินตามกาหนดการ
เงินกู้ยมื ระยะยาวอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวอื่น ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 215.00 ล้านบาท 345.00 ล้านบาท และ 375.00 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยรายละเอียดเงินกูย้ ืมระยะยาวอื่น สามารถสรุป ได้ดงั นี ้
รายการ
หุ้นกู้ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี
รวม

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท ร้อยละ
30.00
185.00
215.00

13.95
86.05
100.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท ร้อยละ
185.00
160.00
345.00

53.62
46.38
100.00

31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท ร้อยละ
70.00
305.00
375.00

18.67
81.33
100.00

เงินกูย้ ืมระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะครบกาหนดชาระในเดือน ธันวาคม
2563 และเดือนตุลาคม 2564 ตามลาดับ
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เงินกูย้ ืมระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ 130 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเป็ น
ผลมาจาก STARK มี ก ารออกหุ้น กู้ไ ม่ ด ้อ ยสิ ท ธิ เ พื่ อ ใช้เ ป็ น แหล่ง เงิ น ทุน หมุน เวี ย นในปี 2562 ที่ อัต ราดอกเบี ย้ ร้อ ยละ
5.50 - 6.75 และมีกาหนดชาระคืนในปี 2563
เงินกูย้ ืมระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 30 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเป็ น
ผลมาจาก STARK มี ก ารออกหุ้น กู้ไ ม่ ด ้อ ยสิ ท ธิ เ พื่ อ ใช้เ ป็ น แหล่ง เงิ น ทุน หมุน เวี ย นในปี 2563 ที่ อัต ราดอกเบี ย้ ร้อ ยละ
6.50 - 6.75 และมีกาหนดชาระคืนในปี 2564
14.4.1 ภาระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึงปี 2563 STARK มีภาระผูกพันและหนีส้ นิ ที่อาจจะเกิดขึน้ ดังนี ้
สารองผลประโยชน์ของพนักงาน
STARK มี สารองผลประโยชน์ข องพนัก งาน ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึ ง ปี 2563 เท่า กับ 113.70 ล้า นบาท 151.44
ล้านบาท และ 178.96 ล้านบาท ตามลาดับ
ภาระผูกพันและการคา้ ประกัน
1. ภาระผูกพันเกีย่ วกับการซือ้ วัตถุดิบและเครื่องจักร
STARK มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซือ้ วัตถุดิบและเครือ่ งจักร โดยภาระผูกพันดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี ้

บาท
ภาระผูกพันสาหรับการซื้ อวัตถุดิบ
ภาระผูกพันสาหรับการซื้ อเครื่ องจักร
รวม

442,391,849
103,837,173
546,229,022

บาท
ภาระผูกพันสาหรับการซื้ อวัตถุดิบ
ภาระผูกพันสาหรับการซื้ อเครื่ องจักร
รวม

459,667,036
176,050,025
635,717,061

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
369,581,505
1,127,264
370,708,769

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
45,786,927
1,497,906
47,284,833

ยูโร
35,180
540,797
575,977

ยูโร
85,011
6,707,696
6,792,707

งบการเงินรวม
2563
ดอลลาร์
ฟรังก์ สวิส
ออสเตรเลีย
300
750
300
750

หยวน
เหรินหมินปี้
1,218,422
1,218,422

ปอนด์
ดอง
สเตอร์ ลิง
3,878 862,462,554,044
31,596,845,228
3,878 894,059,399,272

งบการเงินรวม
2562
ดอลลาร์
ฟรังก์ สวิส
ออสเตรเลีย
300
2,250
300
2,250

หยวน
เหรินหมินปี้
1,696,672
1,696,672

ปอนด์
สเตอร์ ลิง
1,431
1,431

ดอง
-

หมายเหตุ 1. รายการซือ้ วัต ถุดิ บที่จัดเป็ นภาระผูกพัน เป็ น รายการซือ้ วัตถุดิบ โลหะประเภททองแดงจากคู่คา้ โดยเป็ น รายการที่ PDITL
ออกใบสั่งซือ้ และ Letter of Credit (L/C) แล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั ของ

2. หนังสือคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 STARK มีหนังสือคา้ ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
ของบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งกั น ภาระผู ก พัน ทางปฏิ บั ติ ต ามปกติ ธุ ร กิ จ และการใช้ ไ ฟฟ้ า ของบริ ษั ท ย่ อ ยและอื่ น ๆ
โดยสามารถสรุปรายละเอียด ได้ดงั นี ้
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บาท
หนังสือคา้ ประกันเพื่อการทาสัญญา
แบบไม่มีหลักประกัน
หนังสือคา้ ประกันการใช้ไฟฟ้า
และอื่น ๆแบบไม่มีหลักประกัน
หนังสือคา้ ประกันการใช้ไฟฟ้าและ
อื่นๆแบบมีหลักประกัน
หนังสือคา้ ประกันการให้บริการแบบมี
หลักประกัน *
หนังสือคา้ ประกันของใบรับประกัน
สินค้า

งบการเงินรวม
2563
ดอลลาร์
รู ปีอินเดีย
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
ฮ่องกง

เวียดนามดอง

-

-

514,040,295

5,001,675

130,885,367

490,559

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

-

357,109

-

-

-

หนังสือคา้ ประกันของการประมูล
หนังสือคา้ ประกันเงินมัดจา

-

2,079,468

-

-

-

หนังสือคา้ ประกันการดาเนินสัญญา
หนังสือคา้ ประกันการดาเนินสัญญา
และใบรับประกันสินค้า
หนังสือคา้ ประกันการจ่ายเงิน

-

19,492

-

-

-

114,047,923,56
0
33,371,369,125
150,330,508,18
7
55,577,810,922

-

-

-

42,654,000
745,186,666

485,400
9,420,000

-

-

บาท
หนังสือคา้ ประกันเพื่อการทาสัญญา
แบบไม่มีหลักประกัน
หนังสือคา้ ประกันเพื่อการทาสัญญา
แบบมีหลักประกัน*
หนังสือคา้ ประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ
แบบไม่มีหลักประกัน
หนังสือคา้ ประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ
แบบมีหลักประกัน*
หนังสือคา้ ประกันเพื่อการให้บริการ
แบบมีหลักประกัน*

