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สารจากประธาน 
 
  บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK”) ถือเป็นนอ้งใหม่ ที่เพิ่งก้าวเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2562 ด้วยธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งบริษัทย่อยที่ 
STARK ที่ถือหุน้อยู่ 99.28 % คือ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด ( “PDITL”) และถือเป็น 
บริษัทย่อยที่ขบัเคลื่อนธุรกิจหลกัให ้STARK โดย PDITL เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั ผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟา้ 
และสายเคเบิล้ รายใหญ่อนัดบัตน้ๆ ในประเทศไทย ดว้ยเทคโนโลยีการผลิต การหุม้ฉนวนแนวดิ่ง รายแรกและรายเดียว 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้และจากประสบการณ์อันแข็งแกร่ง ยาวนานกว่า 50 ปี ของ PDITL ร่วมกับ บริษัทย่อยที่  
STARK ไดเ้ขา้ซือ้กิจการเมื่อปี 2562 โดยการถือหุน้จ านวน 99.99% คือ บริษัท อดิสรสงขลา จ ากดั (“อดิสร”) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบคุคล (Manpower Services) สง่ผลให ้STARK เป็นที่จบัตามองของนกัลงทนุเป็นอย่างยิ่ง 
หลงัจากกา้วเขา้สูต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยครบรอบ 1 ปีเต็ม 

 ในปี 2563 ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นปีที่ทั่วโลกยังคงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งส  าคัญอีกครัง้หนึ่ง  
ดว้ยวิกฤตการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลใหเ้กิดความหยุดชะงกัในการด าเนินการ
ทางธุรกิจ และสรา้งผลกระทบมากมายต่อทัง้เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มทั่วโลก แต่ STARK ยงัคงยืนหยดัพฒันา
ผลิตภณัฑ ์และบริการ รวมถึงการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนมีนาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา STARK และบริษัทย่อย
ไดเ้ขา้ลงทนุในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม โดยการเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดของ Thinh Phat Cables Joint Stock Company 
(“Thipha Cables”) และ Dong Viet Non-Ferrous And Plastic Joint Stock Company ( “Dovina”) ซึ่ งสามารถสร้าง
มลูค่าใหก้บับริษัทไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศ ท าให ้STARK เติบโตอย่างแข็งแกรง่
ในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

 อีกทัง้ในเดือนเมษายน ปี 2563 ที่ผ่านมา แมภ้าวะเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศจะผนัผวน ทกุธุรกิจ

ไดร้บัผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจที่ตกต ่าจนท าใหบ้างธุรกิจตอ้งชะลอตวัลง แต ่STARK ยงัคงเดินหนา้ธุรกิจดว้ยการเขา้ซือ้ 

กิจการของ บริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“TCI”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ขนาดเลก็  

ผ่านการซือ้หุ้นทั้งหมดของบริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จ ากัด (“NMN2”) ซึ่งการเข้าซือ้กิจการของ (“TCI”) นั้น  

ช่ ว ย เ ส ริ มทัพ ให้  STARK แข็ ง แก ร่ ง มากยิ่ ง ขึ ้น  และ เมื่ อ  PDITL ร วมกับ  Thipha Cables, Dovina และ  TCI  

เราจึงเป็นผูผ้ลิตสายไฟฟ้าล าดับที่  14 ของโลกไดอ้ย่างงดงาม และพรอ้มเดินหนา้ก้าวเขา้สู่การเป็นผูผ้ลิตสายไฟฟ้า  

ล าดบัท่ี 10 ของโลกตอ่ไป 

 ผมในฐานะประธานกรรมการ ตวัแทนของผูบ้ริหาร และพนกังานของ STARK ทุกคน ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ 
และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ที่ใหค้วามเช่ือมั่นไวว้างใจ และสนับการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดียิ่งตลอดมา  
และขอให้สัญญาว่า เราจะด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังสามารถ  เพื่อให ้
ผลการด าเนินการงานไดผ้ลตอบแทนคุม้ค่า และผลประโยชนส์งูสดุกลบัคืนสู่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน ใหส้มกับวิสยัทศันข์องเรา  
“To be ultra-competitive in everything we do” เราจะเป็นองคก์รที่กา้วล า้ น าหนา้ เหนือกวา่ในทกุความทา้ทาย 
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การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding 
Company) โดยมีบริษัทย่อยเป็นผูป้ระกอบกิจการรายใหญ่ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ อีกทัง้ยงัมีประสบการณ์
ในธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้มามากกว่า 50 ปี นอกจากธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ STARK ยงัมีบริษัทย่อยที่
ประกอบกิจการใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคล 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

 STARK มีบรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจสายไฟฟา้และสายเคเบิล้ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ดงันี ้

 ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(“PDITL”) และ บรษัิท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“TCI”) 

 ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ไดแ้ก่ Thinh Phat Cable Joint Stock Company (“Thipha 

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

 บริษัทย่อยดงักลา่วเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้จ าแนกได ้ 4 ประเภท 1) สายแรงดนัไฟฟ้า
ปานกลางถึงสงูพิเศษ 2) สายไฟฟา้แบบพิเศษ 3) สายแรงดนัไฟฟา้ต ่าและสายไฟฟา้ส าหรบัอาคาร 4) สายไฟเปลอืย  

 STARK เป็นเจา้ของและด าเนินงานในโรงงาน 3 แหง่ในประเทศไทย (โรงงานบางพล,ี โรงงานระยอง และโรงงาน
สมุทรสาคร) และ 2 แห่งในประเทศเวียดนาม ดว้ยกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่หลากหลายส่งผลให ้STARK สามารถใหบ้ริการแก่
ตลาดที่หลากหลายและมีการเติบโตอยา่งรวดเรว็ 

 กลุม่ลกูคา้ ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ รฐัวิสาหกิจ ผูจ้ดัจ าหนา่ย ผูพ้ฒันา เจา้ของผูป้ระกอบกิจการในอตุสาหกรรม
โรงไฟฟา้ โครงสรา้งพืน้ฐาน การขนสง่สาธารณะ ปิโตรเคมี น า้มนัและก๊าซ และอสงัหารมิทรพัย  ์

 โครงการท่ีส าคญัที่ใชส้ายไฟฟา้และสายเคเบิล้ของกลุม่บรษัิทไดแ้ก่ 

โครงการ ที่ตั้ง ลูกค้า 

โรงไฟฟา้แมเ่มาะ อ าเภอแมเ่มาะ  
จงัหวดัล าปาง 

 

กฟผ. 

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

 

จงัหวดัระยอง  
ประเทศไทย 

บรษัิท พีทีที แอลจีเอ็น จ ากดั 

โครงการสถานีไฟฟา้ยอ่ย 132 kV 

 

เมืองโกลกาตา  
ประเทศอินเดยี 

Regent Electro Mech Pvt Ltd  
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โครงการ ที่ตั้ง ลูกค้า 

อาคารเทอรม์ินลั 21 โคราช โคราช ประเทศไทย บรษัิท สยาม รเีทล  
ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 

 

บลพูอรต์ หวัหิน หวัหิน ประเทศไทย 

 

บรษัิท หวัหินแอสเสท จ ากดั 

 

อาคารไบเทค 2 

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย กลุม่บรษัิทภิรชับรุ ี 

โครงการรถไฟ 
ในเมืองกรุงเดล ี

 

กรุงนิวเดล ี 
ประเทศอินเดยี 

ABB India Limited 

ทา่อากาศยานวินห ์ กรุงฮานอย  
ประเทศเวียดนาม 

 

Airport Corporation of Vietnam 

อาคารมหานคร กรุงเทพฯ ประเทศไทย บรษัิท คิงสเ์พาเวอร ์มหานคร จ ากดั 
(มหาชน) 

 

โครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (Integrated 
Liquefied Natural Gas Project) 

 

ควีนสแ์ลนด ์ 
ประเทศออสเตรเลยี 

General Cable Australia 

โครงการทา่อากาศยานนานาชาติมสัแคท เมืองมสัแคท  
ประเทศโอมาน 

 

Bahwan Engineering Group 

 

TATA Steel Kalinganagar Plant Project เมืองชยัปรุะ  
ประเทศอินเดยี 

 

TATA Steel Limited 

ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล 

 STARK มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ 1) ใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบุคคล 2) ใหบ้ริการวิศวกรรมที่เก่ียวขอ้ง เช่น 
บริการท าความสะอาดเรือ บริการก่อสรา้งนอกชายฝ่ัง บริการติดตัง้และบ ารุงรกัษา และ 3) บริการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 
อปุกรณ ์และเครือ่งจกัร ไดแ้ก่ บรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั (“ADS”) 

http://www.santosglng.com/
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 STARK มุง่มั่นท่ีจะจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารท่ีมีคณุภาพสงูใหแ้ก่ลกูคา้ ตลอดจนนวตักรรมและเทคโนโลยีแบบ
ใหม่เพื่อการตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ียิ่งขึน้ ตวัอย่างเช่น PDITL เป็นผูผ้ลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสงูพิเศษหุม้
ฉนวนเพียงรายเดียวในประเทศไทย สายแรงดนัไฟฟ้าเหลา่นีผ้ลิตขึน้ภายใตก้ารควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑอ์ย่างเขม้งวด
และอยู่ภายใตก้ารรบัรองมาตรฐานต่าง ๆ นอกจากนี ้PDITL เป็นบริษัทแห่งแรกและเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เริ่ม
ใหบ้ริการหน่วยตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงดนัสูงแบบเคลื่อนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) เพื่อให ้PDITL 
สามารถใหบ้ริการทดสอบระบบสายแรงดนัไฟฟ้าสูงแบบใหบ้ริการถึงสถานที่แก่ลูกคา้ไดต้ามมาตรฐาน  International 
Electrotechnical Commission (IEC) 

วิสัยทัศน ์กลยุทธ ์เป้าหมายของ STARK 

วิสัยทัศน ์

“To be ultra-competitive in everything we do” 

“เราจะเป็นองคก์รที่กา้วล า้ น าหนา้ เหนือกวา่ในทกุความทา้ทาย” 

กลยุทธแ์ละเป้าหมาย 

STARK เช่ือวา่กลยทุธด์งัตอ่ไปนีจ้ะช่วยสนบัสนนุธุรกิจของบรษัิท 

 STARK ตั้งใจจะเจาะตลาดใหม่โดยใช้ก าลังการลลิตที่มีอยู่ และโดยการ  ื้อธุรกิจที่ช่วยส่งเสริม 
การเสนอขายลลิตภณัฑ ์ฐานการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 STARK ไดพ้ฒันาแนวทางที่ยั่งยนืในการควบรวม การซือ้กิจการ และการลงทนุ โดยเนน้การสง่เสรมิการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ ์เพิ่มฐานตลาด ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย และพึ่งพาขอ้ตกลงระหว่างประเทศที่จะเอือ้ต่อการส่งออก 
STARK จะปรบัปรุงกลยทุธก์ารควบรวม การซือ้กิจการ และหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกิจการเป้าหมายจากประสบการณท์ี่
ผ่านมา โดยหลกัเกณฑด์งักล่าวรวมถึงความสามารถและศกัยภาพที่จะขยายการเสนอขายผลิตภณัฑ ์การเขา้สู่ตลาดที่
ส่งเสริมกันหรือตลาดใหม่ การไดม้าซึ่งเทคโนโลยีและทกัษะใหม่ ๆ การสรา้งรายได ้และการประหยดัจากการใชต้น้ทนุ
รวมกนั (Cost Synergies) และการขยายฐานลกูคา้ 

 STARK ตั้งใจจะเพิ่มคุณค่าที่มีอยู่ในกลุ่มของบริษัท ให้แก่ลู้ถ อหุ้นและด ารงความสามารถในการ
แข่งขันด้านต้นทุนด้วยกระบวนการลลิตที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการลลิตที่มุ่งเน้นการขจัดความสูญเปล่า 

 STARK ตัง้ใจจะปรบัโครงสรา้งของบริษัทแหง่หนึง่ใหเ้ป็นศนูยก์ลางธุรกิจระหวา่งประเทศ STARK คาดหมายวา่ 
จะใหบ้รกิารสนบัสนนุ เช่น ดา้นองคก์ร หรอืเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ แก่บรษัิทในเครอือื่น ๆ  

 STARK พยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัดา้นตน้ทนุดว้ยการจดัหาวตัถดุิบจากผูจ้ดัหาหลกั และ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการห่วงโซ่อปุทาน โดยไดร้วมค าสั่งซือ้โลหะส าหรบัการด าเนินงานในประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม ทัง้นี ้ดว้ยการซือ้กิจการเมื่อเรว็ ๆ นี ้และการประสานการด าเนินการท่ีคาดหมายวา่จะไดจ้ากระบบการจดัซือ้รวม 
รวมทัง้อ านาจต่อรองที่สงูขึน้จากการสั่งซือ้รวมกนัขนาดใหญ่ STARK สามารถเจรจาต่อรองระยะเวลาการช าระหนีท้ี่นาน
กว่าและราคาที่ดีกว่า และ STARK พยายามจะน าระยะเวลาการช าระหนีท้ี่ดีกว่าดงักล่าวไปใชก้ับบริษัทย่อยในประเทศ
เวียดนามดว้ย  

 STARK ยงัคงใชท้ีมงานการจดัการระบบการผลิตที่มุ่งเนน้การขจดัความสญูเปลา่ซึ่งประกอบดว้ยพนกังานจาก
สายงานต่าง ๆ (cross-function matrix) ต่อไปเพื่อรักษาต้นทุนการด าเนินงานใหอ้ยู่ในระดับต ่า และบริษัทย่อยของ 
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STARK จะยังคงด าเนินงานภายใตท้ีมที่รบัผิดชอบในดา้นการจัดการในลกัษณะเดียวกันต่อไปเพื่อการควบคุมดูแลที่
ครอบคลมุยิ่งขึน้ในการด าเนินงานทกุดา้น 

STARK ตั้งใจจะเน้นที่การลลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้แรงดันไฟฟ้าปานกลาง สูง และสูงพิเศษต่อไป
เพ ่อรักษาอัตราก าไรที่สูง 

 STARK ตัง้ใจจะเพิ่มยอดขายของผลิตภณัฑท์ี่มีอตัราก าไรสงู ไดแ้ก่ สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสงูพิเศษ และ
สายไฟฟา้ชนิดพิเศษ นอกจากนี ้STARK ตัง้ใจจะลดยอดขายสายไฟฟา้เปลอืยเนื่องจากมีอตัราก าไรต ่ากวา่  

 ดว้ยการซือ้กิจการ Thipha Cables และ Dovina STARK ตัง้ใจจะเพิ่มก าลงัการผลิตโดยรวมส าหรบัผลิตภณัฑ์
แรงดันไฟฟ้าสูง และเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย การเสนอขาย และความเช่ียวชาญในดา้นสายแรงดนัไฟฟ้าสูงและ  
สงูพิเศษ ประวตัิผลงานของ PDITL จะช่วยสง่เสรมิความสามารถของ Thipha Cables ในการประมลูงานส าหรบัผลติภณัฑ์
ขนาดใหญ่ขึน้ ปัจจุบนัโรงงานเวียดนามไดต้ิดตัง้อุปกรณส์ าหรบัการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้แรงดนัไฟฟ้าสงูและ  
สงูพิเศษแลว้ รวมทัง้หอ้งทดสอบแรงดนัไฟฟ้าสงู STARK จึงคาดว่าจะสามารถขยายการผลิตไดด้ว้ยการใชเ้งินทุนเพียง
เลก็นอ้ย 

 นอกจากนีก้ารผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสงู และสายไฟฟ้าแบบพิเศษ ยงัเป็นการรองรบัการเติบโตของภาคธุรกิจ
พลงังานหมนุเวียน สายเคเบิล้ใตน้ า้ และอตุสาหกรรมอวกาศและยานอวกาศ 

 STARK จะต่อยอดการขายข้ามกลุ่มลลิตภัณฑแ์รงดันไฟฟ้า ใช้ประโยชนจ์ากความเป็นลู้น าตลาดและ
จุดแข็งในลลิตภณัฑส์ายแรงดันไฟฟ้าสูง และขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายในประเทศต่อไป 

 STARK เติบโตขึน้จากความเช่ียวชาญและช่ือเสยีงในผลิตภณัฑส์ายเคเบิล้แรงดนัไฟฟา้สงู และไดส้รา้งเครอืข่าย
การจดัจ าหน่ายในประเทศไทยส าหรบัผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าครบทกุประเภทผ่านช่องทางธุรกิจกบัภาครฐั (B2G) ธุรกิจกบั
ธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกบัลกูคา้ (B2C) และการสง่ออก อนึ่ง STARK เช่ือว่าจะสามารถใชป้ระโยชนจ์ากฐานลกูคา้ของ ADS 
เพื่อแนะน าและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ต่อกลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมน า้มันและก๊าซ และมีแผนที่จะขยาย
ช่องทาง B2C และช่องทางการสง่ออกภายในประเทศไทยตอ่ไป 

 ในประเทศเวียดนาม ที่ผ่านมา STARK ไดเ้นน้ที่ช่องทาง B2G และ B2B แต่เนื่องจาก STARK มองเห็นโอกาสที่
จะใช้ช่องทางเพิ่มเติม เช่น B2C และการส่งออก ดังนัน้ STARK จึงอยู่ในขัน้ตอนการขยายฝ่ายการตลาดและการจัด
จ าหนา่ย โดยมีเปา้หมายเพื่อขายใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหนา่ยประมาณ 2,000 รายในประเทศเวียดนาม 

 STARK มีเป้าหมายการส่งออกไปยัง 50 ประเทศภายในปี 2565 STARK เช่ือว่าธุรกิจส่งออกจะเติบโตและ
ผลติภณัฑส์ายไฟฟา้และสายเคเบิล้มีราคาที่แขง่ขนัได ้

STARK มุ่งม่ันที่จะสร้างความแข็งแกร่งในฐานะลู้น าตลาดในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ใน
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

 ความต้องการไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตขึน้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองและการพัฒนา
อตุสาหกรรม ซึ่งจะตอ้งการการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า การเติบโตของพลงังานหมนุเวียนและการพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน โดยสถานการณด์งักล่าวนีจ้ะมีผลกระทบในทางบวกต่ออุปสงคข์องสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ส  าหรบัประเทศ
เวียดนามซึง่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่ ความตอ้งการไฟฟา้สงู และมีโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่หลายโครงการ 
ซึ่งมีปัจจยัต่าง ๆ ที่คลา้ยคลงึกบัประเทศไทย นอกจากนีก้ารพฒันารถไฟฟ้าและเมืองอจัฉริยะในภมูิภาคอาเซียนจะช่วย
เพิ่มจ านวนการใชส้ายไฟฟ้าและสายเคเบิล้อีกดว้ย ดงันัน้จึงเช่ือว่า STARK จะไดร้บัผลกระทบในทางบวกจากอุปสงคท์ี่
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สงูขึน้นี ้เนื่องจาก PDITL เป็นผูผ้ลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสงูพิเศษหุม้ฉนวนเพียงรายเดียวในประเทศไทย จึงตัง้ใจที่จะประมลู
งานใหมใ่นโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานภาครฐั รวมถึงโครงการภาคเอกชนขนาดใหญ่ตอ่ไป  

 เพื่อที่จะตอบสนองอปุสงคท์ี่เพิ่มขึน้ของผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ STARK จึงตัง้ใจที่จะเพิ่มการผลิต
ผลิตภณัฑ ์ดว้ยการเพิ่มการใชป้ระโยชนจ์ากก าลงัการผลิตซึง่มีการติดตัง้ใหม่ที่โรงงานบางพลีและโรงงานระยอง STARK 
จึงคาดว่าจะสามาถขยายการผลิตไดโ้ดยใชร้ายจ่ายประเภททุนต ่าที่สดุ และตัง้ใจที่จะเพิ่มค่า OEE หรือค่าประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักร ดว้ยการลดเวลาการสลบังานของสายการผลิตซึ่งช่วยเพิ่มก าลงัการผลิตโดยไม่มีรายจ่ายดา้นทุน
เพิ่มเติม STARK มุ่งที่จะปรบัปรุงประสิทธิภาพการแข่งขนัของโรงงานสมทุรสาคร โดยการเพิ่มก าลงัการผลิตและคา่ OEE 
ส าหรบัโรงงานผลิตของบรษัิท STARK คาดวา่จะมีความคลอ่งตวัมากขึน้ในดา้นการบริหารจดัการการผลติระหวา่งโรงงาน
ซึ่งจะท าให ้STARK สามารถส่งมอบผลิตภณัฑไ์ดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้และเพิ่มการใช้ประโยชน์
โดยรวมไดม้ากขึน้ 

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 STARK (เดิมช่ือ บริษัท สยามอินเตอรม์ลัติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“SMM”)) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2533 SMM เคย
ประกอบกิจการการผลิตและจดัจ าหน่ายหนงัสือและสิ่งตีพิมพอ์ื่น ๆ การผลิตรายการทางโทรทศันแ์ละวิทย ุการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิถ่ายทอดสดทางโทรทศันแ์ละลขิสิทธ์ิถ่ายทอดสดผา่นดาวเทียมและธุรกิจสิง่พิมพอ่ื์น ๆ ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 
2562 SMM ไดเ้ขา้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด โดยการใหบ้รษัิท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จ ากดั (“TAH2”) โอนหุน้ท่ี TAH2 ถืออยู่
ใน PDITL และ บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั (“PDTL Trading”) และโอนหนีส้ินของ PDITL ใหแ้ก่ SMM โดย SMM จะ
ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 13,000 ลา้นบาท โดยการช าระเป็นหุน้มลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 95.6 ของสดัสว่นความเป็น
เจา้ของใน SMM ผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุของ TAH2 คือ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ ซึง่เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจ
ควบคมุของ STARK และเมื่อวนัท่ี 15 สงิหาคม 2562 STARK จ าหนา่ยธุรกิจสือ่ออกไปทัง้หมด 

 PDITL ก่อตัง้ขึน้ในปี 2511 โดยเป็นกิจการรว่มคา้ระหวา่งผูผ้ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย และ Phelps 
Dodge Corporation ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจเหมืองแรท่องแดงรายใหญ่ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาเมื่อ
ปี 2377 ทัง้นี ้เมื่อปี 2558 TAH2 ไดเ้ขา้ซือ้ PDITL สง่ผลให ้TAH2 มีสดัสว่นการถือหุน้ใน PDITL คิดเป็นรอ้ยละ 75.5 และ
ไดเ้ปลี่ยนคณะกรรมการบริษัท PDITL เป็นสญัชาติไทย อย่างไรก็ตาม PDITL ไดร้กัษาบคุลากรสว่นใหญ่ที่มีอยู่เดิมเอาไว ้
ซึง่บคุลากรดงักลา่ว มีผลงาน ประสบการณ ์ความรู ้ความเช่ียวชาญในธรุกิจสายไฟฟา้และสายเคเบิล้ ในปี 2562 TAH2 ได้
เพิ่มสดัสว่นการถือหุน้ใน PDITL เป็นรอ้ยละ 99.3 และ STARK ไดเ้ขา้ซือ้กิจการทัง้หมดของ PDITL ในปีดงักลา่ว 

 เมื่อเดือนธนัวาคม 2562 STARK ไดเ้ขา้ซือ้กิจการทัง้หมดของ ADS ซึง่ประกอบธุรกิจการใหบ้รกิารดา้นทรพัยากร
บุคคล ใหบ้ริการวิศวกรรม และใหบ้ริการใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมน า้มันและก๊าซ โดย  STARK เช่ือว่า STARK 
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากฐานลกูคา้ของ ADS เพื่อเสนอผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ต่อกลุม่ลกูคา้ในอตุสาหกรรม
ดงักลา่วได ้

 เมื่อเดือนมีนาคม 2563 STARK ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดของ Thipha Cables และ Dovina ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต
สายไฟฟา้และสายเคเบิล้ท าใหส้ามารถขยายธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนาม  

 เมื่อเดือนเมษายน 2563 PDITL ไดด้  าเนินการเขา้ลงทนุใน TCI ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้
ขนาดเลก็ ผา่นการซือ้หุน้ทัง้หมดของบรษัิท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จ ากดั (“NMN2”) 

 



 รายงานประจ าปี 2563 
  
  

6 /165 

 

เหตุการณส์ าคัญในปี 2563  

ปี 2563 - เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  STARK ไดเ้ขา้ซือ้กิจการทัง้หมดของ Thipha Cables และ 
Dovina ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ บริษัทที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม  

 - เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2563 PDITL ไดด้  าเนินการเขา้ลงทุนใน TCI ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต
สายไฟฟา้และสายเคเบิล้ขนาดเลก็ ผา่นการซือ้หุน้ทัง้หมดของ NMN2 

 - เมื่อวันที่  14 เมษายน 2563 ADS ได้เข้าท าสัญญาให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล 
(Manpower Services) และบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) ให้กับกลุ่ม
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากดั และกลุม่บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) โดยมลูคา่รวมของสญัญาทัง้หมดประมาณ 4,330 ลา้นบาท 

 - เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 STARK ไดด้  าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 0.59 บาท เป็น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม ต่อ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 - เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดป้ระกาศวา่ STARK มี
คณุสมบตัิเรือ่งการกระจายรายยอ่ย (Free Float) ครบถว้นตามขอ้ก าหนดแลว้ 

 - เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 ไดม้ีมติอนุมตัิการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุน่ที่ 1 (STARK-W1) จ านวนไม่เกิน 
3,968,801,651 หน่วย เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  
1 หนว่ย โดยมีราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ที่หนว่ยละ 0.00 บาท 

 - เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 STARK ไดด้  าเนินการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
จ านวน 240,000,000 บาท จาก 12,146,404,955.50 บาท เป็น 11,906,404,955.50 บาท 
โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายออก จ านวน 480,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาทซึง่คงเหลอืจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทั่วไป 
(Public Offering) ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 - เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 STARK ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
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 โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 7,937,603,303 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อจดัสรรใหน้ายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ จ านวน 1 หุน้ (รองรบัมิให้
เกิดเศษหุน้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้) และเพื่อรองรบัการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท (Right 
Offering) จ านวน 7,937,603,302 หุน้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิขย์ และ
ในวนัเดียวกันนี ้STARK ไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 1 หุน้ จากนายวนรชัต ์ 
ตัง้คารวคณุ เป็นท่ีเรยีบรอ้ย 
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 - เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2563 STARK ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้
ของบริษัท จ านวน 0.50 บาท จาก 11,906,404,955.50 บาท เป็น 11,906,404,956 บาท 
ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 - เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2563 STARK ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้
ของบริษัท โดยการรวมหุน้จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 - เมื่อวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 เริม่ซือ้ขายดว้ยมลูคา่หุน้ท่ีตราไวใ้หม ่(ราคาพารใ์หม)่ 

โครงสร้างการถ อหุน้ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

ธุรกิจสายไฟฟ้า 
และสายเคเบิล 

ธุรกิจให้บริการ 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
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STARK มีการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

ช ่อบริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม 
ประเทศที่
จัดตั้ง ประเภทธุรกิจ 

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

(1) บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ไทย ผลติและจ าหนา่ย 
สายไฟฟา้และสายเคเบิล้ 

99.28 

(2) PD Cable (SG) Pte. Ltd. สงิคโปร ์ การลงทนุในกิจการอื่น 
(บรษัิทโฮลดิง้) 

100.00 

(3) Thinh Phat Cables JSC เวียดนาม ผลติสายไฟฟา้ สายเคเบิล้ และ
ผลติภณัฑท์ี่ท าจากโลหะท่ีไมใ่ช่เหลก็ 

99.99 

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

เวียดนาม ผลติโลหะท่ีไมใ่ช่เหลก็ และพลาสติก
ส าหรบัสายไฟฟา้และสายเคเบิล้ 

99.99 

(5) บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 
จ ากดั 

ไทย การลงทนุในกิจการอื่น 
(บรษัิทโฮลดิง้) 

99.99 

(6) บรษัิท ไทยเคเบิล้  
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

ไทย ผลติสายไฟฟา้และสายเคเบิล้ 
ขนาดเลก็ 

99.99 

(7) บรษัิท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั ไทย คา้สง่อปุกรณโ์ทรศพัทแ์ละ
โทรคมนาคม 

49.00 

(8) บรษัิท ไทย คอปเปอร ์รอ็ด จ ากดั ไทย ผลติผลติภณัฑท์ี่ท าดว้ยทองแดง 25.00 

ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล 

ช ่อบริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม 
ประเทศที่
จัดตั้ง ประเภทธุรกิจ 

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

(1) บรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั ไทย บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคล 
บรกิารวิศวกรรม และใหเ้ช่าทรพัยส์นิ 

99.99 

(2) บรษัิท เอดีเอส โลจิสติคส ์จ ากดั ไทย บรกิารใหเ้ช่าทรพัยส์นิ 50.99 

(3) บรษัิท อดิสรสงขลา  
อินเตอรเ์นชนัแนล จ ากดั 

ไทย บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคล 
 

99.97 
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ช ่อบริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม 
ประเทศที่
จัดตั้ง ประเภทธุรกิจ 

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

(4) บรษัิท อดิสรสงขลา มารนี จ ากดั ไทย บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคล 
 

99.97 

(5) บรษัิท อดิสรสงขลา 
โพสเฟสชนันอล จ ากดั 

ไทย บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคล 
 

99.97 

 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได ้

 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 10,149.58 86.32 15,070.71 85.82 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,330.57 11.31 1,744.51 9.93 
รายไดจ้ากคา่เชา่ 48.70 0.41 42.82 0.24 

ดอกเบีย้รบั 68.67 0.58 19.03 0.11 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ – สทุธิ 151.97 1.29 645.33 3.67 

รายไดอ่ื้น 10.18 0.09 40.61 0.23 
รายได้รวม 11,759.67 100.00 17,563.01 100.00 

รายได้จากการขาย รายไดจ้ากการขายของ STARK ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑจ์ากธุรกิจ
สายไฟฟา้และสายเคเบิล้ ซึง่อยูใ่นกลุม่ผลติภณัฑห์ลกั 4 ประเภทดงันี ้

 สายแรงดนัไฟฟา้ปานกลางถึงสงูพิเศษ 

 สายแรงดนัไฟฟา้แบบพิเศษ  

 สายไฟแรงดนัไฟฟา้ต ่าและสายไฟฟา้ส าหรบัอาคาร และ  

 สายไฟเปลอืย 

 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สายแรงดนัไฟฟา้ปานกลางถึงสงูพิเศษ 2,389.42 23.53 3,475.02 23.06 
สายแรงดนัไฟฟา้แบบพิเศษ 632.89 6.24 621.56 4.12 
สายแรงดนัไฟฟา้ต  า่และสายไฟฟา้ส  าหรบัตวัอาคาร 4,378.82 43.14 3,612.08 23.97 
สายไฟเปลือย 2,749.45 27.09 1,645.25 10.92 
รายได้จากการขายสายไฟในประเทศไทย 10,149.58 100.00 9,729.92 64.56 

รายได้จากการขายสายไฟในประเทศเวียดนาม - - 5,340.49 35.44 

รายได้จากการขาย 10,149.58 100.00 15,070.71 100.00 
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รายได้จากการให้บริการ STARK ใหบ้ริการที่เก่ียวกบัทรพัยากรบคุคลนอกชายฝ่ังเป็นสว่นหนึ่งของธุรกิจการ
ใหบ้รกิารของ STARK (โดยมีพนกังานซึง่มีทกัษะความสามารถและประสบการณใ์นดา้นตา่ง ๆ  เช่น วิศวกรรม การก่อสรา้ง 
และสถาปัตยกรรม) บริการท าความสะอาดเรือ บริการก่อสรา้งและบ ารุงรกัษาแก่ลกูคา้ซึ่ งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรม
น า้มนัและก๊าซ โดยผ่านทาง ADS รวมถึงบรกิารตรวจสอบคณุภาพโดยหนว่ยบรกิารตรวจสอบคณุภาพสายไฟแรงสงูแบบ
เคลื่อนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) ผ่านทาง PDITL ทัง้นี ้รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษัทมีแหลง่ที่มาจาก
บริการโลจิสติกสซ์ึ่งด าเนินงานโดย ADS ในขณะที่การใหบ้ริการตรวจสอบคณุภาพเป็นสว่นหนึ่งของธุรกิจสายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล้ 

 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรบคุคล 
นอกชายฝ่ัง 

1,238.56 93.09 1,530.69 87.75 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท าความสะอาดเรอื บรกิารก่อสรา้ง 
และบ ารุงรกัษา 

83.45 6.27 129.15 7.40 

รายไดจ้ากบรกิารตรวจสอบคณุภาพระบบไฟฟา้เคลื่อนที่ 8.56 0.64 84.67 4.85 
รายได้จากการใหบ้ริการ 1,330.57 100.00 1,744.51 100.00 

รายได้ค่าเช่า STARK มีรายไดค้่าเช่าจาก (1) อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน (2) อสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ช่า (ส่วน
ใหญ่คือพืน้ท่ีคลงัสนิคา้) และ (3) อปุกรณ ์(เช่น เครือ่งก าเนิดไฟฟา้ คอมเพรสเซอรแ์อร ์และเครือ่งเช่ือม) ธุรกิจโลจิสติกสซ์ึง่
ด  าเนินงานโดย ADS สรา้งรายไดค้า่เช่าทัง้หมด 

 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดค้า่เชา่จากอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 16.88 34.66 14.80 34.55 
รายไดค้า่เชา่จากอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ชา่ 24.82 50.97 21.36 49.88 
รายไดค้า่เชา่จากอปุกรณใ์หเ้ชา่ 7.00 14.37 6.66 15.57 
รายได้ค่าเช่า 48.70 100.00 42.82 100.00 

ดอกเบี้ยรับ ดอกเบีย้รบัส่วนใหญ่มาจากการใหกู้้ยืมระยะสัน้และระยะยาวแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง ดอกเบีย้
ดงักล่าวรวมถึงดอกเบีย้ที่ไดร้บัจากเงินฝากธนาคาร ทัง้นี ้ในงบการเงินประจ าปี 2563 “ดอกเบีย้รบั” ถูกเปลี่ยนช่ือเป็น 
“รายไดท้างการเงิน”  

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ – สุทธิ ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ
ประกอบดว้ยก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศที่เกิดขึน้แลว้ (ถือวา่เป็นก าไรจากการด าเนินงาน) และยงัไม่
เกิดขึน้ (ถือวา่เป็นก าไรท่ีไมใ่ช่ก าไรจากการด าเนินงาน) ซึง่เกิดจากลกูหนีก้ารคา้ เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ้ื่นท่ีไม่ไดอ้ยู่ใน
สกลุเงินบาท ความเสีย่งตอ่สกลุเงินตราตา่งประเทศของบรษัิทเป็นความเสีย่งตอ่เงินสกลุดอลลารส์หรฐั  

รายได้อ ่น STARK มีรายไดใ้นจ านวนที่ไมม่ีนยัส  าคญัจากกิจกรรมที่ไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธุรกิจหลกั เช่น ก าไร
จากการขายสนิทรพัย ์และเงินปันผลจากบรษัิทยอ่ยและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ลักษณะของลลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

STARK ใหค้วามส าคัญในการจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้เป็นหลกั (ซึ่งท าจากทองแดงและอะลูมิเนียม) โดย
สามารถจ าแนกประเภทของสายไฟฟา้และสายเคเบิล้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

 สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถงึสูงพิเศษ 

สายแรงดนัไฟฟา้สงูพิเศษมีแรงดนัสงูกวา่ 230 kV โดยทั่วไป สายไฟฟา้เหลา่นีผ้ลติโดย
ใชเ้ทคโนโลยี VCV โดย PDITL สามารถทดสอบสายแรงดนัไฟฟ้าสงูพิเศษทัง้หมดที่
หอ้งปฏิบตัิการทดสอบไฟฟา้แรงดนัสงูของบริษัทและหน่วยบริการตรวจสอบคณุภาพ
สายแรงดันไฟฟ้าสูงแบบเคลื่อนที่  (High Voltage Mobile Testing Unit) ซึ่งสาย
แรงดนัไฟฟ้าสงูพิเศษสว่นใหญ่จะถกูน าไปใชเ้ป็นสายสง่ไฟฟ้าแรงดนัสงูแบบพาดเสา
เหนือดิน ฝังดิน หรอืใตท้ะเล โดยปกติ สายไฟฟา้เหลา่นีใ้ชใ้นโครงการโรงไฟฟา้ 

 

 

สายแรงดนัไฟฟ้าสงูมีแรงดนัตัง้แต่ 100 kV ถึง 230 kV โดยทั่วไป สายไฟฟ้าเหล่านี ้
ผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยี VCV สายแรงดนัไฟฟ้าสงูส่วนใหญ่จะถูกน าไปใชเ้ป็นสายส่ง
ไฟฟ้าแบบพาดเสาเหนือดิน ฝังดิน และใต้ทะเล โดยปกติ สายไฟฟ้าเหล่านีใ้ช้ใน
โครงการโรงไฟฟา้ โครงการพลงังานหมนุเวียน และโครงการปิโตรเคมี 

 

 

สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางมีแรงดันตัง้แต่ 3 kV ถึง 100 kV สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลาง
สว่นใหญ่จะถกูน าไปใชเ้ป็นโครงการที่เก่ียวขอ้งกบัรถไฟ (เช่น รถไฟลอยฟ้า) น า้มนัและ
ก๊าซ โรงไฟฟ้า โครงการปิโตรเคมี และโครงการทางอตุสาหกรรมตา่ง ๆ นอกจากนีย้งัใช้
ในระบบการจ่ายไฟฟา้ 

 

 

โดยทั่วไป บริษัทจ าหน่ายสายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษใหก้ับทัง้ภาครฐั 
(B2G) และกบัผูป้ระกอบกิจการดว้ยกนั (B2B)  

 

 

 สายไฟฟ้าแบบพิเศษ ไม่มีช่วงแรงดนัที่ก าหนด แต่จะมีคุณลกัษณะพิเศษที่เป็นไป
ตามความตอ้งการของลกูคา้ ตวัอย่างเช่น สายไฟฟ้าดงักล่าวอาจมีคณุสมบตัิทนไฟ 

ทนแสงอลุตราไวโอเลต น าสญัญาณ หรือสามารถป้องกนัน า้และเหมาะสมส าหรบัใช้
งานใตน้ า้ สายไฟฟา้เหลา่นีใ้ชใ้นโครงการและอาคารตา่ง ๆ  อาทิ รถไฟ (เช่น รถไฟลอย
ฟ้า( โรงงานน ้ามันและก๊าซ  โรงงานปิโตรเคมี  โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 
โรงพยาบาล และทา่อากาศยาน 

โดยทั่ วไป บริษัทจัดจ าหน่ายสายไฟฟ้าแบบพิเศษให้กับทั้งภาครัฐ  (B2G) กับ 
ผูป้ระกอบกิจการดว้ยกนั (B2B) กบัผูบ้รโิภค (B2C) และเพื่อการสง่ออก  
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 สายแรงดันไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าอ ่น ๆ  ส าหรับอาคาร มีแรงดนั 3 kV หรอืต ่ากวา่ 
โดยสายไฟฟ้าเหล่านี ้มักใช้ในโครงการรถไฟ  ก๊าซและน ้ามัน  โรงไฟฟ้า  หรือ
อตุสาหกรรม นอกจากนี ้ยงัใชท้ั่วไปในระบบการจ่ายไฟฟา้ และสายไฟฟา้เหลา่นีย้งัใช้
ภายในอาคารทั่วไป 

โดยทั่วไป บรษัิทจดัจ าหนา่ยสายแรงดนัไฟฟา้ต ่าใหก้บัทัง้ภาครฐั (B2G) กบัผูป้ระกอบ
กิจการดว้ยกนั (B2B) กบัผูบ้รโิภค (B2C) และเพื่อการสง่ออก  

 

 

 สายไฟเปล อย  มีแรงดันสูงถึง 500 kV สายไฟเหล่านีท้นต่ออุณหภูมิที่สูงและมี 
การหย่อนหรือโคง้ตวันอ้ย สายไฟเปลือยสว่นใหญ่ใชส้  าหรบัโครงข่ายไฟฟ้า ระบบสาย
ดิน และระบบปอ้งกนัฟา้ผา่ เป็นตน้ และไมต่อ้งหุม้ฉนวน  

โดยทั่วไป บริษัทจัดจ าหน่ายสายไฟเปลือยให้กับทั้งภาครัฐ (B2G) กับผู้ประกอบ
กิจการดว้ยกนั (B2B) 

 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ของ STARK ในประเทศไทย 

STARK ด าเนินธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ในประเทศไทยโดยผ่าน  PDITL โดยผลิตสายไฟฟ้าทุกประเภท 
ตัง้แต่สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสงูพิเศษ สายไฟฟ้าแบบพิเศษ สายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าอื่น ๆ ส าหรบัอาคาร 
และสายไฟเปลือย ที่โรงงานในอ าเภอบางพลี ในจงัหวดัระยอง และในจงัหวดัสมทุรสาคร บริษัทจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้บั
ทัง้ภาครฐั (B2G) กบัผูป้ระกอบกิจการดว้ยกนั (B2B) กบัผูบ้รโิภคเอง (B2C) และเพื่อการสง่ออก  

PDITL เป็นผูน้  าดา้นนวตักรรมในการประกอบกิจการเก่ียวกบัสายไฟฟ้าในประเทศไทย ตวัอย่างเช่น ในปี 2536 
PDITL เป็นผูผ้ลิตรายแรกในประเทศไทยที่ใชเ้ทคโนโลยี  VCV ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ท าใหส้ามารถผลิต 
สายแรงดนัไฟฟา้สงูพิเศษได ้ 

ในปี 2550 PDITL เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ เริ่มใหบ้ริการตรวจสอบคุณภาพสายแรงดันไฟฟ้าสูงแบบ
เคลื่อนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) เพื่อการให้บริการทดสอบระบบสายแรงดันไฟฟ้าสูงแบบให้บริการถึง
สถานที่แก่ลกูคา้ตามมาตรฐาน IEC และ PDITL เป็นผูผ้ลิตในประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสงูพิเศษหุม้
ฉนวน ซึ่งตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคมุคณุภาพอย่างเขม้งวดและตอ้งผ่านการรบัรองมาตรฐานต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านัน้ PDITL 
ยงัคงเนน้ในการจ าหนา่ยผลติภณัฑซ์ึง่มีอตัราก าไรสงู เช่น สายแรงดนัไฟฟา้ปานกลางถึงสงู และสายไฟฟา้แบบพิเศษ 

 
TCI ก่อตัง้ขึน้จากการควบรวมกิจการระหว่าง (ก) บริษัท ไทยเคเบิล้ อินเตอรเ์ทค จ ากัด (ข) บริษัท กรีน อิเลคทริค 

เคเบิล้ (ประเทศไทย) จ ากดั และ (ค) บรษัิท สยาม คอปเปอร ์รอ็ด 2015 จ ากดั ในปี 2562 ทัง้นี ้TCI เป็นสว่นท่ีช่วยเสริมการ



 รายงานประจ าปี 2563 
  
  

13 /165 

 

จ าหน่ายผลิตภณัฑท์ี่มีอตัราก าไรสงูของ PDITL และจากการท่ี TCI มุ่งเนน้ที่สายแรงดนัไฟฟา้ต ่า การซือ้กิจการ TCI ท าให้
บรษัิทสามารถเสนอผลติภณัฑส์ายไฟฟา้ที่ครบทกุประเภทใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษัิท 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ของ STARK ในประเทศเวียดนาม 

ก่อนการซือ้กิจการ Thipha Cables และ Dovina นัน้ Thipha Cables มุ่งเนน้ที่การผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าถึง
ปานกลาง และสายไฟเปลอืย สว่น Dovina น าเขา้วตัถดุิบ เช่น ทองแดงแผน่และกอ้นอะลมูิเนียม และผลติผลติภณัฑโ์ลหะ
ที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ลวดทองแดง สายทองแดงกลม ลวดทองแดงชุบดีบกุ ลวดอลมูิเนียมกลม และสว่นประกอบต่าง ๆ ที่ท  า
จากพีวีซี ทัง้นี ้Thipha Cables และ Dovina มีโรงงานตัง้อยู่ที่จงัหวดัลองอนั ประเทศเวียดนาม และสว่นใหญ่จดัจ าหนา่ย
ผลิตภณัฑใ์หก้บัทัง้ภาครฐั (B2G) และกบัผูป้ระกอบกิจการดว้ยกนั (B2B) นอกจากนี ้Dovina ยงัขายวตัถดุิบขา้งตน้โดย
เป็นสว่นหนึง่ของธุรกิจ  

อนึ่ง ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2562 และในช่วงครึง่แรกของปี 2563 Dovina ไดท้ยอยลดการสง่ออกผลิตภณัฑไ์ปยงั
ประเทศอินเดียตามล าดบั โดยสว่นใหญ่สง่ออกผลติภณัฑเ์ป็นไปตามที่ไดม้ีการก าหนดเอาไวต้ามสญัญาที่มีอยู่ 

เนื่องจากโรงงานที่ลองอนัมีการติดตัง้อปุกรณส์ าหรบัการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้แรงดนัไฟฟ้าสงูและสงู
พิเศษแลว้ (รวมทัง้หอ้งทดสอบแรงดนัไฟฟ้าสูง ซึ่งสามารถทดสอบสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ที่มีแรงดนัสูงถึง 400 kV) 
หลงัจากที่ STARK ซือ้กิจการ Thipha Cables และ Dovina STARK จึงตัง้ใจจะถ่ายทอดความรูแ้ละความเช่ียวชาญของ 
PDITL ในดา้นสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้แรงดนัไฟฟ้าสงูและสงูพิเศษใหแ้ก่บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และเริ่มตน้  
การผลิตผลิตภณัฑเ์หลา่นีใ้นประเทศเวียดนาม อนัจะเป็นการเพิ่มการผลิตโดยรวมส าหรบัผลิตภณัฑแ์รงดนัไฟฟ้าสงูของ
บรษัิท เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีสงูขึน้ของผลติภณัฑเ์หลา่นี ้

โรงงานและก าลังการลลิต 

ปัจจบุนั STARK มีโรงงาน 3 แหง่ในประเทศไทย และ 1 แหง่ในประเทศเวียดนาม โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
โรงงานของบรษัิทมีก าลงัการผลติรวมกนัเป็นจ านวน 131,400 ตอ่ปี (ส  าหรบัสายไฟฟา้และสายเคเบิล้ตวัน าทองแดง) และ 
91,200 MT (ส  าหรบัสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ตวัน าอะลมูิเนียม) โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มก าลงัการผลิตสายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล้ตวัน าทองแดงในประเทศไทย ที่โรงงานบางพลีและโรงงานระยอง PDITL ไดต้ิดตัง้สายการผลิตแรงดนัสงู 150 
mm เพิ่มเติมอีกหนึ่งสายส าหรบัการผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสงูและสงูพิเศษที่บางพลี และสายการผลิตเพิ่มเติมอี กหนึ่งสาย
ส าหรบัการผลติสายแรงดนัไฟฟา้ต ่าถึงปานกลางที่ระยองในช่วงครึง่แรกของปี 2563 

ส าหรบัการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ มาจากการด าเนินงานที่โรงงานในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
ดงันี ้

โรงงานบางพลีตัง้อยู่ที่ 159 หมู่ 10 ซอยวดัราษฎรบ์รูณะ ถนนเทพารกัษ์ กม. 17 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 มีเนือ้ที่ประมาณ 45 เอเคอร ์ที่โรงงานแห่งนีม้ีการใช้เทคโนโลยี VCV ในการผลิตสาย
แรงดนัไฟฟา้ปานกลางถึงสงู  

โรงงานระยองตัง้อยู่ที่ 9/9 หมู่ 4 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 มีเนือ้ที่ประมาณ 33 
เอเคอร ์ท่ีโรงงานแหง่นีม้ีการผลติสายแรงดนัไฟฟา้ต ่าถึงปานกลาง  

โรงงานสมทุรสาครตัง้อยู่ที่ 227 หมู่ 4 ซอย 9 ถนนเพชรเกษม ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร มี
เนือ้ที่ประมาณ 8 เอเคอร ์ที่โรงงานแหง่นีม้ีเตาหลอม (scrap furnace) และท าการผลติสายแรงดนัไฟฟา้ต ่า 
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โรงงานเวียดนามตัง้อยูท่ี่ QC5P+6G Luong Binh Street, Ben Luc District จงัหวดัลองอนั ประเทศเวียดนาม มี
เนือ้ที่ประมาณ 49 เอเคอร ์ปัจจบุนัมีการติดตัง้อปุกรณเ์พื่อผลติสายแรงดนัไฟฟา้สงูและสงูพิเศษแลว้ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงก าลังการผลิตติดตั้งสูงสุด ก าลังการผลิตจริง และอัตราการใช้ประโยชน์ของโรงงาน 
ณ วนัท่ีระบ ุ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ก าลงัการ
ผลติ
ติดตัง้ (1) 

(ตนั) 

ปรมิาณ
การผลติ
จรงิ (ตนั) 

อตัราการ
ใช้

ประโยชน ์
(รอ้ยละ) 

ก าลงัการ
ผลติ

ติดตัง้ (1) 

(ตนั) 

ปรมิาณ
การผลติ
จรงิ (ตนั) 

อตัราการ
ใช้

ประโยชน ์
(รอ้ยละ) 

ก าลงัการ
ผลติ

ติดตัง้ (1) 

(ตนั) 

ปรมิาณ
การผลติ
จรงิ (ตนั) 

อตัราการ
ใช้

ประโยชน ์
(รอ้ยละ) 

ก าลงัการผลติ
ติดตัง้รวมส าหรบั
ผลติภณัฑ์
ทองแดง(2) 110,400 66,380 60.1 110,400 69,300 62.8 131,400 68,825 52.4 

ก าลงัการผลติ
ติดตัง้รวมส าหรบั
ผลติภณัฑ์
อลมูิเนียม(2) 91,200 38,040 41.7 91,200 29,710 32.6 91,200 45,150 49.5 

ก าลงักาผลติ
ติดตัง้รวม(2)  201,600 104,420 51.8 201,600 99,010 49.1 222,600 113,975 51.2 

หมายเหตุ:  

(1) ก าลงัการผลิตติดตัง้คือปริมาณสงูสดุที่เครื่องจกัร และ/หรือ อปุกรณส์ามารถผลิตไดภ้ายใตเ้งื่อนไขเฉพาะตามที่ผูผ้ลิตก าหนด ใน
หนึ่งปีปฏิทิน 