621,258,304
458,030,884
1,139,000
7,400,475

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
1,968,211
-

3,471,468

รู ปี
ศรีลังกา

7,000,000

งบการเงินรวม
2562
รู ปีอินเดีย

ดอลลาร์
ฮ่องกง

รู ปี
ศรีลังกา

3,471,468

-

-

63,209,135

-

57,844

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

7,000,000

1,300,000

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ2562 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของบริษัทย่อยจานวน 2.09 ล้านบาท และ 39.07
ล้านบาท ตามลาดับใช้เป็ นหลักประกันเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือคา้ ประกันเพื่อการทาสัญญา
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3. วงเงินสาหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และการโอนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อย มีวงเงิ นดังกล่าว จานวน 16.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 306.48
ล้านบาท โดยมีหลักทรัพย์คา้ ประกันเป็ นที่ดิน สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักรของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อย มีวงเงินดังกล่าว จานวน 43.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 3,126.03
ล้านบาท โดยมีหลักทรัพย์คา้ ประกันเช่นเดียวกับวงเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อย มีวงเงินดังกล่าว จานวน 50.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 2,006.84
ล้านบาท และ 777,969.16 ล้านดอง โดยมีหลักทรัพย์คา้ ประกันเช่นเดียวกับวงเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. วงเงินสิน้ เชื่อและการคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินบัตรเครดิตนา้ มัน เป็ นจานวนเงิน 1 ล้านบาท ใช้ไป 0.11 ล้านบาท
โดยบริ ษั ท ได้จ ดจ านองอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ การลงทุน และที่ ดิ น พร้อ มสิ่ ง ปลูก และใช้หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ที่ ถื อ โดย
กรรมการ 2 ท่านของบริษัท เพื่อวางหลักประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และคา้ ประกันโดยกรรมการของบริษัท
ในระหว่างปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริษั ท ได้ยกเลิกวงเงิ นบัตรเครดิ ตน า้ มัน และปลดจ านองหลักประกันและ
การคา้ ประกันแล้ว
14.4.2 ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึงปี 2563 STARK มีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 1,817.64 ล้านบาท 2,313.37
ล้านบาท และ 3,763.72 ล้านบาท ตามลาดับ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ 495.73 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.27 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรสุทธิตามการดาเนินงานปกติของ STARK และผลจากการรวมธุรกิจ จะส่งผล
ให้ STARK จะมีทนุ จดทะเบียน จานวน 14,049.56 ล้านบาท และมีสว่ นต่ามูลค่าหุน้ สามัญและส่วนปรับปรุงทุนจากการซือ้
ธุรกิจแบบย้อนกลับ จานวน 12,253.32 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็ นการเพิ่มขึน้ ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ สุทธิ เท่ากับ 1,796.24 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 1,450.35 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 62.69 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรสุทธิตามการดาเนินงานปกติ
14.5

สภาพคล่อง

STARK มี อัต ราส่ว นสภาพคล่อ ง เท่ า กับ 0.83 เท่ า 1.07 เท่ า และ 0.83 เท่ า ณ สิ น้ งวดปี 2561 ถึ ง ปี 2563
ตามลาดับ
14.5.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงิ นสดสุท ธิ ได้มาจากกิ จกรรมดาเนิน งานในงวดปี 2561 ถึ ง ปี 2563 เท่า กับ 544.63 ล้า นบาท 103.81
ล้านบาท และ 3,003.56 ล้านบาท ตามลาดับ
145 /165

รายงานประจาปี 2563

STARK มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน ในงวดปี 2562 เท่ากับ 103.81ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายการซือ้ สถานะของบริษัทจดทะเบียน ส่งผลให้ STARK มีกระแสเงิน
สดลดลงขึน้
STARK มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน ในงวดปี 2563 เท่ากับ 3,003.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก
ปี 2562 โดยมี ส าเหตุห ลัก มาจากผลการด าเนิ น งานที่ มี ก าไรของ STARK รวมทั้ง มี ร ายการบวกกลับ ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น สด
เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจาหน่าย และสินทรัพย์และหนีส้ ินในการดาเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น ในขณะที่
ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนใกล้เคียงกับปี 2562 ส่งผลให้ STARK มีกระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เพิ่มสูงขึน้ จากปี ก่อนหน้า
14.5.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 816.94 ล้านบาท 620.13 ล้านบาท
และ 6,531.81 ล้านบาท ตามลาดับ
STARK มีกระแสเงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 816.94 ล้านบาท ในงวดปี 2561 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการลงทุนเครือ่ งจักรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และการติดตัง้ แผงโซลาร์
เพื่อเป็ นการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของ STARK ในระยะยาว
STARK มี ก ระแสเงิ น สดสุท ธิ ได้ม าจากกิ จกรรมลงทุน เท่า กับ 620.13 ล้า นบาท ในปี 2562 โดยมี สาเหตุห ลัก
มาจากการจ่ายซือ้ สินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติม ซึ่งเป็ นการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ตามแผนการปรับปรุ งสายการผลิตและจัดอยู่
ในสินทรัพย์ระหว่างติดตัง้ ของ PDITL
STARK มีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 6,531.81 ล้านบาท ในงวดปี 2563 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากซือ้ สินทรัพย์ถาวรและการซือ้ เงิน ลงทุนใน TPC และ DVN และการให้กยู้ ืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (โปรดพิจารณา
เงื่อนไขและรายละเอียดสัญญากูย้ ืมเพิ่มเติม ในส่วนที่ 2.3.6 รายการระหว่างกัน)
14.5.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิน ในงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 327.17 ล้านบาท 1,292.36
ล้า นบาท และ 3,272.85 ล้า นบาท ตามลาดับ โดยมี สาเหตุม าจากการ STARK ได้ร ับ เงิ น สดจากการกู้ยื ม เงิ น ทั้งจาก
สถาบัน การเงิ น บริ ษั ท และบุค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง และจากแหล่ง อื่ น เช่ น หุ้น กู้ไ ม่ ด ้อ ยสิ ท ธิ เป็ น ต้น เพิ่ ม ขึ น้ เพื่ อ รองรับ
การใช้เงินตามแผนการลงทุน ได้แก่ การลงทุนซือ้ สินทรัพย์ถาวรประเภทเครื่องจักรเพื่อปรับปรุ งและเพิ่มกาลังการผลิต
การติดตัง้ แผงโซลาร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย การลงทุนซือ้ รถทดสอบระบบไฟฟ้าเคลื่อนที่
เป็ นต้น การจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมตามแผนการชาระเงินในแต่ละงวดบัญชี และการเข้าลงทุนใน TPC และ DVN
ในปี 2561 STARK มีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 327.17 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจ่าย
ชาระเงินกูย้ ืมระยะสัน้ บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามกาหนดการผ่อนชาระ
ที่ระบุในสัญญา
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ในปี 2562 STARK มี ก ระแสเงิ น สดสุท ธิ ได้ม าจากกิ จ กรรมจัดหาเงิ น เท่า กับ 1,292.36 ล้า นบาท ซึ่ง เกิ ด จาก
การรับจากการเพิ่มทุน
ในปี 2563 STARK มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 3,272.85 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรับ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อการเข้าลงทุนใน TPC และ
DVN
14.6

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

14.6.1 อัตราสภาพคล่อง
STARK มี อัต ราส่ว นสภาพคล่อ ง เท่ า กับ 0.83 เท่ า 1.07 เท่ า และ 0.83 เท่ า ณ สิ น้ งวดปี 2561 ถึ ง ปี 2563
ตามลาดับ
อัต ราส่ว นสภาพคล่อ ง ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ลดลงจาก ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 โดยมี สาเหตุห ลัก
มาจากเงินกูย้ ืมระยะยาวบางส่วน ภายใต้วงเงินกูย้ ืม 2,400.00 ล้านบาท และ 1,050.00 ล้านบาท ของ STARK ถูกจัดเป็ น
หนีส้ ินหมุนเวียน เนื่องจากการที่บริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการดารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กาหนด
ในสัญญาเงินกูไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 STARK ได้รบั หนังสือผ่อนผันยกเว้นการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การดารงอัตราส่วนทางการเงินสาหรับเงิ นกู้ยืมดังกล่าว และจะถูกจัดประเภทตามปกติในการจัดทางบการเงินสาหรับ
งวดการเงินถัดไป
ทั้ง นี ้ เมื่ อ พิ จ ารณาอัต ราส่ว นสภาพคล่อ ง ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 โดยปรับ ปรุ ง รายการหนี ส้ ิน หมุน เวี ย น
ส่ว นวงเงิ น 2,400.00 ล้า นบาทและ 1,050.00 ล้า นบาท กลับ ไปเป็ น หนี ส้ ิน ไม่ห มุน เวี ย นตามปกติ STARK จะมี อัต รา
ส่วนสภาพคล่องในปี 2561 เท่ากับ 1.09 เท่า ซึ่งดีขึน้ จากปี 2560 เนื่องจากผลการดาเนินงานที่เติบโตขึน้ ของ STARK
ในช่วงปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใกล้เคียงกับอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กรณีที่มีการปรับปรุ งรายการหนีส้ ินหมุนเวียนส่วนวงเงิน 2,400.00 ล้านบาท และ 1,050.00 ล้านบาท กลับไปเป็ นหนีส้ ิน
ไม่หมุนเวียนตามปกติ ซึง่ เป็ นตามการดาเนินงานปกติของ STARK
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใกล้เคียงกับอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กรณีที่มีการปรับปรุ งรายการหนีส้ ินหมุนเวียนส่วนวงเงิน 2,400.00 ล้านบาท และ 1,050.00 ล้านบาท กลับไปเป็ นหนีส้ ิน
ไม่หมุนเวียนตามปกติ ซึง่ เป็ นตามการดาเนินงานปกติของ STARK
STARK มี ร ะยะเวลาเก็ บ หนี เ้ ฉลี่ย เท่า กับ 149.34 วัน 108.19 วัน และ 87.14 ล้า นบาท สาหรับ งวดปี 2561
ถึงปี 2563 ตามลาดับ ทัง้ นี ้ โดยปกติ STARK มีนโยบายในการเก็บหนี ้ (Credit Term) ที่ให้แก่ลกู ค้า ประมาณ 60-90 วัน
แต่ทงั้ นี ้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว STARK มีการขายสินค้าให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติม ในส่วนที่ 2.3.6 รายการระหว่างกัน) โดยมีระยะเวลาการชาระหนีเ้ ท่ากับ 270 วัน จึงส่งผลให้ระยะเวลาเก็บหนี ้
เฉลีย่ ของ STARK เพิ่มขึน้ จากระยะเวลาเก็บหนีป้ กติ
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยของ STARK สาหรับงวดปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้ เล็กน้อยจากงวด
เดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเพิ่มขึน้ ของลูกค้ารายย่อยจากการมุง่ เน้นขยายกลุม่ ลูกค้าและช่องทางการจัด
จาหน่ายของ STARK สอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ ของยอดขายสินค้าประเภทนีใ้ นปี 2561
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ระยะเวลาเก็ บ หนี เ้ ฉลี่ย ของ STARK สาหรับ งวดปี บัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ลดลงจากปี 2561 ซึ่ง
STARK มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการเก็บหนี ้ (Credit Term) จากปี ก่อนหน้าเพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องดีขนึ ้
ระยะเวลาเก็ บ หนี เ้ ฉลี่ย ของ STARK สาหรับ งวดปี บัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ลดลงจากปี 2562 ซึ่ง
STARK มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการเก็บหนี ้ (Credit Term) จากปี ก่อนหน้าเพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องดีขนึ ้
ระยะเวลาขายสิ น ค้า เฉลี่ ย ส าหรับ งวดปี 2561 ถึ ง ปี 2563 เท่ า กับ 119.45 วัน 142.10 วัน และ 160.11 วัน
ตามลาดับ ทัง้ นี ้ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2561 - 2563 เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก STARK มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการผลิต โดยเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรอขาย (Made to Stock) เพื่อรองรับความต้องการของกลุม่ ลูกค้ารายย่อย
ในตลาดขนาดใหญ่ (Mass Market) อี ก ทั้ง การเพิ่ ม ขึน้ ของระยะเวลาขายสิน ค้า เฉลี่ย เป็ น ผลมาจากการเพิ่ ม ขึน้ ของ
สินค้าคงเหลือ อันเป็ นผลมาจากการผลิตสินค้าเพิ่มขึน้ เพื่อรองรับการเติบโตของรายได้จากการขายของ STARK
ระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลีย่ สาหรับงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 224.88 วัน 170.60 วัน และ 181.74 วัน ตามลาดับ
ทัง้ นี ้ ระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลี่ย ในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง เป็ นผลมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วและการ
เพิ่มขึน้ ของรายได้จากการขาย ส่งผลให้ STARK มีการซือ้ วัตถุดิบประเภททองแดงเพิ่มขึน้ ในสัดส่วนที่สงู ซึ่งเป็ นวัตถุดิบ
ที่มีระยะเวลาการชาระหนี ้ (Credit Term) เท่ากับ 270 วันยาวกว่าระยะเวลาชาระหนีท้ ี่ STARK ได้รบั จากคู่คา้ (Supplier)
รายอื่น ในปี 2563 นัน้ เนื่องจากถึงรอบชาระของปี 2562 ทาให้ระยะเวลาชาระหนีล้ ดลง
14.6.2 อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
STARK มี อัต ราก าไรสุทธิ สาหรับ งวดปี 2561 ถึ ง ปี 2563 เท่า กับ ร้อ ยละ 4.37 ร้อ ยละ 2.06 และร้อ ยละ 9.23
ตามลาดับ
อัตรากาไรสุทธิของ STARK สาหรับงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี 2560
โดยมีสาเหตุหลักมาการที่ STARK มีความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึน้
อัต ราก าไรสุท ธิ ข อง STARK ส าหรับ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ลดลงจากงวดเดี ย วกัน ของปี 2561
โดยมี ส าเหตุห ลัก มาจากต้น ทุ น ในการรวมธุ ร กิ จ แบบย้อ นกลับ จ านวน 162.45 ล้า นบาท หากพิ จ ารณาก าไรสุท ธิ
จากการดาเนินงานของ STARK โดยไม่รวมต้นทุนจากการรวมธุรกิ จแบบย้อนกลับดังกล่าว พบว่า ในปี 2562 STARK
มี ก าไรสุท ธิ เท่ า กั บ 420.05 ล้า นบาท ซึ่ ง ลดลงจากปี 2561 จ านวน 105.12 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 20.02
โดยมี สาเหตุห ลัก มาจากการปรับ ปรุ ง ด้ว ยค่า ใช้จ่า ยต่า งๆ จากการปรับ โครงสร้า งตาม เช่ น ค่า ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น
ค่าที่ปรึกษากฏหมาย เป็ นต้น จานวนประมาณ 62.50 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว
จากการปรับ โครงสร้า งครัง้ นี เ้ ท่า นั้น และ วัน ที่ 15 สิง หาคม 2562 บริษั ท ได้มี ก ารจ าหน่า ยธุ ร กิ จ สื่อ และมัลติ มี เ ดี ย
และในปี 2562 บริ ษั ท รับ รู ้ผ ลขาดทุ น จากการด าเนิ น การของธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วรวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ า งๆ
ในการปรับโครงสร้าง รวมจานวนประมาณ 204.35 ล้านบาท
อัตรากาไรสุทธิของ STARK สาหรับงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี 2562
โดยมีสาเหตุหลักมาการที่ STARK มีความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึน้ โดยมาจากกลยุทธ์การมุง่ เน้นกลุม่ สินค้าที่มีมาร์จิ ้
นสูง (High margin product) โดยเฉพาะกลุ่ม สายไฟแรงดัน ระดับ กลางจนถึ ง ระดับ สูง พิ เ ศษ ( Medium – Extra High
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Voltage) ที่มีการเติบโตสูงเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ดาเนินแผนการลดต้นทุน
และค่าใช้จ่าย (Lean management) มาอย่างต่อเนื่อง
สาหรับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวดปี 2561 ถึงปี 2563 ของ STARK เท่ากับร้อยละ 29.71 ร้อยละ 11.71
และร้อยละ 43.65 ตามลาดับ
อั ต ราผลตอบแทนผู้ ถื อ หุ้ น ของ STARK ส าหรั บ งวดปี บั ญ ชี สิ ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 เพิ่ ม ขึ ้น จาก
งวดเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาการที่ STARK มีความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึน้
อั ต ราผลตอบแทนผู้ ถื อ หุ้ น ของ STARK ส าหรั บ งวดปี บั ญ ชี สิ ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนในการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ จานวน 162.45 ล้านบาท
อั ต ราผลตอบแทนผู้ ถื อ หุ้ น ของ STARK ส าหรั บ งวดปี บั ญ ชี สิ ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 เพิ่ ม ขึ ้น จาก
งวดเดียวกันของปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาการที่ STARK มีความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึน้
14.6.4 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัต ราผลตอบแทนจากสิน ทรัพ ย์ของ STARK ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึ ง ปี 2563 เท่า กับร้อยละ 4.10 ร้อ ยละ 1.83
และร้อยละ 8.10 ตามลาดับ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ STARK ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยมีสาเหตุหลักมาการที่ STARK มีความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ STARK ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนในการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ จานวน 162.45 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ STARK ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยมีสาเหตุหลักมาการที่ STARK มีความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึน้
ในส่วนของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรของ STARK ณ สิน้ งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับร้อยละ 27.17
ร้อยละ 15.40 และร้อยละ 54.53 ตามลาดับ
อั ต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรัพ ย์ถ าวรของ STARK ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 เพิ่ ม ขึ ้น จากปี 2560 จาก
การเพิ่มขึน้ ของความสามารถในการทาไรของ STARK
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรของ STARK ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนในการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ จานวน 162.45 ล้านบาท
อั ต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรัพ ย์ถ าวรของ STARK ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 เพิ่ ม ขึ ้น จากปี 2562 จาก
การเพิ่มขึน้ ของความสามารถในการทาไรของ STARK
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14.7

ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต
1. แผนการพัฒนาประเทศและนโยบายการลงทุนของภาครัฐ
เนื่องจาก PDTIL เป็ นผูป้ ระกอบการที่มีความเชี่ ยวชาญและมีเทคโนโลยีในการผลิตสายฟ้าที่เหมาะสม
ต่ อ การใช้ ง านในโครงการโครงสร้า งพื ้น ฐานต่ า งๆ ของประเทศ เช่ น สายเปลื อ ย สายไฟฟ้ า แรงดัน สูง
และสายไฟฟ้ า แรงดัน ปานกลาง เป็ นต้น ส่ ง ผลให้น โยบายการลงทุน ของภาครัฐ ในอนาคตมี ผ ลโดยตรง
ต่ อ การด าเนิ น งานของ PDTIL ทั้ง นี ้ ตัว อย่ า งนโยบายส าคัญ ของภาครัฐ อาธิ เ ช่ น แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP)
เป็ น ต้น ทั้ง นี ้ ตัว อย่ า งแผนพัฒ นาประเทศตามนโยบายภาครัฐ ที่ อ าจกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของ PDTIL
ในอนาคตมีดงั นี ้
- แผนพั ฒ นาก าลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย ( Thailand Power Development Plan: PDP)
เป็ นแผนแม่บทในการจัดหาพลังงานตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว 15- 20 ปี เพื่อสร้างความมั่นคง
และความเพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ า ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ระบบส่ ง ไฟฟ้ า
และระบบจ าหน่ายไฟฟ้ารายพื น้ ที่ เพื่ อ รองรับ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ ในภาพรวม
การมุ่งเน้นขยายกาลังการผลิตดังกล่าว เกิ ดขึน้ ทัง้ ในส่วนของการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าแก่ภาคเอกชน ทัง้ ผูผ้ ลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผ ลิ ต ไฟฟ้ า รายเล็ ก (SPP) ตลอดจนผู้ผ ลิ ต ไฟฟ้ า รายเล็ ก มาก (VSPP)
ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็ นกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของ PDTIL ทัง้ สิน้
- แผนการลงทุน โครงสร้า งพื น้ ฐานของภาครัฐ เช่ น การพ้ฒ นาระบบรถไฟฟ้ า ตามแผนการพัฒ นา
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พืน้ ที่ตอ่ เนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP 2) ระยะเวลา 20 ปี
(พ.ศ. 2553 – 2572) แผนการก่อสร้างตามโครงการรถไฟรางคู่ แผนการก่อสร้างตามโครงการรถไฟฟ้า
ความเร็วสูงเชื่ อม 3 ท่าอากาศยาน รวมถึงการลงทุนก่อสร้างทางหลวงหมายเหตุต่างๆ ทั่วประเทศ
เป็ นต้น
- โครงการเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ้ า อากาศเป็ นสายไฟฟ้ า ใต้ดิ น ของการไฟฟ้ า นครหลวง (กฟน.)
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กบั ระบบไฟฟ้า โดยเริ่มโครงการตัง้ แต่ปี 2561 และมีกาหนดแล้วเสร็จในปี 2564
รวมระยะทางของโครงการ 214.6 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นโครงการพืน้ ที่เมืองชัน้ ใน โครงการตามแนวรถไฟฟ้า
สายสีตา่ ง ๆ และโครงการร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น
2. ความผันผวนของราคาโลหะนาไฟฟ้า
เนื่ อ งจากโลหะประเภททองแดงและอลูมิ เ นี ย ม ถื อ เป็ นวัต ถุ ดิ บ หลัก ที่ ส าคัญ ในการผลิ ต ของ PDTIL
โดยต้น ทุน โลหะคิ ด เป็ น สัด ส่ว นร้อ ยละ 65 ถึ ง ร้อ ยละ 70 ของต้น ทุน ขาย และเนื่ อ งจากวัต ถุดิ บ ดัง กล่า วเป็ น
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่มีราคาซือ้ ขายอ้างอิงราคากลางของตลาดโลก ซึ่งขึ น้ ลงตามหลักอุปสงค์และ
อุป ทาน ส่ง ผลให้ค วามผัน ผวนของราคาวัต ถุดิ บ ดัง กล่า วอาจส่ง ผลต่อ ต้น ทุน ขายของ PDTIL ให้เ พิ่ ม สูง ขึน้
หรือลดลงอย่างมีนยั สาคัญ และอาจกระทบต่อผลประกอบการของ PDTIL ในอนาคตได้