(2) ก าลงัการผลิตติดตัง้รวม ปรมิาณการผลิตรวม และอตัราการใชป้ระโยชน ์ไดร้บัการค านวณเสมือนวา่ Thipha Cables, Dovina และ 
TCI เป็นบรษัิทยอ่ยของ PDITL ณ วนัที่ระบขุา้งตน้ 

กระบวนการจัด  ือ้และการลลิต 

กระบวนการจดัซือ้และการผลติของบรษัิท ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกั 6 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การวางแลนการลลิต เมื่อบรษัิทไดร้บัค าสั่งซือ้จากลกูคา้ บรษัิทจะประเมินวา่บรษัิทมีผลติภณัฑท์ี่ผลติเสรจ็แลว้
อยู่ในคลังสินค้าเพียงพอหรือไม่ หากบริษัทจ าเป็นต้องเริ่มต้นกระบวนการผลิตใหม่ บริษัทจะเริ่มต้นด้วย
กระบวนการวางแผน โดยฝ่ายออกแบบและพฒันาสายเคเบิล้  (Cable Design and Development) จะเริ่มตน้

การวางแลน
การลลิต

การจัดหา
วัตถุดิบ

การลลิต
การทดสอบ
คุณภาพ

กระบวนการ
จัดเก็บ

กระบวนการ
ส่งมอบ
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ดว้ยการออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้า พรอ้มจัดท าคู่มือการผลิต  (Manufacturing Guide) ที่จ  าเป็นเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ เ ก่ียวข้อง จากนั้น ฝ่ายวางแผน (Planning 
Department) จะด าเนินการวางแผนการผลติ โดยอาศยัคูม่ือ Manufacturing Guide ในการด าเนินการดงักลา่วจะ
ค านึงถึงปัจจยัตา่ง ๆ  เช่น ประมาณการปริมาณของวตัถดุิบที่จ  าเป็นตอ้งใช ้ตน้ทนุวตัถดุิบ และจ านวนเครื่องจกัรที่
จ  าเป็นตอ้งใชง้าน และจะใชข้อ้มลูประมาณการดงักลา่ว รว่มกนักบัขอ้มลูจากกระบวนการผลิตเพื่อด าเนินการ
กระจายค าสั่งการผลิตไปยงัโรงงานตา่ง ๆ เพื่อใหก้ารผลติเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

2. การจัดหาวัตถุดิบ เมื่อไดร้บัขอ้มูลประมาณการเก่ียวกับวัตถุดิบที่ตอ้งการจากฝ่ายวางแผน ฝ่ายจัดซือ้จะ
ประเมินตน้ทนุวตัถดุิบที่จ าเป็น และด าเนินการหาผูจ้ดัหาวตัถดุิบจากรายช่ือผูค้า้ (Vendor List) ของบรษัิท  

3. การลลิต การผลิตสายไฟฟ้าจะใช้เวลาประมาณ 30 - 90 วัน ขึน้กับประเภทและความซับซ้อนของสายไฟฟ้า 
กระบวนการผลติสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

 การหลอม กระบวนการหลอม (หรือหล่อ) เป็นการหลอมวัตถุดิบที่อยู่ในสถานะของแข็ง เช่น แผ่น
ทองแดง ใหเ้ป็นของเหลวในเตาหลอม และขึน้รูปวตัถดุิบเป็นเสน้ทองแดงที่มีหนา้ตดัทรงสีเ่หลีย่มจตัรุสั
ก่อน 

 การรีด สายตัวน าทองแดงและอะลูมิเนียม (สายไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวน) จะถูกรีดให้มีขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางตามที่ตอ้งการ  

 การตีเกลียว สายน าไฟฟ้าจะถกูน าเขา้เครื่องตีเกลียว โดยผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทอาจใชจ้ านวนสาย
น าไฟฟา้ในปรมิาณที่ตา่งกนัเพื่อรบักระแสไฟฟา้ที่ตา่งกนั ภายหลงัจากที่เสรจ็กระบวนการตีเกลยีว สาย
น าไฟฟา้จะมีความยดึหยุน่มากขึน้ บรษัิทจะท าการทดสอบคณุภาพ 

 การหุม้ บริษัทใชเ้ม็ดพลาสติก เช่น PVC หรือ XLPE เพื่อหุม้สายน าไฟฟ้า กระบวนการหุม้สายไฟฟ้า
เริ่มตน้ดว้ยการละลายเม็ดพลาสติกในเครื่องหุม้สายไฟฟา้ เมื่อเม็ดพลาสติกละลายเป็นของเหลว สาย
น าไฟฟ้าจะถกูน าเขา้สูห่วัหุม้พลาสติกที่ละลายแลว้เพื่อหุม้สายน าไฟฟ้า และสายน าไฟฟ้าและฉนวน
พลาสติกจะถกูประสานเขา้ดว้ยกนั เมื่อหุม้ดว้ยฉนวนพลาสติกแลว้ สายไฟฟา้จะถกูท าใหเ้ย็นลงเพื่อให้
พลาสติกแข็งตวั 

บริษัทใชเ้ทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่า เทคโนโลยี VCV ในกระบวนการหุม้ฉนวนของสายแรงดนัไฟฟ้าสงู 
เนื่องจากฉนวนของสายแรงดนัไฟฟ้าสงูมีขนาดใหญ่และมีน า้หนกัมาก จึงท าใหย้ากต่อการหุม้ฉนวน 
อีกทัง้น า้หนกัของฉนวนมกัท าใหส้ายน าไฟฟ้าเอียงไปดา้นใดดา้นหนึ่ง เทคโนโลยี VCV แกไ้ขปัญหา
เหลา่นีไ้ด ้เนื่องจากสามารถท าใหฉ้นวนของสายไฟอยู่ตรงศนูยก์ลาง เมื่อกระบวนการหุม้สายเสรจ็แลว้ 
จะมีการด าเนินการทดสอบคณุภาพครัง้ที่ 3  

4. การทดสอบคุณภาพ ฝ่ายทดสอบคุณภาพของบริษัทจะท าการทดสอบวตัถุดิบและผลิตภัณฑข์องบริษัทใน
ขัน้ตอนการผลติตา่ง ๆ ที่กลา่วถึงขา้งตน้ และบรษัิทจะท าการทดสอบคณุภาพครัง้สดุทา้ยในผลติภณัฑส์  าเรจ็รูป  

1. การหลอม 2. การรีด 3. การตีเกลียว 4. การหุม้
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5. กระบวนการจัดเก็บ เมื่อเสร็จจากกระบวนการผลิตและการทดสอบเพื่อควบคมุคณุภาพที่เก่ียวขอ้งแลว้ ฝ่าย
คลงัสนิคา้และขนสง่ของบรษัิทจะด าเนินการหอ่ผลติภณัฑใ์หพ้รอ้มส าหรบัการสง่มอบ 

6. กระบวนการส่งมอบ ลกูคา้ของบริษัทอาจมารบัสินคา้ที่สั่งซือ้จากโรงงานโดยตรง หรือบริษัทอาจจัดการขน
ส่งผ่านบุคคลภายนอกหรือผูใ้หบ้ริการโลจิสติกสท์ี่เป็นบุคคลที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจว่าผลิตภณัฑข์องบริษัทมี
การส่งมอบตรงเวลา บริษัทสามารถตรวจติดตามสถานะการขนส่งและพิกัดของรถขนส่งของผู้ให้บริการ  
โลจิสติกสด์ว้ยระบบ GPS เพื่อใหข้อ้มลูสถานการณข์นสง่แก่ลกูคา้ได ้

วัตถุดบิ 

วตัถดุิบหลกัในธุรกิจสายไฟฟา้และสายเคเบิล้ประกอบดว้ยทองแดง และอะลมูิเนียม โดยราคาของวตัถดุิบเหลา่นี ้
อา้งอิงราคาตลาดกลางที่ซือ้ขายใน London Metal Exchange โดยปกติ บรษัิทจะเปรยีบเทียบราคาจากผูจ้ดัหารายตา่ง ๆ 
เพื่อใหไ้ดร้าคาและเง่ือนไขที่ดีที่สดุส าหรบัลกูคา้ ทั้งนี ้บริษัทยงัตอ้งจดัหาวตัถดุิบอื่น ๆ เพื่อน ามาหุม้สายไฟฟ้า เช่น PVC 
PE และ XLPE  

ภายหลงัจากการซือ้กิจการ Thipha Cables และ Dovina บรษัิทสามารถจดัหาวตัถดุิบจากเวยีดนาม ซึ่งโดยทั่วไป
มีราคาถกูกวา่ในประเทศไทย  

แหล่งพลงังานหลกัของโรงงานของบริษัทคือไฟฟ้าที่จัดหาจากโครงข่ายระบบจ่ายไฟฟ้า (grid) ตัง้แต่ปี 2561 
PDITL ไดต้ิดตัง้แผงโซลา่รบ์นหลงัคาภายในและภายนอกพืน้ท่ีของโรงงานบางแหง่ เพื่อการใชพ้ลงังานหมนุเวียนเพิ่มขึน้อนั
เป็นการสนบัสนนุการพฒันาธุรกิจและการลดตน้ทนุการผลิตของบรษัิทอยา่งยั่งยืน 

ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล 

STARK ใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคลดงัตอ่ไปนีผ้า่นทาง ADS ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย 

 บริการด้านทรัพยากรบุคคล STARK เนน้ที่การใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบคุคลแก่ลกูคา้ในอตุสาหกรรมน า้มนั
และก๊าซ พนกังานของบริษัทไดร้บัการฝึกอบรมและมีประสบการณใ์นสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรม ก่อสรา้ง และ
สถาปัตยกรรม ปัจจบุนั ADS มีพนกังานประมาณ 1,000 คน โดยพนกังานของบรษัิทถกูสง่ตวัไปท างานกบัลกูคา้
เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 5 ปีตามสญัญาบริการ นอกจากนี ้STARK ยงัใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบคุคล เช่น 
การยื่นขอวีซา่และใบอนญุาตท างาน และบรกิารจดัการบญัชีเงินเดือน 

 บริการวิศวกรรม STARK ใหบ้ริการวิศวกรรมที่เก่ียวขอ้ง เช่น บริการท าความสะอาดเรือ บริการก่อสรา้งนอก
ชายฝ่ัง บรกิารติดตัง้และบ ารุงรกัษา 

 บริการให้เช่า STARK ใหเ้ช่าคลงัสนิคา้ อปุกรณ ์และเครือ่งจกัร คลงัสนิคา้โลจิสติกสข์องบรษัิทมีพืน้ท่ีประมาณ 
82,000 ตร.ม. ตัง้อยูท่ี่อ  าเภอกาญจนวณิช ในท าเลไมไ่กลจากทา่เรอืในจงัหวดัสงขลา เพื่อความสะดวกในการขน
ถ่ายสินคา้ (เช่น สินคา้โภคภณัฑท์ั่วไปและสินคา้โภคภณัฑท์ี่ใชใ้นอตุสาหกรรม) ไปยงัสถานที่ของลกูคา้ ส  าหรบั
การใหเ้ช่าอปุกรณแ์ละเครื่องจกัร บริษัทใหเ้ช่าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องเช่ือม ตูค้อนเทนเนอร ์สายไฟฟ้าเชือก  
สลงิ เครือ่งอดัอากาศ และเครือ่งจกัรหนกัที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ 

ในปี 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เขา้ท าสญัญาใหบ้ริการกับบริษัทประกอบธุรกิจพลงังานขา้มชาติซึ่งมีฐาน 
การประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่อใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคลเป็นระยะเวลาหา้ปี และก็ยงัไดเ้ขา้ท าสญัญากบับรษัิท
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ไทยซึ่งประกอบธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมระดบัประเทศเพื่อใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบคุคลเป็นระยะเวลาประมาณ
สามปี โดยสามารถขยายระยะเวลาของสญัญาไดอ้ีก นอกจากนี ้บริษัทย่อยของ STARK มีความสมัพนัธก์บับริษัทลกูคา้
ดงักลา่วมามากกวา่ 30 ปี 

งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 STARK มียอดค าสั่งซือ้ที่ยงัไม่ไดส้ง่มอบจ านวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 8,000 – 10,000 
ลา้นบาท 

การตลาดและการแข่งขนั 

 STARK ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิต
สายไฟฟา้และสายเคเบิล้ ตลอดจนประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคล 

การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

ตลาดอตุสาหกรรมสายไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศเวียดนามสามารถแบ่งแยกตามระดบัแรงดนัสายไฟฟา้

ได ้4 ระดบั ดงันี ้สายไฟฟ้าแรงดนัสงูพิเศษ (Extra High Voltage), สายไฟฟ้าแรงดนัสงู (High Voltage) สายไฟฟ้าแรงดนั

ปานกลาง (Medium Voltage) และสายไฟฟา้แรงดนัต ่า (Low Voltage)  

อตุสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้ามีลกัษณะกึ่งผกูขาด (Oligopoly Market) ทิศทางการเติบโตมีแนวโนม้

เป็นไปตามงบเงินลงทุนของภาครฐัเป็นหลกั โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ 5 รายแรกครองส่วนแบ่งการตลาดรวมกันถึง 

รอ้ยละ 50 – 60 สว่นท่ีเหลอืเป็นโรงงานผลติสายไฟฟา้ขนาดกลางและเล็กรวมกนัประมาณ 20 รายที่ยงัด าเนินการผลิตอยู่

ในปัจจุบัน อีกทั้งธุรกิจนีม้ีอุปสรรคในการเข้าตลาดสูง (High Barrier of Entry) เนื่องจากผู้ผลิตสายไฟฟ้าดังกล่าว 

จ าเป็นตอ้งมีความรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นการผลิต มีผลงานที่ไดร้บัการยอมรบัในอดีต (Supply Record) 

รวมทัง้ตอ้งใชเ้งินลงทนุสงู โดยหากผูผ้ลิตไม่มีความสามารถดา้นการควบคมุตน้ทุนและค่าใชจ้่ายไดก็้จะน าสินคา้เขา้มา

แขง่ขนัไดย้าก เพราะการด าเนินการผลติจะมีคา่ใชจ้่ายการขนสง่ที่สงู  

STARK มีบรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจสายไฟฟา้และสายเคเบิล้ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ดงันี ้

1. ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั และ บรษัิท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  

2. ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ไดแ้ก่ Thinh Phat Cable Joint Stock Company และ 
Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company  

กลยุทธท์างการตลาดและการแข่งขันของธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

STARK มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ทัง้ในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ซึ่ง
ก าหนดใหบ้รษัิทยอ่ยด าเนินธุรกิจภายใตก้ลยทุธก์ารแขง่ขนัทางผลติภณัฑ ์การปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานที่ 
ก าหนด เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมั่นและความพึงพอใจแก่ลกูคา้ นอกจากนีย้งัไดย้ึดมั่นในเรื่องความตรงต่อเวลา ความสจุริต
และเป็นธรรมเพื่อใหเ้กิดการใชบ้ริการต่อเนื่องจากลกูคา้กลุม่เดิม และการบอกต่อไปยงัลกูค้ากลุม่ใหม่ โดยรายละเอียด 
กลยทุธท์างการตลาดตามหลกั 4P มีดงันี ้
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1.1 กลยทุธด์า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

การด าเนินการผลติและจ าหนา่ยสายไฟฟา้และสายเคเบิล้ ที่ครอบคลมุทกุประเภทการใชง้านและสามารถรองรบั
การใชง้านไดทุ้กอุตสาหกรรม โดยวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญควบคุมการด าเนินการผลิตตลอดกระบวนการ รวมทัง้การพฒันา
เทคโนโลยีและผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพื่อตอบสนองการใชง้านของลกูคา้อยู่สม ่าเสมอ  STARK มีนโยบายลดการขายสนิคา้ที่มี
มารจิ์น้ต ่า (Low Margin Product) เช่น การขายวตัถดุิบ ปรบัเปลี่ยนเป็นการมุง่เนน้สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ที่มีมารจิ์น้สงู 
(High Margin Product) โดยเฉพาะกลุ่มสายไฟฟ้าแรงดนักลางถึงระดบัสูงพิเศษ (Medium – Extra High Voltage) ที่มี
อัตราเติบโตสูงเพื่อรองรบัโครงการต่าง ๆ ของภาครฐัและภาคเอกชน และสายไฟฟ้าส าหรบัระบบการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์ (Photovoltaic Cable) และพัฒนาสายเคเบิล้ใตน้ า้ (Submarine Cable) ส าหรบัโครงการพัฒนา
พลังงานทดแทน เช่น กังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ติดตัง้ ในทะเล (Offshore Wind Turbine) แผงโซลารเ์ซลลบ์น
โครงสรา้งที่ลอยอยูใ่นน า้ (Floating Solar) 

ส าหรบัสายไฟฟา้แรงสงูนัน้ PDITL มีการน าเทคโนโลยีการหุม้ฉนวนแนวดิ่ง (Vertical Continuous Vulcanization 
หรอื VCV) เขา้มาใชใ้นกระบวนการ ซึง่การหุม้ฉนวนแนวดิ่งจะช่วยใหต้วัน าไฟฟา้อยูบ่รเิวณกึ่งกลางของฉนวนหรอืกึ่งกลาง
ของสายไฟฟา้ ท าใหเ้กิดสามารถรองรบัแรงดนัไฟฟา้ไดด้ีสงูสดุและลดความเสีย่งจากกระแสไฟฟา้รั่ว นอกจากนี ้PDITL ยงั
มีบริการที่ช่วยใหล้กูคา้เกิดความมั่นใจในสายไฟฟ้าก่อนการใชง้านจริง คือ รถทดสอบสายไฟฟ้าแรงสงู (High Voltage 
Mobile Testing Unit) เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนั ตามมาตรฐาน IEC ซึ่งสามารถเดินทางไปตรวจสอบที่อาคารหรือ
สถานีไฟฟ้าย่อยของลกูคา้ พรอ้มสามารถระบุความผิดปกติและพิกดัที่ผิดปกติการตรวจสอบคณุภาพสายไฟฟ้า การน า
ไฟฟ้าของตวัน าไฟฟ้า หรือจุดหกัในของสายไฟ ภายหลงัการเดินสายไฟฟ้าในงานก่อสรา้งหรืองานติดตัง้ต่าง ๆ ที่อาจ
ก่อใหเ้กิดความเสยีหายจากการดงึ หกั งอเขา้มมุ 

สายไฟฟ้าของ PDITL ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจัดการและตัวผลิตภัณฑท์ี่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานที่
เก่ียวขอ้ง จากสถาบนัที่น่าเช่ือถือจากภายในประเทศและภายนอกประเทศไทย โดยส าหรบัการขอการรบัรองมาตรฐาน 
จากสถาบนัต่างประเทศนัน้ ใชเ้วลาประมาณการพิจารณาประมาณ  2 – 3  ปีในการอนมุตัิ/ผลิตภณัฑ ์และมีค่าใชจ้่ายใน
การขอใบรบัรองมาตรฐานที่สงู อีกทัง้การตวจสอบแตล่ะครัง้ตอ้งผา่นกระบวนการพิจารณาที่ละเอยีด เพื่อคดัสรรผลติภณัฑ์
ที่ดีและไดม้าตรฐานอยา่งแทจ้รงิ ดงันัน้ การท่ีผลติภณัฑข์อง PDITL ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากสถาบนัตา่งประเทศ จึง
ท าใหเ้ป็นอีกหนึง่จดุแข็งที่สามารถแขง่ขนักบัผูค้า้รายอื่นได ้โดยมาตรฐานท่ีไดร้บัมีดงันี ้ 

การรบัรองมาตรฐานการจดัการสากล 

 ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ จากสถาบนั MASCI และ DQS UL 

 ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม จากสถาบนั DQS UL 

 ISO 45001:2018 มาตรฐานการจดัการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จากสถาบนั DQS UL 

 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่  มอก. 17025 - 2548 (ISO/IEC 
17025:2005) ขอ้ก าหนดทั่วไปว่าดว้ยความสามารถหอ้งปฏิบตัิการทดสอบและสอบเทียบ จาก ส านกังาน
มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) กระทรวงอตุสาหกรรม 
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การรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ ์

 ผลิตภัณฑส์ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางและต ่าไดร้บัรองมาตรฐานผลิตภัณฑจ์ากมอก. ดังนี ้ (1) มอก. 11  

เลม่ 3 - 2553 (2) มอก. 11 เลม่ 4 - 2553 (3) มอก. 11 เลม่ 5 - 2553 (4) มอก. 11 เลม่ 101 - 2553 (5) มอก. 

293 - 2541 (6) มอก. 2143 – 2546  

 ผลติภณัฑส์ายไฟฟา้แรงดนัสงูไดร้บัรองมาตรฐานผลติภณัฑจ์ากมอก. ดงันี ้มอก. 2202 - 2547  

 ผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าอากาศตวัน าอะลมูิเนียมหุม้ฉนวนไดร้บัรองมาตรฐานผลิตภณัฑจ์ากมอก. ดงันี ้ มอก. 

2341 - 2555 (SAC) 

 ผลติภณัฑส์ายโทรศพัทแ์ละสายเคเบิลไดร้บัรองมาตรฐานจากมอก. ดงันี ้มอก. 2434 – 2552 (AP, AP(8)) 

 ใบ รับ รอ งความสามา รถห้อ งป ฏิบัติ ก า รทดสอบตามมาตรฐาน เลขที่  ม อก .  17025 - 2548  

(ISO/IEC 17025:2005) ขอ้ก าหนดทั่วไปว่าดว้ยความสามารถหอ้งปฏิบตัิการทดสอบและสอบเทียบ จาก 

ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) กระทรวงอตุสาหกรรม 

 ผลิตภัณฑป์ระเภทสายไฟฟ้าทนไฟ (FRC) ไดร้บัรองมาตรฐานจาก TUV SUD ประเทศเยอรมนั โดยผ่าน 

การตรวจสอบมาตรฐาน เช่น (1) BS 6387:2013 (2) BS EN 60332-1-2:2004 (3) BS EN 60332-3-22:2009 

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

 การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดย KEMA Laboratories (KEMA) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีห้องแล็ปทดสอบ

สายไฟฟ้าที่ทนัสมยัและมีมาตรฐานที่สดุในโลก ตัง้อยู่ที่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ดงันี ้(1) ผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้า

แรงดันสูง ผ่านการทดสอบที่แรงดัน 230 kV ตามมาตรฐาน IEC 62067 (2) ผลิตภัณฑส์ายไฟฟ้าแรงดัน 

ปานกลาง ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 60502-2  IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034-2 และ IEC 

60332-3-24 (3) ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าแรงดันต ่า ผ่านการทดสอบมาตรฐาน  IEC 60502-1 (4) ผลิตภัณฑ์

สายไฟฟ้าทนไฟและหน่วงไฟ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน เช่น IEC 61034-1/2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 

BS 6387:cat CWZ และ IEC 60332-2-22 cat A เป็นตน้ 

 การรบัรองมาตรฐานจาก เอสจีเอส (SGS) ส าหรบัสายไฟฟ้าแรงดนัต ่าและแรงดนัปานกลาง ตามมาตรฐาน 

IEC 60502-1 
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 การรับรองมาตรฐานจาก TUV Rheinland  ส  าหรับสาย  PV Cable H1Z2Z2-K ตามมาตรฐาน EN 

50618:2014 

 การรบัรองมาตรฐานสายไฟฟา้แรงดนัสงู จาก Central Power Research Institute Bangalore ตามมาตรฐาน 

IEC 60840-2011 และ IEC 60840-2004  

 การรบัรองมาตรฐานจาก BASEC ส าหรบั PVC sheathing ตามมาตรฐาน BS 5467:2016  

 
1.2   กลยทุธด์า้นราคา 

การก าหนดราคาสายไฟฟ้าของ PDITL แก่โครงการของภาครฐั ภาคเอกชนและผูร้บัเหมาระบบงานไฟฟ้านัน้  
จะด าเนินการพิจารณาปริมาณการสั่งซือ้ของโครงการนัน้ ๆ เพื่อค านวณตน้ทนุวตัถดุิบและคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ที่จ  าเป็นตอ้งใช้
ในกระบวนการ พรอ้มทัง้ปัจจยัแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้ง เช่น จ านวนบคุลากร ระยะเวลาด าเนินการ การขนสง่ และการบริการ
หลงัการขาย เป็นตน้ ซึง่พิจารณาควบคูก่บัอตัราก าไรขัน้ตน้ตามนโยบายของบรษัิท และน าเสนอราคาใหแ้ก่ผูว้า่งจา้ง 

ในส่วนของการก าหนดราคาสายไฟฟ้าแก่ตัวแทนจ าหน่าย จะค านึงถึงตน้ทุนวัตถุดิบของสายไฟฟ้าแต่ละ
ประเภทและอัตราก าไรขัน้ตน้ที่ตอ้งการ พรอ้มทั้งมีการเปรียบเทียบอุปสงคแ์ละอุปทานของอุตสาหกรรมสายไฟฟ้า 
ความสามารถในการแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นในตลาด เพื่อก าหนดราคาเสนอขายใหเ้หมาะสมกบักลไกและสภาวะ
ตลาด 

1.3   กลยทุธด์า้นการจดัจ าหนา่ย 

การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย จะมุ่งเนน้การจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางธุรกิจกับภาครฐั (B2G)  
ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกับลูกคา้ (B2C) และการส่งออกต่างประเทศ โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายอาจเป็นการเขา้
ประกวดราคาโครงการของทางภาครฐั การจดัหน่ายทางตรงใหแ้ก่เจา้ของโครงการภาครฐั การจดัจ าหน่ายผ่านผูร้บัเหมา
ระบบไฟฟ้าของโครงการนั้น และจัดจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทย่อย คือ  PDITL ซึ่งจากผลงานและ
ประสบการณข์อง PDITL มากกว่า 50 ปี ท าใหล้กูคา้ทัง้ภาครฐัและเอกชนทัง้ภายในและต่างประเทศใหก้ารยอมรบัและ
คดัเลือกให ้PDITL อยู่ในรายช่ือผูค้า้ที่ไดร้บัการอนมุตัิ (Approved Vendor List) ในการเขา้เสนอราคาในโครงการส าคญั 
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ต่าง ๆ ดังนัน้ การที่ PDITL ไดอ้ยู่ในรายช่ือผูค้า้ที่ไดร้บัการอนุมัติ (Approved Vendor List) มีส่วนส าคัญในการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั (Competitive Advantages) และสรา้งอุปสรรคในการเขา้สู่ธุรกิจของผูป้ระกอบการรายอื่น 
(Barrier to Entry) 

อีกทัง้ไดม้ีการจดัจ าหน่ายไปยงักลุม่ลกูคา้โครงการ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟา้
สว่นภมูิภาค (กฟภ.) การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) กลุม่เอสซีจี (SCG) กลุม่ปตท. (PTT) ท่าอากาศ
ยานไทย (AOT) และกลุ่มเซ็นทรัล (CENTRAL) เป็นต้น ซึ่ง PDITL ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการส าคัญต่าง ๆ เช่น  
(1) โรงไฟฟา้แมเ่มาะ (2) โรงไฟฟา้บางปะกง (3) อาคารมหานคร (4) ศนูยก์ารคา้เทอรม์ินลั 21 โคราช (5) อาคารไอดีโอคิว 
สามยา่น (6) SCG Compounding Research Center ระยอง และ (7) สถานีรบัแก๊สจากทะเลของปตท. เฟส 2 เป็นตน้  

ทัง้นี ้ STARK มีเป้าหมายการส่งออกไปยัง 50 ประเทศภายในปี 2565 และวางแผนการขยายฐานตัวแทน
จ าหนา่ยในประเทศไทยใหม้ากวา่ 1,000 รายภายในปี 2566 

ยิ่งไปกว่านัน้ ในการจดัจ าหน่ายไปยงัต่างประเทศ PDTL ไดร้บัความเช่ือมั่นใหเ้ป็นคู่คา้ทางธุรกิจ (Business 
Partner) กบับรษัิทชัน้น าทั่วโลก เช่น (1) Siemens (บรษัิทสญัชาติเยอรมนั ที่ด  าเนินธุรกิจอยูใ่นหลายประเภทอตุสาหกรรม 
ซึ่งรวมถึงภาคอุตสาหกรรม พลงังานและโครงสรา้งพืน้ฐาน เป้นตน้)  (2) Alstom (บริษัทสญัชาติฝรั่งเศส ที่ด  าเนินธุรกิจ
ขนส่งดา้นรถไฟเป็นหลกั) และ (3) ABB (บริษัทสญัชาติสวิสเซอรแ์ลนด ์ที่ด  าเนินธุรกิจระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีระบบ
อัตโนมัติ) เป็นตน้ โดยเมื่อบริษัทดงักล่าวมีความตอ้งการใชส้ายไฟฟ้าในการด าเนินกิจการ จะมีการพิจารณารายช่ือ
ผูป้ระกอบการจ าหนา่ยสายไฟฟา้ ซึง่ PDITL ถือไดว้า่เป็นผูจ้ดัจ าหนา่ยสายไฟฟา้อนัดบัตน้ของบรษัิทดงักลา่วอีกดว้ย  

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี PDITL ค านึงถึงการรกัษาความสมัพนัธร์ะยะยาวกบักลุม่ลกูคา้เดิม พรอ้มทัง้สรา้ง
สมัพนัธ์ที่ดีกบักลุ่มลกูคา้ใหม่เช่นกนั ซึ่งถือเป็นส่วนช่วยในการขยายฐานลกูคา้ใหก้วา้งขึน้ ทาง PDITL เนน้การบริการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่านทีมงานขายที่มีประสบการณ์ ท าหน้าที่เสนอข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง ติดต่อ
ประสานงานและกระจายสินคา้ตรงตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการบริการหลงัการขายในการตรวจสอบ
คณุภาพสายไฟฟ้าหลงัการก่อสรา้งหรือการติดตัง้ โดยบริการดงักลา่วคือ รถการทดสอบสายไฟฟ้าแรงสงู เทคโนโลยีจาก
ประเทศเยอรมัน ตามมาตรฐาน IEC ซึ่งสามารถเดินทางไปตรวจสอบที่อาคารหรือสถานีไฟฟ้าย่อยของลูกคา้ พรอ้ม
สามารถระบุความผิดปกติและพิกัดที่ผิดปกติได ้ดังนัน้ ถือไดว้่า PDITL มีขอ้ไดเ้ปรียบในการประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหนา่ยสายไฟฟา้ และช่วยในการตดัสนิใจของลกูคา้ในการเลอืกใชผ้ลติภณัฑข์อง PDITL  

1.4  กลยทุธด์า้นการสง่เสรมิการขาย 

STARK มีนโยบายการการสง่เสรมิการขายโดยไดด้  าเนินการในหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

- การจดัท าเว็บไซตใ์หข้อ้มลู (www.pdcable.com) ทัง้ขอ้มลูดา้นผลติภณัฑ ์รายละเอียดรา้นคา้ที่จดัจ าหนา่ย
ผลติภณัฑข์อง PDITL แคตตาลอ็ก รายละเอียดราคาสนิคา้ แจง้ขา่วสารและความเคลือ่นไหว 

- การจัดท าสื่อออนไลน์ Facebook (www.facebook.com/PhelpsDodgeThailand)  เพื่อ เ ป็นช่องทาง 
ในการโฆษณา ใหค้วามรูแ้ละจดักิจกรรมสง่เสรมิการขายแก่ผูบ้รโิภค 

- การจัดท าสื่ อวีดี โอให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการ  ข่ าวสาร  ผ่านช่ องทางออนไลน์ YouTube  
(www.youtube.com/channel/UCixzW1yLl2nzC8MMkhswkEA)  

- การจดัท าช่องทางสือ่สารกบัผูบ้รโิภคผา่นแอปพลเิคชั่น LINE (@phelpsdodge_th) เพื่อเป็นตวักลางในการ
สง่ตอ่ขอ้มลูและสาระเก่ียวกบัสายไฟฟา้ พรอ้มทัง้การจดักิจกรรมสง่เสรมิการขายผา่นช่องทางนีด้ว้ย 
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- การจดัท าโฆษณาลงนิตยสารในอตุสาหกรรมสายไฟฟ้า เช่น วารสารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกล
ไทย (Thai Electrical & Mechanical Contractors Association – TEMCA Magazine) และ หนังสือพิมพ์
โพลนิวส ์วิเคราะห ์ธุรกิจการตลาดเป็นตน้ 

- การจดังานสมัมนาตอ่ยอดความรูใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้านสายไฟฟา้และนกัศกึษาในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  

1. บรษัิทจดัสมัมนา “Phelps Dodge The New Era of Design Manual" เพื่อเผยแพรค่วามรูง้านออกแบบ
ระบบไฟฟ้าใหก้บัวิศวกรไฟฟ้าใหแ้ก่วิศวกรไฟฟ้าและผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อใหเ้ขา้ใจการ
ออกแบบและเลือกใชง้านสายไฟฟ้าไดอ้ย่างถกูตอ้ง สรา้งความปลอดภยัสงูสดุใหก้บัผูใ้ชง้านโดยไม่มี
คา่ใชจ้่าย พรอ้มมอบหนงัสอื เฟล้ปส ์ดอดจ์ คูม่ือการออกแบบระบบไฟฟา้ ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มงานกวา่ 300 
คน เมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2563  ณ  Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel 

2.  โครงการสมัมนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมยัใหม่อย่างมืออาชีพ วนัที่ 16 กันยายน 2563 ณ ศูนย์
ประชมุและแสดงสนิคา้นานาชาติ KIEC จงัหวดัขอนแก่น 

3.  โครงการสมัมนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ  At 
Nimman Convention Centre จงัหวดัเชียงใหม ่ 

4. โครงการสมัมนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ Royal 
Phuket City Hotel จงัหวดัภเูก็ต  

5.  โครงการสมัมนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมยัใหม่อย่างมืออาชีพ วนัที่ 21 ตลุาคม 2563 ณ Centara  
Hotel Hat Yai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

6. บริษัทไดส้่งมอบหนงัสือเฟ้ลปส ์ดอดจ์ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า และแผงตวัอย่างสายไฟเพื่อใช้
เป็นสื่อการสอน ใหแ้ก่สถาบันการศึกษา ทัง้ระดับวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั คณะวิศวกรรมไฟฟ้า 
ทั่วประเทศจ านวน 62 สถาบนั รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 3,400 เลม่ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นคู่มือและ
ต าราเรยีนส าหรบัคณะวิศวกรรมไฟฟา้ 

7. บรษัิทไดม้อบความรูโ้ดยการจดั Workshop หลกัสตูร “สตูรลดัการค านวณโหลดไฟฟา้” ใหก้บันกัศกึษา  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต คณะวิศวกรรมไฟฟ้า พรอ้มสง่มอบแผงตวัอย่างสายไฟฟ้าใหก้บั 
อาจารยเ์พื่อใชเ้ป็นคูม่ือในการเรยีนวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ 

 1.5  กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย 

 PDITL ผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ ให้แก่ลูกค้า โดยส่วนใหญ่ได้จ าหน่ายไปยังลูกค้า
ภายในประเทศเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 90 และส่งออกไปยงัลกูคา้ต่างประเทศรอ้ยละ 10 โดยสามารถจ าแนกกลุม่
ลกูคา้เปา้หมายไดด้งันี ้

ก. กลุม่ลกูคา้ภาครฐัหรอืรฐัวิสาหกิจ 

กลุม่ลกูคา้ภาครฐัหรอืรฐัวิสาหกิจที่มีความประสงคใ์ชส้ายไฟฟ้าในงานพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศหรือ
งานทั่วไป เช่น การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย การไฟฟา้สว่นภมูิภาค การไฟฟา้นครหลวง ทา่อากาศยานไทย และทีโอ
ที เป็นตน้ โดยการจ าหนา่ยสายไฟฟา้ใหแ้ก่กลุม่ลกูคา้นีม้กัผา่นการแขง่ขนัประกวดราคาโดยตรง และผูเ้ขา้ประกวดแข่งขนั
ราคาจะตอ้งอยูใ่นรายช่ือผูค้า้ที่ไดร้บัอนมุตัิ (Approved Vendor List)  
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ข. กลุม่ลกูคา้ภาคเอกชน 

กลุม่ลกูคา้ภาคเอกชนสามารถแบง่ได ้2 ประเภท คือ กลุม่เจา้ของโครงการโดยตรงหรอืผูร้บัเหมางานระบบไฟฟา้
กลุม่ตวัแทนจ าหนา่ย และกลุม่ที่รบัจา้งผลติในตราสนิคา้ 

- กลุม่เจา้ของโครงการโดยตรงหรอืผูร้บัเหมางานระบบไฟฟา้ 

เจ้าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนที่มีความต้องการใช้งานสายไฟฟ้าในการพัฒนา
อสงัหาริมทรพัยใ์นโครงการต่างๆ ของตนเอง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม อาคารส านักงาน เป็นตน้ หรือ 
PDITL อาจมีการประสานงานผา่นผูร้บัเหมางานระบบไฟฟา้ของโครงการนัน้ๆ เช่น อาคารมหานคร อาคารไอดีโอสามย่าน 
อาคารไบเทค 2  

- กลุม่ตวัแทนจ าหนา่ย 

ตวัแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้าของ PDITL จะท าการซือ้ผลิตภณัฑเ์พื่อไปจ าหน่ายต่อยงัลกูคา้ของตนอีกทอดหนึ่ง 
เช่น รา้นคา้สายไฟฟ้า รา้นคา้วสัดกุ่อสรา้งทั่วไป รา้นคา้ปลีกและรา้นคา้สง่ เป็นตน้ ซึ่งช่องทางการจ าหน่ายนีค้รอบคลมุ
พืน้ท่ีหลกัทั่วประเทศ  

ค. กลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศ 

กลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศโดยสว่นมากจะเป็นการสั่งซือ้โดยตรงจากผูใ้ชง้านจริง (End User) ทัง้ในสว่นภาครฐัและ
ภาคเอกชน ส าหรับภาครัฐต่างประเทศ เช่น Dubai Electricity & Water Authority (ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต) 
Singapore Power (ประเทศสิงคโปร์) และ  Jordanian Electric Power Company (ประเทศจอร์แดน) เป็นต้น ส่วน
ภาคเอกชนในต่างประเทศ เช่น Siemens (จ าหน่ายไปยงัทวีปเอเชียใต)้ TATA (ประเทศอินเดีย) Amec (ประเทศบรูไน) 
Energex (ประเทศออสเตรเลยี) และ MeralCo (ประเทศฟิลปิปินส)์ เป็นตน้ 

 
 

1.6 ช่องทางการจดัจ าหนา่ย 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายของ PDITL สามารถจ าแนกไดไ้ปในทิศทางเดียวกนักบัรูปแบบการด าเนินงานของลกูคา้
แตล่ะประเภท ดงัแสดงรายละเอียดขา้งตน้ ซึง่ช่องทางการจดัจ าหนา่ยจ าแนกได ้3 กลุม่ดงันี ้
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ก. การแขง่ขนัเสนอราคาโดยตรงหรอืขายไปยงัผูใ้ชง้านตรง  

 PDITL จะเขา้ไปรว่มการแขง่ขนัประกวดราคาที่ทางภาครฐัหรอืรฐัวิสาหกิจเปิด ซึง่อาจเป็นงานทั่วไปท่ีมี
ความตอ้งการใชง้านสายไฟฟา้ รวมทัง้ PDITL มีการจ าหนา่ยผลติภณัฑไ์ปยงัเจา้ของโครงการภาคเอกชนโดยตรงที่อาจอยู่
ในภาคอสงัหารมิทรพัย ์ภาคโรงงานอตุสาหกรรม ภาคอตุสาหกรรมปิโตรเคมี หรอืภาคพลงังานไฟฟา้ทางเลอืก เป็นตน้ 

ข. จ าหนา่ยผา่นผูร้บัเหมางาน 

 การจ าหนา่ยผา่นผูร้บัเหมางานนัน้ เสมือนเป็นการจ าหน่ายช่วงใหแ้ก่ผูร้บัเหมาที่รบัด าเนินการเก่ียวกบั
การเดินระบบไฟฟ้าในแก่โครงการ อาคาร หรือสถานที่ที่ผูใ้ช้งานจริงก าหนด ซึ่ง PDITL จะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหแ้ก่
ผูร้บัเหมานัน้ๆ เพื่อใชส้ายไฟฟ้าของ PDITL ในการติดตัง้ในสถานที่ดงักล่าว รวมถึงงานโครงการภาครฐั เช่น การจัดตัง้
สถานีไฟฟา้ยอ่ย การจดัตัง้ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน โรงไฟฟา้ เป็นตน้ 

ค. จ าหนา่ยผา่นผูแ้ทนจ าหนา่ย 

 การจ าหนา่ยผ่านผูแ้ทนจ าหน่ายของ PDITL ซึ่งคือ รา้นคา้สายไฟฟ้า รา้นคา้วสัดกุ่อสรา้งทั่วไป รา้นคา้
ปลีกและรา้นคา้สง่นัน้ ถือเป็นคู่คา้ที่ช่วยเรื่องการกระจายสินคา้ของ PDITL ไปยงัตวัแทนจ าหน่ายทั่วประเทศ และเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่ช่วยสง่ตอ่ผลิตภณัฑไ์ปยงัลกูคา้รายย่อย เช่น ผูร้บัเหมาขนาดเล็ก วิศวกรสายไฟฟ้าทั่วไป และการซ่อมแซม
ภายในบา้นเรอืน เป็นตน้ 

  1.7  แนวโนม้แผนธุรกิจและกลยทุธก์ารเติบโตในอนาคต 

 STARK ยงัคงสรา้งกลยทุธท์างธุรกิจโดยมุ่งมั่นพฒันาสรา้งการเติบโตต่อองคก์รอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

 1. การเพิม่การเติบโตของรายไดใ้นตลาดหลกัในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

     1.1. ผลกัดนัการเติบโตของรายไดผ้า่นการมุง่เนน้ผลติภณัฑ ์/ ตลาดเปา้หมาย 

- ใชป้ระโยชนข์องก าลงัการผลติในเวียดนามสงูสดุถงึ 85% 

- ใชป้ระโยชนจ์ากสายไฟฟา้แรงดนัสงู (HV) ของเวยีดนาม 

- ใชป้ระโยชนจ์ากก าลงัการผลติตดิตัง้ใหมใ่นประเทศไทย 

- มุง่เนน้ผลติภณัฑท์ี่มีอตัราก าไรสงู 

1.2. มุ่งเนน้โอกาสในการสร้างรายไดใ้นช่วงระยะเวลาอันใกล้ที่ชัดเจนในตลาดหลกัในประเทศที่บริษัท
ประกอบกิจการ ซึง่ความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้จากโครงการตา่ง ๆ จะช่วยผลกัดนัใหร้ายไดเ้พิ่มขึน้ 

2. การเปลีย่นเป็นผลติภณัฑท์ี่มีอตัราก าไรสงู คือ สายไฟฟา้แรงดนักลางถึงสงูพิเศษ สายไฟฟา้ใตน้ า้ สายไฟฟา้ที่
ใชใ้นการบินและสายไฟฟา้ที่ใชใ้นการทหาร 

3. แผนงาน (Road map) ส าหรบัการเพิ่มประสิทธิภาพและการรวมกิจการกบักิจการในประเทศเวียดนาม เช่น
การรวมค าสั่งซือ้โลหะกบั PDITL ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มอ านาจการตอ่รองและลดตน้ทนุของโลหะและสว่นผสมการขยาย
ระยะเวลาการช าระหนีก้ารคา้ มุ่งเนน้ผลิตภัณฑท์ี่มีอัตราก าไรสูง และเพิ่มความหลากหลายของแบรนด์ส  าหรับการ
แบง่กลุม่ตลาดที่หลากหลาย 
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4. การเพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้่ายสว่นทนุ (capex) อยูใ่นระดบัต ่าเนื่องจากการใชก้ าลงัการผลติที่เพิ่มขึน้โดยก าลงัการ
ผลติที่มีอยูร่องรบัการเพิ่มขึน้ของการผลติไดอ้ีกเกือบ 2 เทา่ 

5. การเพิ่มความเขม้แข็งของสถานะทางการเงินของงบดลุ เช่น การลดหนีจ้ากการสรา้งกระแสเงินสดที่แข็งแรงขึน้ 
การใชเ้งินทนุหมนุเวียนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ และการปรบัปรุงสว่นทนุของ  ADS เนื่องจากมีโกดงัและพืน้ที่เพ่อใหเ้ช่า
แก่บรษัิทซึง่ประกอบธุรกิจน า้มนัและก๊าซซึง่สามารถแปลงเป็นหลกัทรพัยไ์ด ้เป็นตน้ 

กลยทุธก์ารเติบโตโดยการเพิ่มมลูคา่ผลติภณัฑใ์นตลาด 

 1. สนิคา้ที่มีอตัราก าไรสงู 
 2. การขยาย / การเจาะตลาด 
 3. การเพิม่การแขง่ขนัในดา้นตน้ทนุ 
 4. การเพิม่มลูคา่เพื่อผูถื้อหุน้ 

 
แนวโนม้การเติบโตที่แขง็แกรง่และชดัเจนของตลาดสายไฟฟา้และสายเคเบิล้ของประเทศไทยในอกี 5 ปีขา้งหนา้ 

ภาครัฐ 

 สายเคเบิล้ใตด้ินส าหรบัเมืองใหญ่ของ กฟน.  (~43,000 ลา้นบาทใน 5 ปี) 

 กฟภ. ไดป้ระกาศแผนการใชเ้งินทนุ 5 ปี จ านวน 200,000 ลา้นบาท (~72,000 ลา้นบาทใน 5 ปี) 

 ปรบัปรุงสายน าสญัญาณ (Transmission Line) เพื่อรองรบัโครงการขนาดใหญ่และการใชง้านในประเทศ 

 การรเิริม่ผลติภณัฑท์ี่มีลกัษณะเฉพาะ (เก่ียวกบัหุน่ยนต ์/อากาศยาน/ ใตน้ า้) 

 ผลติภณัฑอ์ปุกรณเ์สรมิ 

 เพิ่มผลติภณัฑท์ี่มีอตัราก าไรสงู 

 การลงทนุในการเพิ่มก าลงัการผลติ 

 การท างานรว่ม (synergies) กบักิจการในประเทศเวียดนาม 

 ใชโ้อกาสจากเขตการคา้เสร ี(FTA) 

ภาคเอกชน 

 รถไฟความเรว็สงู มอเตอรเ์วยแ์ละ EEC 

 รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า้ (EV Car) และเครือ่งชารจ์รถยนตพ์ลงังานไฟฟา้ (EV Charger) 

 พลงังานทดแทน 
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1.8  ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

STARK ไดม้ีนโยบายการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอ้มถายในและบริเวณโดยรอบของโรงงานใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดม้ีระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001 Environmental 
Management System เป็นตน้ จึงไมเ่คยถกูรอ้งเรยีนหรอืมีขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล  

STARK มีบรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคล ไดแ้ก่ บรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั 

กลยุทธแ์ละการแข่งขันของธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล 

ADS ไดเ้ล็งเห็นวา่ การจดัหาบคุลากรเป็นปัจจยัส าคญัในการแขง่ขนั ดว้ยเหตดุงักลา่ว ADS จึงไดส้รา้งพนัธมิตร
และความสมัพนัธ์ที่ดีกบัสถาบนัการศึกษาในจังหวดัสงขลาและพืน้ที่ใกลเ้คียง เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากร 
ตลอดจนเพื่อสรา้งอาชีพใหก้บัผูค้นในชมุชน โดยADS จะเปิดรบัสมคัรผูท้ี่สนใจเพื่อเขา้รบัการอบรมและฝึกฝนทกัษะใหเ้ป็น
แรงงานที่มีฝีมือ ตามลักษณะงานที่ลูกคา้ก าหนด นอกจากนี ้ADS มีแนวทางจัดหาบุคลากรด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การ
ประชาสมัพนัธใ์นงานดา้นแรงงาน (Roadshows) และการใชส้ื่อออนไลนเ์พื่อเขา้ถึงกลุม่คนที่สนใจ เช่น เว็บไซตจ์ดัหางาน 
และสือ่สงัคมออนไลน ์เป็นตน้ 

ADS ใหบ้ริการอื่นที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจปิโตรเลียม เช่น การใหบ้ริการท าความสะอาดเรือและถังน า้มนับนเรือ 
(Vessel cleaning) การก่อสร้างชิ ้นงานและการติดตั้งชิ ้นงาน (Offshore construction services) และการซ่อมบ ารุง
(Fabrication and maintenance services) เป็นตน้ โดยกลุม่ลกูคา้ ไดแ้ก่ บริษัทที่ด  าเนินธุรกิจปิโตรเลียม ซึ่งสว่นใหญ่จะ
เป็นลกูคา้เจา้เดียวกบัลกูคา้ที่ ADS ใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคลที่มั่นใจในคณุภาพบรกิารและคณุภาพผลงานของ ADS  

นอกจากนี ้ADS ยงัใหบ้ริการเช่าสินทรพัย ์ไดแ้ก่ คลงัสินคา้และอปุกรณแ์ละเครื่องจกัร โดยคลงัสินคา้ตัง้อยู่ใน
ท าเลที่ไม่ไกลจากท่าเทียบเรือในจังหวดัสงขลา เพื่อสะดวกในการขนถ่ายสิ่งของต่าง  ๆ โดยคลงัสินคา้ของ ADS มีพืน้ที่
ใหบ้ริการประมาณ 82,000 ตารางเมตร โดยมีมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัสินคา้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อสรา้งมั่นใจ
ใหก้บัลกูคา้ ซึ่งสินคา้รบัฝากจะมีหลากหลายตัง้แตส่ินคา้ทั่วไปจนถึงระดบัอตุสาหกรรม โดยสินคา้รบัฝากสว่นใหญ่จะเป็น
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ADS ยงัใหบ้ริการใหเ้ช่าอปุกรณแ์ละเครื่องจกัรต่าง ๆ เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
เครือ่งเช่ือม กระเชา้ ตูค้อนเทนเนอร ์สลงิ เครือ่งอดัอากาศ และเครือ่งจกัรหนกั เป็นตน้ 