150 /165

รายงานประจาปี 2563

3. การขยายช่องทางการจัดจาหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ
PDTIL มีแผนขยายช่องทางการจัดจาหน่ายไปยังต่างประเทศมากขึน้ จากปั จจุบนั ที่มีสดั ส่วนรายได้ประมาณ
ร้อ ยละ 10 ของรายได้จ ากการขาย ทั้ง นี ้ ในกรณี ที่ ร ายได้จ ากการขายในต่า งประเทศเพิ่ ม สูง ขึ น้ ในอนาคต
จะส่งผลให้ PDTIL มีรายรับเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศมากขึน้ ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อ PDTIL ในแง่การลดความเสีย่ ง
ด้านความผันผวนจากอัตราแลกเปลีย่ นแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) การเพิ่มขึน้ ของรายได้ และการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้อตั รากาไรและผลการดาเนินงานของ PDTIL อาจปรับตัวเพิ่ม
สูงขึน้ ในอนาคต
4. กลยุทธ์การเติบโตในอนาคต
มุ่งเน้นกลุ่มสินค้า High Margin เช่น สายไฟฟ้าประเภท Medium / High / Extra High voltage ที่มีความ
ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสายไฟสาหรับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ( Photovoltaic
cable) ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ตลอดจนการพัฒนาสายเคเบิล้ ใต้นา้ (Submarine cable) ที่มีความต้องการที่
เพิ่มขึน้ มากจากโครงการพลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น กังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ติดตัง้ ในทะเล ( Offshore
wind turbine) แผงโซลาร์เซลล์บนโครงสร้างที่ลอยอยูใ่ นนา้ (Floating solar) เป็ นต้น
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานในประเทศไทยและเวียดนามอย่างต่อเนื่อง
โอกาสในตลาดต่างประเทศ โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้จากการส่งออกประมาณ 8.0% จากการ
ส่งออกประมาณ 40 ประเทศ โดยบริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนรายได้จากการส่งออกจะเพิ่มขึน้ เป็ นประมาณ 10 - 12%
จากการส่งออกประมาณ 50 ประเทศ
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รายละเอียดการดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
Thinh Phat Cables
Join Stock Company

Dong Viet NonFerrous Metal and
Plastic Join Stock
Company

บริษัท ยทย เคเบิล้
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

C

C

C

STARK

บริษัท เฟ้ ลปส์ ดอด์จ
อินเตอร์เนชั่นแนล
(แลนด์ยทย) จากัด

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

C

C

นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ

D

D

D

นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

D

D

D

นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ

D, E

D, E

ดร.ทรงภพ พลจันทร์

AC

AC

ม.ล. พิพฒ
ั น์ไชย เพ็ญพัฒน์

AC

AC

นายกุศล สังขนันท์

AC

AC

นายนิรุทธ เจียกวธัญญู

D, E

นายประกรณ์ เมฆจาเริญ
นายกิตติศกั ดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม

ชื่อ-สกุล

E

E

D

D, E

E

E

D

CE

D

E

E

E

CE

E

E

D, E

E

E

E

E

E

นายเสรี ยุทธนวราภรณ์
นายพิเชษฐ์ โล่หช์ นะจิต
Remark:

C = ประธานกรรมการ
D = กรรมการ

E

ID = กรรมการอิสระ
CE = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท
อดิสร สงขลา
จากัด

D

AC = กรรมการตรวจสอบ
E = ผูบ้ ริหาร
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รายละเอียดการดารงตาแหน่งของกรรมการ และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายชนินทร์
นายวนรัชต์
นายชินวัฒน์
นายศรัทธา
ดร.ทรงภพ
ม.ล.พิพัฒน์ยชย
นายกุศล
กรรมการ
เย็นสุดใจ

ตัง้ คารวคุณ

อัศวโภคี

จันทรเศรษฐเลิศ

พลจันทร์

เพ็ญพัฒน์

สังขนันท์

นายนิรุทธ
เจียกวธัญญู

1. บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด

C

D

D

D, E

ID, AC

ID, AC

ID, AC

D, E

2. บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

C

D

D

D, E

D

D

D

D, E

3. บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด

C

D

D

D, E

D, E

4. บริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

C

D

D

D, E

D, E

5. บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิ้ง 2
จำกัด

C

D

D

D, E

D, E

6. บริษัท เชอร์วดู้ คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

C, ID, AC

D

ID, AC

7. บริษัท คอนเนคชั่นเลทด์เซอร์วิส
จากัด

D

D

8. บริษัท ไทย คอปเปอร์ ร็อด จากัด

D

บริษัท

D

9. บริษัท กาแฟนูส ์ จากัด

D

10. บริษัท กาแฟสด กินเส้น จากัด

D

11. บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)

D
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กรรมการ
บริษัท

นายชนินทร์
เย็นสุดใจ

นายวนรัชต์
ตัง้ คารวคุณ

นายชินวัฒน์
อัศวโภคี

นายศรัทธา
จันทรเศรษฐเลิศ

12. บริษัท คอนฟราเทรส จากัด

ดร.ทรงภพ
พลจันทร์

ม.ล.พิพัฒน์ยชย
เพ็ญพัฒน์

นายกุศล
สังขนันท์

นายนิรุทธ
เจียกวธัญญู

D

13. บริษัท เจเคเจพี แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จากัด

D

14. บริษัท ชีลด์ สควอดซ์ จากัด

D

15. บริษัท ซุปเปอร์แพค พลาสติก
จากัด

D

16. บริษัท เดอะมาสเตอร์ เรียล
เอสเตท จากัด

D

17. บริษัท ทรัพย์สนิ ธุรกิจ โฮลดิง้
จากัด

D

18. บริษัท ทวีทรัพย์ เรียล เอสเตท
จากัด

D

19. บริษัท ที.ซี.เค. โซลาริส จากัด

D

20. บริษัท ที.ซี.เค. พลาสติก จากัด

D

21. บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์พลาสต์
จากัด

D

22. บริษัท ทีทีดี โฮลดิง้ จากัด

D

23. บริษัท ทีโพล์ โปรเฟสชั่นแนล
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

D
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กรรมการ
บริษัท

นายชนินทร์
เย็นสุดใจ

นายวนรัชต์
ตัง้ คารวคุณ

24. บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด

D

25. บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จากัด

D

26. บริษัท ที.เอส.โอ. เทรดเซ็นเตอร์
จากัด

D

27. บริษัท ทีโอเอ จากัด

D

28. บริษัท ทีโอเอ กรุป๊ โฮลดิง้ จากัด

D

29. บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส ์
จากัด

D

30. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)

D

31. บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้
จากัด

D

32. บริษัท ทีโอเอ ออโต้ เซลส์ จากัด

D

33. บริษัท ทีโอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล
เบฟเวอเรจส์ กรุป๊ จากัด

D

34. บริษัท ทีโอเอ โฮลดิง้ จากัด

D

35. บริษัท ไทยแสงเจริญ (ปลาฉลาม)
จากัด

D

นายชินวัฒน์
อัศวโภคี

นายศรัทธา
จันทรเศรษฐเลิศ

ดร.ทรงภพ
พลจันทร์

ม.ล.พิพัฒน์ยชย
เพ็ญพัฒน์

นายกุศล
สังขนันท์

นายนิรุทธ
เจียกวธัญญู
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กรรมการ
บริษัท

นายชนินทร์
เย็นสุดใจ

นายวนรัชต์
ตัง้ คารวคุณ

36. บริษัท นาวังการเกษตร จากัด

D

37. บริษัท นา้ ตาล เอราวัณ จากัด

D

38. บริษัท เนเจอรัลปาร์คพรอพเพอตีส้ ์
จากัด

D

39. บริษัท บริติช เพ้นท์ส จากัด

D

นายชินวัฒน์
อัศวโภคี

นายศรัทธา
จันทรเศรษฐเลิศ

40. บริษัท บริหารสินทรัพย์
มหานคร จากัด

ดร.ทรงภพ
พลจันทร์

ม.ล.พิพัฒน์ยชย
เพ็ญพัฒน์

นายกุศล
สังขนันท์

นายนิรุทธ
เจียกวธัญญู

D

41. บริษัท บริหารสินทรัพย์
เอเอเอ็มซี จากัด

D

42. บริษัท บางทองสมันการเกษตร
จากัด

D

43. บริษัท บางปะกงการเกษตร จากัด

D

44. บริษัท บางใหญ่ดินทอง จากัด

D

45. บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จากัด

D

46. บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย)
จากัด

D

47. บริษัท พี ที เรียล เอสเตท จากัด

D

48. บริษัท พูลผลทรัพย์ จากัด

D

156 /165

รายงานประจาปี 2563

กรรมการ
บริษัท

นายชนินทร์
เย็นสุดใจ

นายวนรัชต์
ตัง้ คารวคุณ

49. บริษัท พูลสินทรัพย์ธุรกิจ จากัด

D

50. บริษัท พูลสินทรัพย์เรียลเอสเตท
จากัด

D

51. บริษัท ไพรม์มสั ออโต้เฮาส์ จากัด

D

นายชินวัฒน์
อัศวโภคี

นายศรัทธา
จันทรเศรษฐเลิศ

ดร.ทรงภพ
พลจันทร์

ม.ล.พิพัฒน์ยชย
เพ็ญพัฒน์

52. บริษัท ฟูด้ โฮลดิง้ จากัด

นายกุศล
สังขนันท์

D

53. บริษัท มหานคร แอ็ดไวซอรี่
เซอร์วิสเซส จากัด

D

54. บริษัท มหาเศรษฐี จากัด

D

55. บริษัท มั่งคั่งเทรดดิง้ จากัด

D

56. บริษัท มั่งคั่งธุรกิจ จากัด

D

57. บริษัท มั่งคั่งปร็อพเพอตี ้ จากัด

D

58. บริษัท มั่งคั่ง เรียล เอสเตท จากัด

D

59. บริษัท เมโทรโพลิส ชิปปิ ้ง จากัด

D

60. บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

D

61. บริษัท ยูนิคชาเลต์เรียลตี ้ จากัด

D

62. บริษัท รอแยล รีสอร์ทกอล์ฟแอนด์
คันทรีคลับ จากัด

นายนิรุทธ
เจียกวธัญญู

D
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กรรมการ
บริษัท

นายชนินทร์
เย็นสุดใจ

นายวนรัชต์
ตัง้ คารวคุณ

63. บริษัท รอแยล อินเตอร์เนชั่นแนล
รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จากัด