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 

3.1.1  ความเสี่ยงจากความลันลวนของราคาวัตถุดบิที่ใช้ในการลลิต 

เนื่องจากวัตถุดิบที่ส  าคัญที่ใช้ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ ้ลของ คือ ทองแดง อะลูมิเนียม และ 
สารโพลิเมอร ์ทัง้นี ้ทองแดงและอะลูมิเนียมเป็นสินคา้โภคภัณฑป์ระเภท Commodity Metal ซึ่งมีการซือ้ขายในตลาด 
London Metal Exchange (LME) โดยราคาซือ้ขายนัน้ขึน้อยู่กับอุปสงคแ์ละอุปทานในแต่ละช่วงเวลา ท าใหร้าคาของ
วตัถดุิบมีความผนัผวน ในกรณีที่ราคาวตัถดุิบสงูกวา่ที่คาดไว ้อาจสง่ผลกระทบท าใหต้น้ทนุการผลติสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญั
และสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการได ้ 
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กราฟแสดงดชันีราคาทองแดงในช่วง มกราคม 2561 – ธนัวาคม 2563 

 

กราฟแสดงดชันีราคาอะลมูิเนียมในช่วง มกราคม 2561 – ธนัวาคม 2563 

 

อย่างไรก็ตาม STARK ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่วและไดม้ีการติดตามแนวโนม้ราคาวตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการ
ผลติอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงมีการวางแผนการจดัซือ้วตัถดุิบตามแผนการผลติลว่งหนา้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเจรจา
ราคากบัผูข้าย ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทมีอ านาจการต่อรองที่ดีกว่า และใชก้ลยทุธใ์นการก าหนดราคาแบบ Cost-plus-margin 
เพื่อใหบ้รษัิทไมต่อ้งแบกรบัความเสีย่งจากราคาวตัถดุิบที่สงูขึน้ 

STARK มีนโยบายที่จะรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีกบัคูค่า้และพนัธมิตรอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงการวางแผนรว่มกบัคูค่า้
ผูผ้ลติทองแดงและอะลมูิเนียมเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ STARK จะมีวตัถดุิบเพียงพอส าหรบัการผลติสนิคา้ตรงกบัแผนการผลิตที่
วางไว ้และสามารถสง่มอบใหก้บัลกูคา้ไดต้รงตามเวลาที่ก าหนดไว ้ 

นอกจากนี ้ยงัไดม้ีการพฒันาระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) สม ่าเสมอ เช่น การเปรียบเทียบราคาจาก
ผูข้ายวตัถดุิบ (Supplier) หลายรายก่อนท าการสั่งซือ้เพื่อใหไ้ดร้าคาและเง่ือนไขที่ดีที่สดุ การวางแผนการสั่งวตัถดุิบตาม
ปรมิาณที่เหมาะสมส าหรบัการผลติในแตล่ะโครงการส าหรบัการผลติ รวมถึง STARK ยงัไดม้ีการวางแผนการจดัซือ้วตัถดุบิ
และพิจารณาต้นทุนวัตถุดิบเมื่อได้รับค าสั่งซือ้จากลูกค้า ซึ่งจะใช้ในการก าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป โดย
กระบวนการนีจ้ะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ และใหส้ะทอ้นในราคาขายที่เสนอใหแ้ก่
ลกูคา้แทนได ้ 
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  3.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลู้จ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)  

เนื่องดว้ย ในการประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า วตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตคือทองแดงและอลมูิเนียม ซึ่งถือเป็น
สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซือ้ขายตามราคาตลาดโลก ซึ่งวัตถุดิบกลุ่มนีเ้ป็นวัตถุดิบหลักที่  PDITL ได้ระบุลักษณะและ
คณุสมบตัิทางเคมีไวเ้พื่อใชใ้นการผลิต หากผูผ้ลิตไม่สามารถจดัสง่สินคา้ได ้อาจจะสง่ผลกระทบต่อผลด าเนินงานอย่าง 
มีนยัส าคญัได ้

ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่ STARK และ บริษัทย่อยไดแ้ก่ PDITL และ PD Cable (SG) PTE.LTD ไดเ้ขา้ซือ้ Thipha 
Cables และ Dovina แลว้นั้น Dovina ได้หยุดขายลวดทองแดง และสินค้าขั้นกลาง (Intermediate products) ให้กับ
ประเทศอินเดีย และขายลวดทองแดงใหแ้ก่ PDITL ในประเทศไทยแทน จึงท าใหส้ามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการขาด
แคลนวตัถดุิบเพื่อใชใ้นการผลติได ้ 

ในการจัดซือ้วตัถุดิบนัน้ จะมีการก าหนด Vendor List หรือรายช่ือผูข้าย ซึ่งจะตอ้งผ่านประเมินทัง้ในส่วนของ
คณุภาพวตัถดุิบ ปริมาณวตัถดุิบที่สามารถสง่มอบได้ ราคาเสนอขาย ความน่าเช่ือถือของผูข้าย และความตรงต่อเวลาใน
การจดัสง่ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายรายใหญ่ของโลกและของประเทศไทย ซึ่งเป็นพนัธมิตรมาอย่างยาวนาน จึง
มั่นใจว่าผูจ้  าหน่ายวัตถุดิบดังกล่าวสามารถจ าหน่ายและจัดส่งใหแ้ก่กลุ่มบริษัทอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานและตาม
ก าหนดเวลา รวมทัง้การก าหนดรายช่ือผูข้ายดงักล่าวจะมีการประเมินผูข้ายเดิมอยู่สม ่าเสมอเพื่อใหม้ั่นใจว่าวตัถุดิบมี
คณุภาพคงที่ นอกจากนี ้STARK ไดเ้ลง็เห็นถึงความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้จากการพึง่พิงผูข้ายรายใดรายหนึง่มากเกินไป จึง
ก าหนดแผนใหม้ีการพิจารณาผูข้ายรายใหม ่ๆ ตามขัน้ตอนที่ก าหนด รวมทัง้ มีการก าหนดนโยบายในการสรา้งและรกัษา
ความสมัพนัธอ์นัดีตอ่ผูจ้  าหนา่ยทกุรายเพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว 

3.1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

ลกูคา้รายใหญ่ดงักลา่วเป็นลกูคา้องคก์รทัง้ภาคเอกชนและภาครฐั ซึง่มีความสมัพนัธท์ี่ดีและไดร้บัความไวว้างใจ

จากองคก์รภาครฐัและภาคเอกชนอยา่งสม ่าเสมอ  จากการผลติและจดัจ าหนา่ยสายไฟฟา้ที่มีคณุสมบตัิตามาตรฐานสากล 

ตลอดจนบริการที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ และมั่นใจว่าจะยงัคงได้รบัค าสั่งซือ้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้STARK เขา้ใจถึงประเด็นความ

เสีย่งดงักลา่ว จึงมุง่เนน้เรือ่งการรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลกูคา้ ตวัแทนจ าหนา่ย ผูร้บัเหมาและคูค่า้อื่น ๆ เพื่อใหส้ามารถ

สง่มอบสนิคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพ ครบวงจรและตอบโจทยล์กูคา้ รวมถึงเป็นการเพิ่มความเช่ือมั่นในศกัยภาพ เพื่อจะได้

สามารถเสนอการใหบ้รกิารอื่น ๆ ในอนาคต และสามารถขยายฐานลกูคา้โดยเนน้ไปยงักลุม่ลกูคา้รายใหม ่รวมถึงการขยาย

ตลาดตา่งประเทศ ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งไดร้ะดบัหนึง่ 

3.1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยกีารลลิต 

จากการที่เทคโนโลยีการผลิตในภาคอตุสาหกรรมนีม้ีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งการพฒันาเทคโนโลยีดงักลา่ว
จะเป็นสว่นช่วยในการลดตน้ทนุการผลติ อยา่งไรก็ตาม หาก STARK ไมส่ามารถปรบัตวัไดท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
อาจจะส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอาจท าใหส้ินคา้ของกลุ่มบริษัทไม่สามารถใน 
การแขง่ขนัในตลาดทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศได ้

PDITL บรษัิทยอ่ยของ STARK มีประสบการณใ์นธุรกิจผลติสายไฟมากวา่ 50 ปี และมีผูบ้รหิารและทีมวิศวกรที่มี
ความรูค้วามช านาญ และได้มีการพัฒนาและน าเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น การเริ่ม
สายการผลติไฟฟ้าแรงสงูแบบ Vertical Continuous Vulcanization (VCV) หรือการหุม้ฉนวนแบบแนวดิ่งที่โรงงานบางพลี
ในปี 2536 เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย รองรบัการผลิตสายไฟฟ้าแรงดนัสงู เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
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ผูบ้ริโภค ที่มีความตอ้งการเพิ่มสงูขึน้จากทัง้ผูป้ระกอบการภายในประเทศและต่างประเทศตามปริมาณการใชไ้ฟฟ้าที่เพิ่ม
สงูขึน้ รวมถึงเพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการใชง้านสายไฟฟา้แรงสงูและช่วยลดปริมาณสายไฟฟา้แรงดนัสงูที่เมื่อผลิตเสร็จ
แลว้ไม่ผ่านมาตรฐานหรือไม่สามารถน ามาใชง้านได ้โดยมีฝ่าย Cable Design and Development และฝ่าย Process 
Engineering เพื่อด าเนินการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิตปัจจุบนัใหม้ีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้  อย่างไรก็ดี STARK มั่นใจว่าสามารถกา้วทนัเทคโนโลยีการผลิตสายไฟ โดยจะเห็นไดว้่า PDITL บริษัทย่อยของ 
STARK ไดล้งทนุในการใหบ้รกิารตรวจสอบคณุภาพสายไฟแรงสงูแบบเคลือ่นท่ี (High Voltage Mobile Testing Unit) ตาม
มาตรฐาน International Electrotechnical Commission (“IEC”) เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนั ซึ่งเป็นรายแรกและราย
เดียวในประเทศที่ใหบ้ริการตรวจสอบคณุภาพสายฟ้าแรงสงูภายหลงัการติดตัง้หรือก่อสรา้งเสร็จสิน้แลว้ ว่ามีการรั่วของ
ไฟฟ้าหรือความผิดพลาดในโครงสรา้งสายไฟฟ้าที่อาจเกิดระหวา่งการติดตัง้ สง่ผลใหล้กูคา้โครงการมั่นใจไดว้่าการติดตัง้
สายไฟจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุและมีความปลอดภยักับผูใ้ชไ้ฟฟ้า อนัเป็นการสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
เมื่อเทียบกับคู่แข่ง นอกจากนีย้งัมีการถ่ายทอดองคค์วามรูร้ะหว่างบริษัทย่อย คือ PDITL ไดม้ีการถ่ายทอดความรูเ้ชิง
ขัน้ตอนใหก้บั Thipha Cables และ Dovina บริษัทย่อยของ STARK ที่ประเทศเวียดนามเก่ียวกบัเรื่องของการผลิตสายไฟ
แรงดนัสงู เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

3.1.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงในเรื่องอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทัง้การแข็งค่าหรือการอ่อนค่าของเงินบาทไทยและเงิน
ดองของเวียดนามซึ่งเป็นสกุลเงินที่ PDITL และ Thipha Cables และ Dovina ใชใ้นการด าเนินงาน ทัง้นีแ้มว้่าส่วนใหญ่
กลุ่มบริษัทจะขายสินคา้ในลกัษณะผลิตสินคา้ตามค าสั่งซือ้ (made-to-order) ซึ่งโดยทั่วไป จะสามารถค านวณราคา
วตัถดุิบที่เปลีย่นแปลงไปไวใ้นราคาสินคา้ที่เรยีกเก็บจากลกูคา้ได ้เนื่องจากมีการก าหนดตน้ทนุการผลติ ณ วนัซือ้วตัถดุิบก็
ตาม แต่หากราคาวตัถุดิบเหล่านีเ้พิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัและไม่สามารถปรบัราคาซือ้ขายกับลกูคา้ใหส้ะทอ้นราคา
วตัถุดิบไดอ้ย่างทนัเวลาอนัเนื่องมาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น การแข่งขนัในตลาด และจังหวะเวลาในการซือ้วตัถดุิบ หรือไม่
สามารถหาแหล่งสินคา้ที่มีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่เหมาะสมไดก็้จะท าใหผ้ลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทไดร้บั
ผลกระทบในทางลบ จากสาเหตดุงักลา่ว PDITL บรษัิทยอ่ยของ STARK จึงไดร้เิริม่ประกอบกิจการศนูยก์ลางธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ (International Business Center – IBC) โดยใหบ้รกิารดา้นบรหิารเทคนิค บรกิารสนบัสนนุและใหบ้รกิารดา้นการ
บรหิารเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุการแลกเปลีย่นเงินของศนูยบ์รหิารเงิน เพื่อรบัสทิธิประโยชนท์างดา้นภาษีอากร 
และประกอบธุรกิจศูนยบ์ริหารเงิน (Treasury Center – TC) เพื่อท าหนา้ที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศใหก้ับกลุ่ม
บริษัท ซือ้ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริหารสภาพคล่อง และ
ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารเงิน  

STARK ไดน้ าเครือ่งมือทางการเงินเขา้มาช่วยในการลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดจากการซือ้วตัถดุิบ
ดว้ยสกุลเงินต่างประเทศ เช่น สญัญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (forward exchange contract) โดย 
STARK จะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและในอตัรารอ้ยละ 80 ถึง 100 ของเงินสกุลต่างประเทศที่จะ
ช าระจริง รวมทัง้ใหท้ีมงานติดตามแนวโนม้อตัราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ รวมถึง การมีนโยบายสนบัสนุนการขยายตวัการ
สง่ออกสินคา้ไปขายยงัต่างประเทศ เพื่อใหม้ีรายไดเ้ป็นสกุลเงินเหรียญสหรฐัฯ เขา้มา ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลีย่น  (Natural Hedge) ไดอ้ีกทางหนึง่ดว้ย 

นอกจากนีใ้นการผลิตและจัดจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้นัน้ กลุ่มบริษัทถือเป็นผูผ้ลิต
และจดัจ าหนา่ยรายใหญ่ของประเทศไทยที่มีอ  านาจในการตอ่รองสงู เมื่อพิจารณาราคาขายผลติภณัฑน์ัน้ สามารถสะทอ้น
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ราคาตน้ทุนของวตัถุดิบ รวมถึงความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเขา้ไปดว้ย โดยความสามารถในการปรบัราคาขาย
ผลติภณัฑน์ัน้ จะช่วยใหค้วามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นลดลงไดอ้ีกดว้ย 

3.1.6 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันสูงขึน้ 

การประกอบธุรกิจในปัจจุบนั STARK ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัจากคู่แข่งที่มีอยู่เดิมและคู่แข่งรายใหม่ในตลาด 
โดยปัจจุบนั ภาครฐั รฐัวิสาหกิจและภาคเอกชนไดใ้หค้วามส าคญัต่อสาธารณปูโภคดา้นไฟฟ้าและมีการพฒันาโครงการ
ขนาดใหญ่มากขึน้ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ โครงการอสงัหาริมทรพัยข์นาดใหญ่ โครงการอสงัหาริมทรพัยแ์บบ
ผสมผสาน และโครงการระบบสง่และจ าหน่ายไฟฟ้า เป็นตน้ ตามการคาดการณก์ารเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวโนม้การ
ใชพ้ลงังานที่เพิ่มสงูขึน้ ซึ่งอาจท าใหผู้ป้ระกอบการรายอื่น โดยเฉพาะผูป้ระกอบการผลิตสายไฟฟ้าขนาดกลาง ที่จะให้
ความสนใจและเขา้มารว่มแขง่ขนัในอตุสาหกรรมนีม้ากขึน้  

STARK สรา้งความแตกต่างดว้ยผลงานการด าเนินงานในอดีตและการมุ่งเนน้ที่ผลิตภัณฑท์ี่มีอัตราก าไรสูง 
ปัจจุบัน บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นผูค้า้ที่ไดก้ารรบัอนุมตัิ (Approved Vendor List) โดย
ทะเบียนดงักลา่วเป็นตวัช่วยคดัสรรผูป้ระกอบการที่มีคณุภาพและศกัยภาพในการรว่มสนบัสนนุการพฒันาโครงการตา่ง ๆ 
จึงมีโอกาสในการเขา้ร่วมประกวดราคาโครงการของภาครฐัและรฐัวิสาหกิจ ทัง้โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานหรือโครงการ
ก่อสรา้งทั่วไปของภาครฐัเอง และโครงการขนาดใหญ่ของทางภาคเอกชนดว้ย  

นอกจากนี ้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทยงัอยู่ในรายช่ือผูค้า้ที่ไดร้บัการอนุมตัิ (Approved Vendor List) ของ
ผูร้บัเหมาโครงการชัน้น าในตา่งประเทศ ซึง่เป็นการกระจายความเสีย่งการพึง่พิงรายไดจ้ากภายในประเทศเพียงอยา่งเดียว 
โดยมีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศในหลากภูมิภาค เช่น ทวีปอเมริกา เอเชียและแอฟริกา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมี  
การปรบัปรุงและพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื่องเพื่อสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและการเติบโตที่ยั่งยนืตอ่ไป นอกจากนี ้
การเขา้มาแขง่ขนัในตลาดสายไฟฟา้ในไทยนัน้ จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากส านกังานมาตรฐานอตุสาหกรรม 
(มอก.) ถึงจะสามารถผลิตและจดัจ าหน่ายในประเทศไทยได ้ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่คู่แข่งจากต่างประเทศมีอปุสรรคในการเขา้
มาแขง่ขนัในประเทศไทย และยงัช่วยลดความเสีย่งจากภาวะการแขง่ขนัในตลาดผลติและจดัจ าหนา่ยสายไฟฟา้ของไทยได้ 

ยิ่งไปกว่านั้น STARK ได้เตรียมความพรอ้มกับความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเสมอ เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเนน้การส่งมอบงานและบริการที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา  
การสรา้งความพันธ์ที่ดีกับลูกคา้และคู่คา้ และการพัฒนากรบุคลากรใหรู้จ้ักสินคา้และตามทันเทคโนโลยี นอกจากนี ้
STARK ยงัไดพ้ฒันาองคก์รในรูปแบบตา่งๆ เช่น การลงทนุในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อใหก้ารบริหารโครงการ
ไดป้ระสิทธิภาพตามระยะเวลาการส่งมอบงานที่ก าหนดไว ้การใชร้ะบบควบคุมภายในเพื่อการตรวจสอบและติดตาม
กระบวนการท างานทัง้หมด เพื่อใหม้ีความโปรง่ใสแ่ละชดัเจนยิ่งขึน้ ท าใหค้ณุภาพงานและบรกิารเป็นตามที่วางไว ้มีผลงาน
ที่ดี ลกูคา้และคู่คา้ใหค้วามไวว้างใจ ท าใหก้ลุม่บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตอยา่งต่อเนื่อง ทัง้นีก้ลุม่บริษัทไดม้ีการวาง 
กลยทุธด์า้นการเพิ่มยอดขาย รายได ้และการแขง่ขนัทางธุรกิจในระยะ 3 ปี คือ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566 อีกดว้ย 

3.1.7 ความเสี่ยงจากการท าธุรกิจแข่งขันในประเทศไทยของ General Cable Corporation และการใช้
เคร ่องหมายการค้า 

General Cable Corporation เคยเป็นผูถื้อหุน้ของ  PDITL บรษัิทยอ่ยของ STARK และแมว้า่ในปัจจบุนั General 
Cable Corporation จะไดถ้อนการด าเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และถูกเขา้ซือ้โดย Prysmian Group 

แต่การที่ขอ้ตกลงเรื่องการไมเ่ป็นคูแ่ขง่ทางการคา้ที่ท ากบั General Cable Corporation ไดส้ิน้สดุลงเมื่อวนัท่ี 31 สิงหาคม 
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2563 จึงเป็นไปไดว้่า General Cable Corporation หรือทางบริษัทร่วม อาจกลบัมาผลิตและ/หรือจัดจ าหน่ายสายไฟฟ้า
ประเทศไทย ซึ่งในกรณีดังกล่าว General Cable Corporation อาจเขา้มาเป็นคู่แข่ง (โดยจะตอ้งไดร้บัการรบัรองและ
ใบอนญุาตที่จ าเป็นในการประกอบกิจการในประเทศไทย และ/หรือ ไดร้บัการอนมุตัิตามที่เก่ียวขอ้ง เช่น ตอ้งขึน้ทะเบียน
เป็นผูค้า้ที่ไดร้บัการอนมุตัิ) และอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจได ้ 

อย่างไรก็ดี STARK ตระหนกัถึงประเด็นดงักลา่ว รวมถึงไดป้ระเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได ้หาก General 
Cable จะกลบัเขา้มาด าเนินกิจการผลติและ/หรอืจ าหนา่ยสายไฟฟา้ในประเทศไทยดงัรายละเอียดดา้นลา่งนี  ้

ดา้นการผลติ/การน าเขา้สนิคา้ 

 การเริม่สายการผลติสายไฟฟา้ อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาอยา่งนอ้ย 4 - 5 ปี รวมถึงตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญที่มี
ประสบการณภ์ายในประเทศไทย เพื่อควบคมุมาตรฐานการผลติ 

 ตอ้งด าเนินการผลติใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและตอ้งไดร้บัการรบัรองจากส านกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) ซึง่หากบรษัิทตา่งประเทศตอ้งการจะเขา้มาผลติสายไฟฟา้ในประเทศไทยนัน้ 
อาจเกิดความยุง่ยากและเสยีเวลา เนื่องจาก บรษัิทตา่งประเทศนัน้ ๆ เดิมมเีพียงการรบัรองมาตรฐานจาก
ประเทศอื่น 

 หากน าสายไฟฟา้ที่ผลติจากตา่งประเทศ เขา้มาจ าหนา่ยในประเทศไทย อาจไมม่คีวามสามารถในการแขง่ขนั
ดา้นราคา เนื่องจากการน าเขา้สายไฟฟา้จะถกูคิด (1) อากรขาเขา้ (บนฐานรวมของมลูคา่สนิคา้ คา่ขนสง่และ
คา่ประกนัภยั) และ (2) ภาษีมลูคา่เพิ่ม (บนฐานรวมของมลูคา่สนิคา้ คา่ขนสง่ คา่ประกนัภยั และอากรขาเขา้) 

ดา้นการจดัจ าหนา่ย 

 การจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าใหแ้ก่ภาครฐัของประเทศไทยนัน้ ผูข้ายที่มีสิทธิเขา้รว่มแข่งขนัราคาจ าเป็นตอ้งถกู
ระบอุยู่ในรายช่ือผูข้ายที่ไดร้บัอนมุตัิ (Approved Vendor List) ของทางภาครฐัก่อน จึงเป็นไปไดย้ากที่ผูข้าย
รายใหม่ในตลาด จะสามารถเขา้มาแข่งขันกลับกลุ่มผูผ้ลิตและผูข้ายรายเก่า เนื่องจากงานโครงการของ
ภาครฐั ตอ้งอาศยัประสบการณ ์ความเช่ียวชาญ และความนา่เช่ือถือสงู 

 นอกจากนี  ้หากด าเนินการจัดจ าหน่ายให้แก่ตัวแทนจ าหน่าย ยังต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถและ
ประสบการณใ์นอุตสาหกรรมไทยที่เพียงพอ ในการท าการตลาดและการส่งเสริมการขาย ซึ่งคู่แข่งขนัจาก
ตา่งประเทศอาจไมม่ีความเขา้ใจเพียงพอ 

 หากพิจารณาความเป็นไปไดท้ี่ General Cable Corporation จะจดัสง่สินคา้เขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทย
นัน้ก็มีอยู่ต  ่าเช่นเดียวกนั เพราะไดร้บัจากผลกระทบของอากรขาเขา้และภาษีมลูค่าเพิ่มจากที่กลา่วขา้งตน้ 
รวมถึงในปัจจุบัน General Cable Corporation มิไดด้  าเนินกลยุทธ์ธุรกิจในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพราะไดท้ าการขายเงินลงทนุภายในต่างประเทศบางสว่น ซึ่งประเทศที่ General Cable Corporation ถอน
เงินลงทนุออกในเขตภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิค คือ สาธารณรฐัประชาชนจีน สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์สาธารณรฐั
ฟิจิ และไดท้ าการปิดกิจการในประเทศออสเตรเลยีและประเทศนิวซีแลนดไ์ปก่อนหนา้นี ้

 ในดา้นความเสี่ยงที่บริษัทเดิมในสาธารณรฐัประชาชนจีน สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์สาธารณรฐัฟิจิ ที่ General 
Cable Corporation ถอนเงินลงทนุออกมานัน้ STARK พิจารณาแลว้ว่ามีความเสี่ยงต ่าที่บริษัทนัน้ ๆ จะจดั
จ าหนา่ยมายงัประเทศไทย ดว้ยเหตผุลที่วา่  
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(1) สายการผลติของโรงงานในสาธารณรฐัประชาชนจีน ผลติสายไฟฟา้ตวัน าอลมูิเนยีมเป็นหลกั และไมไ่ด้
ใชต้ราสนิคา้เดิมแลว้ รวมทัง้ด าเนินการผลติเพื่อตอบสนองอปุสงคภ์ายในประเทศเป็นหลกั 

(2) สายการผลติของโรงงานในสาธารณรฐัฟิลปิปินสแ์ละสาธารณรฐัฟิจิ เป็นการผลติสายไฟฟา้ขนาดกลาง
และขนาดเลก็ ซึง่ก าลงัการผลติยงัไมม่ีขนาดใหญ่เพียงพอในการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ 

ดา้นเครือ่งหมายการคา้ 

 จากสญัญาที่ตกลงรว่มกนั PDITL บรษัิทยอ่ยของ STARK  มีสทิธิในการใชเ้ครือ่งหมายการคา้ในประเทศไทย
แต่เพียงผูเ้ดียว และสามารถส่งออกสายไฟฟ้าภายใตเ้ครื่องหมายการคา้นี ้ไปยังต่างประเทศที่ระบุไวใ้น
สัญญา โดยระยะเวลาของสัญญาให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมตาม รายงานความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย เก่ียวกับความเสี่ยงทางกฎหมายดา้น
เครือ่งหมายการคา้และการท าธุรกิจแขง่ขนักนั) 

 หาก General Cable ละเมิดขอ้สญัญาดงักลา่ว โดยการใชเ้ครือ่งหมายการคา้นัน้ในประเทศไทย PDITL มี
สทิธิในการเรยีกรอ้งทางกฎหมาย ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ ์ช่ือเสยีง ฐานะทางการเงินของ General 
Cable Corporation หากเกิดการฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหายขึน้ 

 นอกจากนี ้หาก General Cable Corporation เขา้มาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยดว้ยเครื่องหมายการคา้ที่ดู
ใกลเ้คียงกนั จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของ STARK เนื่องจากการด าเนินธุรกิจ
ผลิตและจัดจ าหน่ายสายไฟฟ้าของผูข้ายรายใหม่ จะขึน้กับคุณภาพและมาตรฐานของสายไฟฟ้า รวมถึง
ความสามารถในการจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าไปยงัผูใ้ชง้านจริง (End User) ซึ่งจะตอ้งไดร้บัรองมาตรฐานจาก 
สมอ. รวมถึงการเป็นผูข้ายที่ไดร้บัอนมุตัิ (Approved Vendor List) ตามที่กลา่วขา้งตน้ 

 นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาความเสี่ยงที่ General Cable Corporation จะผลิตและ/หรือจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้า 
โดยใช้เครื่องหมายการคา้เดิม มีค่อนขา้งต ่า เนื่องจาก Prysmian Group ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจ าหน่าย
สายไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลก ไดท้ าการซือ้ General Cable Corporation ไปแลว้ ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา 
ดงันัน้ คาดว่าหาก General Cable จะกลบัเขา้มาผลิตและ/หรือจดัจ าหน่ายสายไฟฟา้ในประเทศไทย อาจใช้
เครื่องหมายการคา้ของ Prysmian Group ในฐานะผูถื้อหุน้ใหม่มากกว่าใชเ้ครื่องหมายการคา้เดิมที่ PDITL  
ใชอ้ยู ่

ดงันัน้ จากขอ้จ ากดัและกฎระเบียบในการผลิต การน าเขา้และการจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าในตลาดประเทศไทย 
แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นไปไดย้ากและตอ้งอาศยัเวลาส าหรบัคู่แข่งรายใหม่ที่พิจารณาจะเขา้มาด าเนินธุรกิจเดียวกันกับกลุม่
บริษัทภายในประเทศไทย และแมว้่าคู่แข่งขนัรายใหม่ตดัสินใจที่จะเขา้มาด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าใน
ประเทศไทยจริง STARK ไดม้ีกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรกัษาฐานลกูคา้และส่วนแบ่งทางการตลาด มิใหก้ระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 

3.1.8 ความเสี่ยงจากความลันลวนของอัตราดอกเบีย้ 

หนีส้ินทางการเงินของบริษัทท าใหบ้ริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ การเปลี่ยนแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ที่ไม่เอือ้อ านวยอาจส่งผลในทางลบต่อผลประกอบการและกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากอตัรา
ดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อตน้ทุนทางการเงินในส่วนที่เก่ียวกับหนีส้ินของบริษัทซึ่งมีอตัราดอกเบีย้
ลอยตวั ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว หรือเกิดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวต่อกระแสเงินสดและผล
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ประกอบการของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ก็อาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการลงทนุของบริษัทและการด าเนินการ
ตามแผนการขยายกิจการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการควบรวมกิจการ และซือ้กิจการท่ีอาจไดร้บัผลกระทบได  ้

3.1.9 ความเสี่ยงจากอ านาจควบคุมของลู้ถ อหุ้นรายใหญ่ 

STARK มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร
และเพื่อให้ความคิดเห็นในการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและ  STARK  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่จะไมส่ามารถลงคะแนนเสยีงในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัที่ตนมีสว่นไดส้ว่นเสยีในรายการนัน้  

นอกจากนี ้STARK ไดม้ีการกระจายการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายยอ่ย (Free Float) ตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ในปี 2563 จ านวนรอ้ยละ 20.84  

3.1.10    ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

 ธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ ซึ่งตอ้งการวิศวกรที่เช่ียวชาญมี
ประสบการณแ์ละความช านาญเฉพาะดา้น สามารถในการใหบ้ริการทัง้ดา้นการตลาดและดา้นปฏิบตัิการ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้และวตัถปุระสงคข์องงานท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยบคุลากรดงักลา่วจะตอ้งเป็นผูท้ี่สามารถน าเสนอ
ผลิตภณัฑท์ี่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ทัง้การก าหนดคณุสมบตัิ มาตรฐานของผลิตภณัฑ ์การออกแบบ ควบคมุ
ระบบงานและการทดสอบคณุภาพก่อนการสง่มอบสินคา้ใหล้กูคา้ ปัจจุบนักลุม่บริษัทมีวิศวกรที่ใหบ้ริการดา้นตา่ง ๆ และ
บุคลากรฝ่ายการผลิตจ านวนหนึ่ง หากในอนาคต ไม่สามารถจัดหาบุคลากรเพื่อรองรบัจ านวนงานที่อาจเพิ่มขึน้หรือไม่
สามารถรักษาบุคลากรเดิมไว้ได้ กลุ่มบริษัทอาจเกิดความเสี่ยงบุคลากรที่มีทักษะด้านไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใน  
การปฏิบตัิงาน 

STARK ไดใ้หค้วามส าคญัในการรกัษาบคุลากรที่มีความสามารถและประสบการณ ์จึงจดัใหม้ีสวสัดิการส าหรบั
พนกังานและครอบครวั รถรบัสง่ที่โรงงาน มีการปรบัคา่จา้งรายปีตามผลการประเมินการท างาน การใหค้า่ตอบแทนอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากคา่จา้งรายเดือน การจดัสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีเหมาะสม ถกูสขุลกัษณะ พรอ้มทัง้มีการพฒันาบคุลากร
ทางดา้นความรูเ้พื่อโอกาสการเติบโตในสายงานอีกดว้ย ในกรณีที่จะตอ้งการมีการเปลี่ยนแปลงบคุลากรในแตล่ะสายงาน 
พนกังานใหมส่ามารถศกึษา คูม่ือการท างานทกุขัน้ตอนตามการรบัรองดา้นระบบคณุภาพ ISO 9001:2015 

ส าหรบัการคดัเลือกบคุลากรใหม ่กลุม่บริษัทไดม้ีการจดัอบรมความรูแ้ละทกัษะเฉพาะทางในการผลิตสายไฟฟา้
ใหแ้ก่บุคลากรใหม่ของฝ่ายผลิต เพื่อเสริมสรา้งความเช่ียวชาญในการท างานมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ยงัไดม้ีการจัดงาน
สมัมนาใหค้วามรูแ้ก่บุคคลภายนอกในสายงานไฟฟ้า และมีการท าขอ้ตกลงร่วมกับสถาบนัต่างๆ  เช่น ขอ้ตกลงร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาดา้นวิชาการใหแ้ก่บุคลากรใน
หนว่ยงาน นกัเรยีน นกัศกึษา ที่สงักดัสถาบนัในความดแูลของสอศ. ทั่วประเทศรวมไปถึงประชาชนทั่วไป ณ ภมูิภาคตา่ง ๆ 
ของประเทศโดยมีความมุ่งหวังในเรื่องการให้ความรูแ้ละความช านาญเพื่อประกอบวิชาชีพและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สายไฟฟ้าไดอ้ย่างถกูตอ้งตรงตามมาตรฐานก าหนด โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูต้ิดตัง้ รวมไปถึงผูใ้ชง้าน ซึ่งถือเป็น
เรือ่งที่ส  าคญัที่สดุในการประกอบวิชาชีพ 
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4. ทรัพยส์ินทางปัญญา  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 STARK มีเครือ่งหมายการคา้จดทะเบียนซึง่ส  าคญัตอ่การประกอบธุรกิจของกลุม่ STARK ดงันี ้

ภาพเคร ่องหมายการค้า 
เลขทะเบียน 
(เลขที่ค าขอ) 

วันจดทะเบียน 
(วนัที่ย น่ค าขอ) / 
วันหมดอาย ุ

จ าพวกสินค้า/
บริการ(2) 

ประเทศที ่

จดทะเบียน 

PDITL 

 
 

ค165164(1) 01/08/2545 
(20/12/2544) / 

19/12/2564 

09 ไทย 

 

171120721 30/06/2560 
(02/11/2558) / 

01/11/2568 

09 ไทย 

TCI 

 

201113601 

(190102732) 

15/06/2563 

(18/01/2562) 

17/01/2572 

09 ไทย 

DOVINA 

จดทะเบยีนในประเทศเวียดนาม 

 

156428 31/12/2553 / 

20/08/2572 

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

เวียดนาม 

จดทะเบยีนในประเทศสมาชิกขององคก์ารทรพัยส์นิทางปัญญาโลก (WIPO) 

 

1330782 30/06/2559 / 

29/68/2569 

06 ออสเตรเลยี บาหเ์รน จีน 
อินเดีย ญ่ีปุ่ น กมัพชูา 
สาธารณรฐัเกาหล ีสปป.
ลาว นิวซแีลนด ์โอมาน 

ฟิลปิปินส ์

จดทะเบยีนโดยตรงในเขตอ านาจตา่ง ๆ ภายนอกประเทศเวียดนาม 
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ภาพเคร ่องหมายการค้า 
เลขทะเบียน 
(เลขที่ค าขอ) 

วันจดทะเบียน 
(วนัที่ย น่ค าขอ) / 
วันหมดอาย ุ

จ าพวกสินค้า/
บริการ(2) 

ประเทศที ่

จดทะเบียน 

 

4/9997/2016 15/08/2559 / 

03/05/2565 

06 เมียนมาร ์

 
47926 05/07/2559 / 

05/07/2569 

06 บรูไนดารุซซาลาม 

 

2016062402 05/07/2559 / 

05/07/2569 

06 มาเลเซีย 

 

2016062402 28/02/2560 / 

05/07/2569 

06 มาเลเซีย 

 

01840215 16/05/2560/ 

15/05/2579 

06 ไตห้วนั 

 

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

24/07/2569 

06 ไทย 

 

มีการลงประกาศความ
เป็นเจา้ของ
เครือ่งหมายการคา้ 
(Cautionary Notice ) 
ในหนงัสือพิมพ ์Suara 
Timor Lorosae ของ
ติมอรต์ะวนัออก เม่ือ 
27 กรกฎาคม 2559 

27/07/2559 / 

01/05/2564 

06 ติมอรต์ะวนัออก 

 

IDM000671167 12/02/2563 

13/07/2569 

06 สาธารณรฐัอินโดนเีซีย 

Thipha Cables 

จดทะเบยีนในประเทศสมาชิกขององคก์ารทรพัยส์นิทางปัญญาโลก (WIPO) 

 

1321320 28/07/2559 / 

28/07/2569 

09 ออสเตรเลยี บาหเ์รน จีน 
อินเดีย ญ่ีปุ่ น 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
สาธารณรฐัเกาหล ีสปป.
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ภาพเคร ่องหมายการค้า 
เลขทะเบียน 
(เลขที่ค าขอ) 

วันจดทะเบียน 
(วนัที่ย น่ค าขอ) / 
วันหมดอาย ุ

จ าพวกสินค้า/
บริการ(2) 

ประเทศที ่

จดทะเบียน 

ลาว นิวซแีลนด ์โอมาน 
ฟิลปิปินส ์สหรฐัอเมรกิา 

จดทะเบยีนโดยตรงในเขตอ านาจตา่ง ๆ ภายนอกประเทศเวียดนาม 

 

47986 25/07/2559 /  

25/07/2569 

09 บรูไนดารุซซาลาม 

 

มีการลงประกาศความ
เป็นเจา้ของ
เครือ่งหมายการคา้ 
(Cautionary Notice) 
ในติมอรต์ะวนัออก 
เลขที่ Pub / 556 / KP / 
A / 8/19 

27/07/2559 /  

27/07/2569 

09 ติมอรต์ะวนัออก 

 

01840331 06/05/2560 / 

15/05/2570 

09 ไตห้วนั 

 

181111039 12/07/2569 09 ไทย 

 

4/9995/2016 30/03/2563 / 

30/03/2566 

09 เมียนมาร ์

 

753/18 01/08/2562 09 ฟิจิ 

 

IDM000670627 11/02/2560 / 

18/07/2569 

09 อินโดนีเซีย 

 

2016063161 08/08/2560 / 

20/07/2569 

09 มาเลเซีย 

หมายเหตุ: 

(1) ตามสญัญาอนญุาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้ ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2558 ระหว่างคู่สญัญาซึ่งรวมถึง PDITL และบริษัทอ่ืนในกลุ่ม

ของ General Cable (“สัญญาให้ใช้สิทธิเคร ่องหมายการค้า General Cable”) PDITL มีสิทธิใชเ้ครื่องหมายการคา้ที่ไดร้บั

อนญุาตจาก General Cable ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการคา้ซึ่งรูจ้กัในชื่อของ PDITC Global Design และ PDIC Globe Design ทัง้

ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ส  าหรบัการสง่ออกไฟฟา้และสายเคเบิล้ 

(2) จ าพวก 06 รวมถึงโลหะธรรมดาและโลหะธรรมดาผสม สินแร ่วสัดโุลหะส าหรบังานก่อสรา้ง สิ่งก่อสรา้งที่เคลื่อนยา้ยไดท้ี่ท  าดว้ย

โลหะ สายเคเบิล้และสายไฟฟ้า ท  าดว้ยโลหะธรรมดาที่ไม่ใชไ้ฟฟ้า วัสดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ ตู้คอนเทนเนอรท์  าจากโลหะ
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ส าหรบับรรจุสิ่งของหรือเพื่อการขนส่ง ตูนิ้รภัย เป็นตน้ จ าพวก 09 รวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช ้และอุปกรณท์างวิทยาศาสตร์ การ

เดินเรือ การส ารวจ การถ่ายภาพและการถ่ายท าภาพยนตรโ์สตทัศนปูกรณเ์ก่ียวกับสายตา การชั่ง การวัด การใหส้ญัญาณ การ

ตรวจหา การตรวจสอบ การทดสอบ การช่วยชีวิตและการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ส  าหรับการเหน่ียวน า การเปิดปิดหรือ

สบัเปลี่ยน การแปลง การสะสม การคมุคา่หรอืการควบคมุการจ่าย หรอืใชไ้ฟฟา้ เครือ่งบนัทกึ เครือ่งรบัสง่หรอืท าซ า้ เสียงหรือภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ จ  าพวก 14 รวมถึง โลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม อญัมณี หินมีค่าและหินกึ่งมีคา่ เครื่องมือและอปุกรณ์

เก่ียวกับการบอกหรือนับเวลา เป็นตน้ จ าพวก 17 รวมถึง ยางที่ไม่ผ่านกระบวนการหรือกึ่งส  าเร็จรูป ยางกัดตะเพอชา ยางไม ้แอส

เบสทอส แรไ่มกาและสินทดแทนวสัดดุงักลา่ว พลาสติกและยางไมข้ึน้รูปใชใ้นการผลติ วสัดใุชใ้นการหีบหอ่ การอดุและใชเ้ป็นฉนวน 

ท่ออ่อน ท่อและสายยาง (ที่ไม่ใช่โลหะ) เป็นตน้ จ  าพวก 19 รวมถึงวสัดกุ่อสรา้ง (ที่ไม่ไดท้  าดว้ยโลหะ) ท่อที่ใชใ้นการก่อสรา้งที่ไมไ่ด้

ท  าดว้ยโลหะ ยางมะตอย(แอสฟัลด)์ น า้มนัดินและบิทเูมน สิ่งก่อสรา้งที่เคลื่อนยา้ยไดท้ี่ไมไ่ดท้  าดว้ยโลหะ สิ่งก่อสรา้งเพื่อเป็นที่ระลึก

ที่ไม่ไดท้  าดว้ยโลหะ เป็นตน้ จ  าพวก 35 รวมถึง การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบส านักงาน เป็นตน้ 

จ  าพวก 37 รวมถึง การก่อสรา้ง บรกิารติดตัง้และซอ่มแซม เป็นตน้ จ าพวก 40 รวมถึงการด าเนินการเก่ียวกบัวสัด ุเป็นตน้ จ าพวก 42 

รวมถึงการบรกิารดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รวมทัง้ การวิจยัและออกแบบที่เก่ียวขอ้ง การวิเคราะหแ์ละวิจยัดา้นอตุสาหกรรม 

การออกและพฒันาคอมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทอยูร่ะหวา่งยื่นค าขอจดทะเบียนโอนเครือ่งหมายการคา้หลกั ดงันี ้

ภาพเคร ่องหมายการค้า 
เลขทะเบียน 
(เลขที่ค าขอ) 

วันหมดอาย ุ
จ าพวกสินค้า/
บริการ(1) 

ประเทศที ่

จดทะเบียน 

 

36860 26/11/2562 

(ตอ้งตอ่อายแุละโอน) 

09, 19 เวียดนาม 

 

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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ภาพเคร ่องหมายการค้า 
เลขทะเบียน 
(เลขที่ค าขอ) 

วันหมดอาย ุ
จ าพวกสินค้า/
บริการ(1) 

ประเทศที ่

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 ศรลีงักา 

 

28298 31/11/2571 09 สรุนิมั 

หมายเหตุ : 

(1) จ าพวก 09 รวมถึงเครือ่งมือ เครือ่งใช ้และอปุกรณท์างวิทยาศาสตร ์การเดินเรอื การส ารวจ การถ่ายภาพและการถ่ายท า ภาพยนตร์

โสตทศันปูกรณเ์ก่ียวกบัสายตา การชั่ง การวดั การใหส้ญัญาณ การตรวจหา การตรวจสอบ การทดสอบ การช่วยชีวิตและการสอน 

เครือ่งมือและอปุกรณส์  าหรบัการเหน่ียวน า การเปิดปิดหรอืสบัเปลี่ยน การแปลง การสะสม การคมุคา่หรอืการควบคมุการจา่ย หรอื

ใชไ้ฟฟา้ เครือ่งบนัทกึ เครือ่งรบัสง่หรือท าซ า้ เสียงหรอืภาพ เครือ่งคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ จ  าพวก 14 รวมถึง โลหะมีคา่และโลหะมีค่า

ผสม อญัมณี หินมีค่าและหินกึ่งมีค่า เครื่องมือและอปุกรณเ์ก่ียวกับการบอกหรือนับเวลา เป็นตน้ จ  าพวก 17 รวมถึง ยางที่ไม่ผ่าน

กระบวนการหรอืกึ่งส  าเรจ็รูป ยางกดัตะเพอชา ยางไม ้แอสเบสทอส แรไ่มกาและสินทดแทนวสัดดุงักลา่ว พลาสติกและยางไมข้ึน้รูป

ใชใ้นการผลิต วสัดใุชใ้นการหีบหอ่ การอดุและใชเ้ป็นฉนวน ท่ออ่อน ท่อและสายยาง  )ที่ไม่ใช่โลหะ (เป็นตน้ จ  าพวก  19 รวมถึงวสัดุ

ก่อสรา้ง  )ที่ไม่ได ้้ท  าดว้ยโลหะ  (ท่อที่ใช ้้ในการก่อสรา้งที่ไม่ได้ท  าดว้ยโลหะ ยางมะตอย )แอสฟัลด์ (น า้มันดินและบิทูเมน 

สิ่งก่อสรา้งที่เคลื่อนยา้ยได้ท้ี่ไม่ไดท้  าดว้ยโลหะ สิ่งก่อสรา้งเพื่อเป็นที่ระลึกที่ไม่ไดท้  าดว้ยโลหะ เป็นตน้ จ าพวก 35 รวมถึง การ

โฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบส านักงาน เป็นตน้ จ  าพวก 37 รวมถึง การก่อสรา้ง บริการติดตัง้และ

ซ่อมแซม เป็นต้น จ าพวก 40 รวมถึงการด าเนินการเก่ียวกับวัสดุ เป็นตน้ จ  าพวก 42 รวมถึงการบริการดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี รวมทัง้ การวิจยัและออกแบบที่เก่ียวขอ้ง การวิเคราะหแ์ละวิจยัดา้นอตุสาหกรรม การออกและพัฒนาคอมพิวเตอรแ์ละ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เครื่องหมายการคา้ขา้งตน้ก าลงัอยูใ่นระหว่างการจดทะเบียนการโอนกับ NOIP จาก 
Thinh Phat Real Estate Cables JSC ให้แก่ Thipha Cables ทั้งนีต้ามสัญญาซือ้ขายหุ้น ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
ระหว่างบริษัท และผูข้ายของ Thipha Cables และ Dovina ผูข้ายและบริษัทร่วมของผู้ขายไม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชค้  าว่า 
“Thinh Phat Cables” หรือ “Thipha Cables” หรือเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายบริการซึ่ง Thipha  Cables หรือ 
Dovina ใช ้หรอืสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาอื่น ๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กิดความสบัสนหลงผิดกบัค า เครือ่งหมาย ช่ือ การออกแบบ
หรือสัญลักษณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Thinh Phat Real Estate Cable JSC อาจใช้ช่ือบริษัทของตน (รวมทั้งค าว่า 
“Cables”) ในการด าเนินธุรกิจใด ๆ ต่อไปไดจ้นถึงวนั ท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือสิน้เดือนปฏิทินที่ใบอนุญาตก่อสรา้งซึ่ง
จ าเป็น ส าหรบัโครงการที่พักอาศยัที่ด  าเนินอยู่ยงัคงมีผลบงัคบัแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน และหลงัจากนัน้ จะตอ้งตดัค าว่า 
“Cables” ออกจากช่ือบรษัิท  

นอกเหนือจากเครือ่งหมายการคา้ที่เปิดเผยไวข้า้งตน้ บรษัิทยงัมีเครือ่งหมายการคา้อื่นท่ียงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการ
จดทะเบียน 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 STARK และบรษัิทยอ่ยไมม่ีขอ้พิพาททางกฎหมายที่ยงัไมส่ิน้สดุที่อาจมีผลกระทบต่อ
สินทรพัยข์อง STARK และบริษัทยอ่ย ที่มีจ านวนสงูกวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาทที่มีผลกระทบตอ่
การด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ ่น ๆ 

 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบรษัิท : บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ : STARK 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพนิี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ประเภทธุรกิจ : การลงทนุในกิจการอื่น (บรษัิทโฮลดิง้) 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0107546000466 
ทนุจดทะเบียน  : 15,875,206,607.00 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 11,906,404,956.00 บาท 
โทรศพัท ์  : 02-680-5800 
โทรสาร  : 02-680-5899 
เว็บไซต ์  : http://www.starkcorporation.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.starkcorporation.com/
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 
ช ่อบริษัท : บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ช่ือยอ่ : PDITL 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 159 หมูท่ี่ 10 ถนนเทพารกัษ์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี 

จงัหวดัสมทุรปราการ 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยสายไฟฟา้และสายเคเบิล้ 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105511002860 
ทนุจดทะเบียน  : 400,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 400,000,000 บาท 
โทรศพัท ์  : 02-680-5800 
โทรสาร  : 02-680-5899 
เว็บไซต ์  : https://www.pdcable.com/ 
   
ช ่อบริษัท : Thinh Phat Cables Joint Stock Company 
ช่ือยอ่ : Thipha Cables 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 144 เอ ถนนโฮ ฮอก แลม อนั แลค วอรด์ เขตบิน ทนั เมืองโฮจิมินห ์ 

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
ประเภทธุรกิจ : ผลติสายไฟฟา้ สายเคเบิล้ และผลติภณัฑท์ี่ท าจากโลหะท่ีไมใ่ชเ่หลก็ 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0315767095 
ทนุจดทะเบียน  : 560,000,000,000 ดงเวยีดนาม (ประมาณ 733.04 ลา้นบาท) 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 560,000,000,000 ดงเวยีดนาม 
โทรศพัท ์  : +84 28 3825 3604 
โทรสาร  : +84 28 3825 3605 
เว็บไซต ์  : http://thiphacable.com/ 
   
ช ่อบริษัท : Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company 
ช่ือยอ่ : Dovina 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 35 ถนนเลขท่ี 10 อนั ลอง ดง วอรด์ เขต 2 เมืองโฮจิมินห ์

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
ประเภทธุรกิจ : น าเขา้และแปรรูปทองแดงและอะลมูิเนียม 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0309174756 
ทนุจดทะเบียน  : 250,000,000,000 ดงเวยีดนาม (ประมาณ 327.25 ลา้นบาท) 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 250,000,000,000 ดงเวยีดนาม 
โทรศพัท ์  : +84 28 3825 3604 
โทรสาร  : +84 28 3825 3605 

https://www.pdcable.com/
http://thiphacable.com/
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เว็บไซต ์  : https://dovinametal.com/ 
   