D

64. บริษัท ระยอง โพลิเมอร์ส
คอร์ปอเรชั่น จากัด

D

นายชินวัฒน์
อัศวโภคี

นายศรัทธา
จันทรเศรษฐเลิศ

65. บริษัท ไร้ทท์ นั เน็ลลิง่ จากัด
(มหาชน)

ดร.ทรงภพ
พลจันทร์

ม.ล.พิพัฒน์ยชย
เพ็ญพัฒน์

นายนิรุทธ
เจียกวธัญญู

C

66. บริษัท ไร่เอราวัณ จากัด

D

67. บริษัท ลาดสวายการเกษตร จากัด

D

68. บริษัท ว. ภัทรวุฒิ (1987) จากัด

D

69. บริษัท วาว แฟคเตอร์ จากัด
(มหาชน)

D

70. บริษัท วี.เอ.ซี. คอนซัลติง้ จากัด

D

71. บริษัท สามร้อยหกสิบ จากัด

D

72. บริษัท สินทรัพย์ เรียลเอสเตท
จากัด

D

73. บริษัท สุรศักดิก์ ารเกษตร จากัด

D

74. บริษัท อดิสรสงขลา จากัด

นายกุศล
สังขนันท์

D, E
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กรรมการ
บริษัท

นายชนินทร์
เย็นสุดใจ

นายวนรัชต์
ตัง้ คารวคุณ

นายชินวัฒน์
อัศวโภคี

นายศรัทธา
จันทรเศรษฐเลิศ

75. บริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสชัน
นอล จากัด

D

76. บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด

D

77. บริษัท อดิสรสงขลา
อินเตอร์เนชันแนล จากัด

D

78. บริษัท อาร์ เอช อาร์ จากัด

นายกุศล
สังขนันท์

นายนิรุทธ
เจียกวธัญญู

D

D

81. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด

D

82. บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิง่
เอ็นจิเนียริง่ จากัด

D

83. บริษัท เอดีเอส โลจิสติคส์ จากัด

D

84. บริษัท เอ็น.อี. ไบโอ เอ็นเนอยี
จากัด

D

85. บริษัท เอ็น.อี. โลจิสติกส์ จากัด

D

86. บริษัท เอ็มเอ็ม แคทเทอริง่ จากัด

ม.ล.พิพัฒน์ยชย
เพ็ญพัฒน์

D

79. บริษัท อินดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น
แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส
จากัด (มหาชน)
80. บริษัท เอกมัยเจริญสุข โฮลดิง้
จากัด

ดร.ทรงภพ
พลจันทร์

D
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กรรมการ
บริษัท

นายชนินทร์
เย็นสุดใจ

นายวนรัชต์
ตัง้ คารวคุณ

นายชินวัฒน์
อัศวโภคี

นายศรัทธา
จันทรเศรษฐเลิศ

87. บริษัท เอ็ม เอ็ม แคริเออร์ จากัด

D

88. บริษัท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอร์เวิรด์ ดิง้
จากัด

D

89. บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด

D

90. บริษัท เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอร์ต
จากัด

D

91. บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จากัด

D

92. บริษัท เอราวัณ โฮลดิง้ จากัด

D

ดร.ทรงภพ
พลจันทร์

ม.ล.พิพัฒน์ยชย
เพ็ญพัฒน์

นายกุศล
สังขนันท์

93. บริษัท เอสพีที พาร์ค จากัด

D

94. บริษัท เอสพีที แลนด์ จากัด

D

95. บริษัท แอลที แอนด์ ซัน จากัด

นายนิรุทธ
เจียกวธัญญู

D

96. บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด
(มหาชน)

D

97. บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้ เซลส์ จากัด

D

98. บริษัท ฮอกไกโด ฟูด้ แอนด์
เบฟเวอเรจ จากัด

D

99. บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จากัด

D
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กรรมการ
บริษัท

นายชนินทร์
เย็นสุดใจ

100. บริษัท ฮอกไกโด อินเตอร์เนชั่น
แนล แฟรนไชส์ จากัด
101. Stark Investment Corporation
Limited

นายวนรัชต์
ตัง้ คารวคุณ

D

D
D

103. TOA Paint Products Sdn. Bhd.

D

104. TOA Coating Sdn. Bhd.

D

C = ประธานกรรมการ
D = กรรมการ

นายศรัทธา
จันทรเศรษฐเลิศ

ดร.ทรงภพ
พลจันทร์

ม.ล.พิพัฒน์ยชย
เพ็ญพัฒน์

นายกุศล
สังขนันท์

นายนิรุทธ
เจียกวธัญญู

D

102. TOA Paints (Vietnam)
Co., Ltd.

Remark:

นายชินวัฒน์
อัศวโภคี

ID = กรรมการอิสระ
E = ผูบ้ ริหาร

D

AC = กรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2563
ธุรกิจสายไฟฟ้ าและสายเคเบิล้
บริษัท เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด (“PDITL”)
ในปี 2563 PDITL มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

ทรัพย์สนิ

: แบบแปลนก่อสร้าง สะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบางเรือน

ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ

: หมูท่ ี่ 10 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

: โฉนดที่ดินเลขที่ 3916, 35060
เนือ้ ที่ดินรวม 140 ตารางเมตร

2.

ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์

: บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด

ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมิน

: บริษัท ที่ปรึกษา เฟิ รส์ สตาร์ จากัด

วัตถุประสงค์การประเมิน

: เพื่อประกอบการพิจารณาทางด้านสินเชื่อ

วิธีการประเมินมูลค่า

: วิธีคิดจากต้นทุนทดแทน

มูลค่าตลาดทรัพย์สนิ

: 2,940,000 บาท

วันที่ประเมินมูลค่า

: 20 พฤษภาคม 2563

ทรัพย์สนิ

: เครือ่ งจักร จานวน 2 รายการ

ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ

: 159 หมูท่ ี่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

รายการทรัพย์สนิ

: เครือ่ งตีเกลียว และ เครือ่ งชุบดีบกุ

ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์

: บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด

ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมิน

: บริษัท ที่ปรึกษา เฟิ รส์ สตาร์ จากัด

วัตถุประสงค์การประเมิน

: เพื่อประกอบการพิจารณาทางด้านสินเชื่อ

วิธีการประเมินมูลค่า

: วิธีคิดจากต้นทุนทดแทน

มูลค่าตลาดทรัพย์สนิ

: 10,166,000 บาท

วันที่ประเมินมูลค่า

: 7 สิงหาคม 2563
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.

ทรัพย์สนิ

: เครือ่ งจักร จานวน 1 รายการ

ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ

: 9/9 หมูท่ ี่ 4 ถนนบ้านล่าง-หนองบอน ตาบลนิคมพัฒนา
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

รายการทรัพย์สนิ

: เครือ่ งกรอสายเคเบิล้

ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์

: บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด

ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมิน

: บริษัท ที่ปรึกษา เฟิ รส์ สตาร์ จากัด

วัตถุประสงค์การประเมิน

: เพื่อประกอบการพิจารณาทางด้านสินเชื่อ

วิธีการประเมินมูลค่า

: วิธีคิดจากต้นทุนทดแทน

มูลค่าตลาดทรัพย์สนิ

: 5,327,000 บาท

วันที่ประเมินมูลค่า

: 7 สิงหาคม 2563

Thinh Phat Cables Joint Stock Company (“Thipa Cables”) and
Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic Joint Stock Company (“Dovina”)
ในปี 2563 Thipa Cables และ Dovina มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

ทรัพย์สนิ

: ที่ดิน, อาคารสิง่ ปลูกสร้าง และเครือ่ งจักรกล

ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ

: Provincial Road No. 830, Luong Binh Commune, Ben Luc District,
Long An Province, Vietnam

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

: 1. เนือ้ ที่ดิน 170,219.47 ตารางเมตร
2. อาคารสิง่ ปลูกสร้าง 21 รายการ
3. เครือ่ งจักรกล 199 รายการ

กรรมสิทธิ์ผเู้ ช่า

: Thinh Phat Cables Joint Stock Company (“Thipa Cables”) และ
Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic Joint Stock Company
(“Dovina”)

ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมิน

: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

วัตถุประสงค์การประเมิน

: วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ

วิธีการประเมินมูลค่า

: วิธีคิดจากต้นทุน และ การเปรียบเทียบข้อมูลตลาด

มูลค่าตลาดทรัพย์สนิ

: US$ 53,050,000
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วันที่ประเมินมูลค่า

: 7 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ไทยเคเบิล้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด (“TCI”)
ในปี 2563 TCI มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

ทรัพย์สนิ

: ที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้าง

ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ

: 227 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 97 ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

: โฉนดที่ดินเลขที่ 23788,24407,51331,51559, 56433-56435, 56458
และ 56459 จานวน 9 ฉบับ
เนือ้ ที่ดิน 7,488.0 ตารางวา

2.

ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์

: บริษัท กรีน อิเลคทริค เคเบิล้ (ประเทศไทย) จากัด

ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมิน

: บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริง่ แวลูเอชั่น จากัด

วัตถุประสงค์การประเมิน

: วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ

วิธีการประเมินมูลค่า

: วิธีคิดจากต้นทุน

มูลค่าตลาดทรัพย์สนิ

: 351,517,000 บาท

วันที่ประเมินมูลค่า

: 7 มกราคม 2563

ทรัพย์สนิ

: ที่ดินพร้อมอาคารหอพัก 4 ชัน้ จานวน 1 หลัง

ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ

: 24/26 หมู่ 4 ซอยไม่มีชื่อ แยกจากซอยเพชรเกษม 97 ถนนเพชรเกษม
(ทล.4) ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

: โฉนดที่ดินเลขที่ 21289, 23888 และ 23889 จานวน 3 ฉบับ
เนือ้ ที่ดิน 200.0 ตารางวา

ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์

: บริษัท กรีน อิเลคทริค เคเบิล้ (ประเทศไทย) จากัด

ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมิน

: บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริง่ แวลูเอชั่น จากัด

วัตถุประสงค์การประเมิน

: วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ

วิธีการประเมินมูลค่า

: วิธีคิดจากต้นทุน

มูลค่าตลาดทรัพย์สนิ

: 9,450,000 บาท

วันที่ประเมินมูลค่า

: 6 มกราคม 2563
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3.

ทรัพย์สนิ

: ที่ดินว่างเปล่า

ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ

: 227 หมู่ 4 ติดซอยไม่มชี ื่อ แยกจากซอยเพชรเกษม 97 ถนนเพชรเกษม
(ทล.4) ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

: โฉนดที่ดินเลขที่ 19366, 56450, 56451, 56453,13200,13201,56455
และ 56463 จานวน 8 ฉบับ
เนือ้ ที่ดิน 1,200.0 ตารางวา

4.

ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์

: บริษัท กรีน อิเลคทริค เคเบิล้ (ประเทศไทย) จากัด

ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมิน

: บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริง่ แวลูเอชั่น จากัด

วัตถุประสงค์การประเมิน

: วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ

วิธีการประเมินมูลค่า

: วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

มูลค่าตลาดทรัพย์สนิ

: 12,600,000 บาท

วันที่ประเมินมูลค่า

: 6 มกราคม 2563

ทรัพย์สนิ

: เครือ่ งจักร

ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ

: 227 หมู่ 4 ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร

รายการทรัพย์สนิ

: จานวน 177 รายการ

ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์

: บริษัท ไทยเคเบิล้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด

ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมิน

: บริษัท ที่ปรึกษา เฟิ รส์ สตาร์ จากัด

วัตถุประสงค์การประเมิน

: วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ

วิธีการประเมินมูลค่า

: วิธีคิดจากต้นทุนทดแทน

มูลค่าตลาดทรัพย์สนิ

: 219,576,700 บาท

วันที่ประเมินมูลค่า

: 6 มกราคม 2563

ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
บริษัท อดิสรสงขลา จากัด (“ADS”)
ในปี 2563 ADS มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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