ช ่อบริษัท : บริษัท ไทย เคเบิล้ อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
ช่ือยอ่ : TCI 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 227 หมูท่ี่ 4 ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 
ประเภทธุรกิจ : ผลติสายไฟฟา้และสายเคเบิล้ขนาดเลก็ 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0745562011071 
ทนุจดทะเบียน  : 107,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 107,000,000 บาท 
โทรศพัท ์  : 02-408-6333 
โทรสาร  : 02-408-6338 
เว็บไซต ์  : http://www.nationcable.com/ 
   
ช ่อบริษัท : บริษัท พดีีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด 
ช่ือยอ่ : PDTL Trading 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลนิจิต  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ประเภทธุรกิจ : คา้สง่อปุกรณโ์ทรศพัทแ์ละโทรคมนาคม 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105523000166 
ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท 
โทรศพัท ์  : 02-680-5800 
โทรสาร  : 02-680-5899 
เว็บไซต ์  : - 
   
ช ่อบริษัท : บริษัท ไทย คอปเปอร ์ร็อด จ ากัด 
ช่ือยอ่ : TCR 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลนิจิต  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ประเภทธุรกิจ : ผลติผลติภณัฑท์ี่ท าดว้ยทองแดง 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105523000166 
ทนุจดทะเบียน  : 100,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 100,000,000 บาท 
โทรศพัท ์  : 02-680-5800 
โทรสาร  : 02-680-5899 
เว็บไซต ์  : http://www.thaicopperrod.com/ 

https://dovinametal.com/
http://www.nationcable.com/
http://www.thaicopperrod.com/
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ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล 
ช ่อบริษัท : บริษัท อดิสรสงขลา จ ากดั 
ช่ือยอ่ : ADS 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 39/15 หมูท่ี่ 10 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา 

จงัหวดัสงขลา 
ประเภทธุรกิจ : บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคล บรกิารวิศวกรรม และใหเ้ชา่ทรพัยส์นิ 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0905523000291 
ทนุจดทะเบียน  : 110,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 110,000,000 บาท 
โทรศพัท ์  : 074-302-500 
โทรสาร  : 074-302-510 
เว็บไซต ์  : http://www.adisorn-skl.com/ 
   
ช ่อบริษัท : บริษัท เอดีเอส โลจิสติกส ์จ ากัด 
ช่ือยอ่ : ADSL 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 39/15 หมูท่ี่ 10 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา 

จงัหวดัสงขลา 
ประเภทธุรกิจ : บรกิารใหเ้ช่าทรพัยส์นิ 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0905557003161 
ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท 
โทรศพัท ์  : 074-302-500 
โทรสาร  : 074-302-510 
เว็บไซต ์  : - 
   
ช ่อบริษัท : บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอรเ์นชนัแนล จ ากัด 
ช่ือยอ่ : ADSI 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 39/15 หมูท่ี่ 10 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา 

จงัหวดัสงขลา 
ประเภทธุรกิจ : บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคลนอกชายฝ่ัง และบรกิารวศิวกรรม 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0905562001898 
ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท 
โทรศพัท ์  : 074-302-500 
โทรสาร  : 074-302-510 
เว็บไซต ์  : - 

http://www.adisorn-skl.com/
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ช ่อบริษัท : บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากัด 
ช่ือยอ่ : ADSM 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 39/15 หมูท่ี่ 10 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา 

จงัหวดัสงขลา 
ประเภทธุรกิจ : บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคลนอกชายฝ่ัง และบรกิารวศิวกรรม 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0905562001871 
ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท 
โทรศพัท ์  : 074-302-500 
โทรสาร  : 074-302-510 
เว็บไซต ์  : - 
   
ช ่อบริษัท : บริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสชันนอล จ ากัด 
ช่ือยอ่ : ADSP 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 39/15 หมูท่ี่ 10 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา 

จงัหวดัสงขลา 
ประเภทธุรกิจ : บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคลนอกชายฝ่ัง และบรกิารวศิวกรรม 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0905562001880 
ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท 
โทรศพัท ์  : 074-302-500 
โทรสาร  : 074-302-510 
เว็บไซต ์  : - 
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การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุน้ 

 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

  ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

ทนุจดทะเบียน 12,146,404,955.50 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 11,906,404,955.50 บาท 
หุน้สามญั 24,292,809,911 หุน้ 
หุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 23,812,809,911 หุน้ 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ 0.50 บาท 
ตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน SET 

  ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563  

ทนุจดทะเบียน 11,906,404,955.50 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 11,906,404,955.50 บาท 
หุน้สามญั 23,812,809,911 หุน้ 
หุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 23,812,809,911 หุน้ 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ 0.50 บาท 
ตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน SET 

  ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 

ทนุจดทะเบียน 15,875,206,607 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 11,906,404,955.50 บาท 
หุน้สามญั 31,750,413,214 หุน้ 
หุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 23,812,809,911 หุน้ 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ 0.50 บาท 
ตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน SET 

  ณ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 

ทนุจดทะเบียน 15,875,206,607 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 11,906,404,956 บาท 

หุน้สามญั 31,750,413,214 หุน้ 
หุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 23,812,809,912 หุน้ 

มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ 0.50 บาท 

ตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน SET 

  ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 
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ทนุจดทะเบียน 15,875,206,607 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 11,906,404,956 บาท 
หุน้สามญั 15,875,206,607 หุน้ 
หุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 11,906,404,956 หุน้ 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ 1 บาท 
ตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน SET 

 7.2 ผู้ถอืหุ้น  

  7.2.1 ผู้ถอืหุ้นบริษัท (“STARK”) 

  รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก (ตามขอ้มลูทะเบยีน ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563) 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มตั้งคารวคุณ   

 - นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ 13,874,500,001 58.152 
 - Stark Investment Corporation Limited 5,000,000,000 20.997 

2. นายรวีิน เพทายบรรลอื 1,156,666,666 4.857 
3. นายณฐัภทัร ศภุนนัตฤกษ ์ 713,269,138 2.995 
4. BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 101400 216,000,000 0.907 
5. กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 160,568,200 0.674 
6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 

CORPORATION LIMITED 
159,100,000 0.668 

7. นายนเรศ งามอภิชน 153,000,000 0.643 
8. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 80,717,204 0.339 
9. นายสมพงษ์ ชลคดีด ารงกลุ 68,970,000 0.290 
10. UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH 67,713,700 0.284 

 รวม 21,623,504,909 90.806 

  7.2.2 ผู้ถอืหุ้นของบริษัทยอ่ยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 

(1) บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (“PDITL”) 
รายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น (มหาชน) จ ากดั 397,115  99.2788 
2. นางเฉลมิพรรณ วีระไวทยะ 10 0.0025 
3. นายสนัติภาพ ศรคปุต ์ 10 0.0025 
4. นางสาวปรมิล กาญจนจาร ี 300 0.0750 
5. นายพลศกัดิ ์กาญจนจาร ี 1664 0.4160 
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ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
6. นางบษุกร กาญจนจาร ี 300 0.0750 
7. นายกฤดา กาญจนจาร ี 600 0.1500 
8. บรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั 1 0.0003 

 รวม 400,000 100 

 (2) Thinh Phat Cables Joint Stock Company (“Thipha Cables”) 
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. PD Cable (SG) PTE LTD. 55,999,998 99.999800 
2. Stark Corporation Company Limited 1 0.000002 
3. Phelps Dodge International (Thailand) Limited 1  0.000002 

 รวม 56,000,000 100 

 (3) Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company (“Dovina”) 
รายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. PD Cable (SG) PTE LTD. 24,999,998 99.999992 
2. Stark Corporation Company Limited 1 0.000004 
3. Phelps Dodge International (Thailand) Limited 1 0.000004 

 รวม 25,000,000 100 

 (4) บริษัท ไทย เคเบิล้ อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (“TCI”) 
รายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บรษัิท เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จ ากดั 1,059,998 99.9998 
2. บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1 0.0001 
3. บรษัิท เฟล้ปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 

จ ากดั 
1 0.0001 

 รวม 1,060,000 100 

(5) บริษัท อดิสรสงขลา จ ากดั (“ADS”) 
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 109,998 99.9982 
2. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ 1 0.0009 
3. นางปิยะชนก ตัง้คารวคณุ 1 0.0009 



 รายงานประจ าปี 2563 
   

47 /165 

 

 รวม 110,000 100 

 7.3 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 STARK มีการออกหลกัทรพัยร์ายละเอียดดงันี ้

ประเภท 
ตราสาร 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละต่อปี 

หลักประกัน/การค า้ประกัน 
วันครบก าหนด

ช าระ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.25 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของ
บรษัิท 

16 กมุภาพนัธ ์2564 200.0 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 4.25 ไมม่ี 25 มกราคม 2564 

(ตอ่อายถุงึวนัท่ี  

23 เมษายน 2564) 

200.0 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.25 1.  ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร               
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

8 มีนาคม 2564 160.0 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR. – 1.25 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร 
        ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

14 มกราคม 2564 40.0* 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.50 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

2. บรษัิทและบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 
3. ค า้ประกนัโดยกรรมการบรษัิททา่น

หนึง่ 

23 มีนาคม 2564 494.6 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.50 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

2. บรษัิทและบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 
3. ค า้ประกนัโดยกรรมการบรษัิททา่น

หนึง่ 

23 มีนาคม 2564 1,955.5 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.50 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

2. บรษัิทและบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 
3. ค า้ประกนัโดยกรรมการบรษัิททา่น

หนึง่ 

23 มีนาคม 2564 22.9 

บรดิจโ์ลน BIBOR+3.85 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

2. บรษัิทและบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 
3. ค า้ประกนัโดยกรรมการบรษัิททา่น

หนึง่ 

31 มีนาคม 2564 1,630.4 
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ประเภท 
ตราสาร 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละต่อปี 

หลักประกัน/การค า้ประกัน 
วันครบก าหนด

ช าระ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน MLR – 1.50 1. ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

2. บรษัิทและบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 
3. ค า้ประกนัโดยกรรมการบรษัิททา่น

หนึง่ 

31 มีนาคม 2564 989.2 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 3.47 – 4.25 โฉนดที่ดินของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 22 มีนาคม 2564 100.0 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 4.47 โฉนดที่ดินของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 22 มีนาคม 2564 68.0 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 4.70 โฉนดที่ดินของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 22 มีนาคม 2564 70.0 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 4.70 โฉนดที่ดินของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 22 มีนาคม 2564 30.0 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ MLR – 1.75 1. ลกูหนีร้ายหนึง่ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 9 มกราคม 2564 91.2* 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 5.50 1. เงินฝากธนาคาร 
2. สนิทรพัยส์ทิธิการใชท้ีด่ิน 

19 มกราคม 2564 23.8* 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 5.50 1. เงินฝากธนาคาร 
2. สนิทรพัยส์ทิธิการใชท้ีด่ินและ

เครือ่งจกัร 

20 มกราคม 2564 1.9* 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 5.50 1. เงินฝากธนาคาร 
2. สนิทรพัยส์ทิธิการใชท้ีด่ินและ

เครือ่งจกัร 

21 มกราคม 2564 1.5* 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 5.50 1. เงินฝากธนาคาร 
2. สนิทรพัยส์ทิธิการใชท้ีด่ินและ

เครือ่งจกัร 

22 มกราคม 2564 18.6* 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 5.50 1. เงินฝากธนาคาร 
2. สนิทรพัยส์ทิธิการใชท้ีด่ินและ

เครือ่งจกัร 

29 มกราคม 2564 7.7* 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 5.50 1. เงินฝากธนาคาร 
2. สนิทรพัยส์ทิธิการใชท้ีด่ินและ

เครือ่งจกัร 

4 กมุภาพนัธ ์2564 5.8* 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 5.50 1. เงินฝากธนาคาร 
2. สนิทรพัยส์ทิธิการใชท้ีด่ินและ

เครือ่งจกัร 

5 กมุภาพนัธ ์2564 4.1* 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ 3.19 1. เงินฝากธนาคาร 
2. สนิทรพัยส์ทิธิการใชท้ีด่ินและ

เครือ่งจกัร 

23 พฤษภาคม 2564 867.0 
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ประเภท 
ตราสาร 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละต่อปี 

หลักประกัน/การค า้ประกัน 
วันครบก าหนด

ช าระ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 3.55 ไมม่ี 9 กมุภาพนัธ ์2564 100.0* 

เงินเบกิเกินบญัชี - ไมม่ี - 25.0 

ตั๋วแลกเงิน 5.80 – 6.50 ไมม่ี 31 ธนัวาคม 2564 424.0 

หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ 6.00 – 6.75 ไมม่ี 31 ธนัวาคม 2564 168.1 
* บรษัิทไดจ้า่ยช าระเงินกูย้ืมดงักลา่วตามวนัที่ครบก าหนดช าระทัง้จ  านวนแลว้ 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท  

STARK มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทหลงัหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามที่กฎหมายก าหนด เงินส ารองอื่น (ถา้มี) และภาระผกูพนัตามเง่ือนไข
ของสญัญาเงินกู้ โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุแก่ 
ผูถื้อหุน้เป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั 
ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก าหนดไว ้โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน 
สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน  แผนการลงทุน การขยายธุรกิจใน
อนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้ืม และความเหมาะสมอื่น  ๆ 
ในอนาคตของบริษัท ปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่ว่า
บริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส าหรบัการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อ  
ผูถื้อหุน้ ตามที่คณะกรรมการบรษัิท มีมติเห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปีแลว้ ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทจะตอ้ง
น าเสนอเพื่อขออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจ
อนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลหา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บรุิมสิทธิที่ขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอื่น เงินปันผลใหจ้่าย
ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทยอ่ย 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทยอ่ยของบรษัิท จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยจะพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมตัิในแต่ละปี โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่
นอ้ยกว่าอตัรารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลงัหกัภาษีและเงินทนุส ารองเงินตามที่กฎหมาย
ก าหนด เงินส ารองอื่น ๆ (ถา้มี) และภาระผกูพนัตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกูแ้ลว้ ทัง้นี ้อตัราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด ความจ าเป็นในการลงทนุ เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้ืม และ
ความเหมาะสมอื่น ๆ ของบริษัทย่อย อนึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอ านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ 
และใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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8. โครงสร้างการจัดการของ STARK 

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
จ านวนครัง้ 
การประชมุ 

จ านวนครัง้ที่เขา้รว่ม 
การประชมุ 

1. นายชนินทร ์เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 10 10 
2. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ กรรมการ 10 10 
3. นายชินวฒัน ์อศัวโภคี กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
10 10 

4. นายนิรุทธ เจียกวธญัญ กรรมการ 10 10 
5. นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมการ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน 
เลขานกุารบรษัิท 

10 10 

6. ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

10 9 

7. นายกศุล สงัขนนัท ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

10 10 

8. ม.ล.พิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

10 9 

หมายเหต:ุ ดร.ทรงภพ พลจันทร  ์ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  7/2563 และ ม.ล.พิพัฒนไ์ชย เพ็ญพัฒน์ 
ไมส่ามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 10/2563 เน่ืองจากติดภารกิจอ่ืน 

8.2 ผู้บริหาร 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีผูบ้รหิารจ านวน 6 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1 .นายประกรณ ์เมฆจ าเรญิ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายทรพัยากรบคุคล (รกัษาการ) 
3. นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน 
4. นายกิตติศกัดิ ์จิตตป์ระเสรฐิงาม ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด 
5. นายพิเชษฐ์ โลห่ช์นะจิต ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายเทคโนโลยี 
6. นายเสร ียทุธนาวราภรณ ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ  

หมายเหต:ุ นายประกรณ ์เมฆจ าเรญิ เขา้ด  ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ตามมติอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 5/2563 เม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2563  
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติแตง่ตัง้ให ้นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบรษัิท 
ตัง้แตว่นัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 เพื่อท าหนา้ที่ช่วยสนบัสนนุกิจกรรมดา้นตา่ง ๆ ของคณะกรรมการ และเพื่อช่วยให้
คณะกรรมการและบรษัิทสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี โดยคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบรษัิทปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  (1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ 

2563 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์
อื่น ๆ 

 

คณะกรรมการบรษัิท ประธาน 18,750 25,000 

ไมม่ี 
กรรมการ 15,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 12.500 12,500 
กรรมการ 10,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายการตลาด 

ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

ประธานเจา้หนา้ที ่

บรหิารฝ่ายการเงิน 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายเทคโนโลย ี

ประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายปฏบิตัิการ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรษัิท 

เลขานกุารบรษัิท 
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คณะกรรมการ 

2563 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์
อื่น ๆ 

 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธาน ไมม่ี 25,000 
กรรมการ ไมม่ี 20,000 

  หมายเหต:ุ ตามมติอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563  

  (2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

  ปี 2563 STARK ไดจ้่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสัและคา่ตอบแทน
อื่น ๆ อาทิ เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นจ านวน 2 ราย รวมทัง้สิน้ 2.83 ลา้นบาท    

8.5 ผู้บริหารของบริษัทยอ่ยทีป่ระกอบธุรกิจหลัก 

บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้  

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นายกิตติศกัดิ ์จิตตป์ระเสรฐิงาม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด 
2. นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน 
3. นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายทรพัยากรบคุคล (รกัษาการ) 
4. นายพิเชษฐ์ โลห่ช์นะจิต ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายเทคโนโลยี 
5. นายเสร ียทุธนาวราภรณ ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ  

บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นายวิโรจน ์พวงโลก ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 8.6 บุคลากรของ STARK และ บริษัทยอ่ย 
  8.6.1 จ านวนบุคลากร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  STARK และบรษัิทยอ่ยมีบคุลากรทัง้สิน้ 1,870 คน แบง่ออกเป็น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   STARK PDITL THIPHA 
CABLES 

DOVINA TCI ADS 

พนกังานบรหิาร  2 12 39 15 1 1 

พนกังานปฎิบตักิาร/บรกิาร  - 309 400 160 161 61 

พนกังานในส านกังานใหญ่  1 299 223 62 23 69 

พนกังานตา่งชาติ (AEC) - 11 - - - - 



 รายงานประจ าปี 2563 
   

53 /165 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   STARK PDITL THIPHA 
CABLES 

DOVINA TCI ADS 

พนกังานสญัญาจา้ง - 20 - - 1 - 

รวม (คน) 3 651 662 237 186 131 

โดยในปี 2563 (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม) STARK และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชนใ์หแ้ก่พนกังานประกอบดว้ย โบนสั และค่าตอบแทนอื่น ๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
เป็นตน้ จ านวน 1,978 ราย รวมทัง้สิน้ 766.67 ลา้นบาท   

9. การก ากบัดูแลกิจการ 

 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 STARK ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส  าคัญที่จะช่วยส่งเสริม  
การด าเนินงานของบรษัิท ใหม้ีประสทิธิภาพและมีการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืน ซึง่จะน าไปสูป่ระโยชนส์งูสดุต่อผูม้ี
สว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ตัง้แตพ่นกังาน ผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น ๆ  

 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้เห็นควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดู แลกิจการที่ดีขึน้  
 โดยครอบคลมุเนือ้หาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผูบ้ริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทาง
 ในการบริหารองค์กรท าให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการด าเนินงานใด ๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม 
  และค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย โดยปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการ 
 ดงันี ้

 คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าที่ตอ้งก ากบัดแูล
ใหอ้งคก์ร มีการบรหิารจดัการท่ีดี 

 คณะกรรมการจะดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั  
ซื่อสตัยส์จุรติตอ่องคก์ร และดแูลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ไดก้ าหนดไวร้วมทั้งมีกระบวนการอนมุตัิการด าเนินงานที่ส  าคญั 
เช่น การลงทนุ การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั การท ารายการกบับคุคลที่เก่ียว
โยงกนั การไดม้า/จ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แ ละ 
ก าหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และฝ่ายจดัการ
อยา่งชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และฝ่ายจดัการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บั
มอบหมาย  

 คณะกรรมการจะก าหนดหรือดแูลใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษัิท เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
โดยเป็นวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายที่สอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุคา่ใหท้ัง้บรษัิทลกูคา้ผูม้ีสว่นไดเ้สียและ
สงัคมโดยรวม 
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 คณะกรรมการมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด
องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถปุระสงค ์
และเปา้หมายหลกัที่ก าหนดไว ้

 คณะกรรมการจะเลือกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบและ
การด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ตอ่การใชด้ลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ 

 คณะกรรมการจะจัดตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่พิจารณานโยบายและ
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
ประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ  รวมถึงประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
จากกรรมการ  

 คณะกรรมการมีหนา้ที่ก ากบัดแูลใหก้รรมการทกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่และจัดสรร
เวลาอยา่งเพียงพอ 

 คณะกรรมการมีหนา้ที่ก ากบัดแูลใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของ
บริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ในระดบัที่เหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง 
รวมทัง้บรษัิทยอ่ยและกิจการอื่นที่บรษัิทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

 คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับ
บทบาทหนา้ที่ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดร้บัการเสริมสรา้งทกัษะและความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ
อยา่งสม ่าเสมอ 

 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจวา่การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลที่จ  าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จ  า เป็นและเหมาะสมต่อ 
การสนบัสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการจะด าเนินการใหม้ั่นใจว่ามีการสรรหาและพฒันา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้รหิาร
ระดับสูงให้มีความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองคก์รไปสู่
เปา้หมาย 

 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อ 
การบรหิารและการด าเนินงานของบรษัิท 

 คณะกรรมการจะติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัท
กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์นิ 
ขอ้มลู และโอกาสของบรษัิทและการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษัิทในลกัษณะที่ไม่
สมควร 

 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น  
ที่ชดัเจนและสือ่สารในทกุระดบัขององคก์รและตอ่คนนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิจรงิ  

 คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ  
ที่เก่ียวขอ้ง 
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 คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ 
ในการช าระหนี ้ในการอนุมตัิการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิ 
คณะกรรมการจะพิจารณาใหม้ั่นใจไดว้า่ การท ารายการดงักลา่วจะไม่กระทบต่อความตอ่เนื่องในการ
ด าเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรอืความสามารถในการช าระหนี ้

 คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการจัดใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ์ 
ที่ท าหนา้ที่ในการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่าง
เหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา 

 คณะกรรมการจะดูแลให้การด าเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย โปร่งใส  
มีประสทิธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของตน ตลอดจนการดแูลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชุม
และการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

 9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

  โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการแต่ละชุด  
 มีขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

  9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัรไทย กรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็น
ผูม้ีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด และกรรมการบรษัิทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได  ้

 คณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ 
โดยมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 และไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้คณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไป
ตามที่ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ รบัผิดชอบในฐานะผูน้  าคณะกรรมการ
บรษัิทในการก ากบัดแูล  

 การใหค้  าแนะน า ติดตามดแูล และสนบัสนนุการบริหารงานของฝ่ายจดัการและคณะอนกุรรมการอื่น ๆ 
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 

 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

 มีคณุสมบตัิตามพ.ร.บ.มหาชน และ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ 

 คณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผูน้  า 
และประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจ, มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการด าเนินงานของบรษัิท 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบริษัท และตัง้ใจดแูลการด าเนินการของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์
ขอ้บังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงขอ้บังคบัของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายโดยรวม ทิศทาง  เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน 
งบประมาณ ตลอดจนกลยทุธส์  าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทดว้ยความสามารถและความสจุริต
รอบคอบเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท และผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ รวมถึงการควบคมุก ากบัดแูล
ให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสทิธิผล และอยา่งถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของกฎหมายและขอ้ก าหนดขององคก์รก ากบัดแูลตา่ง ๆ อีก
ทัง้ใหม้ีความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ และการเติบโตที่ยั่งยืนตอ่ไป 

 ก ากับดูแลและก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่าง 
มีนยัส าคญั  

 เข้าใจโครงสรา้ง ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุน้ และนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ที่มีผลต่อการควบคุม  
การบรหิารงานของบรษัิทยอ่ย 

 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ 
มอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคลดงักลา่วมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได ้

 อนมุตัิการท ารายการ การไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สินทรพัยข์องบรษัิท เวน้แตใ่นกรณีที่รายการดงักลา่ว
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืส านกังาน ก.ล.ต. 

 อนุมัติการท ารายการที่ เ ก่ียวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุน้ ทั้งนี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอื ส  านกังาน ก.ล.ต. 

 อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะท าเช่นนัน้ 
และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

 กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมตามภาระงานที่ไดร้ับมอบหมาย และต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ที่มีความรูค้วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบัญชีหรือ
การเงิน 
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 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

 มีคณุสมบตัิตามพ.ร.บ.บรษัิทมหาชน และตามพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ 

 กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระซึง่มีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่ เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่   

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี ้ให้นับรวม 
การถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  

3. ไม่เ ป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ  
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อยา่งอิสระของตน เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดร้บั
การแตง่ตัง้เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
ก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท  หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่ี
นยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงาน 
ของบรษัิท 

9. เป็นผูท้ี่สามารถปฏิบัติหนา้ที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนา้ที่  
ที่ไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของบรษัิท รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรอืญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง และครบถว้น  

 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ  
มีประสทิธิผล  

 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชี  
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้  

 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  ในกรณีที่ เ กิดรายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมี 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้ีความถกูตอ้งและครบถว้น และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย แลขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ท ารายการดงักล่าวอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทัง้นี ้
เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

 ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงัต่อไปนีซ้ึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิทให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ดูแลใหบ้ริษัทมีช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ เก่ียวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่
เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยท าใหผู้้แจง้เบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมี
การด าเนินการติดตามที่เหมาะสม 

  9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปรง่ใสและเป็นอิสระ
ในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

 คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนตอ้งไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท 

 มีความรู ้ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญในดา้นธุรกิจของบรษัิท ดา้นกฎหมาย และดา้นอื่น ๆ 

 มีวฒุิภาวะ ความมั่นคง กลา้แสดงความเห็นที่แตกตา่ง และมีความเป็นอิสระ 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ดา้นการสรรหา 

 ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย  
ใหเ้หมาะสมกับลกัษณะและการด าเนินธุรกิจขององคก์ร โดยการก าหนดคุณสมบตัิ และความรู้
ความช านาญแตล่ะดา้นท่ีตอ้งการใหม้ี 

 สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอช่ือกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  
โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอช่ือ  
จากผูถื้อหุน้ หรอืการใหก้รรมการแตล่ะคนเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสม เป็นตน้ 

 พิจารณารายช่ือบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือมาและคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑ์
คณุสมบตัิที่ก าหนดไว ้

 สรรหาประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท       

 ดา้นการก าหนดคา่ตอบแทน 

 พิจารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
เพื่อใหม้ีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑท์ี่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกบั
ขอ้มลูการจ่ายคา่ตอบแทนของบรษัิทอื่นท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับรษัิท และก าหนดหลกัเกณฑ์
ใหเ้หมาะสมเพื่อใหเ้กิดผลงานตามที่คาดหวงั ใหม้ีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่
ช่วยใหง้านของบรษัิทประสบผลส าเรจ็ 

 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทนตาม 
ผลการด าเนินงานและค่าเบีย้ประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ 
ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรบัผิดชอบ ความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณข์องกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารที่บรษัิท ตอ้งการ 

  9.2.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 เป็นประธานของผูบ้ริหารทัง้ปวง และเป็นผูร้บันโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผูถื้อหุน้ 
มาปฏิบตัิ 

 บริหารกิจการของบริษัท  ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง และ 
มติที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรอื มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

 จดัท าแผนกลยทุธ ์และแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ
ตอ่ไป 

 ด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 

 จดัท ารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบรษัิทเสนอตอ่คณะกรรมการทกุไตรมาส 

 ปฏิบตัิงานและด าเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิท 

 ในกรณีที่เรื่องหรือรายการที่มีสาระส าคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนยัส าคญัใหน้ าเสนอตอ่
คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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 ติดตามและด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่ก าหนด 

 พิจารณา ก ากับดูแล และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริ ษัทอนุมัต ิ
ในกรณีที่ใชจ้่ายเกินกว่างบประมาณหรือรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบรษัิท 

 เขา้ท าหรือยกเลิกสญัญาหรือขอ้ผูกพนัใด ๆ ภายใตข้อบเขตอ านาจการอนุมตัิที่คณะกรรมการบริษัท  
พิจารณาก าหนดไว้ ตลอดจนให้มีอ านาจกระท าการใด ๆ ที่จ  าเป็นและตามสมควร เพื่อให้การ
ด าเนินการขา้งตน้ส าเรจ็ลลุว่ง 

 มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ 
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจ
ตามหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าว และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่
คณะกรรมการของบรษัิทและ/หรอืบรษัิทก าหนดไว ้

 ปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัย ์และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท 

  9.2.5 เลขานุการบริษัท 

  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องเลขานุการบริษัท 

 เลขานกุารบริษัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต ตาม
พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์ซึ่งไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบส าหรบัเลขานกุารบริษัท  รวมทัง้ตอ้ง
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถื้อหุน้ 

 จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารของบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
- หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
- รายงานประจ าปี 

 เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

 ด าเนินการเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และการประชมุผูถื้อหุน้ 

 ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัขอ้ก าหนดและกฎเกณฑต์า่ง ๆ ที่คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารควรรบัทราบ 

 ดูแลและประสานงานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนด และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจไดอ้ยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง 

 การตดัสนิใจไดก้ระท าไปโดยตนไมม่ีสว่นไดเ้สยี ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในเรือ่งที่ตดัสนิใจนัน้ 

  กระท าการโดยสจุรติเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นส าคญั 

  กระท าการท่ีมีจดุมุง่หมายโดยชอบและเหมาะสม และไมก่ระท าการอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์
ของบรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั 
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  ไม่หาประโยชนจ์ากการใชข้อ้มูลของบริษัทที่ล่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 
หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่ เ ป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือ  
หลกัปฏิบตัิทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 ไม่เข้าท าขอ้ตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์กับบริษัทหรือ
พนกังาน หรอืลกูคา้ของบรษัิท ทัง้ยงัเป็นการขดัตอ่การปฏิบตัิตอ่งานในหนา้ที่ของตน 

 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติ  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น ส านกังานตลาดหลกัทรพัย ์และดูแลการเปิดเผย
ข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย 

 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ  
ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากบรษัิท 

 ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบตัิดา้นการก ากับดแูลในการ
ด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

 ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
ในการแตง่ตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 2 รายจากจ านวน

คณะกรรมการสรรหาทัง้หมด 3 ราย มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการพิจารณาคดัเลอืกและกรั่นกรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบรษัิท และ เป็นผูเ้สนอช่ือผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อใหไ้ดก้รรมการ มืออาชีพและมี
ความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นตอ่
คณะกรรมการบรษัิท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนัน้จะน าเสนอรายช่ือกรรมการดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑต์อ่ไป 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงไดก้ าหนด
คณุสมบตัิของกรรมการ โดยตอ้งเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผูน้  า 
และประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจและมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ รวมถึง 
ผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรู ้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการด าเนินงานของ
บริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการและผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสม 

  การแตง่ตัง้กรรมการมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น  
  ตอ่ 1 เสยีง 
 2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการอาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
  คราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติ  
  แต่ละครัง้ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนเสียงที่มีตามขอ้ 1. ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด 
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  มากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ดังนัน้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้กรรมการ  
  เพื่ อ ให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 ว รรคหนึ่ งแห่ ง  พ .ร .บ .มหาชน ได้ (ลงคะแนนแบบ  
  Non - Cumulative Voting เทา่นัน้) 

3. บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชี ้
ขาดในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน หรือ ตามพ.ร.บ.
หลกัทรพัยฯ์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการ 
ผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเขา้มาแทน มติของคณะกรรมการตามความ
ในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลอือยู ่

 9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
STARK และบริษัทย่อย ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทรว่มที่

ประกอบธุรกิจหลกั โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อก าหนดมาตรการและกลไก ทั้งทางตรงและทางออ้มเพื่อใหบ้ริษัท
 สามารถก ากบัดแูลและบรหิารจดัการกิจการของ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม รวมถึงการติดตามดแูลใหบ้รษัิท ย่ อ ย
และบริษัทรว่มมีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้ไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเองและ
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทรวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมาย
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เ ก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้องของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส  านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อรกัษาผลประโยชนใ์นเงิน
ลงทนุของบรษัิทในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อย และบริษัทรว่มที่ถกูเสนอช่ือ
หรือแต่งตั้งโดยบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับและ
นโยบายของบรษัิท 

 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อยา่งตอ่เนื่อง และติดตามใหบ้รษัิทยอ่ยเปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงินและผลการด าเนินการ 

 ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยที่ถกูเสนอช่ือหรอืแตง่ตัง้โดยบรษัิทมีหนา้ที่ดงันี  ้

 1.  เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนัของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญให้แก่
 บรษัิททราบโดยครบถว้น ถกูตอ้ง และภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บรษัิทก าหนด   

 2.  เปิดเผยและน าส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สียของตน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งของตนในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือ  
ผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในก าหนดเวลาที่บริษัทย่อยก าหนดโดย
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คณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยมีหนา้ที่แจง้เรือ่งดงักลา่วใหค้ณะกรรมการของบริษัททราบภายใน
ก าหนดเวลาที่บรษัิทก าหนด  

 3.  รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้รว่ม
ลงทนุกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ตอ่บรษัิท  

 4.  ชีแ้จง และ/หรอื น าสง่ขอ้มลูหรอืเอกสารท่ีเก่ียวดว้ยการด าเนินงาน หรอืเอกสารใด ๆ  ใหแ้ก่บรษัิท 
เมื่อไดร้บัการรอ้งขอตามความเหมาะสม 

 5.  ดูแลรบัผิดชอบใหบ้ริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
ป้องกันการทุจริต อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรดักุมเพียงพอที่ท  า ใหม้ั่นใจไดว้่าการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั 
และหลกัเกณฑต์า่ง ๆ  

 ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ถูกเสนอช่ือหรือแต่งตั้งโดยบริษัท พนักงาน หรือ  
ผู้ร ับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยั งไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว  
ใชข้อ้มูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
และไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก็่ตาม 

 บริษัทตอ้งด าเนินการใหม้ีกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทเขา้ร่วมประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนตามที่บรษัิทก าหนด ในการประชมุคณะกรรมการของบรษัิทยอ่ย ในการพิจารณาวาระท่ีมี
สาระส าคญัตอ่การประกอบธุรกิจของบรษัิทยอ่ยทกุครัง้ 

 9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

STARK และบริษัทย่อย ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทรว่มที่
ประกอบธุรกิจหลกั โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อก าหนดมาตรการและกลไก ทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อใหบ้ริษัท
 สามารถก ากบัดแูลและบริหารจดัการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดแูลใหบ้ริษัทยอ่ย
และบริษัทรว่มมีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้ไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเองและ
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทรวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมาย
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้อง ของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส  านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อรกัษาผลประโยชนใ์นเงิน
ลงทนุของบรษัิทในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  
ที่ถกูเสนอช่ือหรือแต่งตัง้โดยบริษัทปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและ
นโยบายของบรษัิท 

 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง และติดตามใหบ้รษัิทยอ่ยเปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงินและผลการด าเนินการ   

 ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยที่ถกูเสนอช่ือหรอืแตง่ตัง้โดยบรษัิทมีหนา้ที่ดงันี  ้
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(1) เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน
 ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่มีนัยส าคญัใหแ้ก่บริษัท
 ทราบโดยครบถว้น ถกูตอ้ง และภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บรษัิทก าหนด   

(2) เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนได้เสียของตน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งของตนในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับ
 การด าเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์อื่นใด  กับบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือ  
 ผู้ที่ คณะกรรมการของบริ ษัทย่อย  มอบหมายภ ายในก าหนดเวลาที่ บ ริ ษัทย่อยก าหนด 
 โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบ 
 ภายในก าหนดเวลาที่บรษัิทก าหนด  

(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้
รว่มลงทนุกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ตอ่บริษัท  

(4) ชีแ้จง และ/หรือ น าส่งขอ้มูลหรือเอกสารที่เก่ียวดว้ยการด าเนินงาน หรือเอกสารใด ๆ ใหแ้ก่
บรษัิท เมื่อไดร้บัการรอ้งขอตามความเหมาะสม 

(5) ดูแลรบัผิดชอบใหบ้ริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
ป้องกนัการทจุริต อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกมุเพียงพอที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินการ
ต่าง ๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑ์
ตา่ง ๆ  

 ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ถูกเสนอช่ือหรือแต่งตัง้โดยบริษัท พนักงาน หรือ  
ผูร้บัมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ใชข้อ้มลูภายใน
ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรอืไมก็่ตาม 

 บริษัทตอ้งด าเนินการใหม้ีกรรมการในบริษัทยอ่ยซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากบริษัทเขา้รว่มประชุมและออก
เสียงลงคะแนนตามที่บริษัทก าหนด ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในการพิจารณาวาระ  
ที่มีสาระส าคญัตอ่การประกอบธุรกิจของบรษัิทยอ่ยทกุครัง้ 

 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน STARK ตระหนักถึงความส าคัญ 
 ในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของ
 ตนเองหรอืผูอ้ื่น บรษัิทจึงก าหนดนโยบายการปอ้งกนัการควบคมุภายใน ดงันี ้

 1.  ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่เก่ียวขอ้งกับงบการเงิน รวมทัง้คู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินกัน
 ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกลุ่มบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซือ้ขาย
 หลักทรัพยข์องบริษัทภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
 ประจ าปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว (Blackout Period) 
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 2.  ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่เก่ียวขอ้งกับงบการเงิน รวมทัง้คู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินกัน
 ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกลุ่มบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เปิดเผย
 ขอ้มลูภายในแก่บคุคลอื่นไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

 3.  ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่เก่ียวขอ้งกับงบการเงิน รวมทัง้คู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินกัน
 ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ของกลุ่มบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน ) ใชข้อ้มูล
 ภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก 
 (Insider Trading) ไมว่า่จะอยูใ่นช่วงระยะเวลาดงักลา่วหรอืไม่ 

นอกจากนีก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมทัง้คู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินกนัฉันสามีภริยา และบตุรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะมีหนา้ที่ตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจง้ใหเ้ลขานกุารบริษัททราบทกุครัง้ที่มี
การซือ้ขายหลกัทรพัยด์งักลา่ว 

 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ปี 2563 STARK และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ใหแ้ก่ บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ  
ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ดังนี  ้ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) จ านวน 11,535,000 บาท และ
คา่บรกิารอื่น ๆ (Non-audit fee) จ านวน 1,660,000 บาท 

 9.7 การปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 
 การเขา้รว่มประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

รายชื่อกรรมการ 

(จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม/  
จ านวนคร้ังที่ประชุม) 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม
คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

การประชุม 
ผู้ถอืหุ้น 

1. นายชนินทร ์เย็นสดุใจ 10/10 - - 3/3 

2. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ 10/10 - - 0/3 

3. นายชินวฒัน ์อศัวโภคี 10/10 - 2/2 3/3 

4. นายนิรุทธ เจียกวธญัญ 10/10 - - 2/3 

5. นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ 10/10 - - 3/3 

6. ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์ 9/10 3/4 - 3/3 

7. นายกศุล สงัขนนัท ์ 10/10 4/4 2/2 3/3 

8. ม.ล.พิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ 9/10 3/4 2/2 1/3 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 10.1 นโยบายภาพรวม 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏิบตัิที่ดี เก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ย่อยจึงด าเนินธุรกิจตามหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมเป็นพืน้ฐานที่ส  าคญัในการเสริมสรา้งและ
ยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นรากฐานส าคญัของความมั่นคงและการเจรญิเติบโตที่ยั่งยืนรวมทัง้เป็น
สิง่ที่จะสนบัสนนุใหบ้รษัิทและบรษัิทย่อยสามารถบรรลคุวามมุง่หมายที่ก าหนดไว้ ดงันัน้กลุม่บรษัิทจึงสง่เสริมให้
การด าเนินธุรกิจและการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดงันี ้

1. จรรยาบรรณตอ่ผูถื้อหุน้ 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต โปรง่ใส 
และเช่ือถือได ้และเช่ือถือได ้ในฐานะตวัแทนในการด าเนินธุรกิจของผูถื้อหุน้ โดยจัดใหม้ีการเปิดเผยหรือ
รายงานข้อมูลส าคัญ สถานการณ์ และแนวโน้มการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุน้อย่าง
ครบถว้น สม ่าเสมอโดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุที่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัภายใตร้ะเบียบ ขอ้ก าหนดและกฏหมายที่
เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
และเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิ เพื่อเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทลว่งหนา้เป็นประจ าทกุปี ผ่านทาง
เว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งบริษัทไดม้ีการแจง้ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ไดท้ราบขอ้มลู รวมทัง้หลกัเกณฑต์า่ง ๆ ในเรือ่ง ดงักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 

2. จรรยาบรรณตอ่พนกังาน 

พนักงานถือเป็นทรัพยากรส าคัญที่จะผลักดันให้การด าเนินธุ รกิจประสบผล าเร็จได้ บริษัทจึงให้
ความส าคญัและก าหนดแนวทางปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่พนกังานไวด้งันี ้

2.1 ปฏิบตัิกับพนกังานในทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เคารพในความเป็นปัจเจกชน และ
เคารพในความเป็นส่วนตวัของพนกังาน ไม่เปิดเผยขอ้มลูของพนกังานโดยไม่ไดร้บัอนุญาตเวน้แต่เปิดเผย
ตามบทบงัคบัของกฎหมาย รวมถึงปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

2.2 ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ และหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย
ของพนกังานแตล่ะคน และมุง่เนน้การพฒันาศกัยภาพ ความรู ้และความสามารถอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงจดัให้
มีสวสัดิการใหก้บัพนกังานอยา่งเหมาะสม 

2.3 ใหค้วามส าคญัต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยั และอาชีวอนามยั
ของพนกังาน 

3.   จรรยาบรรณตอ่ลกูคา้ 

บรษัิทมีความมุง่มั่นท่ีจะรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีในระยะยาวกบัลกูคา้ จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิ และ
ความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้ไวด้งันี ้

3.1 สง่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารท่ีมีคณุภาพ ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ ในราคาที่เหมาะสม 
3.2 เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูเก่ียวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมปิ่ดบงั บิดเบือน

ขอ้เท็จจรงิ 
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3.4 ปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือ
บรกิารไดต้ามสมควร 

3.5 รกัษาความลบัและไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้โดยไม่ไดร้บัอนญุาต เวน้แต่เปิดเผยตามบทบงัคบั
ของกฎหมาย 

3.6 ปฏิบัติตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่าง ๆ กับลูกคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามขอ้ตกลงหรือ
เง่ือนไขไมไ่ด ้ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อหาทางออกรว่มกนั 

4.   จรรยาบรรณตอ่คูค่า้และเจา้หนี ้

การที่จะให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นต่อเนื่อง ต้องอาศัยการสนับสนุนและ
ความสมัพนัธ์อนัดีกับคู่คา้และเจา้หนีท้างธุรกิจ ซึ่งบริษัทค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและ
ผลประโยชนร์่วมกัน และในการคดัเลือกคู่คา้ตอ้งเป็นไปอย่างบริสทุธ์ิ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้ง บริษัทยึดมั่นและถือปฏิบัติ  
ตามข้อตกลง สัญญา และเง่ือนไขที่มีต่อคู่ค้า และเจ้าหนีเ้ป็นส าคัญ ในการช าระเงินหรือช าระเงินคืน  
ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทัง้การดูแลหลกัทรพัยค์  า้ประกันต่าง ๆ ส าหรบักรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ  
ตามขอ้ตกลง สญัญา และเง่ือนไขที่มีต่อลูกคา้และเจ้าหนีไ้ด ้จะรีบด าเนินการเจรจากับคู่คา้และเจ้าหนี ้ 
เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหารว่มกนัตอ่ไป 

5.    จรรยาบรรณตอ่คูแ่ขง่และการแขง่ขนัทางการคา้ 

บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมใหม้ีการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม ปฏิบตัิตามกรอบกติกา
การแข่งขนัที่ดี และไม่ใชว้ิธีการใด ๆ ในการแสวงหาขอ้มลู ความลบัของคู่แข่ง เพื่อเปิดเผยในการลดความ
น่าเช่ือถือใด ๆ หรือท าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ หรือเป็นการขดัตอ่จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและ
บรษัิทยอ่ย 

6.    จรรยาบรรณตอ่สงัคม ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทปลูกฝังจิตส านึกใหพ้นักงานมีความรูส้ึก รักและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม  
โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบของสงัคม รกัษาขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีอนัดีงาม รวมทัง้สนบัสนนุใหพ้นกังานมีสว่น
รว่มในกิจกรรมตา่ง ๆ อนัเป็นประโยชนต์อ่สงัคม ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม อีกทัง้ยงัสง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานมีจิตส านึกที่ดีในการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มทัง้ภายใน และภายนอกองคก์รใหม้ีจิตส านึกในการ
ใช้ทรพัยากร หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุม้ค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด และใหป้ฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบตา่ง ๆ เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั 

7.    จรรยาบรรณเรือ่งคณุภาพ ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั 

บริษัทใหค้วามส าคญัเรื่องคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัโดยมีการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ้ม โดยเฉพาะพืน้ที่ปฏิบัติการ  
หากพบเห็นสภาพการท างานที่อยู่ในสภาวะไม่ปลอดภัย จะใหห้ยุดปฏิบัติงานในพืน้ที่ ดงักล่าวทันที และ 
ใหร้ายงานฝ่ายที่เก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขสภาพอนัตรายดงักลา่วใหป้ลอดภยัก่อนที่จะเขา้ปฏิบตัิงานตอ่ไป รวมทัง้
ใหม้ีการศกึษาและซกัซอ้มแผนฉกุเฉินตา่ง ๆ เพื่อการลดหรอืปอ้งกนัความเสยีหาย หากเกิดกรณีฉกุเฉินตา่ง ๆ 
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 10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  การด าเนินกิจการควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย 
ในการพฒันาที่ยั่งยืนของบริษัท โดยตระหนกัถึงการท าประโยชนเ์พื่อตอบแทนสงัคมและตอ้งการที่จะปลกูฝังให้
ทกุคนในองคก์รใหค้วามส าคญักบัความเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ดว้ยเหตนุี ้บริษัทจึงมีการจดัการโครงสรา้งและ
กิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชนในแวดลอ้มขององคก์รเป็นประจ าทุกปี โดยกิจกรรมการท าประโยชนเ์พื่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้มที่ผา่นมา มีรายละเอียดดงันี ้

  1. บริษัทจัดสมัมนา "Phelps Dodge the New Era of Design Manual" เพื่อเผยแพร่ความรู้
งานออกแบบระบบไฟฟ้าใหก้บัวิศวกรไฟฟ้าใหแ้ก่วิศวกรไฟฟ้าและผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อใหเ้ขา้ใจ
การออกแบบและเลือกใช้งานสายไฟฟ้าได้อย่างถูกตอ้ง สรา้งความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ใช้งาน โดยไม่มี
ค่าใชจ้่าย พรอ้มมอบหนงัสือ เฟ้ลปส ์ดอดจ์ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟา้ ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มงานกว่า 300 คน เมื่อ
วนัท่ี 28 มกราคม 2563 ณ Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel 

      

2. สัมมนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ  
ศนูยป์ระชมุและแสดงสนิคา้นานาชาติ KIEC จงัหวดัขอนแก่น  

   

3. สมัมนาการออกแบบระบบไฟฟา้สมยัใหมอ่ยา่งมืออาชีพ วนัท่ี 23 กนัยายน 2563 ณ Nimman 
Convention Centre จงัหวดัเชียงใหม ่
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4. สมัมนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ  วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ Royal 
Phuket City Hotel จงัหวดัภเูก็ต  

     
5. สมัมนาการออกแบบระบบไฟฟ้าสมยัใหม่อย่างมือาชีพ วนัที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ Centara 

Hotel Hat Yai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

    
6. บรษัิทไดส้ง่มอบหนงัสอืเฟล้ปส ์ดอดจ์ คูม่ือการออกแบบระบบไฟฟา้ และแผงตวัอยา่งสายไฟ

เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน ให้แก่สถาบันการศึกษา ทั้งระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมไฟฟ้า 
ทั่วประเทศ 62 สถาบนั รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 3,400 เลม่ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นคู่มือและต าราเรียนส าหรบั
คณะวิศวกรรมไฟฟา้  
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7. บริษัทไดม้อบความรูโ้ดยการจดั Workshop หลกัสตูร “สตูรลดัการค านวณโหลดไฟฟา้”ใหก้บั
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต คณะวิศวกรรมไฟฟ้า พรอ้มสง่มอบแผงตวัอยา่งสายไฟฟา้ ใหก้บั
อาจารยเ์พื่อใชเ้ป็นคูม่ือในการเรยีนวิชาวิศวกรรมไฟฟา้  

    

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง คณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท ไดใ้หค้วามส าคญัตอ่
ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับ 
การด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน การลด 
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ การป้องกนัความเสียหายที่เกิดขึน้กบับริษัท การจัดการดา้นการเงิน การบริหารความเสี่ยง 
และการก ากับการดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัท จะ
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มสงูสดุไดใ้นระยะยาว นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารของ
บริษัท ไดพ้ยายามส่งเสริมและผลกัดนัใหบ้ริษัท มีการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับต่าง  ๆ ของ
กฎหมาย เพื่อปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดผลเสยีหายตอ่บรษัิท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัองัคารที่ 23 กุมภาพนัธ ์2564 ไดส้รุปความเห็นเก่ียวกบั
ความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน ประจ าปี 2563 โดยแบง่ออกเป็นหวัขอ้ดงันี ้

1. กระบวนการจ่ายเงนิเดือน 

 บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงในเรื่องนโยบายเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขัน้ตอน คู่มือ  
การปฏิบัติงาน, โครงสรา้งหน่วยงานการจ่ายเงินเดือน ขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบของพนักงาน , การปฏิบัติตาม
กฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง, การค านวณรายไดข้องพนกังาน, การค านวณรายการหกัตา่ง ๆ (รายจ่าย) 

2. การบริหารสินค้า และคลังสินค้า 

 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) ส่งผลให้ Maximum Stock และ Minimum Stock ที่ก าหนดไม่
สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีบริษัทไดป้รบัปรุงการก าหนดปริมาณสินคา้คงเหลือและติดตามผลเป็น
ประจ าทุกเดือน ส าหรบัการตรวจนับสินคา้คงเหลือ พบว่าโรงงานระยองไม่มีการจัดท าแผนผังสินคา้ส าเร็จรูปไวเ้ป็น  
ลายลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บสินคา้ไม่ตรงกบัต าแหน่งที่ก าหนดเนื่องจากพืน้ที่ไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ อย่างไรก็ดีบรษัิท
ไดจ้ดัท าแผนผงัการจดัวางสนิคา้ส าเรจ็รูป และด าเนินการขอเพิ่มพืน้ท่ีการจดัวางและบนัทกึต าแหนง่การวางสนิคา้  

3. การบริหารสินทรัพยถ์าวร – โรงงานระยอง 

 บริษัทมีการจดัท านโยบายและคู่มือการปฏิบตัิงานไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน แต่ไม่ครอบคลมุในบาง
เรื่องและไม่มีการก าหนดกรอบรอบทบทวนคู่มือการปฏิบตัิงาน อย่างไรก็ดีหน่วยงานบญัชีสินทรพัยไ์ดด้  าเนินการปรบัปรุง
คู่มือการปฏิบตัิงานใหช้ัดเจนและครอบคลุมทุกกระบวนการที่มีความส าคัญแลว้  นอกจากนีบ้ริษัทไดก้ าหนดนโยบาย
เก่ียวกับการตรวจนบัสินทรพัยถ์าวรประจ าปีไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชัดเจน แต่ไม่มีการก าหนดแผนการตรวจนบั
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ประจ าปี 2563 ในการนีบ้รษัิทไดเ้ตรยีมจดัท าแผนการตรวจนบัส าหรบัปี 2564 ตลอดจนก าหนดผูร้บัผิดชอบในการติดตาม
สนิทรพัยท์ี่น  าออกนอกโรงงานแลว้ 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ไดเ้ห็นชอบการแต่งตัง้ 
บริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั ใหป้ฎิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบริษัท ซึ่ง บริษัท พีแอนดแ์อล อิน
เทอรน์อล ออดิท จ ากดั ไดม้อบหมายให ้นางสาวมนพทัธ ์ภมูิรตันจรนิทร ์ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสายงานตรวจสอบภายใน 
เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฎิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบภายในของบรษัิท 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของ บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั และ นางสาว
มนพทัธ์ ภูมิรตันจรินทร ์แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ  
และมีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจ /อตุสาหกรรม ที่มีลกัษณะเดียวกนักบับริษัท และ
เคยเขา้รบัการอบรมในหลกัสูตรที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงานดา้นตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ หลกัสูตรผูต้รวจสอบอิสระ  
กลุ่มบริษัท SME (CAC SME Independent Auditor Certification) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), 
หลักสูตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชปูถมัภ ์(TFAC) และหลกัสตูรผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (CPIAT) 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบ
ภายในปรากฎตามเอกสารแนบ 3  
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12. รายการระหว่างกัน  

12.1 สรุปรายละเอียดความสัมพันธข์องบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้กับ STARK และบริษัทยอ่ย 

STARK และบรษัิทยอ่ย มีบคุคลและนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้กบั STARK และบรษัิทยอ่ย ส าหรบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้
บุคคล/นิติบุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์

1. บรษัิท ทีมเอ โฮลดิง้ จ  ากดั บรษัิทโฮลดิง้ซึง่ลงทนุในบรษัิทที่

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการขนสง่  

ลอจิสติกส ์

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ ซึง่เป็นกรรมการของ STARK  

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

2. บรษัิท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์
จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการขนสง่  

ลอจิสติกส ์

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

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

รอ้ย 99.99  ของทนุช าระแลว้ 

3. บรษัิท เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอรเ์วิรด์
ดิง้ จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการขนสง่  

ลอจิสติกส ์

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

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

จ  ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ 

4. บรษัิท เอ็ม เอ็ม แครเิออร ์
จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการขนสง่  

ลอจิสติกส ์

-     มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

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

     จ  ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ 

5. บรษัิท เอ็ม เอ็ม แคทเทอริง่ 
จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการขนสง่  

ลอจิสติกส ์

-     มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

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

     จ  ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ 

6. บรษัิท คอนเนคชั่น เลทด ์
เซอรว์ิส จ ากดั 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินคา้

วิศวกรรมส าหรบัอตุสาหกรรม เชน่ ทอ่

เหล็กส  าหรบัขนสง่น า้มนั ลอ้เหล็ก

ส  าหรบัจดัเก็บสายไฟฟา้  

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 2 ทา่น ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ และนายชนินทร ์เย็นสดุใจ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ  

     STARK  

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

     จ  ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ ๆ 
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7. บรษัิท อินดสัเทรยีล คอน
สตรคัชั่น แอนด ์เมนแทนแนนซ ์
เซอรว์ิสเซส จ ากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรม

และการก่อสรา้ง   

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

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

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

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

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขวด

พลาสติก 

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จ ากัด ซึ่งมีผู้ถือหุน้ใหญ่ร่วมกันกับ STARK (นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ) ถือหุน้ในบริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์ 

พลาสต ์จ ากดั รอ้ยละ 98.41 ของทนุช าระแลว้ 

9. บรษัิท ซปุเปอรแ์พค พลาสติก 
จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกทกุชดุ 

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

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

จ  ากดั รอ้ยละ 99.99.ของทนุช าระแลว้ 

10. บรษัิท โปรเพท (ประเทศไทย) 
จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกทกุชนิด และจดัท า

แมพ่ิมพข์องผลิตภณัฑพ์ลาสติกทกุชนิด 

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

- บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จ ากัด ซึ่งมีผูถื้อหุน้ใหญ่รว่มกันกับ STARK (นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ) ถือหุน้ในบริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) 

จ  ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทนุช าระแลว้ 

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

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑส์ีและสารเคลือบผิวส  าหรบัทา

อาคารและผลติภณัฑป์ระเภทอ่ืนๆ  

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ ซึง่เป็นกรรมการของ STARK 

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

     รอ้ยละ 9.00 ของทนุช าระแลว้ 

12. เอ็ม เอ็ม เอเชีย ลิมิเต็ด จดัตัง้ตามกฎหมายเขตบรหิารพิเศษ

ฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน 

ประกอบธุรกิจขนสง่ 

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK  

13. บรษัิท เอเชีย แปซิฟิก ดรลิลิ่ง 
เอ็นจิเนียริง่ จ  ากดั  

ประกอบธุรกิจขายสง่เครือ่งจกัรและ

อปุกรณเ์พ่ือใชใ้นงานอตุสาหกรรม 

- มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ STARK 

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

เอ็นจิเนียริง่ จ  ากดั รอ้ยละ 60.00 ของทนุช าระแลว้ 
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14. บรษัิท ไรท้ ์ทนัเน็ลลิ่ง จ  ากดั 
 

ประกอบธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง - มีกรรมการรว่มกนักบั STARK 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายทรงภพ พลจนัทร ์ซึง่เป็นกรรมการของ STARK 

15. บรษัิท  บี เวฟ จ ากดั ประกอบธุรกิจใหค้  าปรกึษาดา้น 

การบรหิารจดัการอ่ืนๆ 

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

16. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ N/A - นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ เป็นกรรมการของ STARK และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ STARK รอ้ยละ 58.15 ของทนุช าระแลว้ 

 

 
12.2  สรุปรายละเอียดรายการระหวา่งกันของบุคคลและนิตบุิคคลที่อาจมีความขดัแยง้กบั STARK 
12.2.1 บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากัด (“TAH”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. เงนิให้กู้ยืมระยะยาว     

เงนิใหกู้้ยืมระยะยาว 
รายการดงักลา่วเกิดจาก PDITL มีเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว

แก่ TAH โดยการออกตั๋วสัญญาใชเ้งิน 4 ฉบับ วงเงิน

รวม 69.82 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

- - รายการดังกล่าวเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ

เงินทุนหมุนเวียน มีการก าหนดอัตราดอกเบีย้

เท่ากับ รอ้ยละ 5.25 ต่อปี อา้งอิงจากตน้ทุนการ

กูย้ืมของ PDITL ณ วนัที่ใหกู้ย้ืม บวกอตัราดอกเบีย้

สว่นเพ่ิมประมาณรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี  

 

ทัง้นี ้PDITL ไดร้บัช  าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้คา้ง

รบัทัง้หมดแลว้ในเดือนมีนาคม 2562 

เป็นการใหก้ารสนับสนุนบริษัทในเครือ ซึ่งมีการ

ก าหนดอัตราดอกเบี ้ยที่สะท้อนถึงต้นทุนทาง

การเงินของ PDITL อย่างไรก็ดี ฝ่ายจดัการไดเ้รยีก

ช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัตามก าหนดการ

ดงักล่าว โดยการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ เก่ียวข้องกัน TAH2 และ

บรษัิทยอ่ยจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑก์ารท ารายการ

เก่ียวโยงของตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งฝ่ายจัดการตอ้ง

ดอกเบีย้รับ  0.71 - 

ดอกเบีย้ค้างรับ - - 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

ค านึงถึงการปฏิบตัิตามเกณฑด์งักลา่วก่อนการเขา้

ท ารายการในอนาคต 

เงนิใหกู้้ยืมระยะยาว 
รายการดังกล่าวเกิดจาก ADS มีเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว

แก่ TAH โดยการออกตั๋วสัญญาใชเ้งิน 1 ฉบับ วงเงิน

รวม 63.37 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

63.37 - รายการดังกล่าวเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ

เงินทุนหมุนเวียน มีการก าหนดอัตราดอกเบีย้

เทา่กบั รอ้ยละ 5.50 – 6.25 ตอ่ปี อา้งอิงตาม MLR 

ธนาคารกสิกรไทย(มหาชน) 

 

เป็นการใหก้ารสนับสนุนบริษัทในเครือ ซึ่งมีการ

ก าหนดอัตราดอกเบี ้ยที่สะท้อนถึงต้นทุนทาง

การเงินของ PDITL อย่างไรก็ดี ฝ่ายจดัการไดเ้รยีก

ช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัตามก าหนดการ

ดงักล่าว โดยการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ เก่ียวข้องกัน TAH2 และ

บรษัิทยอ่ยจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑก์ารท ารายการ

เก่ียวโยงของตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งฝ่ายจัดการตอ้ง

ค านึงถึงการปฏิบตัิตามเกณฑด์งักลา่วก่อนการเขา้

ท ารายการในอนาคต 

ดอกเบีย้รับ 62.96 - 

ดอกเบีย้ค้างรับ 250.02 - 

2. เงนิกู้ยืมระยะสัน้     

เงนิกู้ยืมระยะสัน้ 
รายการดังกล่าวเกิดจาก TAH2 มีการกู้ยืมเงินจาก 

TAH โดยการออกตั๋ วสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ วงเงิน 

299.33 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

- - รายการดังกล่าวเป็นการรับความช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ

เงินทนุหมนุเวียน โดยมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้

เท่ากับ รอ้ยละ 6.25 ต่อปี อา้งอิงจากตน้ทุนการ

กูย้ืมของผูใ้หกู้ ้ณ วนัที่ใหกู้ย้ืม บวกอตัราดอกเบีย้

สว่นเพ่ิมประมาณรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี  

 

เป็นการรบัการสนบัสนนุจากบรษัิทในเครือ ซึ่งเป็น

ประโยชนต์่อ TAH2 โดยถึงแมจ้ะมีอัตราดอกเบีย้

สูงกว่าที่ TAH2 กูย้ืมจากสถาบันการเงินเล็กนอ้ย 

แต่การกู้ยืมเงินดังกล่าว TAH2 ไม่ได้มีการให้

หลกัประกนัตอ่ผูใ้หกู้ ้ซึง่ถือเป็นประโยชนต์อ่ TAH2 

ในดา้นการเพิ่มศกัยภาพในการกูย้ืมเงิน เน่ืองจาก

หากกู้ยืมจากสถาบันการเงินต้องมีการวาง

หลกัประกนัเพ่ิมเติม 

ดอกเบีย้จ่าย  4.17 - 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - - 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

TAH2 คา้งจ่ายดอกเบีย้รวมตัง้แต่เดือน กันยายน 

ปี 2558 โดยมีการทยอยจา่ยบางสว่น  

ทัง้นี ้เน่ืองจากผูใ้หกู้ไ้มไ่ดมี้การเรยีกใหช้  าระคืนเงิน

ตน้หรอืดอกเบีย้ 

 

ทัง้นี ้TAH2 มีนโยบายการทยอยช าระคืนเงินกูแ้ละ

ดอกเบีย้คา้งจ่ายดังกล่าว และคาดว่าจะช าระคืน

ทัง้หมดภายหลงัการไดร้บัเงินเพิ่มทนุจากการออก

และเสนอขายหุน้แก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 

ซึ่งคาดว่าจะช าระคืนในช่วงเดือนมิถุนายน – 

กรกฎาคม 2562 

 

อย่างไรก็ดี ตามที่คณะกรรมการเคยใหค้วามเห็น

ว่าเม่ือ TAH2 มีสภาพคล่องเพียงพอ ฝ่ายจัดการ

ควรพิจารณาการช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้คา้ง

จา่ยดงักลา่ว โดยในงวดสามเดือนแรกของปี 2562 

ฝ่ายจดัการไดมี้การทยอยช าระคืนเงินกูด้งักล่าวซึ่ง

มีความเหมาะสม และภายหลังการไดร้บัเงินเพิ่ม

ทุนควรด าเนินการช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้คา้ง

จา่ยทัง้หมดตามก าหนดการ  

3. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร     

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ 

เป็นรายการที่ทาง TAH ใหบ้ริการดา้นการบริหาร ซึ่ง

สญัญาจดัท ามีระยะเวลา 1 ปี 

15.6 - รายการดงักลา่วไดส้ิน้สดุ สญัญาแลว้ ในวนัที่ 31 

ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึน้

ก่อนที่บริษัท จะเข้ามารวมกิจการ มีการบันทึก

ขอ้มลูถกูตอ้งตามมาตรฐานบญัชี และ สญัญาได้

จบลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562  ถือว่ารายการนี้

ไดจ้บลงครบถว้นแลว้ 

เจ้าหนีก้ารค้า 1.39 

 

- 
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12.2.2 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากัด (“MML”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. การขายสินค้า     

รายได้จากการขาย  
รายการดงักลา่วเกิดจาก PDITL ขายสินคา้ประเภทสาย

เคเบิล้ไฟฟา้ (Cable wire) และสายไฟฟา้ส  าหรบัอาคาร 

(Building wire) ใหก้บับรษัิทดงักลา่ว 

8.81 0.01 รายการดังกล่าวเป็นการขายสินคา้ซึ่งเป็นธุรกิจ

ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาดว้ยวิธีตน้ทนุ

บวกด้วยอัตราก าไรที่ เหมาะสมและเงื่อนไข

ทางการคา้ทั่วไป 

เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูค่ารายการ

ไมมี่นยัส  าคญั 

ลูกหนีก้ารค้า 7.50 0.25 

2. การใช้บริการขนส่ง – PDITL     

ค่าซือ้ 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการใชบ้ริการขนส่ง

ของบริษัทดงักล่าว เพื่อขนส่งวตัถดุิบหลกัในการน ามา

ผลิตสินคา้ ซึ่ง บริษัทดงักล่าวไดมี้การคิดค่าขนส่งและ

แรงงาน รวมถึงมีการออกคค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการ

น า เข้าสินค้าแล้วจึงมาเบิกจ่ายกับ PDITL ต่อมา 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่ เ ก่ียวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศลุกากร ค่าขนสง่ทางเรอื 

คา่ธรรมเนียมการทา่เรอื เป็นตน้  

40.15 135.76 รายการดงักลา่วเป็นไปตามธุรกิจปกติของ PDITL  

 

ในสว่นของคา่ขนสง่ แรงงาน และคา่เชา่อปุกรณ ์มี

การคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงไดก้ับการ

ใหบ้รกิารลกูคา้รายอ่ืนของ MM  

 

ส าหรับค่าใชจ้่ายที่เก่ียวข้องกับการน าเขา้สินคา้ 

MM จะคิดตามคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ 

รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการคา้เทียบเท่า

กับบุคคลภายนอก โดย MM เป็นผูใ้หบ้ริการขนสง่

รายใหญ่ ซึง่ PDITL มีการเปรยีบเทียบและประเมิน

อัตราค่าบริการและคุณภาพเทียบกับผูใ้หบ้ริการ

รายอื่นอยา่งสม ่าเสมอ  

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 8.81 18.62 

ค่าขนส่ง 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการใชบ้ริการขนส่ง 

แรงงาน และคา่เชา่โฟลค์ลิฟทจ์าก MM เพ่ือขนสง่สินคา้

ใหแ้ก่ลกูคา้  

107.21 88.60 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

2. การใช้บริการขนส่ง – ADS     

ค่าบริการ 

รายการดงักล่าวเกิดจาก ADS เช่ารถ MM เน่ืองจากมี

เหตกุารณฉ์กุเฉิน 

1.29 4.48 การบริการดังกล่าวเ ป็นงานใช้งานชั่ วคราว

เน่ืองจากรถยนตท์ี่รบัสง่พนกังานไมเ่พียงพอ 

รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการคา้เทียบเท่า

กับบุคคลภายนอก และมีการเปรียบเทียบและ

ประเมินอัตราค่าบริการและคุณภาพเทียบกับ 

ผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ 

เจ้าหนีก้ารค้า 0.33 1.53 

2. การใช้บริการขนส่ง – TCI     

ค่าบริการ 

รายการดงักลา่วเกิดจาก TCI มีการใชบ้ริการขนสง่ของ

บริษัทดงักลา่ว เพื่อขนส่งวตัถดุิบหลกัในการน ามาผลิต

สินค้า ซึ่ง บริษัทดังกล่าวได้มีการคิดค่าขนส่งและ

แรงงาน รวมถึงมีการออกคค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการ

น าเขา้สินคา้แลว้จงึมาเบิกจา่ยกบั TCI ตอ่มา  

- 1.25 รายการดงักลา่วเป็นไปตามธุรกิจปกติของ TCI  

 

รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการคา้เทียบเท่า

กับบุคคลภายนอก โดย MM เป็นผูใ้หบ้ริการขนสง่

รายใหญ่ ซึ่งมีการเปรียบเทียบและประเมินอัตรา

ค่าบริการและคณุภาพเทียบกับผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน

อยา่งสม ่าเสมอ 

เจ้าหนีก้ารค้า - 0.36   

3. การใหเ้ช่าพืน้ทีค่ลังสินค้า – PDITL     

รายได้อ่ืน 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL ให ้MM เช่าพืน้ที่ ณ  

อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ จ านวนพืน้ที่เชา่ทัง้หมด 540 

ตร.ม. เพ่ือเป็นคลงัส  าหรบัเก็บสินคา้ของ MM  

1.20 1.20 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ  ากัด เช่าพืน้ที่จาก 

PDITL ก าหนดค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท คิด

เป็นอตัราค่าเช่าประมาณ 185 บาทต่อตร.ม. โดย

มีวิธีการก าหนดค่าเช่าอา้งอิงราคาค่าเช่าพืน้ที่ใน

บรเิวณใกลเ้คียง 

 

การใหเ้ช่าพืน้ที่ดงักล่าวเป็นอตัราที่เหมาะสม และ

เป็นพืน้ที่ที่สามารถจดัสรรได ้ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการควร

เรียกช าระค่าเช่าคา้งจ่ายตามระยะเวลาที่ก  าหนด

ในเครดิตเทอม  
ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 2.09 0.3 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

ค่าเช่าคงคา้งส  าหรับงวดเดือน กันยายน – ธันวาคม 

2563 

ส าหรบัค่าเช่าคา้งจ่าย PDITL จะมีการเรียกช าระ

คืน เพื่อใหเ้ป็นไปตามเครดิตเทอมที่ใหแ้ก่ MM  

4. การใหบ้ริการ – ADS     

รายได้จากการใหบ้ริการ 

บริษัท ไดมี้การใหบ้ริการเช่ารถรบัส่งส่วนตวั และการ

เชา่พืน้ที่ส  าหรบัจอดรถขนสินคา้ 

17.66 23.49 รายการดงักลา่วเป็นการใหเ้ช่าทรพัยส์ิน ตามปกติ

ของธุรกิจ ADS ซึง่มีอตัราเทียบเคียงเหมาะสมเม่ือ

เปรยีบเทียบกบัรายอื่น 

รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการคา้เทียบเท่า

กับบุคคลภายนอก และมีการเปรียบเทียบและ

ประเมินอัตราค่าบริการและคุณภาพเทียบกับ 

ผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ 

ลูกหนีก้ารค้า 3.14 15.61 

4. เงนิกู้ยืมระยะสัน้     

เงนิกู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน 

บรษัิท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากดั (“MML”) มีเงินให้

กูย้ืมแก่ ADS โดยการออกตั๋วสญัญาใชเ้งิน 1 ฉบบั รวม

วงเงินกูเ้ทา่กบั 25 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือ ทวง

ถาม 

- 25.00 รายการดงักลา่วเป็นการรบัความชว่ยเหลือทาง

การเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุในการขยายธุรกิจและ

เงินทนุหมนุเวียน โดยมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้

เทา่กบั รอ้ยละ 5.25 ตอ่ปี อา้งอิงจากตน้ทนุการ

กูย้ืมของผูใ้หกู้ ้ณ วนัที่ใหกู้ย้ืม บวกอตัราดอกเบีย้

สว่นเพ่ิมประมาณรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี  

เป็นการรบัการสนบัสนนุจากบรษัิทในเครือ ซึ่งเป็น

ประโยชนต์่อ PDITL โดยมีอตัราดอกเบีย้สูงกว่าที่ 

PDITL กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้การกูย้ืมเงิน

ดังกล่าว PDITL ไม่ได้มีการให้หลักประกันต่อ 

ผูใ้หกู้ ้
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - 0.27 

ดอกเบีย้จ่าย - 0.38 

5. เงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้ - PDITL     

ดอกเบีย้รับ 
PDITL มีเงินใหกู้ย้ืมแก่ MM โดยการออกตั๋วสญัญาใช้

เงิน 1 ฉบบั รวมวงเงินกูเ้ท่ากับ 18 ลา้นบาท ทัง้นี ้MM 

0.12 - รายการดังกล่าวเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนชั่วคราวแก่ MM 

โดยก าหนดอตัราดอกเบีย้เทา่กบัรอ้ยละ 5.25 ตอ่ปี 

โดยใชอ้ัตราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกับที่ PDITL เคยกู้

เป็นการใหก้ารสนับสนุนบริษัทในเครือ ซึ่งมีการ

ก าหนดอัตราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกับตน้ทนุทางการ

เงินของ PDITL ที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน แมว้่า 

PDITL จะไดร้บัช  าระคืนเงินใหกู้ด้ังกล่าวแลว้ แต่
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

ไดมี้การช าระเงินคืนแก่ MM แลว้ โดย ณ 31 มี.ค. 62 

ไมมี่ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้ืมดงักลา่ว 

จาก MM และใกลเ้คียงกับตน้ทนุทางการเงินของ 

PDITL ทัง้นี ้ปัจจุบัน PDITL ไดร้บัช  าระคืนเงินให้

กูย้ืมดงักลา่วทัง้จ  านวนแลว้ 

โดยใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรอืนิติ

บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั TAH2 และบรษัิทย่อยจะตอ้ง

เป็นไปตามเกณฑ์การท ารายการเก่ียวโยงของ

ตลาดหลักทรพัย ์ซึ่งฝ่ายจัดการตอ้งค านึงถึงการ

ปฏิบตัิตามเกณฑด์งักล่าวก่อนการเขา้ท ารายการ

ในอนาคต 

6. เงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้ – PDTL Trading     

เงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่บริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน 

บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ (“PDTL Trading”) มีเงินให้

กูย้ืมแก่ MM โดยการออกตั๋วสญัญาใชเ้งิน 1 ฉบบั รวม

วงเงินกูเ้ท่ากับ 30 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือ ทวง

ถาม 

30.00 30.00 รายการดังกล่าวเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนชั่วคราวแก่ MM 

โดยก าหนดอตัราดอกเบีย้เทา่กบัรอ้ยละ 1.65 ตอ่ปี 

อา้งอิงจากตน้ทุนทางการเงินของ PDTL Trading 

ซึ่งเท่ากับอตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร เน่ืองจาก 

PDTL Trading ไมมี่เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

 

 

เป็นการใหก้ารสนับสนุนบริษัทในเครือ ซึ่งมีการ

ก าหนดอัตราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกับตน้ทนุทางการ

เงินของ PDTL Trading ซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้เงิน

ฝากธนาคาร ทั้งนี ้ การให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ เ ก่ียวข้องกัน 

TAH2 และบรษัิทยอ่ยจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑก์าร

ท ารายการเก่ียวโยงของตลาดหลักทรพัย ์ซึ่งฝ่าย

จดัการตอ้งค านึงถึงการปฏิบตัิตามเกณฑด์งักลา่ว

ก่อนการเขา้ท  ารายการในอนาคต 

ดอกเบีย้รับ 0.04 0.41 

ดอกเบีย้ค้างรับ 0.04 0.46 

7. เงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้ – TCI     

เงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่บริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน 

บริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชนันอล จ ากัด (“TCI”) มี

เงินให้กู้ยืมแก่ MM โดยการออกตั๋ วสัญญาใช้เงิน 1 

- 131.88 รายการดังกล่าวเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนชั่วคราวแก่ MM 

เป็นการใหก้ารสนับสนุนบริษัทในเครือ ซึ่งมีการ

ก าหนดอัตราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกับตน้ทนุทางการ



 รายงานประจ าปี 2563 
   

81 / 165 

 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

ฉบับ รวมวงเงินกู้เท่ากับ 131.88 ล้านบาท ก าหนด

ช าระคืนเม่ือ ทวงถาม 

โดยก าหนดอตัราดอกเบีย้เทา่กบัรอ้ยละ 5.25 ตอ่ปี 

โดยใชอ้ัตราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกับที่ TCI กูย้ืมจาก

สถาบนัการเงิน 

เงินของTCI ที่กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน โดยการให้

ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่บคุคลหรอืนิติบุคคล

ที่เก่ียวขอ้งกัน TCI และบริษัทย่อยจะตอ้งเป็นไป

ตามเกณฑ์การท ารายการเก่ียวโยงของตลาด

หลักทรพัย ์ซึ่งฝ่ายจัดการตอ้งค านึงถึงการปฏิบตัิ

ตามเกณฑ์ดังกล่าวก่อนการเข้าท ารายการใน

อนาคต 

ดอกเบีย้รับ - 4.42 

ดอกเบีย้ค้างรับ - 12.48 

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

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. การใช้บริการขนส่ง     

ค่าซือ้ 
รายการดงักลา่วเกิดจาก PDITL มีการใชบ้รกิารขนสง่

ของบรษัิทดงักลา่ว เพ่ือขนสง่วตัถดุบิหลกัในการน ามา

ผลิตสินคา้ ซึง่ บรษัิทดงักลา่วไดมี้การคิดคา่ขนสง่และ

แรงงาน รวมถึงมีการออกคคา่ใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการ

น าเขา้สนิคา้แลว้จงึมาเบิกจา่ยกบั PDITL ตอ่มา 

ตวัอยา่งคา่ใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้ง เชน่ ภาษีมลูคา่เพิ่ม 

คา่ธรรมเนียมการผ่านพิธีการศลุกากร คา่ขนสง่ทางเรอื 

คา่ธรรมเนียมการทา่เรอื เป็นตน้  

- 23.93 รายการดงักลา่วเป็นไปตามธุรกิจปกติของ PDITL  

 

ในสว่นของคา่ขนสง่ แรงงาน และคา่เชา่อปุกรณ ์มี

การคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงไดก้ับการ

ใหบ้รกิารลกูคา้รายอ่ืนของ MMF  

 

ส าหรบัคา่ใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้สินคา้ 

MMF จะคิดตามคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ 

รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการคา้เทียบเท่า

กับบุคคลภายนอก โดย MMF เป็นผู้ให้บริการ

ขนส่งรายใหญ่ ซึ่ง PDITL มีการเปรียบเทียบและ

ประเมินอัตราค่าบริการและคุณภาพเทียบกับ 

ผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ  
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน - 1.17 รายการดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของ PDITL 

โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงไดก้ับ

การใหบ้รกิารลกูคา้รายอ่ืนของ MMF  

รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการคา้เทียบเท่า

กับบุคคลภายนอก ซึ่ง PDITL มีการเปรียบเทียบ

และประเมินอตัราค่าบริการและคณุภาพเทียบกบั

ผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ 

ค่าขนส่ง 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการใชบ้ริการขนส่ง 

แรงงาน และค่าเช่าโฟลค์ลิฟทจ์าก MMF เพื่อขนส่ง

สินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้  

3.10 23.75 

2. เงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้ – TCI     

เงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่บริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน 

บริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชนันอล จ ากัด (“TCI”) มี

เงินใหกู้้ยืมแก่ MMF โดยการออกตั๋วสัญญาใชเ้งิน 6 

ฉบบั รวมวงเงินกูเ้ท่ากับ 24.74 ลา้นบาท ก าหนดช าระ

คืนเม่ือ ทวงถาม 

- 24.74 รายการดังกล่าวเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนชั่วคราวแก่ MMF 

โดยก าหนดอตัราดอกเบีย้เทา่กบัรอ้ยละ 6.50 ตอ่ปี 

โดยใชอ้ัตราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกับที่ TCI กูย้ืมจาก

สถาบนัการเงิน 

เป็นการใหก้ารสนับสนุนบริษัทในเครือ ซึ่งมีการ

ก าหนดอัตราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกับตน้ทุนทางการ

เงินของ TCI ที่กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน โดยการให้

ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่บคุคลหรือนิติบุคคล

ที่เก่ียวขอ้งกัน TCI และบริษัทย่อยจะตอ้งเป็นไป

ตามเกณฑ์การท ารายการเก่ียวโยงของตลาด

หลักทรพัย ์ซึ่งฝ่ายจัดการตอ้งค านึงถึงการปฏิบตัิ

ตามเกณฑ์ดังกล่าวก่อนการเข้าท ารายการใน

อนาคต 

ดอกเบีย้รับ - 1.21 

ดอกเบีย้ค้างรับ - 2.49 
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12.2.4 บริษัท เอ็มเอ็ม แคริเออร ์จ ากัด (“MMC”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. การใหบ้ริการ     

การใหบ้ริการ 

รายการดงักลา่วเกิดจาก MMC มีการใชบ้รกิารซอ่มรถ 
0.86 0.83 รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของ ADS 

โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงไดก้ับ

การใหบ้รกิารเจา้หนีร้ายอื่นของ MMC 

รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการคา้เทียบเท่า

กับบุคคลภายนอก ซึ่ง MMC มีการเปรียบเทียบ

และประเมินอตัราค่าบริการและคณุภาพเทียบกบั

ผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ 

ลูกหนีก้ารค้า 0.19 0.12 

2. การใช้บริการขนส่ง     

ค่าขนส่ง 
รายการดังกล่าวเกิดจาก ADS มีการใชบ้ริการขนส่ง

จาก MMC เพ่ือขนสง่สินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ในตา่งประเทศ 

1.81 1.34 รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของ ADS 

โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงไดก้ับ

การใหบ้รกิารลกูคา้รายอ่ืน  

รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการคา้เทียบเท่า

กบับคุคลภายนอก ซึง่ ADS มีการเปรยีบเทียบและ

ประเมินอัตราค่าบริการและคุณภาพเทียบกับ 

ผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ 

เจ้าหนีก้ารค้า 0.08 0.29 

12.2.5 บริษัท เอ็มเอ็ม แคทเทอร่ิง จ ากัด (“MMCA”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. การใหบ้ริการ     

รายได้จากการใหบ้ริการ 0.06 0.13 รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการคา้เทียบเท่า
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

รายการดังกล่าวเกิดจาก MMCA มีการใหบ้ริการซ่อม 

ตูท้  าความเย็น 

รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของ ADS 

โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่เทียบเคียงไดก้ับ

การใหบ้รกิารเจา้หนีร้ายอื่นของ MMCA 

กับบุคคลภายนอก ซึ่ง MMCA มีการเปรียบเทียบ

และประเมินอตัราค่าบริการและคณุภาพเทียบกบั

ผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ 
ลูกหนีก้ารค้า - 0.01 

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

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. รายได้จากการใหบ้ริการ – ADS     

รายได้จากการบริการ 

รายการดังกล่าวเกิดจากการซ่อมแซมอุปกรณ์ใหก้ับ 

CLS 

0.58 0.77 รายการดังกล่าวเป็นการใหด้  าเนินการตามปกติ

ของธุรกิจ ADS ซึง่ไดมี้การเปรยีบเทียบราคาแลว้ 

รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการคา้เทียบเท่า

กบับคุคลภายนอก 
ลูกหนีก้ารค้า 1.25 0.73 

2. การซือ้ล้อเหล็ก     

เงนิลงทุนในทรัพยสิ์น 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีซือ้ลอ้เหล็กส  าหรบั

เก็บสายไฟที่ผลิตเสรจ็แลว้จากบรษัิทดงักลา่ว 

- 0.01 รายการดงักล่าวเป็นรายการลงทนุในทรพัยส์ิน ซึ่ง

มีความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของ PDITL ทัง้นี ้

โครงการลงทนุในทรพัยส์ินดงักลา่ว มีการพิจารณา

และวางแผนรว่มกบั CLS อนัเป็นสว่นหนึ่งของการ

ลดต้นทุนการด าเนินการของ PDITL ซึ่งท  าให้

ตน้ทุนของ PDITL ในการจัดหาทรพัยส์ินดงักล่าว

เป็นรายการที่มีความเหมาะสม ซึ่งฝ่ายจดัการไดมี้

การศกึษาและด าเนินการเพื่อประโยชนข์อง PDITL 

 

อย่างไรก็ตาม หากมีการขายเหล็กใหแ้ก่ CLS อีก 

ฝ่ายจดัการควรพิจารณาเปรียบเทียบผลประโยชน์

เจ้าหนีก้ารค้า - - 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับการซือ้จากผูผ้ลิตและ

จ าหน่ายลอ้เหล็กรายอื่น 

กับค่าใชจ้่ายเพื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อ PDITL มาก

ที่สดุ 

3. การเช่าพืน้ที่ – ADS     

การเช่าพืน้ที ่
รายการเช่าพืน้ที่ส  าหรบัพนักงานออฟฟิศ และเพื่อการ

ใชส้  าหรบัด  าเนินการของธุรกิจ 

2.23 2.79 รายการดังกล่าวเป็นการใหบ้ริการของ CLS ใน

พืน้ที่สิงหนคร จังหวัดสงขลา ราคาดังกล่าวได้

เปรยีบเทียบกบัพืน้ที่ดา้นขา้งแลว้ 

 

 

 

เป็นรายการที่มีความเหมาะสม ซึ่งฝ่ายจดัการไดมี้

การศกึษาและด าเนินการเพื่อประโยชนข์อง ADS 

เจ้าหนีก้ารค้า 0.23 0.07 

4. การหกัภาษีเงนิได้หกั ณ ทีจ่่าย     

การหกัภาษีเงนิได้หกั ณ ทีจ่่าย 

PDITL มีการหักภาษีจาก CLS เกินบางส่วน จึงมีการ

หกัเพ่ือจา่ยคืนแก่ CLS 

0.31 - รายการดงักลา่วเป็นรายการซึง่เกิดขึน้ตามปกติ

ของธุรกิจ 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป  

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

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. การขายสินค้า     

รายได้จากการขาย  
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายสายไฟฟ้า

ใหก้ับบริษัทดงักล่าว เพื่อใชใ้นการติดตัง้แผงโซล่ารบ์น

1.92 4.61 รายการดังกล่าวเป็นการขายสินคา้ซึ่งเป็นธุรกิจ

ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาดว้ยวิธีตน้ทนุ

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

หลังคา  (Solar rooftop)  ซึ่ ง  PDITL ซื ้อจากบริ ษัท

ดงักลา่ว 

บวกด้วยอัตราก าไรที่ เหมาะสมและเงื่อนไข

ทางการคา้ทั่วไป 

 ลูกหนีก้ารค้า 1.42 6.35 

2. เงนิลงทุนในทรัพยสิ์น     

เงนิลงทุนในทรัพยสิ์น 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการซือ้แผงโซล่าร ์

จากบริษัทดงักล่าว ส  าหรบัท า Solar rooftop ที่โรงงาน

ของ PDITL และมีการก่อสรา้งอาคารโรงงานเพิ่มเติม 

ณ โรงงานระยอง โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการขยายก าลงั

การผลิตสายไฟฟา้ที่โรงงานระยองเพิ่มมากขึน้ 

37.00 53.99 รายการดงักล่าวเป็นการลงทนุในทรพัยส์ินเพื่อใช้

ในการด าเนินธุรกิจของ PDITL ทั้งนี ้ โครงการ

ลงทุนในทรพัยส์ินดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการ

ลดต้นทุนการด าเนินการของ PDITL ซึ่งท  าให้

ตน้ทนุของ PDITL ในการผลิตและการด าเนินงาน

ลดลง  โดยราคาซื ้อแผงโซล่า ร ์เ ป็นราคาที่

เทียบเคียงไดก้บัผูจ้  าหน่ายรายอื่น 

 

คา่ Front end fee เป็นคา่ธรรมเนียมการกูย้ืมเงินที่ 

PDITL กูย้ืมจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในแผง

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

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวบางสว่น จ านวน 1.00 ลา้น

บาท โดย PDITL จะเร่งด  าเนินการเรียกช าระ

คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว  

PDITL มีการว่าจ้าง  ICS เพื่ อก่อสร้างอาคาร

โรงงานเพิ่มเติม โดยเป็นการขยายก าลังการผลิต

สายไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของ

เป็นรายการที่มีความเหมาะสม ซึ่งฝ่ายจดัการไดมี้

การศกึษาและด าเนินการเพื่อประโยชนข์อง PDITL 

 

ทัง้นี ้ฝ่ายจัดการควรเรียกช าระค่าธรรมเนียมการ

กูย้ืมที่คงคา้งโดยเรว็ 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 0.41 1.56 

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
รายการที่บริษัทดังกล่าวคา้งช าระค่าธรรมเนียมการ

กูย้ืมเงิน (Front end fee)  

1.00 1.00 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

ยอดขาย ทัง้นี ้ฝ่ายจัดซือ้ไดมี้การเปรียบเทียบค่า

ก่อสรา้งโดยการใหบ้รษัิทก่อสรา้ง 5 รายเสนอราคา 

ซึง่ ICS มีการเสนอราคาถกูที่สดุ และเป็นประโยชน์

ตอ่ PDITL 

3. การใหเ้ช่าพืน้ทีส่ านักงาน     

รายได้อ่ืน 
รายการดงักล่าวเกิดจาก PDITL ใหบ้ริษัทดังกล่าวเช่า

พืน้ที่เพ่ือเป็นอาคารโรงงาน และอาคารส  านกังาน ณ อ.

นิคมพฒันา จ.ระยอง ซึง่เป็นบรเิวณโรงงานของ PDTIL 

รวมพืน้ที่เช่าทัง้หมด 16,029 ตร.ม. โดยแบ่งเป็นที่ดิน

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

ตร.ม. 

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

ก าหนดค่าเช่า 220,000 บาทต่อเดือน อา้งอิงจาก

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งอาคาร โดยพืน้ที่ดังกล่าวเป็น

พืน้ที่ส่วนที่ PDITL ไม่ไดใ้ชป้ระกอบธุรกิจหรือเก็บ

สินคา้คงเหลือ 

 

เป็นรายการที่เหมาะสม ซึ่งฝ่ายจัดการไดจ้ัดสรร

พืน้ที่ส่วนที่เหลือใชแ้ละสามารถสรา้งประโยชตต์อ่ 

PDITL ได ้ทัง้นี ้ฝ่ายจัดการควรพิจารณาอตัราค่า

เชา่ใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด  

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
รายการที่บริษัทดังกล่าวคา้งช าระค่าเช่าพืน้ที่และค่า

สาธารณปูโภคซึง่เกิดจากการเชา่พืน้ที่ส  านกังาน 

1.73 3.96 

4. เงนิให้กู้ยืมระยะยาว - PDITL     

เงนิใหกู้้ยืมระยะยาว 

PDITL มีการให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทดังกล่าว 

โดยการออกตั๋วสญัญาใชเ้งิน 1 ฉบบั วงเงิน 25.00 ลา้น 

ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

- - รายการดังกล่าวเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ

เงินทนุหมนุเวียน โดยมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้

เป็นการใหก้ารสนับสนุนบริษัทในเครือ ซึ่งมีการ

ก าหนดอัตราดอกเบี ้ยที่สะท้อนถึงต้นทุนทาง

การเงินของ PDITL แมว้า่ PDITL จะไดร้บัช  าระคืน



 รายงานประจ าปี 2563 
   

88 / 165 

 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

ดอกเบีย้รับ 0.26 - เท่ากับ MLR – 1.00% ต่อปี อา้งอิงจากตน้ทนุการ

กู้ยื มของ  PDITL ณ วันที่ ให้กู้ยื ม  บวกอัต รา

ดอกเบีย้สว่นเพ่ิมประมาณรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี 

 

ทัง้นี ้PDITL ไดร้บัช  าระคืนเงินใหกู้ย้ืมและดอกเบีย้

คา้งรบัทัง้หมดแลว้ในชว่งเดือน มี.ค. 62  

เงินใหกู้ด้งักลา่วแลว้ แต่การใหค้วามชว่ยเหลือทาง

การเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ เ ก่ียวข้องกัน 

TAH2 และบริษัทย่อยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์

การท ารายการเก่ียวโยงของตลาดหลักทรพัย ์ซึ่ง

ฝ่ายจัดการต้องค านึงถึงการปฏิบัติตามเกณฑ์

ดงักลา่วก่อนการเขา้ท  ารายการในอนาคต 

ดอกเบีย้ค้างรับ - - 

5. เงนิให้กู้ยืมระยะยาว - TCI     

เงนิใหกู้้ยืมระยะยาว 

TCI มีการใหเ้งินกูย้ืมระยะยาวแก่บริษัทดังกล่าว โดย

การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับ วงเงิน 22.30 ลา้น 

ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

- 22.30 รายการดังกล่าวเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและ

เงินทนุหมนุเวียน โดยมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้

เท่ากับ 5.00-6.10% ต่อปี อา้งอิงจากตน้ทุนการ

กูย้ืมของ TCI ณ วนัที่ใหกู้ย้ืม  

 

 

เป็นการใหก้ารสนับสนุนบริษัทในเครือ ซึ่งมีการ

ก าหนดอัตราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกับตน้ทุนทางการ

เงินของ TCI ที่กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน โดยการให้

ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่บคุคลหรอืนิติบคุคล

ที่เก่ียวขอ้งกัน TCI และบริษัทย่อยจะตอ้งเป็นไป

ตามเกณฑ์การท ารายการเก่ียวโยงของตลาด

หลักทรพัย ์ซึ่งฝ่ายจัดการตอ้งค านึงถึงการปฏิบตัิ

ตามเกณฑ์ดังกล่าวก่อนการเข้าท ารายการใน

อนาคต 

ดอกเบีย้รับ - 0.16 

ดอกเบีย้ค้างรับ - 0.26 

12.2.8 บริษัท ที.ซี.เค อินเตอรพ์ลาส จ ากัด (“TCKI”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. การขายสินค้า - PDITL     
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

รายได้จากการขาย  
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายสายไฟ , 

Black PVC Tape ใหแ้ก่บรษัิทดงักลา่ว 

0.06 0.07 รายการดงักลา่วเป็นการขายสินคา้ซึง่เป็นธุรกิจ

ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาดว้ยวิธีตน้ทนุ

บวกดว้ยอตัราก าไรที่เหมาะสมและเง่ือนไข

ทางการคา้ทั่วไป 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูคา่รายการ

ไมมี่นยัส  าคญั 

รายได้อ่ืน 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายสายไฟ , 

Black PVC Tape ใหแ้ก่บรษัิทดงักลา่ว 

- 0.02 

ลูกหนีก้ารค้า 0.02 - 

1. การขายสินค้า - TCI     

รายได้จากการขาย  
รายการดงักล่าวเกิดจาก TCI มีการขายสายไฟ, Black 

PVC Tape ใหแ้ก่บรษัิทดงักลา่ว 

- 0.05 รายการดงักลา่วเป็นการขายสินคา้ซึง่เป็นธุรกิจ

ปกติของ TCI โดยมีการคิดราคาดว้ยวธีิตน้ทนุบวก

ดว้ยอตัราก าไรที่เหมาะสมและเง่ือนไขทางการคา้

ทั่วไป 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูคา่รายการ

ไมมี่นยัส  าคญั 

2. ค่าซือ้     

ค่าซือ้สินค้า 

PDITL มีการสั่งซือ้บรรจภุณัฑพ์ลาสติก 
- 0.05 รายการดงักลา่ว PDITL ไดมี้การเปรยีบเทียบราคา 

และเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูคา่รายการ

ไมมี่นยัส  าคญั 

12.2.9 บริษัท ซุปเปอรแ์พค พลาสติก จ ากัด (“SPP”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. การขายสินค้า     

รายได้จากการขาย  0.02 0.02 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายสายไฟ , 

Black PVC Tape ใหแ้ก่บรษัิทดงักลา่ว 

รายการดงักลา่วเป็นการขายสินคา้ซึง่เป็นธุรกิจ

ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาดว้ยวิธีตน้ทนุ

บวกดว้ยอตัราก าไรที่เหมาะสมและเง่ือนไข

ทางการคา้ทั่วไป 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูคา่รายการ

ไมมี่นยัส  าคญั 

รายได้อ่ืน 
รายการดังกล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายสายไฟ , 

Black PVC Tape ใหแ้ก่บรษัิทดงักลา่ว 

- 0.01 

ลูกหนีก้ารค้า 0.01 0.03 

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

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. การขายสินค้า - PDITL     

รายได้จากการขาย  
รายการดงักล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายตลบัสายไฟ 

ใหแ้ก่บรษัิทดงักลา่ว 

- 0.13 รายการดงักลา่วเป็นการขายสินคา้ซึง่เป็นธุรกิจ

ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาดว้ยวิธีตน้ทนุ

บวกดว้ยอตัราก าไรที่เหมาะสมและเง่ือนไข

ทางการคา้ทั่วไป 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูคา่รายการ

ไม่มีนัยส  าคัญ ส  าหรบัลูกหนีค้งคา้ง ฝ่ายจัดการ

ควรด าเนินการเรียกช าระคืนตามเครดิตเทอมที่

ใหแ้ก่ PRO  รายได้อ่ืน 
รายการดงักล่าวเกิดจาก PDITL มีการขายตลบัสายไฟ 

ใหแ้ก่บรษัิทดงักลา่ว 

- 0.02 

ลูกหนีก้ารค้า  0.09 0.02 

การขายสินค้า - TCI     
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

รายได้จากการขาย  
รายการดังกล่าวเกิดจาก TCI มีการขายตลับสายไฟ 

ใหแ้ก่บรษัิทดงักลา่ว 

- 0.02 รายการดงักลา่วเป็นการขายสินคา้ซึง่เป็นธุรกิจ

ปกติของ TCI โดยมีการคิดราคาดว้ยวธีิตน้ทนุบวก

ดว้ยอตัราก าไรที่เหมาะสมและเง่ือนไขทางการคา้

ทั่วไป 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูคา่รายการ

ไมมี่นยัส  าคญั ส  าหรบัลกูหนีค้งคา้ง ฝ่ายจดัการ

ควรด าเนินการเรยีกช าระคนืตามเครดติเทอมที่

ใหแ้ก่ PRO  

2. ค่าบริการ     

รายได้ค่าบริหารจัดการ 

เป็นรายการที่ทาง PDITL ใหบ้ริการดา้นการบริหาร ซึ่ง

สญัญาจดัท ามีระยะเวลา 1 ปี  

1.50 - สญัญาดงักลา่วจะมีการทบทวนทกุปี เป็นไปตามความเหมาะสมดา้นการใหบ้รหิารการ

จดัการธุรกิจ  

ลูกหนีอ่ื้น 1.62 - 

3. ค่าซือ้     

ค่าซือ้สินค้า 

PDITL มีการสั่งซือ้พาเลท เพื่อใชใ้นการวางสินคา้ 
0.13 0.19 รายการดงักลา่ว PDITL ไดมี้การเปรยีบเทียบราคา 

และเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูคา่รายการ

ไมมี่นยัส  าคญั 

เจ้าหนีก้ารค้า - 0.11 

4. เงนิกู้ยืมระยะสัน้     

เงนิกู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน 

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 

(“STARK”) มีเงินกูย้ืมจาก PRO โดยการออกตั๋ว

สญัญาใชเ้งิน 1 ฉบบั รวมวงเงินกูเ้ทา่กบั 3 ลา้นบาท 

ก าหนดช าระคืนเม่ือ ทวงถาม 

- 3.00 รายการดงักลา่วเป็นการรบัความชว่ยเหลือทาง

การเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุในการขยายธุรกิจและ

เงินทนุหมนุเวียน โดยมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้

เทา่กบั รอ้ยละ 4.72 ตอ่ปี อา้งอิงจากตน้ทนุการ

กูย้ืมของผูใ้หกู้ ้ณ วนัที่ใหกู้ย้ืม  

เป็นการรบัการสนบัสนนุจากบรษัิทในเครอื ซึง่

เป็นประโยชนต์อ่ STARK โดยมีอตัราดอกเบีย้สงู

กวา่ที่ STARK กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้การ

กูย้ืมเงินดงักลา่ว STARK ไมไ่ดมี้การให้

หลกัประกนัตอ่ผูใ้หกู้ ้
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - 0.06 

ดอกเบีย้จ่าย - 0.06 
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12.2.11 บริษัท ทโีอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“TOA”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. การเช่าพืน้ทีแ่ละรับบริการด้านระบบเครือข่าย     

ค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ทีแ่ละค่าบริการ  
รายการดงักล่าวเกิดจาก PDITL มีการเช่าพืน้ที่จดัเก็บ

ระบบ Server รวมถึงรบับริการดา้นระบบ / เครือข่าย 

Data center และการรบัค  าปรกึษาดา้นเทคนิคตา่งๆ ที่

เก่ียวกบัระบบ จากบรษัิทดงักลา่ว 

0.48 0.48 รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 

โดยเป็นรายการสนับสนนุธุรกิจของ PDITL ซึ่งการ

เช่าพืน้ที่และการรบับริการดงักล่าว มีการคิดราคา

เท่ากับ 40,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงไดก้ับ

อตัราคา่บรกิารตามราคาตลาดทั่วไป 

รายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น

รายการที่มีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เทียบเทา่

กบับคุคลภายนอก  

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน  0.06 0.06 

2. การซือ้สีทาภายนอกอาคาร     

ค่าซือ้ 

PDITL มีการซือ้สีทาภายนอกอาคารจาก TOA 
0.57 2.67 รายการดงักลา่วเป็นการขายสินคา้ซึง่เป็นธุรกิจ

ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาดว้ยวิธีตน้ทนุ

บวกดว้ยอตัราก าไรที่เหมาะสมและเง่ือนไข

ทางการคา้ทั่วไป 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูคา่รายการ

ไมมี่นยัส  าคญั 

12.2.12 เอ็ม เอ็ม เอเชีย ลิมิเต็ด (“MMA”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. ค่าใช้จ่ายบริการด้านทรัพยากรบุคคล – ADS     

ค่าบริการ 

MMA เป็นตัวแทนในการติดต่อพนักงานต่างชาติที่เขา้

มาปฏิบตัิงานกบัทาง ADS 

24.66 24.66 เป็นรายการตามธุรกิจปกต ิ
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

เจ้าหนีก้ารค้า 61.94 43.14 รายการดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดย MMA 

จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายจาก ADS ตามค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึน้จรงิ 

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

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. การใหบ้ริการ     

รายได้จากการใหบ้ริการ 

รายการดงักลา่วเป็นการใหเ้ชา่พืน้ที่ของ ADS 

 

 

 

 

1.46 

 

 

 

 

 

1.46 

 

 

 

 

 

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

ก าหนดคา่เชา่ 120,000 บาทตอ่เดือน  

 

เป็นรายการที่เหมาะสม ซึ่งฝ่ายจัดการไดจ้ัดสรร

พืน้ที่ส่วนที่เหลือใชแ้ละสามารถสรา้งประโยชตต์อ่ 

ADS ได ้ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการควรพิจารณาอตัราคา่เชา่

ใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด  

ลูกหนีก้ารค้า 
 

0.25 0.75 

2. การบริการ     

ค่าใช้จ่ายการรับบริการ 

รายการดังกล่าวเกิดจากการจ้างงานพิเศษส าหรับ

ลกูคา้ 

- 0.08 รายการดงักลา่วเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดย APDE 

ให้บริการจ้างงานพิเศษตามใบเสนอราคา ซึ่ง

รายการดังกล่าวไดมี้การเปรียบเทียบราคาอย่าง

เป็นรายการตามธุรกิจปกต ิ
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

เหมาะสม ทัง้นีง้านดังกล่าวไดจ้บไป ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

12.2.14 บริษัท ไร้ท ์ทันเน็ลลิ่ง จ ากัด (“RIGHT”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. การขายสายไฟ     

รายได้จากการขายสายไฟ 
รายการดงักลา่วเกิดจาก PDITL ขายสินคา้ประเภทสาย

เคเบิล้ไฟฟา้ (Cable wire) และสายไฟฟา้ส  าหรบัอาคาร 

(Building wire) ใหก้บับรษัิทดงักลา่ว 

1.19 1.04 รายการดังกล่าวเป็นการขายสินคา้ซึ่งเป็นธุรกิจ

ปกติของ PDITL โดยมีการคิดราคาดว้ยวิธีตน้ทนุ

บวกด้วยอัตราก าไรที่ เหมาะสมและเงื่อนไข

ทางการคา้ทั่วไป 

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยมลูคา่รายการ

ไมมี่นยัส  าคญั 

12.2.15 บริษัท บี เวฟ จ ากัด (“BWAVE”) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. เงนิกู้ยืมระยะยาว     

เงนิกู้ยืม 
เป็นการกูย้ืมเงินเพ่ือใชส้  าหรบัคา่ก่อสรา้งใหก้บั ADS 

5.69 5.69 เป็นการกูย้ืมแบบไมมี่ดอกเบีย้ ซึง่ฝ่ายบรหิารก าลงั

อยูใ่นชว่งพิจารณาคืนเงินดงักลา่ว 

เป็นรายการที่เหมาะสม ซึ่งฝ่ายจัดการไดจ้ัดสรร

พืน้ที่ส่วนที่เหลือใชแ้ละสามารถสรา้งประโยชตต์อ่ 

ADS  
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12.2.16  นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ (“นายวนรัชต”์) 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

1. เงนิกู้ยืมระยะสัน้ - PDITL     

เงนิกู้ยืมระยะสัน้ 
PDITL มีเงินกูย้ืมระยะสัน้จากนายวนรชัต ์โดยการออก

ตั๋วสัญญาใชเ้งิน 3 ฉบับ วงเงินรวม 145.00 ลา้นบาท 

โดยแบง่ออกเป็น 

- ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 1 ฉบบั จ  านวน 25.00 ลา้นบาท 

ก าหนดช าระคืนเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ ์2562 

- ตั๋วสัญญาใชเ้งิน 2 ฉบับ วงเงินรวม 120.00 ลา้น

บาท  ก าหนดช า ระคืน ใน เดื อน เมษายน  – 

พฤษภาคม 2562 

- - รายการดงักล่าวเกิดจากเงินกูย้ืมระยะสัน้ ซึ่งเป็น

การรับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน ก าหนดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับ 

รอ้ยละ 4.00 ซึ่งอา้งอิงจากตน้ทนุทางการเงินของ

ผู้ให้กู้  ทั้ง นี ้ PDITL ได้ช  า ระคืน เงินกู้ยื มและ

ดอกเบีย้คา้งจ่าย ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 1 ฉบบั จ  านวน 

25.00 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 และไดช้  าระ

คืนตั๋วสัญญาใชเ้งินอีก 2 ฉบับ เรียบรอ้ยแลว้ใน

เดือนเมษายน 2562  

เป็นการรบัการสนับสนนุจากบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง

เป็นประโยชน์ต่อ PDITL โดยมีอัตราดอกเบีย้ต  ่า

กว่าที่ PDITL กู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย การ

กูย้ืมเงินดงักลา่ว PDITL ไมไ่ดมี้การใหห้ลกัประกัน

ตอ่ผูใ้หกู้ ้

ดอกเบีย้จ่าย 1.65 - 

1. เงนิกู้ยืมระยะสัน้ - ADS     

เงนิกู้ยืมระยะสัน้ 
ADS มีเงินกูย้ืมระยะสัน้จากนายวนรชัต ์โดยการออก

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 1 ฉบบั วงเงินรวม 10.00 ลา้นบาท  

- 10.00 รายการดงักล่าวเกิดจากเงินกูย้ืมระยะสัน้ ซึ่งเป็น

การรับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน ก าหนดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับ 

รอ้ยละ 5.60 ซึ่งอา้งอิงจากตน้ทนุทางการเงินของ

ผูใ้หกู้ ้ 

 

เป็นการรบัการสนับสนนุจากบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง

เป็นประโยชนต์่อ ADS โดยมีอตัราดอกเบีย้ต  ่ากว่า

ที่ ADS กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน โดย การกูย้ืมเงิน

ดงักลา่ว ADS ไมไ่ดมี้การใหห้ลกัประกนัตอ่ผูใ้หกู้ ้ดอกเบีย้จ่าย - 0.06 

1. เงนิกู้ยืมระยะสัน้ - TCI     

เงนิกู้ยืมระยะสัน้ - 24.00 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

งวดปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 

งวดปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2563 

TCI มีเงินกูย้ืมระยะสัน้จากนายวนรชัต ์โดยการออกตั๋ว

สญัญาใชเ้งิน 1 ฉบบั วงเงินรวม 24.00 ลา้นบาท  

รายการดงักล่าวเกิดจากเงินกูย้ืมระยะสัน้ ซึ่งเป็น

การรับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน ก าหนดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับ 

รอ้ยละ 5.60 ซึ่งอา้งอิงจากตน้ทนุทางการเงินของ

ผูใ้หกู้ ้ 

เป็นการรบัการสนับสนนุจากบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง

เป็นประโยชนต์อ่ TCI โดยมีอตัราดอกเบีย้ต  ่ากวา่ที่ 

TCI กู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย การกู้ยืมเงิน

ดงักลา่ว ADS ไมไ่ดมี้การใหห้ลกัประกนัตอ่ผูใ้หกู้ ้

ดอกเบีย้จ่ายค้างจ่าย - 1.31 

12.3 การค า้ประกัน 
STARK และบรษัิทยอ่ย มีรายการค า้ประกนัระหวา่ง STARK และบรษัิทยอ่ย กบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้กบั STARK ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้

รายละเอียดวงเงนิสินเช่ือ ผู้ได้รับวงเงนิกู้ ผู้ค า้ประกัน 
ยอดคงค้าง ณ  

31 ธันวาคม 2562 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง ณ  
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ความเหน็ของกรรมการ STARK  
ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมประชุม 

เงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน วงเงิน
รวม 300 ลา้นบาท 

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

207.37 138.20 เป็นการสนับสนนุเงินทุนหมนุเวียน
เพ่ือการด าเนินกิจการของ ADS 

ADS ได้รับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากผูถื้อหุน้ใหญ่โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมในการค า้ประกัน ซึ่ง
เป็นประโยชนต์อ่ ADS 
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12.4  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง STARK และบรษัิทยอ่ย กบับรษัิทหรอืบคุคลที่มีอาจมีความขดัแยง้ที่ส  าคญั คือ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และวตัถุดิบ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ที่ รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหกู้ย้ืม ตน้ทุนขายจากการซือ้

วัตถุดิบส าคัญ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและสินคา้ และค่าใช้จ่ายดอกเบี ้ยจากการกู้ยืม เป็นต้น ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการระหวา่งกนัดงักลา่วตามตารางขา้งตน้ และใหค้วามเห็นวา่ รายการระหวา่งกนั

เหลา่นีม้ีราคาและเง่ือนไขการท ารายการที่ยตุิธรรม สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของ STARK และบริษัท

ยอ่ย  

12.5   มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทนุในกรณีที่มีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในอนาคต STARK จึงจดั

ใหม้ีการก าหนดประเภทรายการ ราคา และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบ

และเปิดเผยรายการดงักล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็น

ปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึน้มาก่อน และเป็นรายการที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจหลกัของ  STARK และ/หรือ เป็น

รายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมกาตรวจสอบจะพิจารณาความจ าเป็น ความสมเหตสุมผล

ของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ STARK 

ในกรณีที่มีรายการระหว่างที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจหลกัของ 

STARK และอาจเป็นรายการที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์STARK จะด าเนินการใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ไดม้ีการพิจารณาในเบือ้งตน้ก่อนที่จะมีการอนุมตัิเพื่อเขา้ท ารายการ STARK จะจัดใหม้ีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุเพื่อดแูลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุิธรรม และมีนโยบายการ

ก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีไมม่ีสทิธิออกเสยีงในรายการดงักลา่ว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่

มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัใดๆ STARK จะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระ หรือผูส้อบบญัชีของ STARK 

เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปรายงานต่อคณะกรรมการของ  STARK หรือผูถื้อหุน้ตาม

ความเหมาะสม  

12.6   แนวโน้มหรือนโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

STARK คาดว่าในอนาคต STARK อาจจะยงัคงมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษัทและ/หรือบคุคลที่อาจมีความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านีเ้ป็นรายการที่เกิดตามความจ าเป็นและเป็นประโยชนต์่อ  

STARK ซึง่แนวโนม้ของการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. รายการธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายสายไฟฟ้า และวตัถดุิบส าคญั  ตน้ทนุการซือ้สว่นประกอบและ
วตัถุดิบส าคญัในการผลิตและจัดเก็บสายไฟฟ้า รายการเหล่านีเ้ป็นไปตามธุรกิจปกติของ  STARK และบริษัทย่อย และ 
มีราคาและเง่ือนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการคา้ตลาด โดยคาดวา่รายการเหลา่นีจ้ะยงัคงเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
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2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและสินคา้ รายการเหล่านี ้
เป็นไปตามลกัษณะสนบัสนนุธุรกิจปกติของ STARK และมีราคาและเง่ือนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการคา้
ตลาด STARK คาดวา่รายการเหลา่นีจ้ะยงัคงเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

3. รายการเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ม่เกิน 3 ปี ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพืน้ที่ การใหเ้ช่าอาคาร เป็นตน้ โดยคาด
วา่รายการประเภทนีอ้าจเกิดขึน้ในอนาคตตามความจ าเป็น 

4. รายการเก่ียวกับทรพัยส์ินหรือบริการ ไดแ้ก่ การซือ้หรือขายสินทรพัย ์โดยคาดว่ารายการประเภทนีอ้าจ
เกิดขึน้ในอนาคตตามความจ าเป็น 

5. รายการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน  

 รายการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงิน: STARK และบรษัิทยอ่ยจะไมใ่หค้วามช่วยเหลอืทางการเงินกบั
ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืกรรมการ หรอื บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง แตใ่นกรณีบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม (ถา้มี) STARK 
จะใหค้วามช่วยเหลือตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยจะพิจารณาอตัราดอกเบีย้ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
และคิดอตัราดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมตามความเสีย่งของผูกู้ ้ในอตัราที่เหมาะสม 

 รายการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน:  STARK และบริษัทย่อยอาจมีการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงินจากผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืกรรมการ หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน หรอืเงินทนุ
ในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของวงเงินกูย้ืม
และอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสม 
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ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13   ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ  

13.1  สรุปรายการการสอบบัญชขีองบริษัท 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 3 ปียอ้นหลงั อา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงิน 
รายละเอียด ดงันี ้ 

1. งบการเงินของบริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จ ากัด (“TAH2”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอด์จ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด , บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด, บริษัท อดิสร สงขลา จ ากัด, บริษัท เอดีเอส  
โลจีสติคส ์จ ากดั, บรษัิท อดิสรสงขลา อินเตอรเ์นชนัแนล จ ากดั, บรษัิท อดิสรสงขลา มารนี จ ากดั, และบรษัิท อดิสรสงขลา 
โพรเฟสซนันอล จ ากดั ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   

2. งบการเงินของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK”) และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท 
เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั, บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั, บริษัท อดิสร สงขลา จ ากดั, บริษัท 
เอดีเอส โลจีสติคส ์จ ากัด, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอรเ์นชันแนล จ ากัด, บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากัด, และบริษัท 
อดิสรสงขลา โพรเฟสซนันอล จ ากดั ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

3. งบการเงินของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK”) และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท 
เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั, บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั, บริษัท อดิสร สงขลา จ ากดั, บริษัท 
เอดีเอส โลจีสติคส ์จ ากดั, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอรแ์นชนัแนล จ ากดั, บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั, บริษัท อดิสร
สงขลา โพรเฟสซันนอล 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 จ ากัด และ 
บรษัิท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“TCI”) ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

งบการเงนิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

งบการเ งินรวม งบการเ งินเฉพาะกิจการของ  TAH2  
และงบการเงินของบริษัทย่อย ส าหรบัปีบัญชีสิน้สุดวันที่  
31 ธนัวาคม 2561 

นายนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7731 

บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการของ STARK 
และงบการเงินของบริษัทย่อย ส าหรบัปีบัญชีสิน้สุดวันที่  
31 ธนัวาคม 2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการของ STARK 
และงบการเงินของบริษัทย่อย ส าหรบัปีบัญชีสิน้สุดวันที่  
31 ธนัวาคม 2563 
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สรุปรายงานการสอบบัญชีส าหรับงบการเงนิงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จ ากัด (“TAH2”) และ 
บริษัทย่อยของ TAH2 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั 
โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการท่ีมีสว่นไดเ้สยีสาธารณะ 

 

สรุปรายงานการสอบบัญชีส าหรับงบการเงนิเสมือนส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ขา้พเจา้เห็นว่าขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดร้วบรวมตามหลกัเกณฑ์
ตามที่ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนขอ้ 2 เรื่อง เกณฑใ์นการจดัท างบเสมือนและขอ้ 3 
เรือ่งสมมติฐานท่ีส าคญัในการจดัท าขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือน ในสาระส าคญั 

 

สรุปรายงานการสอบบัญชีส าหรับงบการเงนิงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างตน้นีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกันโดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

สรุปรายงานการสอบบัญชีส าหรับงบการเงนิงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างตน้นีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกันโดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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13.2 งบการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงินของบรษัิทอา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงิน ดงันี ้ 

1. ข้อมูลฐานะทางการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อ้างอิงขอ้มูลจากงบการเงินรวมฉบับ
ตรวจสอบของบริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จ ากัด (“TAH2”) และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั, บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั, บริษัท อดิสร สงขลา จ ากดั, บริษัท เอดีเอส โลจีสติคส ์จ ากดั, บริษัท 
อดิสรสงขลา อินเตอรแ์นชนัแนล จ ากดั, บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั, และบริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสซนันอล จ ากดั 
ที่จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการท่ีมีสว่นไดเ้สยีสาธารณะ 

2. ขอ้มลูฐานะทางการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงวดบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ขอ้มูลจากงบการเงินการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) จากการที่บริษัท สยามอินเตอรม์ลัติมีเดีย จ ากดั 
(มหาชน) ออกหุน้เพื่อแลกกบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินของ TAH2 เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจฐานะทางการเงินของบริษัท ภายหลงั
การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้

3. ข้อมูลฐานะทางการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อ้างอิงขอ้มูลจากงบการเงินรวมฉบับ
ตรวจสอบของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK”) และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด , บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด, บริษัท อดิสร สงขลา จ ากัด, บริษัท เอดีเอส  
โลจีสติคส ์จ ากัด, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอรแ์นชันแนล จ ากัด , บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากัด, และบริษัท อดิสร
สงขลา โพรเฟสซนันอล จ ากดั ที่จดัท าตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

4. ข้อมูลฐานะทางการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงขอ้มูลจากงบการเงินรวมฉบับ
ตรวจสอบของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK”) และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด, บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด, บริษัท อดิสร สงขลา จ ากัด, บริษัท เอดีเอส  
โลจีสติคส ์จ ากดั, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอรแ์นชนัแนล จ ากดั, บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั, บริษัท อดิสรสงขลา 
โพรเฟสซนันอล จ ากดั, 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 จ ากดั และ บริษัท ไทย 
เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“TCI”) ที่จดัท าตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 25611 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25621 
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25632 

(ตรวจสอบแลว้) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       
สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  655.11   4.75   1,431.14   11.31  1,156.03  4.23  
สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่  -     -     -     -    58.46 0.21 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น  4,917.54   35.68   3,464.59   27.38  6,041.75 22.12  
ตน้ทนุการใหบ้รกิารรอรบัรู ้  10.61   0.08   7.23   0.06  7.41  0.03  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -     -     30.00   0.24  208.92  0.76 
ลกูหนีส้ญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้เพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น  1.56   0.01   -     -     -     -    
สนิคา้คงเหลอื  3,358.72   24.37   3,671.42   29.01    8,618.00  31.55  
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั  17.10   0.12   1.92   0.02  0.39  0.00  
เงินฝากสถาบนัการเงินหมนุเวียนท่ีติดภาระค า้ประกนั  -     -     -     -    143.02 0.52 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น  68.40   0.50   100.77   0.80  96.94  0.35  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  9,029.04   65.52   8,707.07   68.81  16,330.92  59.78  
       
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน       
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั  39.06   0.28   39.07   0.31  2.09  0.01  
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม  65.20   0.47   64.70   0.51  63.67  0.23  
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,133.42   8.22   63.37   0.50  43.37  0.16  
เงินจา่ยลว่งหนา้ส าหรบัการซือ้สนิทรพัยถ์าวร  23.95   0.17   83.27   0.66  17.38  0.06  
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 25611 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25621 
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25632 

(ตรวจสอบแลว้) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ  179.74   1.30   172.43   1.36    237.37 0.87  
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์  2,384.63   17.30   2,603.58   20.57    4,212.54 15.42  
สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้  -     -     -     -    273.27 1.00 
คา่ลขิสทิธ์ิ  -     -     -     -    0.74 0.00 
คา่ความนิยม  893.47   6.48   893.47   7.06  6,049.78 22.15  
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  -     -     -     -    49.43 0.18 
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนอื่น  20.27   0.15   13.66   0.11  8.15  0.03  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น  11.85   0.09   14.08   0.11  27.78  0.10  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  4,751.58   34.48   3,947.62   31.19  10,985.57  40.22  
รวมสินทรัพย ์  13,780.62   100.00   12,654.69   100.00  27,316.49  100.00  
       

หนี้สนิ       
หนี้สนิหมุนเวียน       
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  471.30   3.42   1,706.30   13.48    7,107.24  26.02  
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่น  6,474.82   46.98   4,787.54   37.83  10,247.60  37.51  
สว่นของเงินกูย้มืระยะยาวสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี  2,616.86   18.99   481.27   3.80  986.84  3.61  
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี  17.00   0.12   17.77   0.14    74.39 0.27  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  299.33   2.17   -     -    28.00    0.10    
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั  145.00   1.05   -     -     34.00     0.12    
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 25611 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25621 
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25632 

(ตรวจสอบแลว้) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกูย้ืมระยะสัน้อื่น  675.00   4.90   822.00   6.50    592.16 2.17  
สว่นของเงินกูย้มืระยะยาวอื่นท่ีถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี  30.00   0.22   185.00   1.46  70.00 0.26  
เจา้หนีส้ญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้เพื่อปอ้งกนัความเสีย่ง  2.04   0.01   -     -     -     -    
เจา้หนีส้ญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้เพื่อปอ้งกนัความเสีย่ง  38.54   0.28   53.27   0.42  191.28 0.70  
เจา้หนีส้ญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้เพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น  14.27   0.10   -     -     -     -    
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย  48.94   0.36   65.80   0.52  279.17 1.02  
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  31.30   0.23   18.56   0.15  38.49 0.14  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  10,864.41   78.84   8,137.51   64.30  19,649.17  71.93  
       

หนี้สนิไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  475.33   3.45   1,588.46   12.55  2,999.32 10.98  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5.70   0.04   5.70   0.05   5.70   0.02  
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน  56.91   0.41   39.13   0.31  159.20  0.58  
เงินกูย้ืมระยะยาวอื่น  185.00   1.34   160.00   1.26    305.00 1.12  
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  237.93   1.73   237.12   1.87  228.97  0.84  
ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน  113.70   0.83   151.44   1.20  178.96  0.66  
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  24.00   0.17   21.96   0.17  26.45  0.10  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  1,098.57   7.97   2,203.82   17.42  3,903.60  14.29  
รวมหนีส้ิน  11,962.98   86.81   10,341.33   81.72  23,552.77  86.22  
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 25611 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25621 
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25632 

(ตรวจสอบแลว้) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
       

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุน้       

ทนุจดทะเบียน  403.97   2.93   14,332.76   113.26  15,875.21 58.12  
ทนุท่ีออกและช าระแลว้  323.21   2.35   14,049.56   111.02    11,906.40 43.59  
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั  33.85   0.25   -     -     -     -    
สว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้สามญั  -     -    (1,711.14)  (13.52)   -     -    

สว่นปรบัปรุงทนุจากการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบั (356.06)  (2.58)  (10,542.18)  (83.31)  (10,542.18)  (38.59)  
สว่นเกินทนุอื่น       

สว่นต ่าจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั  -     -    (640.28)  (5.06)  (640.28)  (2.34)  
สว่นเกินจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  147.08   1.07   147.08   1.16   147.08   0.54  

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม       
    จดัสรรแลว้       

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  837.22   6.08   964.68   7.62  2,935.11  10.74  
ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน  -     -     -     -    (97.64) (0.36) 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหญ่  985.30   7.15   2,267.72   17.92  3,708.50  13.58  
สว่นของสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ  832.34   6.04   45.64   0.36  55.22 0.20  
รวมส่วนของผู้ถอืหุน้  1,817.64   13.19   2,313.37   18.28  3,763.72 13.78  
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งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น อา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงิน ดงันี ้

1. ข้อมูลผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อ้างอิงข้อมูลจาก 
งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จ ากัด (“TAH2”) และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด , บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด, บริษัท อดิสร สงขลา จ ากัด, บริษัท เอดีเอส  
โลจีสติคส ์จ ากดั, บรษัิท อดิสรสงขลา อินเตอรแ์นชนัแนล จ ากดั, บรษัิท อดิสรสงขลา มารนี จ ากดั, และบรษัิท อดิสรสงขลา 
โพรเฟสซนันอล จ ากดั ที่จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการท่ีมีสว่นไดเ้สยีสาธารณะ 

2. ขอ้มลูผลการด าเนินงานของบรษัิทส าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงวดบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 ขอ้มูลจากงบการเงินการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) จากการที่บริษัท สยามอินเตอร์
มลัติมีเดีย จ ากดั (มหาชน) ออกหุน้เพื่อแลกกบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินของ TAH2 เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจฐานะทางการเงินของ
บรษัิท ภายหลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้

3. ข้อมูลผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อ้างอิงข้อมูลจาก 
งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK”) และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท 
เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั, บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั, บริษัท อดิสร สงขลา จ ากดั, บริษัท  
เอดีเอส โลจีสติคส ์จ ากดั, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอรแ์นชนัแนล จ ากดั, บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั, และบริษัท อดิ
สรสงขลา โพรเฟสซนันอล จ ากดั ที่จดัท าตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

4. ขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อา้งอิงขอ้มูลจากงบ
การเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“STARK”) และบรษัิทยอ่ย ไดแ้ก่ บรษัิท เฟล้ปส ์
ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั, บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั, บริษัท อดิสร สงขลา จ ากดั, บริษัท เอดีเอส  
โลจีสติคส ์จ ากัด, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอรแ์นชันแนล จ ากัด, บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากัด, บริษัท อดิสรสงขลา  
โพรเฟสซนันอล จ ากดั, 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 จ ากัด และ บริษัท ไทย 
เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“TCI”) ที่จดัท าตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวาคม 25611 
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25621 

(ตรวจสอบแลว้) 
31 ธันวาคม 25632 

(ตรวจสอบแลว้) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       
รายไดจ้ากการขาย  10,420.00   87.30   10,149.58   86.82  15,070.71 85.90  
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  1,382.66  11.58   1,330.57   11.38  1,744.51 9.94  
รายไดค้า่เชา่  51.81   0.43   48.70   0.42  42.82 0.24  
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ - สทุธิ  72.11   0.60   151.97   1.30    645.33 3.68  
รายไดอ้ื่น  9.77   0.08   10.19   0.09  40.61  0.23  
รวมรายได้ 11,936.36  100.00  11,691.01  100.00  17,543.98  100.00  

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทนุขาย  (9,142.20)  (76.59)  (8,905.14)  (76.17)  (12,439.75)  (70.91) 
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร  (1,190.54)  (9.97)  (1,163.12)  (9.95)  (1,401.15)  (7.99) 
ตน้ทนุการใหเ้ชา่  (32.40)  (0.27)  (34.40)  (0.29)  (28.51)  (0.16) 
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย  (224.98)  (1.88)  (258.80)  (2.21)  (427.34)  (2.44) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  (291.42)  (2.44)  (348.64)  (2.98)  (438.25)  (2.50) 
ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ ์  -       -       -       -      (146.66) (0.84) 
คา่ใชจ้า่ยการซือ้สถานะของบรษัิทจดทะเบยีน  -       -       (162.45)  (1.39)  -       -      

                                                        
1 ขอ้มลูผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ส  าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ไดร้วมอดสิรและบรษัิทย่อย (“กลุม่อดสิร”) เสมือนว่าเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท มาโดยตลอด ขอ้มลู
ทางการเงินรวมของกลุม่อดสิรส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัท าโดยผูบ้รหิารของบรษัิท  ซึง่ผ่านการใหค้วามเช่ีอมั่นโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
2บรษัิทฯ มีอ านาจควบคมุ TPC และ DVN ซึง่เป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ตัง้แตว่นัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึง่เป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเลก็ในประเทศไทยตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2563  ดงันัน้ งบก าไรขาดทนุ
ของบรษัิทฯ ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จะแสดงผลการด าเนินของบรษัิทดงักลา่วตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 (รวม 9 เดือน) เทา่นัน้ 



 รายงานประจ าปี 2563 

 

108 /165 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวาคม 25611 
(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 25621 

(ตรวจสอบแลว้) 
31 ธันวาคม 25632 

(ตรวจสอบแลว้) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมค่าใช้จ่าย  (10,881.54)  (91.16)  (10,872.54)  (93.00)  (14,881.66)  (84.82) 
       

รายไดท้างการเงิน 71.14 0.60      68.67       0.59      19.04 0.11 
ตน้ทนุทางการเงิน  (423.53)  (3.55)  (487.41)  (4.17)  (660.07)  (3.76) 
กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 9 

 -       -       -       -      (14.76) (0.08) 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม  5.07   0.04   3.25   0.03   1.48   0.01  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงนิได ้  707.51   5.93   402.97   3.45  2,037.53 11.61  
       

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้  (182.34)  (1.53)  (145.37)  (1.24)  (418.78)  (2.39) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  525.17   4.40   257.60   2.19  1,618.74  9.23  

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก  -       -       (15.78)  (0.13)  -       -      
ก าไรส าหรับปี  525.17   4.40   241.82   2.07    1,618.74   9.23 
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งบกระแสเงนิสด 

ขอ้มลูกระแสเงินสดของบรษัิท อา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงิน ดงันี ้ 

1. ขอ้มลูกระแสเงินสดของบริษัท ส าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 อา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงิน
รวมฉบบัตรวจสอบของบริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จ ากดั (“TAH2”) และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่น
แนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด, บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด, บริษัท อดิสร สงขลา จ ากัด, บริษัท เอดีเอส โลจีสติคส ์จ ากดั, 
บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอรแ์นชนัแนล จ ากดั, บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั, และบริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสซนันอล 
จ ากดั ที่จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการท่ีมีสว่นไดเ้สยีสาธารณะ 

2. ขอ้มลูกระแสเงินสดของบรษัิท ส าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงิน
รวมฉบบัตรวจสอบของบรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“STARK”) และบรษัิทยอ่ย ไดแ้ก่ บรษัิท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด , บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด , บริษัท อดิสร สงขลา จ ากัด , บริษัท เอดีเอส 
โลจีสติคส ์จ ากดั, บรษัิท อดิสรสงขลา อินเตอรแ์นชนัแนล จ ากดั, บรษัิท อดิสรสงขลา มารนี จ ากดั, และบรษัิท อดิสรสงขลา 
โพรเฟสซนันอล จ ากดั ที่จดัท าตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3. ขอ้มลูกระแสเงินสดของบรษัิท ส าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงิน
รวมฉบบัตรวจสอบของบรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“STARK”) และบรษัิทยอ่ย ไดแ้ก่ บรษัิท เฟล้ปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด , บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด , บริษัท อดิสร สงขลา จ ากัด , บริษัท เอดีเอส  
โลจีสติคส ์จ ากัด, บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอรแ์นชันแนล จ ากัด, บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากัด, บริษัท อดิสรสงขลา  
โพรเฟสซนันอล จ ากดั, 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 จ ากัด และ บริษัท ไทย 
เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“TCI”) ที่จดัท าตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
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งบแสดงกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธันวาคม 25611 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25621 

(ตรวจสอบแลว้) 
31 ธันวาคม 25632 

(ตรวจสอบแลว้) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้  707.51   387.19  2,037.53 

ปรับปรุงด้วย:    
คา่เสือ่มราคา  171.46   185.76  349.78 
คา่ลขิสทิธ์ิตดัจ าหนา่ย - - 0.24 
คา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  6.96   7.01  7.41 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์  (1.45)  2.11  (1.54) 
ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยอปุกรณ ์  1.89   4.05  11.38 
คา่ใชจ้า่ยการซือ้สถานะของบรษัิทจดทะเบยีน  -   162.45  - 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม  (5.07)  (3.25)  (1.48) 
กลบัรายการผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ - - (14.76) 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั)  17.40   (12.63) - 
ขาดทนุจากสนิคา้เคลือ่นไหวชา้ (โอนกลบั)  (4.78)  (5.48)  (0.43) 
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศที่ยงัไม่

เกิดขึน้ 
 (7.28)  (35.54)  (253.65) 

ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธท์ี่ยงัไมเ่กิดขึน้ - - 146.66 

                                                        
1 ขอ้มลูผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ส  าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ไดร้วมอดสิรและบรษัิทย่อย (“กลุม่อดสิร”) เสมือนว่าเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท มาโดยตลอด 
 ขอ้มลูทางการเงินรวมของกลุม่อดสิรส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัท าโดยผูบ้รหิารของบรษัิท ซึง่ผ่านการใหค้วามเช่ีอมั่นโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
2บรษัิทฯ มีอ านาจควบคมุ TPC และ DVN ซึง่เป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ตัง้แตว่นัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึง่เป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเลก็ในประเทศไทยตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2563  ดงันัน้ งบก าไรขาดทนุ
ของบรษัิทฯ ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จะแสดงผลการด าเนินของบรษัิทดงักลา่วตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 (รวม 9 เดือน) เทา่นัน้ 
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งบแสดงกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธันวาคม 25611 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25621 

(ตรวจสอบแลว้) 
31 ธันวาคม 25632 

(ตรวจสอบแลว้) 
ก าไรจากสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้เพื่อปอ้งกนัความ

เสีย่งที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 
 (4.24)  (2.04) - 

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังาน (กลบัรายการ)  35.33   56.51    28.12 
ดอกเบีย้รบั  (71.14)  (68.67)  (19.04) 
ดอกเบีย้จ่าย  423.53   489.91  660.07 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์
และหนี้สนิด าเนินงาน 

 1,270.10   1,167.37  2,950.30 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่ - - (58.46) 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น  (994.62)  1,463.40  (1,890.82) 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารรอการรบัรู ้  2.78   3.38   (0.18) 
สนิคา้คงเหลอื  (641.09)  (307.21)  (2,202.94) 
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั  (16.94)  17.10  1.54 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น  (24.57)  (32.21) 15.46 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น  0.60   (2.03)  (6.40) 
หนี้สนิด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น  1,434.21   (1,480.31) 5,100.05 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  20.67   (13.12) 11.94 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  (2.18)  (2.04) 3.73 
เงนิสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน  1,048.96   814.32    3,924.20 
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งบแสดงกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธันวาคม 25611 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25621 

(ตรวจสอบแลว้) 
31 ธันวาคม 25632 

(ตรวจสอบแลว้) 
เงินสดจา่ยภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  (12.41)  (18.77)  (12.62) 
เงินสดรบัจากดอกเบีย้รบั  20.04   12.03  10.29 
เงินสดจา่ยดอกเบีย้  (362.42)  (572.29) (670.58) 
เงินสดจา่ยภาษีเงินได ้  (149.53)  (131.48)  (247.74) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 544.63    103.81 3,003.56 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - (6,526.23) 
เงินสดรบัจากการซือ้บรษัิทยอ่ย - - 246.28 
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -  350.00  -  
เงินฝากธนาคารหมนุเวียนทีใ่หเ้ป็นหลกัประกนัหนงัสอืค า้ประกนั
ลดลง 

- - 62.97 

เงินฝากธนาคารท่ีใหเ้ป็นหลกัประกนัหนงัสอืค า้ประกนัเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

 (0.01)  11.99  73.78 

เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  115.95   -       -      
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  50.00   1,103.05  51.29 
เงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่ม  2.50   3.75    2.50 
เงินสดจา่ยซือ้ส  าหรบัการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั -  (1,550.00) - 
เงินสดจา่ยใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -       (30.00)  (92.09) 
เงินสดจา่ยใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (211.40)  (33.00)  (31.29) 
เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย (399.47) - - 
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งบแสดงกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธันวาคม 25611 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25621 

(ตรวจสอบแลว้) 
31 ธันวาคม 25632 

(ตรวจสอบแลว้) 
เงินสดรบัจากการขายที่ดินอาคารและอปุกรณ ์  1.57   2.20  0.95 
เงินสดจา่ยคา่ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ  (0.01) - - 
เงินสดจา่ยคา่ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์  (352.09)  (390.58)  (195.11) 
เงินสดจา่ยคา่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน  (0.05)  (0.40)  (0.19) 
เงินสดจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร  (23.95)  (87.14)  (124.67) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (816.94)  (620.13)  (6,531.81) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินสดรบัจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั  -   400.01  -  
เงินสดรบัจากการเพิม่ทนุ  -   1,322.93  -  
เงินสดรบั (จ่าย) เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
จากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

 -   1,083.49  2,636.56 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้สถาบนัการเงิน  414.86   -       -      
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั  145.00   -      10.00       
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้อืน่  -   124.60  (229.84) 
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  318.51   68.00    1,969.11 
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวอืน่  185.00   160.00    215.00 
เงินสดรบัจากการเพิม่ทนุจากบรษัิทยอ่ย 2.55 0.00 0.00 
เงินสดจา่ยช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั  -   (145.00)  (480.21) 
เงินสดจา่ยช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (100.00)  (299.33) 28.00 
เงินสดจา่ยช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้อื่น  (109.50)  -       -      
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งบแสดงกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธันวาคม 25611 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 25621 

(ตรวจสอบแลว้) 
31 ธันวาคม 25632 

(ตรวจสอบแลว้) 
เงินสดจา่ยเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (492.22)  (1,375.34)  (628.92) 
เงินสดจา่ยช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน  (16.26)  (17.00)  (61.86) 
เงินสดจา่ยช าระเงินกูย้ืมระยะยาวอื่น  -   (30.00)  (185.00) 
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ  (20.76)  -       -      
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 327.17 1,292.36 3,272.85 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ  54.86   776.04  (255.40) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด  600.24   655.11  1,431.14 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ
คงเหลือสิน้งวด 

- - (19.71) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด  655.11   1,431.14    1,156.03 
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13.3 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั วิเคราะหจ์ากขอ้มลูฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบรษัิท ตามขอ้มลูทาง
การเงินท่ีแสดงขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 หน่วย 
ส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที ่

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2563 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่  0.83   1.07    0.83 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่  0.51   0.60  0.39 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่  0.08   0.08 0.22 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่  2.41   3.33  4.13 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั  149.34   108.19    87.14 
อตัราหมนุเวียนเจา้หนี ้ เทา่  1.60   2.11  1.98 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั  224.88   170.60  181.74   
อตัราหมนุเวียนสนิคา้คงเหลอื เทา่  3.01   2.53  2.25 
ระยะเวลาขายสนิคา้ วนั  119.54   142.10  160.11 
วงจรเงินสด วนั  44.00   79.69  65.51 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร      
อตัราก าไรขัน้ตน้ %  12.56   12.37  17.73 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน %  8.21   7.10  15.79 
อตัราก าไรอื่น %  1.27   1.96  4.18 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร %  93.23   82.58  112.82 
อตัราก าไรสทุธิ %  4.37   2.06  9.23 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ %  29.71   11.71  43.65 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ %  4.10   1.83  8.10 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร %  27.17   15.40  54.53 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่  0.94   0.89   0.62 
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ     
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 6.58 4.47 6.26 
อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้1 เทา่ 2.12 1.40 4.09 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้2 เทา่ 5.27 6.56 6.11 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั1 เทา่ 2.05 1.44 0.20 
อตัราการจ่ายปันผล % - - - 
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1 กรณีค านวณตามสตูรการค านวณของส านกังาน ก.ล.ต. 
2 กรณีค านวณตามสตูรการค านวณตามสญัญาเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน โดยใชข้อ้มลูทางการเงินจากงบการเงินของ บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่น
แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั เน่ืองจากเป็นบรษัิทท่ีตอ้งด ารงอตัราสน่ทางการเงินตามท่ีสญัญาเงินกูยื้มก าหนด 

 

14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานของ STARK และบริษัทในเครือที่ผ่านมา 

 บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK”) เป็นบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทอื่น 
(Holding Company) ที่ถือหุน้หลกัใน (1) บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด ที่ด  าเนินธุรกิจหลกั 
ในธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ไฟฟ้า โดยมีตวัน าไฟฟ้าเป็นโลหะ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ทองแดงและ
อลมูิเนียม (2) บริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด ที่ด  าเนินธุรกิจหลกัเป็นการบริการดา้นทรพัยากรบุคคล ใหบ้ริการซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษา และใหบ้ริการเช่าโกดงั (3) Thinh Phat Cables Joint Stock (“TPC”) ที่ด  าเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจผลิตและจัด
จ าหนา่ยสายไฟฟา้และสายเคเบิล้ไฟฟา้ โดยมีตวัน าไฟฟา้เป็นโลหะ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ทองแดงและอลมูิเนียม (4) Dong Viet 
Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company (“DVN”) ที่ด  า เนินธุร กิจหลักในธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่าย
สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ไฟฟ้า โดยมีตวัน าไฟฟ้าเป็นโลหะ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ทองแดงและอลมูิเนียม (5) บริษัท ไทย เคเบิล้ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ที่ด  าเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ไฟฟา้ โดยมีตวัน าไฟฟา้
เป็นโลหะ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ทองแดงและอลมูิเนียม โดยรายไดห้ลกัของ STARK คือ รายไดจ้ากการขาย คิดเป็นรอ้ยละ 86.82 
และรอ้ยละ 85.90 ของรายไดร้วมในปี 2562 ถึง 2563 ตามล าดบั 

รายได้รวมของ  STARK ในงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ  17,543.98 ล้านบาท เพิ่มขึน้  
5,852.97 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปี 2562 ที่เท่ากบั 11,691.01 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 50.06 โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการที่ STARK มีการรบัรูผ้ลประกอบการ TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ตัง้แต่
วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน 2563 ดงันัน้ 
งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จะแสดงผลการด าเนินของบริษัทดังกล่าวตัง้แต่วนัที่  
1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 (รวม 9 เดือน)  

ก าไรสุทธิของ STARK ส  าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,618.74 ลา้นบาท เพิ่มขึน้   
1,198.69 ลา้นบาท จากงวดเดียวกันของปี 2562 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 285.37 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการที่ STARK มี 
การรบัรูผ้ลประกอบการ TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ตัง้แต่วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
และ TCI ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน 2563 และการมุ่งเนน้กลุม่สินคา้ที่มี 
มารจิ์น้สงู (High margin product) โดยเฉพาะกลุม่สายไฟแรงดนัระดบักลางจนถึงระดบัสงูพิเศษ (Medium – Extra High 
Voltage) ที่มีการเติบโตสงูเพื่อรองรบัโครงการตา่ง ๆ ของภาครฐัและเอกชน 

รายการ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม  11,528.85   100.00   16,858.04   100.00  5,329.19 46.22 
ตน้ทนุขายและตน้ทนุใหบ้รกิาร (10,102.65)  (87.63) (13,869.41)  (82.27) 3,766.76 37.28 
ก าไรขัน้ตน้  1,426.20   12.37  2,988.63  17.73  1,562.43 109.55 
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รายการ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและค่าใชจ้่าย
ภาษีเงินได ้

  980.91  8.51    2,662.32 15.79  1,681.41  171.41 

ก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ STARK  420.05   3.64    1,618.74 9.60   1,198.69 285.37 
ตน้ทนุการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั  (162.45)  (1.41) - -  (162.45)  100.00  
ขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานท่ี
ยกเลกิ 

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

ก าไรสุทธิตามงบการเงนิรวมธุรกิจ
แบบยอ้นกลับ 

 241.82  2.10 1,618.74 9.60 1,376.92 569.40 

 

14.2 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

 ค าอธิบายผลการด าเนินงาน เป็นค าอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัในงบการเงินของ  STARK โดยอา้งอิงขอ้มลู
งบการเงินรวม ส าหรบังวดบญัชีส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการใหค้วามเช่ีอมั่น
โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ปัจจบุนัรายไดข้อง STARK สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 กลุม่หลกั ไดแ้ก่ 

1. รายได้จากการขาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 86.82 ถึงร ้อยละ 85.90 ของรายได้จากการขาย 
รวมในงวดการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 ถึง 2563  

2. รายได้จากการให้บริการ เกิดจากการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และให้บริการตรวจสอบคุณภาพ 
สายไฟแรงสูงแบบเคลื่อนที่ โดยการได้จากการให้บริการคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ  11.38 ถึง 
รอ้ยละ 9.94 ของรายไดจ้ากการขายรวมในงวดการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 ถึง 2563 

3. รายไดจ้ากการเช่า เกิดจากธุรกิจบริษัท อดิสรสงขลา จ ากดั ใหบ้ริการเช่าโกดงั คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.42 
ถึงรอ้ยละ 0.24 ของรายไดจ้ากการขายรวมในงวดการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 ถึง 2563 

4. รายไดอ้ื่น ๆ ประกอบดว้ย ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ และรายไดอ้ื่นท่ีไมใ่ช่รายไดจ้ากการ
ด าเนินธุรกิจหลกัของบรษัิท คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 1.39 ถึงรอ้ยละ 3.91 ของรายไดจ้ากการขายรวม
ในงวดการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 ถึง 2563 

รายการ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย  10,149.58   86.82    15,070.71  85.90    4,921.12 48.49 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  1,330.57   11.38  1,744.51 9.94  413.94  31.11 
รายไดจ้ากการเช่า  48.70   0.42    42.82  0.24   (5.88)  (12.07) 
รายไดอ้ื่น 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 

 รายไดจ้ากการขายของ STARK ในงวดปี 2561 ถึงปี 2563 ของ STARK เท่ากบั 10,420.00 ลา้นบาท 10,149.58 
ลา้นบาท และ 15,070.71 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเป็นรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจในสว่นงานภมูิศาสตรท์ัง้ในประเทศและ
นอกประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

รายการ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดข้ายสายไฟฟา้กลุม่บรษัิท
ภายในประเทศ 

10,420.00 100.00 10,149.58 100.00 9,730.18 64.56 

รายไดข้ายสายไฟฟา้กลุม่บรษัิทนอกประเทศ - - - - 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 

  ต้นทุนขายของ  STARK ประกอบด้วยต้นทุนค่าโลหะ ได้แก่ ทองแดงและอลูมิเนียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก  
ในการผลิตสายไฟฟ้า ตน้ทนุฉนวนและวตัถดุิบอื่น ตน้ทนุที่เก่ียวขอ้งกบัแรงงานผลิต และตน้ทนุอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต 
โดยต้นทุนขายในงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 9,142.20 ล้านบาท 8,905.14 ล้านบาท และ 12,439.75 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยมีสดัสว่นดงันี ้ 

รายการ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทนุขายสายไฟฟา้กลุม่บรษัิท
ภายในประเทศ  

9,142.20 100.00 8,905.14 100.00 7,747.52 62.28 

ตน้ทนุขายสายไฟฟา้กลุม่บรษัิทนอก
ประเทศ 

- - - - 4,692.23 37.72 

รวมต้นทุนขาย 9,142.20  100.00  8,905.14 100.00 12,439.75 100.00 

ในปี 2563 STARK มีต้นทุนขาย เพิ่มขึ ้น 3,534.61 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 39.69 จากงวดปี 2562 
โดยเป็นการรบัรูผ้ลประกอบการของการลงทนุที่เวียดนามและ TCI ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบาย
การผลิตโดยรวมพลงัทางธุรกิจ (Business synergies) ภายหลงัการเขา้ลงทุนในประเทศเวียดนาม เช่น การรวมค าสั่งซือ้
วตัถดุิบ การแลกเปลีย่นความรูแ้ละเทคนิคในการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลติใหม้ีตน้ทนุท่ีลดลงและมีประสทิธิภาพ
ที่สงูขึน้ โดยเฉพาะการลดอตัราการสญูเสยีในกระบวนการผลติ (Scrap rate) เป็นตน้ และการปรบัตวัตามกลยทุธเ์พื่อมุง่เนน้
กลุม่สนิคา้ High Margin โดยลดการขายสนิคา้ที่มีมารจิ์น้ต ่า (Low margin product) เช่น วตัถดุิบ และมุง่เนน้กลุม่สนิคา้ที่มี
มารจิ์น้สงู (High margin product) โดยเฉพาะกลุม่สายไฟแรงดนัระดบักลางจนถึงระดบัสงูพิเศษ (Medium – Extra High 
Voltage) ที่มีการเติบโตสงูเพื่อรองรบัโครงการตา่ง ๆ ของภาครฐัและเอกชน 
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14.2.3 รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรวมในปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,744.51 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายได้
จากการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรบคุคลจ านวน 1,530.69 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 87.74 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
รวมส าหรบัปี 2563 รายไดจ้ากการใหบ้ริการอื่นที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจปิโตรเลียมจ านวน 129.15 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.40  
ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการรวมส าหรบัปี 2563 และรายไดจ้ากการทดสอบระบบไฟฟ้าเคลื่อนที่จ  านวน 84.67 ลา้นบาท  
หรือร้อยละ 4.85 ของรายได้จากการให้บริการรวมส าหรับปี 2563 ซึ่งรายได้หลักของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได  ้
การใหบ้รกิารท่ีเก่ียวกบัทรพัยากรบคุคล  

รายการ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ทรพัยากรบคุคล 

1,238.55  93.08  1,530.69  87.74  292.13 23.59  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่นที่เก่ียวขอ้งกบั 
ธุรกิจปิโตรเลยีม 

83.45  6.27  129.15 7.40  45.70 54.76  

รายไดจ้ากการทดสอบระบบไฟฟา้เคลือ่นท่ี 8.56  0.64  84.67  4.85  76.11 889.14  
รายได้จากการให้บริการรวม 1,330.57  100.00  1,744.51  100.00  413.94 31.11  

 
14.2.4 รายได้จากการเช่า 

รายไดจ้ากการเช่ารวมในปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 42.82 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่า 
จากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 13.44 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 31.39 ของรายได้จากการเช่าส าหรับปี 2563  
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์จ านวน 22.72 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 53.06 ของรายได้จากการเช่าส าหรับปี 2563  
และรายไดค้่าเช่าอุปกรณจ์ านวน 6.67 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15.58 ของรายไดจ้ากการเช่าส าหรบัปี 2563 ซึ่งรายไดห้ลกั 
ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และลดลงเนื่องจากลูกค้าขอลดราคาค่าบริการลง  
และลกูคา้ขอยกเลกิพืน้ท่ีเช่าและไปลงทนุในพืน้ท่ีเช่าช่วงแทน 

รายการ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดค้า่เชา่จากอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 16.88  34.67  13.44  31.39  (3.44) (20.38) 
รายไดค้า่เชา่จากอสงัหารมิทรพัย ์ 24.82  50.97  22.72  53.06  (2.11) (8.50)  
รายไดค้า่เชา่อปุกรณ ์ 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 ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

เนื่องจาก STARK ใชโ้ลหะประเภททองแดงและอลมูิเนียมเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตสายไฟฟ้า ซึ่งมีมูลค่าสงู  
และตอ้งน าเขา้จากตา่งประเทศ สง่ผลให ้STARK มีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นจากการน าเขา้วตัถดุบิ
ประเภทดงักล่าว ท าให ้STARK มีการก าหนดราคาขายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกับตน้ทุนโลหะของ STARK อีกทัง้ STARK มี
รายไดจ้ากการขายสินคา้ในสกุลเงินตราต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ในปี 2563 ดงันัน้ STARK จึงไดม้ีการป้องกนัและลดความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราก าไรแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม  โดยใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหนา้ (Forward Contract) 

และในปี 2563 ยังมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงินเพื่อการลงทุนที่เวียดนาม ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 ทัง้นีใ้นงวดปี 2561 ถึงปี 2563 STARK มีก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการบริหารความเสี่ยงดงักลา่ว เท่ากบั 72.11 ลา้นบาท 151.97 ลา้นบาท และ 645.33 
ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
14.2.6 รายได้ทางการเงนิ (ดอกเบีย้รับ) 

ดอกเบีย้รบั ในงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 71.14 ลา้นบาท 68.87 ลา้นบาท และ 19.04 ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยดอกเบีย้รบัสว่นใหญ่มาจากการใหกู้ย้ืมระยะสัน้และระยะยาวแก่บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซึ่งเป็นการใหค้วามช่วยเหลอืทาง
การเงินเพื่อเป็นเงินทนุในการขยายธุรกิจและเงินทนุหมนุเวียน และมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้อา้งอิงอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงิน ทัง้นีใ้นช่วงเดือนธนัวาคม ปี 2562 ทางบรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั ไดเ้ปลีย่นจากการใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่
บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาเป็นการใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่ STARK ท าใหร้ายการดอกเบีย้รบัท่ีเกิดขึน้ถกูตดัออกจากงบการเงินรวม 
สง่ผลใหด้อกเบีย้รบัมีจ านวนลดลงในปี 2563 

 
14.2.7 รายได้อื่น 

รายไดอ้ื่นของ STARK เป็นรายไดท้ี่ไม่ใช่รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจหลกัของ STARK คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.08 
ถึง 0.23 ส  าหรบังวดการด าเนินงานปี 2561 – 2563 โดยมีมลูคา่เทา่กบั 9.77 ลา้นบาท 10.19 ลา้นบาท และ 40.61 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยยอดรายไดอ้ื่นที่เพิ่มขึน้มาในปี 2563 นัน้เกิดจากทาง STARK ไดม้ีการเรียกเก็บคา่บริหารจดัการกบับรษัิทท่ี
เก่ียวขอ้งกนัในเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 

14.2.8 ก าไรขั้นตน้ 

 ก าไรขัน้ตน้ในงวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 1,426.20 ลา้นบาท และ  2,988.63 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น
อตัราก าไรขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 12.37 รอ้ยละ 17.73 ตามล าดบั  

 ในงวดปี 2563 STARK มีก าไรขั้นต้นเพิ่มขึน้ 1,562.43 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 109.55 จากงวดปี 2562 
โดยสาเหตหุลกัมาจากการรบัรูผ้ลประกอบการของการลงทนุที่เวียดนามและ TCI ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 และมาจาก
กลยทุธก์ารมุง่เนน้กลุม่สนิคา้ที่มีมารจิ์น้สงู (High margin product) โดยเฉพาะกลุม่สายไฟแรงดนัระดบักลางจนถึงระดบัสงู
พิเศษ (Medium – Extra High Voltage) ที่มีการเติบโตสูงเพื่อรองรบัโครงการต่าง ๆ ของภาครฐัและเอกชน นอกจากนี ้
STARK ไดด้  าเนินแผนการลดตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย (Lean management) มาอยา่งตอ่เนื่อง 
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14.2.9 ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่ายในการบริหาร ในงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 516.40 ลา้นบาท 607.44 
ลา้นบาท และ 865.59 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายละเอียดของคา่ใชจ้่ายในการบรหิารสามารถสรุปได ้ดงันี ้

ล้านบาท 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มบริษัทภายในประเทศ       
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 258.80 42.61 277.32 32.04 18.52 7.16 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 348.64 57.39 346.90 40.08 (1.74) (0.50) 
รวมต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

607.44 100.00 624.22 72.11 16.78 2.76 

       

กลุ่มบริษัทนอกประเทศ       
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย - - 150.02 17.33 150.02 100.00 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร - - 91.35 10.55 91.35 100.00 
รวมต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

- - 241.37 27.89 241.37 100.00 

       
รวมต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

607.44 100.00 865.59 100.00 258.15 42.50 

 
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารในปี 2563 เพิ่มขึน้ 258.15 ลา้นบาทหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 42.50 

จากงวดเดียวกนัของปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรบัรูผ้ลประกอบการของการลงทนุท่ีเวียดนามและ TCI ตัง้แตว่นัที่ 
1 เมษายน 2563 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทภายในประเทศพบว่าตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารในปี 2563 ลดลง 1.74 ลา้นบาทหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 0.50 เนื่องในปี 2562 มีการปรบัปรุงคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ  จากการปรบั
โครงสรา้งตาม เช่น ค่าที่ปรกึษาทางการเงิน ค่าที่ปรกึษากฎหมาย เป็นตน้ จ านวนประมาณ 62.50 ลา้นบาท ซึ่งค่าใชจ้่าย
ดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวจากการปรบัโครงสรา้งครัง้นีเ้ทา่นัน้ 
 
14.2.10 ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ ภาษีเงนิได้ และค่าเสีอ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

 ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้และค่าเสี่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ของ STARK ส  าหรบั 
งวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากบั 1,245.59 ลา้นบาท และ 3,055.03 ลา้นบาท โดยคิดเป็นรอ้ยละ 10.61 และรอ้ยละ 17.41 
ของรายไดร้วม  

 ส าหรบัปี 2563 EBITDA ของ STARK เพิ่มขึน้จากปี 2562 โดยสาเหตหุลกัมาจากการรบัรูผ้ลประกอบการของการ
ลงทุนที่เวียดนามและ TCI ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 รวมทัง้กลยุทธ์การมุ่งเนน้กลุ่มสินคา้ที่มีมารจิ์น้สงู (High margin 
product) โดยเฉพาะกลุม่สายไฟแรงดนัระดบักลางจนถึงระดบัสงูพิเศษ (Medium – Extra High Voltage) ที่มีการเติบโตสงู
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เพื่อรองรบัโครงการต่าง ๆ ของภาครฐัและเอกชน นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดด้  าเนินแผนการลดตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (Lean 
management) มาอยา่งตอ่เนื่อง 

 
14.2.11 ต้นทุนทางการเงนิ  

 ตน้ทุนทางการเงินของ STARK ประกอบดว้ย ตน้ทุนทางการเงินจากการกูย้ืมเงินระยะสัน้และระยะยาว ตน้ทุน  
ทางการเงินตามสญัญาเช่าการเงิน และตน้ทนุทางการเงินที่เกิดจากการซือ้วตัถดุิบประเภทโลหะตามสญัญาสั่งซือ้กบัคูค่า้ 
ที่ก าหนดเทอมการช าระหนี ้270 วัน และมีการคิดดอกเบีย้ในอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นเง่ือนไขทางการคา้ปกติกับคู่คา้ 
ในอุตสาหกรรม โดยในงวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 487.41 ลา้นบาท และ 660.07 ลา้นบาท คิดเป็น รอ้ยละ 4.17 
และรอ้ยละ 3.76 ของรายไดร้วมของ STARK ตามล าดบั 

ตน้ทุนทางการเงินในปี 2563 ลดลง 172.66 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 35.42 จากงวดเดียวกันของปี 2562 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรบัลดของอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมตามนโยบายการเงินภายใตโ้ลกที่ผนัผวนและมีความไม่
แนน่อนสงูหลงัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  

 

14.2.12 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้

 คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดปี 2562 ถึงปี 2563 เทา่กบั 145.37 ลา้นบาท และ 418.78 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้  
273.42 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 188.09 จากงวดเดียวกนัของปี 2562 คิดเป็นอตัราการจ่ายภาษีที่แทจ้ริงรอ้ยละ 36.07 
และร้อยละ 20.55 ของก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ตามล าดับ เนื่องจากมีรายการใช้จ่ายบวกกลับในทางภาษี  
และการบวกกลบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  

 

14.2.13 ต้นทุนการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลับ  

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

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

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
มลูคา่ยตุิธรรมของสิง่ตอบแทนที่โอนให้(1) 472.31 
สนิทรพัยส์ทุธิของ SMM  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 400.01 

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/Pages/default.aspx
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รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 7.01 
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 1.92 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.15 
เงินฝากประจ าที่ติดภาระค า้ประกนั 12.00 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 0.19 
กลุม่สนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย – สทุธิ 350.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (167.77) 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น (7.78) 
เงินกูย้ืมระยะสัน้อื่น (22.40) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (39.70) 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น (0.37) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (223.40) 
ค่าใช้จ่ายการซือ้สถานะของบริษัทจดทะเบียน 162.45 

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

 (2) ค านวณจากมลูค่าสินทรพัยส์ุทธิของ SMM ภายหลังการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยส าหรบัรบัโอนธุรกิจเดิม 
และการออกหุน้เพ่ิมทนุตามแผนปรบัโครงสรา้งของ SMM 

 
14.2.14 ก าไรสุทธิจากงบการเงนิรวม 

 ก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมในงวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากบั 241.82 ลา้นบาท และ 1,618.74 ลา้นบาท คิดเป็น
อัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.07 และรอ้ยละ 9.23 ของรายได้รวม ตามล าดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการรับรู ้ผล
ประกอบการของการลงทนุที่เวียดนามและ TCI ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 รวมทัง้กลยทุธก์ารมุ่งเนน้กลุม่สินคา้ที่มีมารจิ์ ้
นสูง (High margin product) โดยเฉพาะกลุ่มสายไฟแรงดันระดับกลางจนถึงระดับสูงพิเศษ (Medium – Extra High 
Voltage) ที่มีการเติบโตสงูเพื่อรองรบัโครงการตา่ง ๆ ของภาครฐัและเอกชน นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดด้  าเนินแผนการลดตน้ทนุ
และคา่ใชจ้่าย (Lean management) มาอยา่งตอ่เนื่อง 

 ทัง้นีใ้นปี 2562 จากกรณีการรวมธุรกิจของ STARK สง่ผลให ้STARK มีตน้ทนุจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั ซึ่ง
เป็นคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ครัง้เดียว ณ วนัท่ีเกิดการรวมธุรกิจ จ านวน 162.45 ลา้นบาท ซึง่บนัทกึเป็นตน้ทนุในงบก าไรขาดทุนปี 
2562 และผลขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ จ านวน 15.78 ลา้นบาท สง่ผลใหก้ าไรสทุธิของ STARK ส  าหรบัปี 
2562 ลดลงจากจ านวน 178.23 ลา้นบาท  

 การเขา้ท าธุรกรรมการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบัของ STARK ในครัง้นี ้ยงัสง่ผลให ้STARK มีค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ครัง้
เดียวซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานตามปกติของ  STARK จ านวน 62.50 ลา้นบาท โดยช าระในปี 2562 ทั้งจ านวน 



 รายงานประจ าปี 2563 
 

 

124 /165 
 

ซึ่งประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายคา่ที่ปรกึษาการเงิน ค่าตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม
ดังกล่าว ทัง้นี ้หากพิจารณาก าไรสุทธิตามปกติ (Normalized Net Profit) โดยบวกกลบัค่าใชจ้่ายครัง้เดียวดงัที่กล่าวไป
ขา้งตน้ STARK จะมีก าไรสุทธิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 482.55 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ
เทา่กบัรอ้ยละ 4.10 

 

14.3 ฐานะทางการเงนิ 

 ค าอธิบายฐานะทางการเงินนี ้เป็นค าอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวม 
ฉบบัตรวจสอบของ STARK ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ส  าหรบัขอ้มูลฐานะทางการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

14.3.1 สินทรัพย ์

สินทรพัยร์วม ณ สิน้งวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 12,654.69 ลา้นบาท และ 27,316.49 ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยสินทรพัยห์ลกั ประกอบดว้ย ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มุนเวียนอื่น สินคา้คงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์และค่า
ความนิยม คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 84.02 ถึงรอ้ยละ 91.23 ของสนิทรพัยร์วม ณ สิน้งวด  

สินทรพัยร์วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 1,125.93 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.17 จาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,070.05 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 94.41 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ ้น 14,661.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 115.86 จาก  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเขา้ลงทนุใน TPC, DVN และ TCI ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2563   

14.3.2 สินทรัพยห์มุนเวียน 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้งวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 1,431.14 ลา้นบาท และ 1,156.03 
ลา้นบาท ตามล าดบั  

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลง 275.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.22 
จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเขา้ลงทนุใน TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ใน
ประเทศเวียดนาม ตัง้แต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้แตว่นัท่ี 
1 เมษายน 2563 และจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวแก่สถาบนัการเงินและบริษัทอื่น จึงท าใหเ้งินสดและรายการ
เทยีบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มุนเวียนอื่น ณ สิน้งวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 3,464.59 ลา้นบาท และ 6,041.75 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยประกอบดว้ย ลกูหนีก้ารคา้ ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น ดอกเบีย้คา้งรบั คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ เป็นตน้ ซึง่
สามารถสรุปได ้ดงันี ้
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รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหนีก้ารค้า       

  ลกูหนีก้ารคา้ - บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13.99  0.40    23.89  0.40   9.90  70.76 
  ลกูหนีก้ารคา้ - บรษัิทอื่น  3,134.07 90.46  4,988.75  82.57  1,854.67  59.18 
  หกั  คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาด
วา่จะเกิดขึน้ 
(ปี 2562 : คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) 

 (378.86)  (10.94)  (469.59)  (7.77) (90.72)  23.95 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 2,769.20  79.93  4,543.05 75.19   1,773.85  64.06 

ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น       
  ลกูหนีห้มนุเวียนอื่นและดอกเบีย้คา้งรบั 
- บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 

261.12 7.54 276.30 4.57 15.18 5.82 

  ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 95.18 2.75  408.18  6.76  313.00   328.85  
  ดอกเบีย้คา้งรบั 0.44 0.01  0.29 0.01  (0.15) (34.09)  
  คา่ใชจ้่ายจา่ยลว่งหนา้ 72.81 2.10  226.58 3.75  153.77  211.19  
  รายไดค้า้งรบั   265.84 7.67  587.35 9.72    321.51  120.94  
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น  

3,464.59  100.00  6,041.75  100.00    2,577.16  74.39 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 2,577.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.39 จาก  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเติบโตของรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเขา้
ลงทนุใน TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ตัง้แต่วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเป็น
ธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเลก็ในประเทศไทยตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2563  

STARK มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ ณ สิน้งวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 378.86 ลา้นบาท และ 469.59 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะประมาณการโดยพิจารณาฐานะของลกูหนีแ้ต่ละรายที่
คาดวา่จะเรยีกเก็บไมไ่ดโ้ดยอาศยัประสบการณใ์นการเรยีกเก็บหนีข้อง STARK แตใ่นปี 2563 มีการใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 9 เป็นครัง้แรก จึงท าใหค้า่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูมีจ านวนเพิ่มขึน้ 90.72 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 23.95 
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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ทัง้นี ้ลกูหนีก้ารคา้สทุธิ สามารถแบง่ประเภทตามระยะเวลาที่คา้งช าระได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ไดด้งันี ้

รายการ 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้(ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ  2,289.26   72.72    4,215.38  92.79  1,926.12 84.14 

เกินก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือน  376.47   11.96  381.57  7.61  5.10  1.35 

เกินก าหนดช าระมากกวา่ 3 เดือนแตไ่มเ่กิน 
6 เดือน 

 102.14   3.24    25.06  0.50   (77.08)  (75.47) 

เกินก าหนดช าระมากกวา่ 6 เดือนแตไ่มเ่กิน 
12 เดือน 

 7.11   0.23  18.64  0.37  11.53 162.17 

เกินก าหนดช าระมากกวา่12 เดือน  373.09   11.85    371.99  7.42   (1.10) (0.29)  

รวมลูกหนีก้ารค้า  3,148.07   100.00   5,012.64  100.00  1,864.57 59.23 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (378.86)  (12.03)  (469.59)  (9.37)  (90.72)  23.95 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ  2,769.20   87.97  4,543.05  90.63  1,773.85  64.06 

 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น/ดอกเบีย้คา้งรบั - บริษัทที่เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ลกูหนีก้ารคา้จากการขาย

เหล็ก ทองแดง และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นจากการขายเศษสายไฟฟ้าและวสัดอุื่น, ค่าบริหารจดัการ และรายการคา่เช่าคงคา้ง 
เป็นตน้ ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นรายการระหวา่งกนั 

ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้ 313.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 328.85 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
สาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีห้มนุเวียนอื่นและค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัภาษีจ่าย จากการเพิ่มขึน้ของ
รายไดจ้ากการขายและผลการด าเนินงานของ STARK ส  าหรบัปี 2563 

 ค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ เพิ่มขึน้ 153.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 211.19 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย
มีสาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมการกูย้ืมเงินจ่ายลว่งหนา้จากสถาบนัการเงิน เพื่อใชใ้นการเขา้ลงทนุใน TPC 
และ DVN ซึง่เป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวยีดนาม ตัง้แตว่นัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึง่เป็นธุรกิจสายไฟและ
เคเบิล้ขนาดเลก็ในประเทศไทยตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2563 ของ STARK ส  าหรบัปี 2563 

  รายไดค้า้งรบั เพิ่มขึน้ 321.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 120.94 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุ
มา จากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและผลการด าเนินงานของ ADS ส  าหรบัปี 2563 
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 สินค้าคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือของ STARK ณ สิน้งวดปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 3,671.42 ลา้นบาท และ 8,618.00 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยสนิคา้คงเหลอืแตล่ะประเภทสามารถสรุปได ้ดงันี ้

รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถดุิบ  1,152.87  31.20  1,356.59 15.70 203.72 17.67 

สนิคา้ระหวา่งผลติ  842.20  22.79 2,248.44 26.02 1,406.24 166.97 

สนิคา้ส าเรจ็รูป  1,496.46  40.50  3,346.92 38.73 1,850.46 123.66 

อะไหลแ่ละวสัดโุรงงาน  92.97  2.52 119.32 1.38   26.35 28.34 

สนิคา้ส าเรจ็รูประหวา่งทาง  18.13  0.49   38.30 0.44 20.17 111.25 

วตัถดุิบและอะไหลร่ะหวา่งทาง  92.61  2.51  1,531.83 17.73  1,439.22 1,554.07 

รวมสินค้าคงเหลือ  3,695.24  100.00  8,641.40 100.00  4,946.16 133.85 

หกั คา่เผ่ือการขาดทนุจากสนิคา้เคลือ่นไหว
ชา้ 

 (23.82) (0.64)  (23.40) (0.27) 0.43 (1.81) 

รวมสินค้าคงเหลือ – สุทธิ  3,671.42  99.36  8,618.00 99.73  4,946.59 134.73 

  สินค้าคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ ้น 4,946.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 134.73 จาก  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของวตัถดุิบ สินคา้ระหว่างผลิต สินคา้ส าเร็จรูปและวตัถดุิบ
และอะไหล่ระหว่างทาง ที่ STARK  สั่งซือ้เพื่อรองรบัการผลิตตามแผนการขายและการผลิตที่จะเกิดขึน้ในอนาคตของ  
STARK และการเขา้ลงทุนใน TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ตัง้แต่วนัที่ 31 มีนาคม 
2563 และ TCI ซึง่เป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเลก็ในประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 

 STARK มีการตัง้ค่าเผ่ือการขาดทนุจากสินคา้คงเหลือ ส าหรบัสินคา้เก่า ลา้สมยั เคลื่อนไหวชา้ หรือเสื่อมคณุภาพ 
โดย ณ สิน้งวดปี 2562 ถึงปี 2563 คา่เผ่ือการขาดทนุจากสนิคา้คงเหลอืดงักลา่ว มีมลูคา่เทา่กบั 23.82 ลา้นบาท และ 23.40 
ลา้นบาท ตามล าดบั  
 
 เงนิให้กู้ยมืแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

STARK มีเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้และระยะยาวแก่บริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั ซึ่งเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินเพื่อ
เป็นเงินทนุในการขยายธุรกิจและเงินทนุหมนุเวียนแก่บริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั ทัง้นี ้ยอดเงินใหกู้ย้ืมคงเหลือ ณ สิน้งวดปี 2562 
ถึงปี 2563 เท่ากบั 93.37 ลา้นบาท และ 252.29 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทที่เก่ียวขอ้งกนัดงักลา่วอยูใ่น
รูปแบบของตั๋วสญัญาใชเ้งิน มีก าหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินกูโ้ดยอา้งอิงจากตน้ทนุการ
กูย้ืมของบรษัิท ณ วนัท่ีใหกู้ย้ืม (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นรายการระหวา่งกนั)  
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 เงนิฝากสถาบันการเงนิหมุนเวียนที่ติดภาระค า้ประกัน 

เงินฝากสถาบนัการเงินหมนุเวียนท่ีติดภาระค า้ประกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ทัง้จ านวน 143.02 ลา้น
บาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเขา้ลงทุนใน TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ตัง้แต่
วนัที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกันเพื่อใหธ้นาคารออกหนงัสือค า้ประกันเพื่อการท าสญัญา Letter of Credit 
(L/C)  
 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น ประกอบดว้ย ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน ภาษีมูลค่าเพิ่มยงัไม่ก าหนดช าระ และภาษีหกั ณ  
ที่จ่ายจ่ายลว่งหนา้ เป็นตน้ ณ สิน้งวดปี 2562 ถึงปี 2563 เทา่กบั 100.77 ลา้นบาท และ 96.94 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 

14.3.3 สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 

เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ติดภาระค า้ประกัน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 STARK มีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั 
จ านวน 39.07 ลา้นบาท และ 2.09 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเป็นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนั
เพื่อใหธ้นาคารออกหนงัสอืค า้ประกนัเพื่อการท าสญัญา Letter of Credit (L/C) ของ STARK จ านวน 37.00 ลา้นบาท (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องภาระผกูพนัและการค า้ประกัน ของเอกสารสว่นนี)้  ซึ่งไดป้ลดหลกัประกนัไปแลว้ในไตร
มาสที่ 4 ปี 2563 

 
 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 บริษัทย่อยของ STARK ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษัท ไทย คอปเปอร ์ร็อด จ ากัด (“TCR”) ในสดัส่วนรวมรอ้ยละ 25.00 
(ลงทุนผ่าน PDITL ในสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 และผ่าน PDTL Trading ในสดัส่วนรอ้ยละ 5.00) TCR เป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลอมทองแดง โดย ณ สิน้งวดปี 2562 - 2563 STARK มีเ งินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่าว 
เท่ากบั 64.70 ลา้นบาท และ 63.67 ลา้นบาท ตามล าดบั และในระหวา่งปี 2562 - 2563 STARK ไดร้บัเงินปันผลจากบรษัิท
รว่มดงักลา่ว จ านวน 3.75 ลา้นบาท และ 2.50 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 64.94 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 37.66 จาก 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากกลุม่บรษัิทไดป้รบัปรุงอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ดงักลา่ว ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 จากการน า TFRS 16 มาปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 เงนิจ่ายล่วงหน้าส าหรับการซือ้สินทรัพยถ์าวร 

เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับการซือ้สินทรัพย์ถาวรของ  STARK สอดคล้องกับแผนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  
ไดแ้ก่ เครื่องจกัรเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตรองรบัการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และสินทรพัยถ์าวรอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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การด าเนินงานและลดคา่ใชจ้่ายของ STARK ในอนาคต เป็นตน้ ทัง้นี ้ณ สิน้งวด ปี 2562 - 2563 STARK มีเงินจ่ายลว่งหนา้
ส าหรบัการซือ้สนิทรพัยถ์าวร เทา่กบั 83.27 ลา้นบาท และ 17.38 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 STARK มีเงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับการซือ้สินทรัพยถ์าวร เท่ากับ 17.38 ลา้นบาท  
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 65.89 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจากการติดตัง้เครื่องจักรเพื่อเพิ่มก าลงั 
การผลิตที่ STARK ในปี 2563 ไปเรียบรอ้ยแลว้และไม่ไดม้ีการลงทุนเพิ่มเติมภายในปี เนื่องจากได้เขา้ลงทุนใน TPC และ 
DVN ซึง่เป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ตัง้แตว่นัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 2,384.63 ลา้นบาท 2,603.58 ลา้นบาท และ 
4,212.54 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ที่ดิน  549.25   23.03   627.04   24.08   699.04  16.59 

สว่นปรบัปรุงที่ดิน  25.92   1.09   25.49   0.98   22.66  0.54 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร  244.90   10.27   307.22   11.80   712.44  16.91 

โกดงั  42.91   1.80   39.39   1.51   35.75  0.85 

เครือ่งจกัรและอปุกรณโ์รงงาน  1,147.50   48.12   1,040.02   39.95   1,689.99  40.12 

ยานพาหนะ  15.95   0.67   12.45   0.48   17.13  0.41 

เครอืตกแตง่ ตดิตัง้ และเครือ่งใชส้  านกังาน  9.25   0.39   11.63   0.45   27.62  0.66 

สนิทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้  348.94   14.63   540.34   20.75   1,007.92  23.93 

รวม  2,384.63   100.00   2,603.58   100.00   4,212.55  100.00  

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 218.95 ลา้นบาทและ 
1,608.96 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.18 จาก และรอ้ยละ 61.80 ตามล าดบั โดยในปี 2562 มีสาเหตุหลกัมาจากการ
ลงทุนเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและรองรบัการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และการติดตัง้แผงโซลารเ์พื่อ  
เป็นการประหยดัพลงังานและลดค่าใชจ้่ายของ STARK ในระยะยาว สว่นในปี 2563 มีสาเหตมุาจากการเขา้ลงทนุใน TPC 
และ DVN ซึง่เป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวยีดนาม ตัง้แตว่นัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึง่เป็นธุรกิจสายไฟและ
เคเบิล้ขนาดเลก็ในประเทศไทยตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2563 

 
 สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 

 สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 273.27 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 100.00 จาก ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากกลุม่บริษัทไดน้ า TFRS 16 มาถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยใชว้ิธีรบัรู ้
ผลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วเป็นรายการปรบัปรุงกบัก าไรสะสมตน้งวดและไม่
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ปรบัปรุงขอ้มลูเปรียบเทียบ (Modified retrospective) ผลกระทบจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ใน
เรือ่งหนีส้นิตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 ค่าความนิยม  

 STARK มีค่าความนิยมเกิดจากการเข้าซือ้หุ้นของ  PDITL จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 
สง่ผลใหม้ีค่าความนิยมเกิดขึน้ จ านวน 893.47 ลา้นบาท และในปี 2563 ไดม้ีการเขา้ลงทนุใน TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจ
สายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ตัง้แต่วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเล็กใน
ประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 สง่ผลใหม้ีค่าความนิยมเกิดขึน้ จ านวน 4,424,23 ลา้นบาท จ านวน 583,30 ลา้น
บาท และจ านวน 159,62 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้STARK มีนโยบายในการประเมินดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ า
ทุกปี โดยในปี 2561 -  2563 ไม่พบข้อบ่งชี ้การด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว เนื่องจาก STARK มีก าไรจาก 
การด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่องทกุปี 
 
 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่น 

 สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนของ STARK ไดแ้ก่ ซอฟแวรค์อมพิวเตอร ์ที่ STARK ด าเนินการติดตัง้ในช่วงปี 2558 ที่ราคาทนุ 
71.32 ลา้นบาท และในระหว่างปี 2561 - 2563 และท าการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกปีด้วยวิธีเสน้ตรงเป็น
ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี สง่ผลใหม้ลูค่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิ ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 และณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 มีมลูคา่เทา่กบั 20.27 ลา้นบาท 13.66 ลา้นบาท และ 8.15 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น ประกอบดว้ย เงินมดัจ าถาวรส าหรบัอปุกรณท์ี่ใชใ้นกระบวนการผลิตของ  STARK เช่น 
ถังไนโตรเจน เป็นตน้ และภาษีซือ้ส  าหรบัสินทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงิน เป็นตน้ ทัง้นี ้ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563  
เทา่กบั 11.85 ลา้นบาท 14.08 ลา้นบาท และ 27.78 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
14.4 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

14.4.1 หนี้สิน 

หนีส้ินรวม ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 11,962.98 ลา้นบาท 10,341.33 ลา้นบาท และ 23,552.77 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยหนีส้ินรวมส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมจาก 
สถาบนัการเงินและบรษัิทและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้  

 

 เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิ 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 471.30 ลา้นบาท 1,706.30 ลา้นบาท 
และ 7,107.24 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 5,400.94 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
316.53 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุนใน TPC และ DVN โดยเงินกู้ดังกล่าว
บางส่วนไดถู้กจัดใหเ้ป็นเงินกูย้ืมระยะสัน้ (ประมาณ 6,000 ลา้นบาท) เนื่องจากเป็นวงเงินประเภท Bridging เพื่อเขา้ซือ้
กิจการเท่านัน้ ภายหลงัครบเทอมเงินกู ้Bridging ดงักลา่ว บริษัทฯ อยู่ระหว่างขัน้ตอนเปลี่ยนเงินกูด้งักลา่วเป็นเงินกู้ระยะ
ยาว (Long Term Loan) ซึง่เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินดงักลา่วอยูใ่นรูปแบบของตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีมีอตัราดอกเบีย้ 
วนัครบก าหนดช าระและหลกัประกนัหลากหลายตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดด้งันี ้ 

 

รายละเอียดตั๋วสญัญาใชเ้งิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 
วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
วันครบ 

ก าหนดช าระ 
อัตรา

ดอกเบีย้ 
หลักประกัน 

เงือ่นไขการ
ด ารงอัตราสว่น
ทางการเงนิ 

1. 200.00 1 มีนาคม 2562 MLR – 1.25 - ที่ดินสิง่ปลกูสรา้งและเครื่องจกัร 
- หุน้ของ TAH2 และบรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั

แหง่หนึง่ที่ถือหุน้โดยบรษัิทผูถื้อหุน้ใหญ่ 
- ค า้ประกนัโดยบรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนัแหง่

หนึง่และกรรมการของ TAH2 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

2. 268.00 25 กมุภาพนัธ ์2562 4.25 - 5.25 - โฉนดที่ดินของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 
- ค า้ประกนัโดยผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท

ยอ่ยแหง่หนึง่ 

DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

 
รายละเอียดตั๋วสญัญาใชเ้งิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
วันครบ 

ก าหนดช าระ 
อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน 

เงือ่นไขการด ารง
อัตราส่วนทาง

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

ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 
- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

2. 200.00 30 เมษายน 2563 4.5 - ไมม่ี ไมม่ี 
3. 160.00 18 มีนาคม 2563 MLR -1.25 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร

ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 
- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

4. 40.00 21 เมษายน 2563 MLR -1.25 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เทา่ 
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วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
วันครบ 

ก าหนดช าระ 
อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน 

เงือ่นไขการด ารง
อัตราส่วนทาง

การเงนิ 
- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ DSCR ไมต่  ่ากวา่ 

1.10 เทา่ 
5. 124.53 25 มีนาคม 2563 MLR -1.25 - ไมม่ี ไมม่ี 
6. 37.61 20 พฤษภาคม 2563 MLR -1.25 - ไมม่ี ไมม่ี 
7. 122.30 17 เมษายน 2563 MLR -1.25 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร

ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 
- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

8. 258.92 20 เมษายน 2563 MLR -1.25 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

9. 40.41 27 เมษายน 2563 MLR -1.25 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

10. 20.57 30 เมษายน 2563 MLR -1.25 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

11. 40.86 30 เมษายน 2563 MLR – 1.25 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่  

- หุน้ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่  

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

12. 16.94 7 พฤษภาคม 2563 MLR – 1.25 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่  

- หุน้ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

13. 400.40 24 มีนาคม 2563 3.50 - 4.25 - โฉนดที่ดินของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 
- ค า้ประกนัโดยผูถื้อหุน้ใหญ่ของ

บรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

14. 6.84 - - - ไมม่ี ไมม่ี 
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วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
วันครบ 

ก าหนดช าระ 
อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน 

เงือ่นไขการด ารง
อัตราส่วนทาง

การเงนิ 
15. 36.92 17 มกราคม 2563 MOR - 2.75 - ลกูหนีร้ายหนึง่ของบรษัิทยอ่ยแหง่

หนึง่ 
ไมม่ี 

 
รายละเอียดตั๋วสญัญาใชเ้งิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
วันครบ 

ก าหนดช าระ 
อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน 

เงือ่นไขการด ารง
อัตราส่วนทาง

การเงนิ 
1. 200.00 16 กมุภาพนัธ ์2564 

(ตอ่อายถุึงวนัที ่
 17 พฤษภาคม 

2564) 

MLR -1.25 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

2. 200.00 25 มกราคม 2564  
(ตอ่อายถุึงวนัที ่

 23 เมษายน 2564) 

4.5 - ไมม่ี ไมม่ี 

3. 160.00 8 มีนาคม 2564 MLR -1.25 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

4. 40.00 14 มกราคม 2564 MLR -1.25 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 1.50 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

5. 494.61 23 มีนาคม 2564 MLR -1.50 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 
- ค า้ประกนัโดยกรรมการบรษัิททา่น

หนึง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 10.75 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

6. 1,955.53 23 มีนาคม 2564 MLR -1.50 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 
- ค า้ประกนัโดยกรรมการบรษัิททา่น

หนึง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 10.75 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 
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วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
วันครบ 

ก าหนดช าระ 
อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน 

เงือ่นไขการด ารง
อัตราส่วนทาง

การเงนิ 
7. 22.93 23 มีนาคม 2564 MLR -1.50 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร

ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 
- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 
- ค า้ประกนัโดยกรรมการบรษัิททา่น

หนึง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 10.75 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

8. 1,630.35 31 มีนาคม 2564 BIBOR+3.85 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 
- ค า้ประกนัโดยกรรมการบรษัิททา่น

หนึง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 10.75 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

9. 989.23 31 มีนาคม 2564 MLR -1.50 - ที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัร
ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ 

- หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 
- ค า้ประกนัโดยกรรมการบรษัิททา่น

หนึง่ 

IBD-to-Equity ไม่
เกิน 10.75 เทา่ 
DSCR ไมต่  ่ากวา่ 
1.10 เทา่ 

10. 100.00 22 มีนาคม 2564 3.47 – 4.25 - โฉนดที่ดินของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ ไมม่ี 
11. 68.00 22 มีนาคม 2564 4.47 - โฉนดที่ดินของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ ไมม่ี 
12. 70.00 22 มีนาคม 2564 4.70 - โฉนดที่ดินของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ ไมม่ี 
13. 30.00 22 มีนาคม 2564 4.70 - โฉนดที่ดินของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ ไมม่ี 
14. 91.16 9 มกราคม 2564 MLR-1.75 - ลกูหนีร้ายหนึง่ของบรษัิทยอ่ยแหง่

หนึง่ 
ไมม่ี 

15. 23.78 19 มกราคม 2564 5.50 - เงินฝากธนาคาร  
- สนิทรพัยส์ิทธิการใชท้ี่ดิน 

ไมม่ี 

16. 1.86 20 มกราคม 2564 5.50 - เงินฝากธนาคาร  
- สนิทรพัยส์ิทธิการใชท้ี่ดินและ

เครือ่งจกัร 

ไมม่ี 

17. 1.53 21 มกราคม 2564 5.50 - เงินฝากธนาคาร  
- สนิทรพัยส์ิทธิการใชท้ี่ดินและ

เครือ่งจกัร 

ไมม่ี 

18. 18.61 22 มกราคม 2564 5.50 - เงินฝากธนาคาร  
- สนิทรพัยส์ิทธิการใชท้ี่ดินและ

เครือ่งจกัร 

ไมม่ี 
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วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
วันครบ 

ก าหนดช าระ 
อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน 

เงือ่นไขการด ารง
อัตราส่วนทาง

การเงนิ 
19. 7.73 29 มกราคม 2564 5.50 - เงินฝากธนาคาร  

- สนิทรพัยส์ิทธิการใชท้ี่ดินและ
เครือ่งจกัร 

ไมม่ี 

20. 5.76 4 กมุภาพนัธ ์2564 5.50 - เงินฝากธนาคาร  
- สนิทรพัยส์ิทธิการใชท้ี่ดินและ

เครือ่งจกัร 

ไมม่ี 

21. 4.14 5 กมุภาพนัธ ์2564 5.50 - เงินฝากธนาคาร  
- สนิทรพัยส์ิทธิการใชท้ี่ดินและ

เครือ่งจกัร 

ไมม่ี 

22. 866.99 23 พฤษภาคม 2564 3.19 - เงินฝากธนาคาร  
- สนิทรพัยส์ิทธิการใชท้ี่ดินและ

เครือ่งจกัร 

ไมม่ี 

23. 100.00 9 กมุภาพนัธ ์2564 3.55 - ไมม่ี ไมม่ี 
24. 25.02 - - - ไมม่ี ไมม่ี 

  

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่น ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เทา่กบั 6,474.82 ลา้นบาท 4,787.54 ลา้นบาท 
และ 10,247.60 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่นสามารถสรุปได ้ดงันี ้

รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บริษัทอืน่       
  เจา้หนีก้ารคา้  4,322.70   90.29   9,554.59  94.77  5,231.89  121.03 

  เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น  56.02   1.17   70.90  0.70  14.88  26.56 

  เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น – กรมสรรพากร  5.31   0.11   8.43  0.08  3.12  58.76 

  ดอกเบีย้คา้งจ่าย  62.80   1.31   59.84  0.59 (2.95)  (4.70) 

  คา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย  181.11   3.78   188.94  1.87  7.83  4.32 

  รายไดร้บัลว่งหนา้  68.84   1.44   124.86  1.24  56.03  81.39 

  อื่นๆ  2.35   0.05   3.65  0.04  1.30  55.32 

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียน – บริษัทอืน่ 4,699.13   98.10   10,011.21  99.30  5,312.09  113.04 

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั       

  เจา้หนีก้ารคา้  78.13   1.63   47.75  0.47 (30.38)  (38.88) 
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รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

  เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น  10.28   0.21   21.93  0.22  11.64  113.23 

  ดอกเบีย้คา้งจ่าย  -   -   1.37  0.01  1.37  #DIV/0! 

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียน – บริษัทหรือ
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

 90.76   1.90   71.04  0.70 (17.38)  (19.66) 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น 

 4,787.54   100.00   10,082.25  100.00  5,294.71  110.59 

 
บริษัทอื่น 

เจา้หนีก้ารคา้ ไดแ้ก่ เจา้หนีค้่าซือ้วตัถดุิบประเภทโลหะ เจา้หนีค้่าซือ้พลาสติก และเจา้หนีค้่าซือ้วสัดอุื่นๆ ส าหรบั
ผลิตสายไฟฟ้า เป็นตน้ ณ วนัที่ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าเท่ากบั 4,322.70 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 90.29 
ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นรวม และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมลูค่าเท่ากบั 9,554.59 ลา้นบาท คิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 94.77 ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นรวม ทัง้นีส้าเหตขุองการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้เป็นผลมา
จากการเขา้ลงทนุใน TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ในประเทศเวียดนาม ตัง้แต่วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 
TCI ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 และการเติบโตของรายไดแ้ละผล
การด าเนินงานของบรษัิทฯ 

เจา้หนีห้มนุเวียนนอกเหนือจากเจา้หนีก้ารคา้ ประกอบดว้ย เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น ซึง่เป็นการซือ้วตัถดุิบประเภทอื่น
กบัคูค่า้ที่นอกเหนือจากวตัถดุิบประเภทโลหะ การซือ้อะไหล ่ดอกเบีย้คา้งจ่าย คา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย รายไดร้บัลว่งหนา้ เป็นตน้ 
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีมลูคา่เทา่กบั 376.43 ลา้นบาท และ 456.63 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

 
บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั 

STARK มีรายการเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มุนเวียนอื่นกับบริษัทหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกัน ซึ่งเป็นรายการซือ้ลอ้
เหลก็จากบรษัิท คอนเนคชั่น เลทด ์เซอรว์ิส จ ากดั (“CLS”) การใชบ้รกิารขนสง่ของบรษัิท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากดั (“MM”) 
การซือ้แผงโซล่ารบ์นหลงัคาจากบริษัท อินดัสเทรียล คอนสตรคัชั่น แอนดเ์มนแทนแนนซ ์เซอรว์ิสเซส จ ากัด (มหาชน) 
(“ICS”) เป็นตน้ ทัง้นี ้รายการเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นกบับริษัทหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 ลดลง 17.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.66 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมากจากการจ่าย
คืนเจา้หนีก้ารคา้บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นรายการระหวา่งกนั 
 

เงนิกู้ยมืระยะสั้น  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกัน เป็นการรบัความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุน 
ในการขยายธุรกิจและเงินทนุหมนุเวียน โดยมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้เท่ากบั รอ้ยละ 4.50 และรอ้ยละ 6.75 ต่อปี อา้งอิง
จากอัตรา MLR ณ วันที่ท  าสัญญากู้ยืม ซึ่งเป็นอัตราที่อ้างอิงจากต้นทุนการกู้ยืมของผู้ให้กู้ (โปรดพิจารณาเง่ือนไข 
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และรายละเอียดสญัญากูย้ืมเพิ่มเติม ในสว่นที่ 2.3.6 รายการระหว่างกนั) ทัง้นี ้ยอดเงินกูย้ืมระยะสัน้คงเหลือ ณ สิน้งวดปี 
2561 ถึงปี 2563 เทา่กบั 444.33 ลา้นบาท 0.00 ลา้นบาท และ 62.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการอื่น ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เทา่กบั 675.00 ลา้นบาท 822.00 ลา้นบาท และ 
592.16 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

รูปแบบ
เงนิกู ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
อัตรา

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละ
ต่อปี) 

หลัก 
ทรัพย์
ค า้

ประกัน 

มูลค่า
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ดอกเบีย้ 
(ร้อยละ
ต่อปี) 

หลัก 
ทรัพย์
ค า้

ประกัน 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อ

ปี) 

หลัก 
ทรัพย์
ค า้

ประกัน 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

ตั๋วแลกเงิน 4.6 – 5.0 ไมม่ี 420.00 4.6 – 5.0 ไมม่ี 570.00 5.80 - 6.50 ไมม่ี 424.04 
หุน้กูไ้ม่
ดอ้ยสทิธิ 

6.0 
  

ไมม่ี 255.00 
  

6.0 – 6.50 
  

ไมม่ี 252.00 6.00 - 6.75
  

ไมม่ี 168.12 

รวม 675.00 รวม 822.00 รวม 592.16 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการอื่น 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ 147.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.78 จาก  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นผลมาจากการลงทนุเครื่องจกัรเพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานและรองรบัการเติบโตของธุรกิจ 
ในอนาคตของ STARKในระยะยาวเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลดลง 229.84 ลา้นบาท หรอื
คิดเป็นรอ้ยละ 27.96 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นผลมาจากจ่ายช าระคืนตั๋วแลกเงินเละหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิตาม
ก าหนดระยะเวลา 

 
ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลค้างจ่าย 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 48.94 ลา้นบาท 65.80 ลา้นบาท และ 279.17 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่ายเกิดจากรายการภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัแต่ละงวดการด าเนินงาน  
ที่ STARK คา้งจ่ายใหแ้ก่กรมสรรพากร ณ วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชี ทัง้นี ้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลคา้งจ่าย ณ สิน้ปี 2562 
เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2561 และภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย ณ สิน้ปี 2563 เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 โดยเป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึน้ของยอดขายของ STARK สง่ผลใหม้ีภาระภาษีเงินไดน้ิติบคุคลเพิ่มสงูขึน้ 
 

หนี้สนิหมุนเวียนอืน่ 

หนีส้ินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง เป็นตน้ ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 STARK 
มีหนีส้ินหมนุเวียนอื่น เท่ากบั 31.30 ลา้นบาท 18.56 ลา้นบาท และ 38.49 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของหนีส้นิ
หมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวนเทา่กบั 18.56 ลา้นบาท ลดลง 12.74 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 40.70 
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ประกอบดว้ยภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอน าสง่ตามการด าเนินธุรกิจตามปกติของ STARK 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึน้จ านวน 19.93 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 107.38 จาก ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเขา้ลงทนุใน TPC และ DVN ซึ่งเป็นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ในประเทศ
เวียดนาม ตัง้แตว่นัท่ี 31 มีนาคม 2563  
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หนี้สนิไม่หมุนเวียนอืน่ 

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 24.00 ล้านบาท 21.96 ล้านบาท และ  26.45 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เป็นไปตามการด าเนินงานปกติของ STARK และไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

 
เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 3,092.20 ล้านบาท 2,069.74  
ลา้นบาท และ 3,986.16 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายละเอียดเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถสรุปไดด้งันี ้

รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงนิกู้ยมืระยะยาว       

สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี  2,616.86   84.63   481.27   23.25    986.84  23.25  

สว่นท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี  475.33   15.37   1,588.46   76.75   2,999.32  76.75  

รวมเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ  3,092.20   100.00   2,069.74   100.00   3,986.16  100.00  

 
เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ลดลง 1,022.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.07 จาก  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวตามก าหนดระยะเวลาในสญัญา  
ทัง้นีใ้นปี 2562 STARK ไมม่ีการกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มเติม  

เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 1,916.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.59 จาก 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการกูย้ืมเงินเพิ่มเติม จ านวน 1,557.02 ลา้นบาท โดยมีวตัถปุระสงค์
หลกัเพื่อการเขา้ลงทนุใน TPC และ DVN 

ทัง้นี ้ยอดเงินกู้ยืมระยะยาว ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,616.86 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2,141.77 ลา้นบาทจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตมุาจากการท่ีบรษัิทยอ่ยไมส่ามารถปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขการด ารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ก าหนดในสญัญาเงินกูไ้ด ้ส่งผลใหต้อ้งจัดประเภทเงินกูย้ืมระยะยาว
ทัง้หมดเป็นหนีส้ินหมุนเวียน ในส่วนที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 PDITL  
ไดร้บัหนังสือผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตามเง่ือนไขการด ารงอัตราส่วนทางการเงินส าหรบัเงินกู้ยืม  ภายใตว้งเงินกู้ยืม 
2,400.00 ล้านบาท และ 1,050.00 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว จะถูกจัดประเภทตามปกติในการ 
จัดท างบการเงินส าหรับงวดการเงินถัดไป ทั้งนี ้ธนาคารจะพิจารณาผ่อนผันยกเวน้การปฏิบัติตามเง่ือนไขการด ารง  
อตัราสว่นทางการเงินส าหรบัเงินกูย้ืมเป็นรายไตรมาส  

 

โดยรายละเอยีดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึง่แบง่ประเภทตามวงเงิน สามารถสรุปได ้ดงันี ้  
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เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท) 
วันที ่31 ธันวาคม 2563 (ล้าน

บาท) 
เงือ่นไข หลักประกัน 

≤ 1 ปี > 1 ปี รวม ≤ 1 ปี > 1 ปี รวม ≤ 1 ปี > 1 ปี รวม   

1. 280.00 MLR – 1.25 54.84 191.32 246.16 55.09 138.97 194.06 55.37 83.60 138.97 - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้
รายไตรมาส 

- ค า้ประกนัโดยกรรมการบรษัิททา่นหนึ่ง 

2. 2,400.00 MLR – 1.25 1,279.81 - 1,279.81 168.74 297.89 466.63 169.89 128.01 297.90 - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้
รายไตรมาส 

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

- ที่ดินสิ่งปลกูสรา้งและเครื่องจกัรของ
บรษัิทยอ่ยแหง่หนึ่ง 

- หุน้ของบรษัิทย่อย 2 แหง่ 
- ค า้ประกนัโดยบรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนัแห่ง

หนึ่งและกรรมการบรษัิททา่นหนึ่ง 
3. 1,050.00 MLR – 1.25 1,037.40 - 1,037.40 50.40 936.60 987.00 50.40 886.20 936.60 - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้

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

- ที่ดินสิ่งปลกูสรา้งและเครื่องจกัร 
- หุน้ของ TAH2 ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ใหญ่ 
- ค า้ประกนัโดยกรรมการบรษัิททา่นหนึ่ง 

4. 134.60 3.5 134.60 - 134.60 107.68 - 107.68 80.76 - 80.76 - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้
รายไตรมาส 

- IBD-to-Equity ไม่เกิน 1เทา่ 
- DSCR ไมต่  ่ากวา่ 1.2 เทา่ 

- ค า้ประกนัโดยกรรมการบรษัิททา่นหนึ่ง 

5. 160.00 MLR -1.25 - - - 14.28 53.72 68.00 16.05 47.94 63.99 - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้
รายไตรมาส 

- ที่ดินของบรษัิทย่อยแหง่หนึ่ง 

6. 1,428.11 LIBOR+3.50 - - - - - - 257.39 911.26 1,168.65 - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้
รายครึง่ปี 

- IBD-to-Equity ไม่เกิน 10.75 
เทา่ 

- ที่ดิน สิ่งปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของ   
บรษัิทยอ่ยแหง่หนึ่ง 

- บรษัิทและบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 
- ค า้ประกนัโดยกรรมการบรษัิททา่นหนึ่ง 
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วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท) 
วันที ่31 ธันวาคม 2563 (ล้าน

บาท) 
เงือ่นไข หลักประกัน 

≤ 1 ปี > 1 ปี รวม ≤ 1 ปี > 1 ปี รวม ≤ 1 ปี > 1 ปี รวม   

- DSCR ไมต่  ่ากวา่ 1.10 เทา่ 
7. 75.50 MLR -1.50 - - - - - - 13.64 47.92 61.56 - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้

รายไตรมาส 
- IBD-to-Equity ไม่เกิน 10.75 

เทา่ 
- DSCR ไมต่  ่ากวา่ 1.10 เทา่ 

- ไมมี่ 

8. 326.81 MLR -1.25 - - - - - - 65.36 261.45 326.81 - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้
รายไตรมาส 

- ไมมี่ 

9. 45.23 MLR -1.00 - - - 15.00 23.97 38.97 15.00 8.98 23.98 - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้
รายเดือน 

- ไมมี่ 

10. 300.00 MLR – 1 103.44 284.01 387.45 70.80 137.29 207.37 69.18 69.02 138.20 - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้
รายเดือน 

- โฉนดที่ดินของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึ่ง 
- ค า้ประกนัโดยผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท

ยอ่ยแห่งหนึ่ง 
11. 60.00 MLR – 1 6.77 - 6.77 - - - - - - - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้

รายเดือน 
- โฉนดที่ดินของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึ่ง 
- ค า้ประกนัโดยผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท

ยอ่ยแห่งหนึ่ง 
12. 232.40 MLR -1.00 - - - - - - 24.00 194.40 218.40 - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้

รายเดือน 
- ที่ดินและอาคารของบรษัิทย่อยแห่งหนึ่ง 
- ค า้ประกนัโดยผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท

ยอ่ยแห่งหนึ่ง 
13. 32.50 3.50 - - - - - - 10.82 - 10.82 - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้

รายไตรมาส 
- ไมมี่ 
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วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท) 
วันที ่31 ธันวาคม 2563 (ล้าน

บาท) 
เงือ่นไข หลักประกัน 

≤ 1 ปี > 1 ปี รวม ≤ 1 ปี > 1 ปี รวม ≤ 1 ปี > 1 ปี รวม   

14. 600.00 5.63 - - - - - - 83.25 360.55 443.80 - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้
รายไตรมาส 

- ที่ดิน สิ่งปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของ
บรษัิทยอ่ยแหง่หนึ่ง 

15. 300.00 5.50 - - - - - - 75.72 - 75.72 - ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้
รายไตรมาส 

- ที่ดิน สิ่งปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของ
บรษัิทยอ่ยแหง่หนึ่ง 

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  
หมายเหตุ: IBD-to-Equilty Ratio คือ อตัราสว่นหนีส้ินเฉพาะสว่นที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (ไมร่วมสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ) 

DSCR หรอื Debt Service Coverage Ratio คือ ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล คา่เสื่อมราคา และคา่ใชจ้า่ยรอตดัจา่ย ก่อนรายการพิเศษ หารดว้ย ดอกเบีย้จา่ยทั้งหมด  
และภาระหนีเ้งินกูย้ืมระยะยาวที่ตอ้งช าระภายใน 1 ปี ของงวดบญัชีนัน้ 
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หนี้สนิตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เทา่กบั 73.91 ลา้นบาท 56.91 ลา้นบาท และ 
233.59 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายละเอยีดหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงินสามารถสรุป ไดด้งันี ้

รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิตามสัญญาเช่าทางการเงนิ       
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี  17.00   23.00   17.77   31.23    74.39  31.85  
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี  56.91   77.00   39.13   68.77  159.20  68.15  
รวม  73.91   100.00   56.91   100.00   233.59   100.00  

หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 17.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 23.00 
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการจ่ายช าระคืนหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินตามก าหนดการ 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 176.69 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 310.53 
จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษัทไดน้ า TFRS 16 มาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2563 โดยใชว้ิธีรบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วเป็นรายการปรบัปรุงกบัก าไร
สะสมตน้งวดและไมป่รบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทียบ (Modified retrospective) ผลกระทบจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหมใ่นเรือ่งหนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 และลดลงบางสว่นจากการจ่ายช าระคืนหนีส้นิตาม
สญัญาเช่าการเงินตามก าหนดการ 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวอื่น  

เงินกูย้ืมระยะยาวอื่น ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เทา่กบั 215.00 ลา้นบาท 345.00 ลา้นบาท และ 375.00 ลา้น
บาท ตามล าดบั โดยรายละเอียดเงินกูย้ืมระยะยาวอื่น สามารถสรุป ไดด้งันี ้

รายการ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หุ้นกู้ไม่ดอ้ยสทิธิ       
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี  30.00   13.95   185.00   53.62   70.00  18.67  
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี  185.00   86.05   160.00   46.38  305.00  81.33  
รวม  215.00   100.00   345.00   100.00   375.00   100.00  

เงินกูย้ืมระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จะครบก าหนดช าระในเดือน ธนัวาคม 
2563 และเดือนตลุาคม 2564 ตามล าดบั 
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เงินกูย้ืมระยะยาวอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ 130 ลา้นบาท จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเป็น
ผลมาจาก STARK มีการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในปี 2562 ที่อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ  
5.50 - 6.75 และมีก าหนดช าระคืนในปี 2563 

เงินกูย้ืมระยะยาวอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 30 ลา้นบาท จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเป็น 
ผลมาจาก STARK มีการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในปี 2563 ที่อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ  
6.50 - 6.75 และมีก าหนดช าระคืนในปี 2564 

 

14.4.1 ภาระผูกพันและหนี้สนิทีอ่าจจะเกิดขึน้ 

ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 STARK มีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ ดงันี ้

 ส ารองผลประโยชนข์องพนักงาน 

STARK มีส  ารองผลประโยชน์ของพนักงาน ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 113.70 ลา้นบาท 151.44  
ลา้นบาท และ 178.96 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ภาระผูกพันและการค า้ประกัน  

1. ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซือ้วัตถุดิบและเคร่ืองจักร 

 STARK มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซือ้วตัถดุิบและเครือ่งจกัร โดยภาระผกูพนัดงักลา่วมีรายละเอียดดงันี  ้

 งบการเงินรวม 

 2563 
 บาท  ดอลลาร์  ยูโร  ดอลลาร์  ฟรังก์สวิส  หยวน  ปอนด์  ดอง 
   สหรัฐอเมริกา    ออสเตรเลีย    เหรินหมินป้ี  สเตอร์ลิง   

ภาระผกูพนัส าหรับการซ้ือวตัถุดิบ 442,391,849  369,581,505  35,180  300  750  1,218,422  3,878  862,462,554,044 
ภาระผกูพนัส าหรับการซ้ือเคร่ืองจกัร 103,837,173  1,127,264  540,797  -  -  -  -  31,596,845,228 

รวม 546,229,022  370,708,769  575,977  300  750  1,218,422  3,878  894,059,399,272 

                
 งบการเงินรวม 
 2562 

 บาท  ดอลลาร์  ยูโร  ดอลลาร์  ฟรังก์สวิส  หยวน  ปอนด์  ดอง 
   สหรัฐอเมริกา    ออสเตรเลีย    เหรินหมินป้ี  สเตอร์ลิง   

ภาระผกูพนัส าหรับการซ้ือวตัถุดิบ 459,667,036  45,786,927  85,011  300  2,250  1,696,672    1,431  - 
ภาระผกูพนัส าหรับการซ้ือเคร่ืองจกัร 176,050,025  1,497,906  6,707,696  -  -  -  -  - 

รวม 635,717,061  47,284,833  6,792,707  300  2,250  1,696,672      1,431  - 

หมายเหต ุ 1. รายการซือ้วัตถุดิบที่จัดเป็นภาระผูกพัน เป็นรายการซือ้วัตถุดิบโลหะประเภททองแดงจากคู่คา้ โดยเป็นรายการที่ PDITL  
ออกใบสั่งซือ้และ Letter of Credit (L/C) แลว้แตย่งัไมไ่ดร้บัของ 

 

2. หนังสือค า้ประกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 STARK มีหนังสือค า้ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม 
ของบริษัทย่อย ซึ่ง เ ก่ียวข้องกันภาระผูกพันทางปฏิบัติตามปกติธุรกิจและการใช้ไฟฟ้าของบริษัทย่อยและอื่นๆ  
โดยสามารถสรุปรายละเอียด ไดด้งันี ้ 
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 งบการเงนิรวม 
 2563 
 บาท  ดอลลาร ์  รูปีอนิเดยี  ดอลลาร ์  รูปี เวยีดนามดอง 

   สหรัฐอเมริกา    ฮ่องกง  ศรีลังกา  

หนงัสือค า้ประกนัเพ่ือการท าสญัญา 
แบบไม่มีหลกัประกนั 

 
514,040,295 

  
5,001,675 

  
3,471,468 

  
7,000,000 

  
- 

 
- 

หนงัสือค า้ประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
    และอ่ืน ๆแบบไม่มีหลกัประกนั 

 
130,885,367 

  
490,559 

  
- 

  
- 

  
- 

 
- 

หนงัสือค า้ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและ 
อ่ืนๆแบบมีหลกัประกนั 

 
485,400 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
- 

หนงัสือค า้ประกนัการใหบ้รกิารแบบมี
หลกัประกนั * 

 
9,420,000 

  
30,000 

  
- 

  
- 

  
- 

 
- 

หนงัสือค า้ประกนัของใบรบัประกนั
สนิคา้ 

 
- 

  
357,109 

  
- 

  
- 

  
- 

 
114,047,923,56

0 
หนงัสือค า้ประกนัของการประมลู -  -  -  -  - 33,371,369,125 
หนงัสือค า้ประกนัเงินมดัจ า -  2,079,468  -  -  - 150,330,508,18

7 
หนงัสือค า้ประกนัการด าเนินสญัญา -  19,492  -  -  - 55,577,810,922 
หนงัสือค า้ประกนัการด าเนินสญัญา
และใบรบัประกนัสนิคา้ 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
42,654,000 

หนงัสือค า้ประกนัการจ่ายเงิน -  -  -  -  - 745,186,666 

 
 งบการเงนิรวม 
 2562 
 บาท  ดอลลาร ์  รูปีอนิเดยี  ดอลลาร ์  รูปี 

   สหรัฐอเมริกา    ฮ่องกง  ศรีลังกา 

หนงัสือค า้ประกนัเพ่ือการท าสญัญา 
แบบไม่มีหลกัประกนั 621,258,304  1,968,211  3,471,468  -  - 

หนงัสือค า้ประกนัเพ่ือการท าสญัญา 
แบบมีหลกัประกนั* -  -  63,209,135  -   

หนงัสือค า้ประกันการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 
แบบไม่มีหลกัประกนั 458,030,884  57,844  -  7,000,000  1,300,000 

หนงัสือค า้ประกันการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 
แบบมีหลกัประกนั* 1,139,000  -  -  -  - 

หนงัสือค า้ประกนัเพ่ือการใหบ้รกิาร 
แบบมีหลกัประกนั* 7,400,475  30,000  -  -  - 

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ2562 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัยข์องบริษัทย่อยจ านวน 2.09 ลา้นบาท และ 39.07 
ลา้นบาท ตามล าดบัใชเ้ป็นหลกัประกนัเพ่ือใหธ้นาคารออกหนงัสือค า้ประกนัเพ่ือการท าสญัญา 
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3. วงเงนิส าหรับเลตเตอรอ์อฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และการโอนเงนิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อย มีวงเงินดังกล่าว จ านวน 16.10 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ และ 306.48  
ลา้นบาท โดยมีหลกัทรพัยค์  า้ประกนัเป็นที่ดิน สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่   

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อย มีวงเงินดงักล่าว จ านวน 43.63 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ และ 3,126.03 
ลา้นบาท โดยมีหลกัทรพัยค์  า้ประกนัเช่นเดียวกบัวงเงินท่ียงัไมไ่ดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อย มีวงเงินดงักล่าว จ านวน 50.72 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ และ 2,006.84 
ลา้นบาท และ 777,969.16 ลา้นดอง โดยมีหลกัทรพัยค์  า้ประกนัเช่นเดียวกบัวงเงินท่ียงัไมไ่ดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
4. วงเงนิสิน้เชื่อและการค า้ประกัน 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินบตัรเครดิตน า้มนั เป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท ใชไ้ป 0.11 ลา้นบาท 
โดยบริษัทได้จดจ านองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดินพร้อมสิ่งปลูก และใช้หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย  
กรรมการ 2 ท่านของบริษัท เพื่อวางหลกัประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และค า้ประกันโดยกรรมการของบริษัท  
ในระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ยกเลิกวงเงินบัตรเครดิตน า้มัน และปลดจ านองหลักประกันและ 
การค า้ประกนัแลว้ 
 
14.4.2 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผูถื้อหุน้ ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 STARK มีสว่นของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 1,817.64 ลา้นบาท 2,313.37 
ลา้นบาท และ 3,763.72 ลา้นบาท ตามล าดบั 

สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ 495.73 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 27.27 จาก ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากก าไรสทุธิตามการด าเนินงานปกติของ STARK และผลจากการรวมธุรกิจ จะสง่ผล
ให ้STARK จะมีทนุจดทะเบียน จ านวน 14,049.56 ลา้นบาท และมีสว่นต ่ามลูค่าหุน้สามญัและสว่นปรบัปรุงทนุจากการซือ้
ธุรกิจแบบยอ้นกลบั จ านวน 12,253.32 ลา้นบาท ซึง่คิดเป็นการเพิ่มขึน้ของสว่นของผูถื้อหุน้สทุธิ เทา่กบั 1,796.24 ลา้นบาท 

สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 1,450.35 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 62.69 จาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากก าไรสทุธิตามการด าเนินงานปกติ 

 

14.5 สภาพคลอ่ง 

STARK มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.83 เท่า 1.07 เท่า และ 0.83 เท่า ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 
ตามล าดบั 

 

14.5.1 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานในงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 544.63 ลา้นบาท 103.81 
ลา้นบาท และ 3,003.56 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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STARK มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน ในงวดปี 2562 เท่ากบั 103.81ลา้นบาท ลดลงจากงวด
เดียวกนัของปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าใชจ้่ายการซือ้สถานะของบริษัทจดทะเบียน สง่ผลให้ STARK มีกระแสเงิน
สดลดลงขึน้ 

STARK มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน ในงวดปี 2563 เท่ากบั 3,003.56 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 
ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการด าเนินงานที่มีก าไรของ  STARK รวมทั้งมีรายการบวกกลับที่ไม่ใช่เ งินสด 
เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย และสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในการด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ ในขณะที่ 
ความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนใกลเ้คียงกับปี 2562 ส่งผลให ้STARK มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 
เพิ่มสงูขึน้จากปีก่อนหนา้ 

 

14.5.2 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 816.94 ลา้นบาท 620.13 ลา้นบาท 
และ 6,531.81 ลา้นบาท ตามล าดบั 

STARK มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 816.94 ลา้นบาท ในงวดปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกั 
มาจากการลงทนุเครือ่งจกัรเพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานและรองรบัการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และการติดตัง้แผงโซลาร์
เพื่อเป็นการประหยดัพลงังานและลดคา่ใชจ้่ายของ STARK ในระยะยาว 

STARK มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 620.13 ลา้นบาท ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกั 
มาจากการจ่ายซือ้สินทรพัยถ์าวรเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการลงทนุในเครื่องจกัรใหม่ตามแผนการปรบัปรุงสายการผลิตและจัดอยู่  
ในสนิทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้ของ PDITL 

STARK มีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเท่ากบั 6,531.81 ลา้นบาท ในงวดปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกั 
มาจากซือ้สินทรพัยถ์าวรและการซือ้เงินลงทุนใน TPC และ DVN และการใหกู้ย้ืมแก่บริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน (โปรดพิจารณา
เง่ือนไขและรายละเอียดสญัญากูย้ืมเพิ่มเติม ในสว่นท่ี 2.3.6 รายการระหวา่งกนั)  
 

14.5.3 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 327.17 ลา้นบาท 1,292.36  
ลา้นบาท และ 3,272.85 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยมีสาเหตุมาจากการ  STARK ได้รับเงินสดจากการกู้ยืมเงินทั้งจาก 
สถาบันการเงิน บริษัทและบุคคลที่เ ก่ียวข้อง และจากแหล่งอื่น เช่น หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ เป็นต้น เพิ่มขึน้ เพื่อรองรับ 
การใชเ้งินตามแผนการลงทุน ไดแ้ก่ การลงทุนซือ้สินทรพัยถ์าวรประเภทเครื่องจักรเพื่อปรบัปรุงและเพิ่มก าลงัการผลิต  
การติดตัง้แผงโซลารเ์พื่อวตัถปุระสงคใ์นการประหยดัพลงังานและลดคา่ใชจ้่าย การลงทนุซือ้รถทดสอบระบบไฟฟา้เคลื่อนที่ 
เป็นตน้ การจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมตามแผนการช าระเงินในแตล่ะงวดบญัชี และการเขา้ลงทนุใน TPC และ DVN 

ในปี 2561 STARK มีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 327.17 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการจ่าย 
ช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้บริษัทและบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามก าหนดการผ่อนช าระ  
ที่ระบใุนสญัญา 



 รายงานประจ าปี 2563 
 

 

147 /165 
 

ในปี 2562 STARK มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 1,292.36 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจาก 
การรบัจากการเพิ่มทนุ  

ในปี 2563 STARK มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 3,272.85 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการรบั
เงินกูย้ืมระยะสัน้บริษัทและบคุคลที่เก่ียวขอ้งกัน และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อการเขา้ลงทนุใน TPC และ 
DVN  

14.6 การวิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

14.6.1 อัตราสภาพคล่อง 

STARK มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.83 เท่า 1.07 เท่า และ 0.83 เท่า ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 
ตามล าดบั  

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลัก 
มาจากเงินกูย้ืมระยะยาวบางสว่น ภายใตว้งเงินกูย้ืม 2,400.00 ลา้นบาท และ 1,050.00 ลา้นบาท ของ STARK ถกูจดัเป็น
หนีส้ินหมุนเวียน เนื่องจากการที่บริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการด ารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ก าหนด  
ในสญัญาเงินกูไ้ด ้อย่างไรก็ตาม เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2561 STARK ไดร้บัหนงัสือผ่อนผนัยกเวน้การปฏิบตัิตามเง่ือนไข 
การด ารงอตัราส่วนทางการเงินส าหรบัเงินกู้ยืมดงักล่าว และจะถูกจัดประเภทตามปกติในการจัดท างบการเงินส าหรบั  
งวดการเงินถดัไป  

ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยปรับปรุงรายการหนีส้ินหมุนเวียน 
ส่วนวงเงิน 2,400.00 ลา้นบาทและ 1,050.00 ลา้นบาท กลับไปเป็นหนีส้ินไม่หมุนเวียนตามปกติ STARK จะมีอัตรา 
ส่วนสภาพคล่องในปี 2561 เท่ากับ 1.09 เท่า ซึ่งดีขึน้จากปี 2560 เนื่องจากผลการด าเนินงานที่เติบโตขึน้ของ  STARK 
ในช่วงปี 2561 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ใกลเ้คียงกบัอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
กรณีที่มีการปรบัปรุงรายการหนีส้ินหมุนเวียนส่วนวงเงิน 2,400.00 ลา้นบาท และ 1,050.00 ลา้นบาท กลบัไปเป็นหนีส้ิน 
ไมห่มนุเวียนตามปกติ ซึง่เป็นตามการด าเนินงานปกติของ STARK  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ใกลเ้คียงกบัอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
กรณีที่มีการปรบัปรุงรายการหนีส้ินหมุนเวียนส่วนวงเงิน 2,400.00 ลา้นบาท และ 1,050.00 ลา้นบาท กลบัไปเป็นหนีส้ิน 
ไมห่มนุเวียนตามปกติ ซึง่เป็นตามการด าเนินงานปกติของ STARK  

 STARK มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย เท่ากับ 149.34 วัน 108.19 วัน และ 87.14 ลา้นบาท ส าหรับงวดปี 2561  
ถึงปี 2563 ตามล าดบั ทัง้นี ้โดยปกติ STARK มีนโยบายในการเก็บหนี ้(Credit Term) ท่ีใหแ้ก่ลกูคา้ ประมาณ 60-90 วนั  
แต่ทัง้นี ้เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว STARK มีการขายสินคา้ใหแ้ก่บริษัทที่เก่ียวขอ้ง (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติม ในส่วนที่ 2.3.6 รายการระหว่างกัน) โดยมีระยะเวลาการช าระหนีเ้ท่ากับ 270 วนั จึงส่งผลใหร้ะยะเวลาเก็บหนี  ้
เฉลีย่ของ STARK เพิ่มขึน้จากระยะเวลาเก็บหนีป้กติ 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยของ STARK ส  าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากงวด
เดียวกนัของปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากเพิ่มขึน้ของลกูคา้รายยอ่ยจากการมุง่เนน้ขยายกลุม่ลกูคา้และช่องทางการจดั
จ าหนา่ยของ STARK สอดคลอ้งกบัการเพิ่มขึน้ของยอดขายสนิคา้ประเภทนีใ้นปี 2561 
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ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยของ  STARK ส  าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปี 2561 ซึ่ง 
STARK มีการเปลีย่นแปลงนโยบายการเก็บหนี ้(Credit Term) จากปีก่อนหนา้เพื่อใหบ้รษัิทฯ มีสภาพคลอ่งดีขึน้  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยของ STARK ส  าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากปี 2562 ซึ่ง 
STARK มีการเปลีย่นแปลงนโยบายการเก็บหนี ้(Credit Term) จากปีก่อนหนา้เพื่อใหบ้รษัิทฯ มีสภาพคลอ่งดีขึน้  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ส  าหรับงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 119.45 วัน 142.10 วัน และ 160.11 วัน 
ตามล าดบั ทัง้นี ้ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ยในปี 2561 - 2563 เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก STARK มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการผลิต โดยเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรอขาย (Made to Stock) เพื่อรองรบัความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้รายย่อย 
ในตลาดขนาดใหญ่ (Mass Market) อีกทั้งการเพิ่มขึน้ของระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ  
สนิคา้คงเหลอื อนัเป็นผลมาจากการผลติสนิคา้เพิ่มขึน้ เพื่อรองรบัการเติบโตของรายไดจ้ากการขายของ STARK  

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ ส  าหรบังวดปี 2561 ถึงปี 2563 เทา่กบั 224.88 วนั 170.60 วนั และ 181.74 วนั ตามล าดบั 
ทัง้นี ้ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย ในช่วงเวลาดงักล่าวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วและการ
เพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขาย ส่งผลให้ STARK มีการซือ้วตัถุดิบประเภททองแดงเพิ่มขึน้ในสดัส่วนที่สงู ซึ่งเป็นวตัถุดิบ 
ที่มีระยะเวลาการช าระหนี ้(Credit Term) เท่ากบั 270 วนัยาวกว่าระยะเวลาช าระหนีท้ี่ STARK ไดร้บัจากคู่คา้ (Supplier) 
รายอื่น ในปี 2563 นัน้ เนื่องจากถึงรอบช าระของปี 2562 ท าใหร้ะยะเวลาช าระหนีล้ดลง 

 

14.6.2 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

STARK มีอัตราก าไรสุทธิ ส  าหรับงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับรอ้ยละ 4.37 รอ้ยละ 2.06 และรอ้ยละ 9.23 
ตามล าดบั  

อตัราก าไรสทุธิของ STARK ส  าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2560 
โดยมีสาเหตหุลกัมาการท่ี STARK มีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ 

 อัตราก าไรสุทธิของ  STARK ส  าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2561  
โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนในการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ จ านวน 162.45 ล้านบาท หากพิจารณาก าไรสุทธิ 
จากการด าเนินงานของ STARK โดยไม่รวมตน้ทุนจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบัดังกล่าว พบว่า ในปี 2562 STARK  
มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 420.05 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 จ านวน 105.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.02  
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการปรับโครงสรา้งตาม เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน 
ค่าที่ปรกึษากฏหมาย เป็นตน้ จ านวนประมาณ 62.50 ลา้นบาท ซึ่งค่าใชจ้่ายดงักลา่วเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว
จากการปรับโครงสรา้งครัง้นีเ้ท่านั้น และ วันที่ 15 สิงหาคม 2562  บริษัทได้มีการจ าหน่ายธุรกิจสื่อและมัลติมีเดีย 
และในปี 2562 บริษัทรับรู ้ผลขาดทุนจากการด าเนินการของธุรกิจดังกล่าวรวมถึงค่าใช้ จ่ายที่ เ ก่ียวข้องต่างๆ 
ในการปรบัโครงสรา้ง รวมจ านวนประมาณ 204.35 ลา้นบาท 

อตัราก าไรสทุธิของ STARK ส  าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2562 
โดยมีสาเหตหุลกัมาการที่ STARK มีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ โดยมาจากกลยทุธก์ารมุง่เนน้กลุม่สินคา้ที่มีมารจิ์ ้
นสูง (High margin product) โดยเฉพาะกลุ่มสายไฟแรงดันระดับกลางจนถึงระดับสูงพิเศษ (Medium – Extra High 
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Voltage) ที่มีการเติบโตสงูเพื่อรองรบัโครงการตา่ง ๆ ของภาครฐัและเอกชน นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดด้  าเนินแผนการลดตน้ทนุ
และคา่ใชจ้่าย (Lean management) มาอยา่งตอ่เนื่อง 

ส าหรบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ส  าหรบังวดปี 2561 ถึงปี 2563 ของ STARK เทา่กบัรอ้ยละ 29.71 รอ้ยละ 11.71 
และรอ้ยละ 43.65 ตามล าดบั 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ  STARK ส  าหรับงวดปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ ้นจาก 
งวดเดียวกนัของปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาการท่ี STARK มีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ  STARK ส  าหรับงวดปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ลดลงจาก 
งวดเดียวกนัของปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุในการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั จ านวน 162.45 ลา้นบาท 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ  STARK ส  าหรับงวดปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ ้นจาก 
งวดเดียวกนัของปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาการท่ี STARK มีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ 

 

14.6.4 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ STARK ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับรอ้ยละ 4.10 รอ้ยละ 1.83 
และรอ้ยละ 8.10 ตามล าดบั 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยข์อง STARK ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
โดยมีสาเหตหุลกัมาการท่ี STARK มีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยข์อง STARK ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุในการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั จ านวน 162.45 ลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยข์อง STARK ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
โดยมีสาเหตหุลกัมาการท่ี STARK มีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ 

 ในสว่นของอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรของ STARK ณ สิน้งวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 27.17 
รอ้ยละ 15.40 และรอ้ยละ 54.53 ตามล าดบั 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรของ  STARK ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จาก 
การเพิ่มขึน้ของความสามารถในการท าไรของ STARK 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรของ STARK ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุในการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั จ านวน 162.45 ลา้นบาท 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรของ  STARK ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 จาก 
การเพิ่มขึน้ของความสามารถในการท าไรของ STARK 
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14.7 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิในอนาคต 

1. แผนการพฒันาประเทศและนโยบายการลงทนุของภาครฐั  
 เนื่องจาก PDTIL เป็นผูป้ระกอบการที่มีความเช่ียวชาญและมีเทคโนโลยีในการผลิตสายฟ้าที่เหมาะสม  
ต่อการใช้งานในโครงการโครงสร้างพื ้นฐานต่างๆ ของประเทศ เช่น สายเปลือย สายไฟฟ้าแรงดันสูง  
และสายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เป็นต้น ส่งผลให้นโยบายการลงทุนของภาครัฐในอนาคตมีผลโดยตรง  
ต่อการด าเนินงานของ PDTIL ทั้งนี ้ ตัวอย่างนโยบายส าคัญของภาครัฐ อาธิเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแหง่ชาติ แผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟา้ของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) 
เป็นต้น ทั้งนี  ้ตัวอย่างแผนพัฒนาประเทศตามนโยบายภาครัฐที่อาจกระทบต่อการด าเนินงานของ  PDTIL 
ในอนาคตมีดงันี ้
- แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ( Thailand Power Development Plan:  PDP)  

เป็นแผนแม่บทในการจัดหาพลงังานตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว 15- 20 ปี เพื่อสรา้งความมั่นคง 
และความเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า ที่ครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า 
และระบบจ าหน่ายไฟฟ้ารายพืน้ที่ เพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในภาพรวม 
การมุ่งเนน้ขยายก าลงัการผลิตดังกล่าว เกิดขึน้ทัง้ในส่วนของการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าแก่ภาคเอกชน ทัง้ผูผ้ลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ ( IPP)  ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  ตลอดจนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP)  
ซึง่ลว้นแลว้แตเ่ป็นกลุม่ลกูคา้เปา้หมายของ PDTIL ทัง้สิน้ 

- แผนการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ เช่น การพ้ฒนาระบบรถไฟฟ้าตามแผนการพัฒนา  
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล (พืน้ท่ีตอ่เนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP 2) ระยะเวลา 20 ปี 
(พ.ศ. 2553 – 2572) แผนการก่อสรา้งตามโครงการรถไฟรางคู่ แผนการก่อสรา้งตามโครงการรถไฟฟ้า
ความเร็วสูงเช่ือม 3 ท่าอากาศยาน รวมถึงการลงทุนก่อสรา้งทางหลวงหมายเหตุต่างๆ ทั่วประเทศ  
เป็นตน้ 

- โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  
เพื่อสรา้งความมั่นคงใหก้บัระบบไฟฟ้า โดยเริ่มโครงการตัง้แตปี่ 2561 และมีก าหนดแลว้เสร็จในปี 2564 
รวมระยะทางของโครงการ 214.6 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการพืน้ที่เมืองชัน้ใน โครงการตามแนวรถไฟฟ้า
สายสตีา่ง ๆ และโครงการรว่มกบัหนว่ยงานสาธารณปูโภคอื่น 

 
2. ความผนัผวนของราคาโลหะน าไฟฟา้  
 เนื่องจากโลหะประเภททองแดงและอลูมิเนียม ถือเป็นวัตถุดิบหลักที่ส  าคัญในการผลิตของ PDTIL  
โดยต้นทุนโลหะคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 65 ถึงรอ้ยละ 70 ของต้นทุนขาย และเนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวเป็น 
สินคา้โภคภณัฑ ์(Commodity) ที่มีราคาซือ้ขายอา้งอิงราคากลางของตลาดโลก ซึ่งขึน้ลงตามหลกัอุปสงคแ์ละ
อุปทาน ส่งผลให้ความผันผวนของราคาวัตถุดิบดังกล่าวอาจส่งผลต่อต้นทุนขายของ  PDTIL ให้เพิ่มสูงขึน้ 
หรอืลดลงอยา่งมีนยัส าคญั และอาจกระทบตอ่ผลประกอบการของ PDTIL ในอนาคตได ้ 
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3. การขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยไปยงัตลาดตา่งประเทศ 

 PDTIL มีแผนขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยไปยงัตา่งประเทศมากขึน้จากปัจจบุนั ที่มีสดัสว่นรายไดป้ระมาณ
ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี  ้ในกรณีที่รายได้จากการขายในต่างประเทศเพิ่มสูงขึน้ในอนาคต  
จะสง่ผลให ้PDTIL มีรายรบัเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศมากขึน้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ PDTIL ในแง่การลดความเสีย่ง
ดา้นความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่นแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) การเพิ่มขึน้ของรายได ้และการลดลงของ
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยน ส่งผลใหอ้ตัราก าไรและผลการด าเนินงานของ PDTIL อาจปรบัตวัเพิ่ม
สงูขึน้ในอนาคต 
 
4. กลยทุธก์ารเติบโตในอนาคต 

 มุ่งเนน้กลุ่มสินคา้ High Margin เช่น สายไฟฟ้าประเภท Medium / High / Extra High voltage ที่มีความ
ตอ้งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสายไฟส าหรบัระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Photovoltaic 
cable) ที่ไดม้าตรฐานระดบัโลก ตลอดจนการพัฒนาสายเคเบิล้ใตน้ า้ (Submarine cable) ที่มีความตอ้งการที่
เพิ่มขึน้มากจากโครงการพลงังานทดแทนต่าง ๆ เช่น กังหนัลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ติดตัง้ในทะเล (Offshore 
wind turbine) แผงโซลารเ์ซลลบ์นโครงสรา้งที่ลอยอยูใ่นน า้ (Floating solar) เป็นตน้ 

การลดตน้ทนุและเพิ่มประสทิธิภาพการผลติของโรงงานในประเทศไทยและเวียดนามอยา่งตอ่เนื่อง  

โอกาสในตลาดตา่งประเทศ โดยในปี 2563 บรษัิทฯ มีสดัสว่นรายไดจ้ากการสง่ออกประมาณ 8.0% จากการ
สง่ออกประมาณ 40 ประเทศ โดยบริษัทฯ คาดว่าสดัสว่นรายไดจ้ากการสง่ออกจะเพิ่มขึน้เป็นประมาณ 10 - 12% 
จากการสง่ออกประมาณ 50 ประเทศ 
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ชื่อ-สกุล STARK 

บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลัก 

บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์  
อินเตอรเ์นช่ันแนล 
( ยทยแลนด์ ) จ ากัด 

Thinh Phat Cables 
Join Stock Company 

Dong Viet Non-
Ferrous Metal and 
Plastic Join Stock 

Company 

บริษัท ยทย เคเบิล้ 
อินเตอรเ์นช่ันแนล 

จ ากัด 

บริษัท  
อดิสร สงขลา 

จ ากัด 

นายชนินทร ์เย็นสดุใจ C C C C C  

นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ D D   D  

นายชินวฒัน ์อศัวโภคี D D   D  

นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ D, E D, E E E D D 

ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์ AC AC     

ม.ล. พิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ AC AC     

นายกศุล สงัขนนัท ์ AC AC     

นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู D, E D, E E E D  

นายประกรณ ์เมฆจ าเรญิ CE D E E   

นายกิตติศกัดิ ์จิตตป์ระเสรฐิงาม E CE E E   

นายเสร ียทุธนวราภรณ ์  D, E E E   

นายพิเชษฐ์ โลห่ช์นะจิต E E E E   

Remark: C = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ  
D = กรรมการ CE = ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร E = ผูบ้รหิาร 
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

                           กรรมการ
บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคุณ 

นายชินวัฒน ์
 อัศวโภคี 

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐเลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

ม.ล. พิพัฒนย์ชย 
เพ็ญพัฒน ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญ ู

1. บรษัิท เฟล้ปส ์ดอดจ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

C D D D, E ID, AC ID, AC ID, AC D, E 

2. บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

C D D D, E D D D D, E 

3. บรษัิท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั C D D D, E    D, E 

4. บรษัิท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากดั 

C D D D, E    D, E 

5. บรษัิท เอ็น เอม็ เอน็ โฮลด้ิง 2 
จ ำกดั 

C D D D, E    D, E 

6. บรษัิท เชอรว์ูด้ คอรป์อเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

C, ID, AC D ID, AC      

7. บรษัิท คอนเนคชั่นเลทดเ์ซอรว์ิส 
จ ากดั 

D D       

8. บรษัิท ไทย คอปเปอร ์รอ็ด จ ากดั D       D 

9. บรษัิท กาแฟนสู ์จ ากดั       D  

10. บรษัิท กาแฟสด กินเสน้ จ ากดั       D  

11. บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

      D  
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                           กรรมการ
บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคุณ 

นายชินวัฒน ์
 อัศวโภคี 

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐเลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

ม.ล. พิพัฒนย์ชย 
เพ็ญพัฒน ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญ ู

12. บรษัิท คอนฟราเทรส จ ากดั      D   

13. บรษัิท เจเคเจพี แอนด ์แอสโซซิ
เอทส ์จ ากดั 

      D  

14. บรษัิท ชีลด ์สควอดซ ์จ ากดั    D     

15. บรษัิท ซุปเปอรแ์พค พลาสตกิ 
จ ากดั 

   D     

16. บรษัิท เดอะมาสเตอร ์เรยีล
เอสเตท จ ากดั 

      D  

17. บรษัิท ทรพัยส์นิธุรกิจ โฮลดิง้ 
จ ากดั 

 D       

18. บรษัิท ทวีทรพัย ์เรยีล เอสเตท 
จ ากดั 

 D       

19. บรษัิท ที.ซี.เค. โซลารสิ จ ากดั    D     

20. บรษัิท ที.ซี.เค. พลาสติก จ ากดั    D     

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

   D     

22. บรษัิท ทีทีดี โฮลดิง้ จ ากดั  D       

23. บรษัิท ทีโพล ์โปรเฟสชั่นแนล 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

 D       
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                           กรรมการ
บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคุณ 

นายชินวัฒน ์
 อัศวโภคี 

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐเลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

ม.ล. พิพัฒนย์ชย 
เพ็ญพัฒน ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญ ู

24. บรษัิท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากดั  D       

25. บรษัิท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จ ากดั  D       

26. บรษัิท ที.เอส.โอ. เทรดเซ็นเตอร ์
จ ากดั 

 D       

27. บรษัิท ทีโอเอ จ ากดั  D       

28. บรษัิท ทีโอเอ กรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั  D       

29. บรษัิท ทีโอเอ เคมิคอล อินดสัตรสี ์
จ ากดั 

 D       

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

 D       

31. บรษัิท ทีโอเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ 
จ ากดั 

 D       

32. บรษัิท ทีโอเอ ออโต ้เซลส ์จ ากดั  D       

33. บรษัิท ทีโอเอ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
เบฟเวอเรจส ์กรุป๊ จ ากดั 

 D       

34. บรษัิท ทีโอเอ โฮลดิง้ จ ากดั  D       

35. บรษัิท ไทยแสงเจรญิ )ปลาฉลาม (
จ ากดั 

 D       
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                           กรรมการ
บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคุณ 

นายชินวัฒน ์
 อัศวโภคี 

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐเลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

ม.ล. พิพัฒนย์ชย 
เพ็ญพัฒน ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญ ู

36. บรษัิท นาวงัการเกษตร จ ากดั  D       

37. บรษัิท น า้ตาล เอราวณั จ ากดั  D       

38. บรษัิท เนเจอรลัปารค์พรอพเพอตีส้ ์
จ ากดั 

 D       

39. บรษัิท บรติิช เพน้ทส์ จ ากดั  D       

40. บรษัิท บรหิารสนิทรพัย ์ 
มหานคร จ ากดั 

     D   

41. บรษัิท บรหิารสนิทรพัย ์ 
เอเอเอม็ซี จ ากดั 

      D  

42. บรษัิท บางทองสมนัการเกษตร 
จ ากดั 

 D       

43. บรษัิท บางปะกงการเกษตร จ ากดั  D       

44. บรษัิท บางใหญ่ดินทอง จ ากดั  D       

45. บรษัิท เบส ออโตเ้ซลส ์จ ากดั  D       

46. บรษัิท โปรเพท (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

   D     

47. บรษัิท พี ที เรยีล เอสเตท จ ากดั  D       

48. บรษัิท พลูผลทรพัย ์จ ากดั  D       
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                           กรรมการ
บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคุณ 

นายชินวัฒน ์
 อัศวโภคี 

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐเลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

ม.ล. พิพัฒนย์ชย 
เพ็ญพัฒน ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญ ู

49. บรษัิท พลูสนิทรพัยธ์ุรกิจ จ ากดั  D       

50. บรษัิท พลูสนิทรพัยเ์รยีลเอสเตท 
จ ากดั 

 D       

51. บรษัิท ไพรมม์สั ออโตเ้ฮาส ์จ ากดั  D       

52. บรษัิท ฟูด้โฮลดิง้ จ ากดั       D  

53. บรษัิท มหานคร แอ็ดไวซอรี ่
เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

     D   

54. บรษัิท มหาเศรษฐี จ ากดั  D       

55. บรษัิท มั่งคั่งเทรดดิง้ จ ากดั  D       

56. บรษัิท มั่งคั่งธุรกิจ จ ากดั  D       

57. บรษัิท มั่งคั่งปรอ็พเพอตี ้จ ากดั  D       

58. บรษัิท มั่งคั่ง เรยีล เอสเตท จ ากดั  D       

59. บรษัิท เมโทรโพลสิ ชิปป้ิง จ ากดั    D     

60. บรษัิท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั )มหาชน(  

      D  

61. บรษัิท ยนูิคชาเลตเ์รยีลตี ้จ ากดั       D  

62. บรษัิท รอแยล รสีอรท์กอลฟ์แอนด์
คนัทรคีลบั จ ากดั 

 D       
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                           กรรมการ
บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคุณ 

นายชินวัฒน ์
 อัศวโภคี 

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐเลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

ม.ล. พิพัฒนย์ชย 
เพ็ญพัฒน ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญ ู

63. บรษัิท รอแยล อินเตอรเ์นชั่นแนล 

รสีอรท์ แอนด ์คนัทรคีลบั จ ากดั 
 D       

64. บรษัิท ระยอง โพลเิมอรส์  
คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

 D       

65. บรษัิท ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

    C    

66. บรษัิท ไรเ่อราวณั จ ากดั  D       

67. บรษัิท ลาดสวายการเกษตร จ ากดั  D       

68. บรษัิท ว. ภทัรวฒุิ (1987) จ ากดั  D       

69. บรษัิท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

      D  

70. บรษัิท วี.เอ.ซี. คอนซลัติง้ จ ากดั    D     

71. บรษัิท สามรอ้ยหกสบิ จ ากดั      D   

72. บรษัิท สนิทรพัย ์เรยีลเอสเตท 
จ ากดั 

 D       

73. บรษัิท สรุศกัดิก์ารเกษตร จ ากดั  D       

74. บรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั    D, E     
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                           กรรมการ
บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคุณ 

นายชินวัฒน ์
 อัศวโภคี 

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐเลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

ม.ล. พิพัฒนย์ชย 
เพ็ญพัฒน ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญ ู

75. บรษัิท อดิสรสงขลา โพรเฟสชนั
นอล จ ากดั 

   D     

76. บรษัิท อดิสรสงขลา มารนี จ ากดั    D     

77. บรษัิท อดิสรสงขลา  
อินเตอรเ์นชนัแนล จ ากดั 

   D     

78. บรษัิท อาร ์เอช อาร ์จ ากดั  D       

79. บรษัิท อินดสัเทรยีล คอนสตรคัชั่น 
แอนด ์เมนเทนแนนซ ์เซอรว์ิสเซส 
จ ากดั )มหาชน(  

   D     

80. บรษัิท เอกมยัเจรญิสขุ โฮลดิง้ 
จ ากดั 

 D       

81. บรษัิท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั       D  

82. บรษัิท เอเชีย แปซิฟิก ดรลิลิง่  
เอ็นจิเนยีริง่ จ ากดั 

   D     

83. บรษัิท เอดีเอส โลจิสติคส ์จ ากดั  D       

84. บรษัิท เอ็น.อี. ไบโอ เอ็นเนอยี 
จ ากดั 

 D       

85. บรษัิท เอ็น.อี. โลจิสติกส ์จ ากดั  D       

86. บรษัิท เอ็มเอม็ แคทเทอริง่ จ ากดั    D     
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                           กรรมการ
บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคุณ 

นายชินวัฒน ์
 อัศวโภคี 

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐเลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

ม.ล. พิพัฒนย์ชย 
เพ็ญพัฒน ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญ ู

87. บรษัิท เอ็ม เอ็ม แครเิออร ์จ ากดั    D     

88. บรษัิท เอ็มเอม็ เฟรท ฟอรเ์วิรด์ดิง้ 
จ ากดั 

   D     

89. บรษัิท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส ์จ ากดั    D     

90. บรษัิท เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอรต์ 
จ ากดั 

   D     

91. บรษัิท เอราวณั เพาเวอร ์จ ากดั  D       

92. บรษัิท เอราวณั โฮลดิง้ จ ากดั  D       

93. บรษัิท เอสพีที พารค์ จ ากดั       D  

94. บรษัิท เอสพีที แลนด ์จ ากดั       D  

95. บรษัิท แอลที แอนด ์ซนั จ ากดั  D       

96. บรษัิท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั 
(มหาชน) 

      D  

97. บรษัิท ไอทีโอเอ ออโต ้เซลส ์จ ากดั  D       

98. บรษัิท ฮอกไกโด ฟูด้ แอนด ์ 
เบฟเวอเรจ จ ากดั 

 D       

99. บรษัิท ฮอกไกโด โมรโิมโตะ จ ากดั  D       
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                           กรรมการ
บริษัท 

นายชนินทร ์
เย็นสุดใจ 

นายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคุณ 

นายชินวัฒน ์
 อัศวโภคี 

นายศรัทธา 
จันทรเศรษฐเลิศ 

ดร. ทรงภพ  
พลจันทร ์

ม.ล. พิพัฒนย์ชย 
เพ็ญพัฒน ์

นายกุศล  
สังขนันท ์

นายนิรุทธ 
เจียกวธัญญ ู

100. บรษัิท ฮอกไกโด อินเตอรเ์นชั่น
แนล แฟรนไชส ์จ ากดั 

 D       

101. Stark Investment Corporation 
Limited 

D D D      

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

 D       

103. TOA Paint Products Sdn. Bhd.  D       

104. TOA Coating Sdn. Bhd.  D       

Remark: C = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ  
D = กรรมการ  E = ผูบ้รหิาร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินราคาทรัพยส์ินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2563 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (“PDITL”) 

ในปี 2563 PDITL มีการประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

 

 
 

1. ทรพัยส์นิ : แบบแปลนก่อสรา้ง สะพาน ค.ส.ล.ขา้มคลองบางเรอืน 

 ที่ตัง้ทรพัยส์นิ : หมูท่ี่ 10 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

 เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน : โฉนดที่ดินเลขท่ี 3916, 35060 

   เนือ้ที่ดินรวม 140 ตารางเมตร 

 ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท เฟล้ปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ประเมิน : บรษัิท ที่ปรกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั 

 วตัถปุระสงคก์ารประเมิน : เพื่อประกอบการพิจารณาทางดา้นสนิเช่ือ 

 วิธีการประเมินมลูคา่ : วิธีคิดจากตน้ทนุทดแทน 

 มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ : 2,940,000 บาท  

 วนัท่ีประเมินมลูคา่ : 20 พฤษภาคม 2563           

2. ทรพัยส์นิ : เครือ่งจกัร จ านวน 2 รายการ 

 ที่ตัง้ทรพัยส์นิ : 159 หมูท่ี่ 10 ถนนเทพารกัษ์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

 รายการทรพัยส์นิ : เครือ่งตีเกลยีว และ เครือ่งชบุดีบกุ 

 ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท เฟล้ปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ประเมิน : บรษัิท ที่ปรกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั 

 วตัถปุระสงคก์ารประเมิน : เพื่อประกอบการพิจารณาทางดา้นสนิเช่ือ 

 วิธีการประเมินมลูคา่ : วิธีคิดจากตน้ทนุทดแทน 

 มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ : 10,166,000 บาท 

 วนัท่ีประเมินมลูคา่ : 7 สงิหาคม 2563 
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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 มีการประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

. ทรพัยส์นิ : เครือ่งจกัร จ านวน 1 รายการ 

 ที่ตัง้ทรพัยส์นิ : 9/9 หมูท่ี่ 4 ถนนบา้นลา่ง-หนองบอน ต าบลนิคมพฒันา  

อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 

 รายการทรพัยส์นิ : เครือ่งกรอสายเคเบิล้ 

 ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท เฟล้ปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ประเมิน : บรษัิท ที่ปรกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั 

 วตัถปุระสงคก์ารประเมิน : เพื่อประกอบการพิจารณาทางดา้นสนิเช่ือ 

 วิธีการประเมินมลูคา่ : วิธีคิดจากตน้ทนุทดแทน 

 มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ : 5,327,000 บาท 

 วนัท่ีประเมินมลูคา่ : 7 สงิหาคม 2563 

1. ทรพัยส์นิ : ที่ดิน, อาคารสิง่ปลกูสรา้ง และเครือ่งจกัรกล 

 ที่ตัง้ทรพัยส์นิ : Provincial Road No. 830, Luong Binh Commune, Ben Luc District, 

Long An Province, Vietnam 

 เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน : 1. เนือ้ที่ดิน 170,219.47 ตารางเมตร   

2. อาคารสิง่ปลกูสรา้ง 21 รายการ 

3. เครือ่งจกัรกล 199 รายการ 

 กรรมสทิธ์ิผูเ้ช่า : Thinh Phat Cables Joint Stock Company (“Thipa Cables”) และ 

Dong Viet Non-Ferrous Metal And  Plastic Joint Stock Company 

(“Dovina”) 

 ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ประเมิน : บรษัิท ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 วตัถปุระสงคก์ารประเมิน : วตัถปุระสงคเ์พื่อสาธารณะ 

 วิธีการประเมินมลูคา่ : วิธีคิดจากตน้ทนุ และ การเปรยีบเทียบขอ้มลูตลาด 

 มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ : US$ 53,050,000 
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บริษัท ไทยเคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (“TCI”) 

ในปี 2563 TCI มีการประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

 

 

 วนัท่ีประเมินมลูคา่ : 7 กมุภาพนัธ ์2563 

1. ทรพัยส์นิ : ที่ดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง 

 ที่ตัง้ทรพัยส์นิ : 227 หมู ่4 ซอยเพชรเกษม 97 ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ต าบลออ้มนอ้ย 

อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 

 เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน : โฉนดที่ดินเลขท่ี 23788,24407,51331,51559, 56433-56435, 56458 

และ 56459 จ านวน 9 ฉบบั  

เนือ้ที่ดิน 7,488.0 ตารางวา 

 ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท กรนี อิเลคทรคิ เคเบิล้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ประเมิน : บรษัิท เอเช่ียน เอ็นจิเนียริง่แวลเูอชั่น จ ากดั 

 วตัถปุระสงคก์ารประเมิน : วตัถปุระสงคเ์พื่อสาธารณะ 

 วิธีการประเมินมลูคา่ : วิธีคิดจากตน้ทนุ 

 มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ : 351,517,000 บาท 

 วนัท่ีประเมินมลูคา่ : 7 มกราคม 2563 

2. ทรพัยส์นิ : ที่ดินพรอ้มอาคารหอพกั 4 ชัน้ จ านวน 1 หลงั 

 ที่ตัง้ทรพัยส์นิ : 24/26 หมู ่4 ซอยไมม่ีช่ือ แยกจากซอยเพชรเกษม 97 ถนนเพชรเกษม 

(ทล.4) ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 

 เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน : โฉนดที่ดินเลขท่ี 21289, 23888 และ 23889 จ านวน 3 ฉบบั 

   เนือ้ที่ดิน 200.0 ตารางวา 

 ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท กรนี อิเลคทรคิ เคเบิล้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ประเมิน : บรษัิท เอเช่ียน เอ็นจิเนียริง่แวลเูอชั่น จ ากดั 

 วตัถปุระสงคก์ารประเมิน : วตัถปุระสงคเ์พื่อสาธารณะ 

 วิธีการประเมินมลูคา่ : วิธีคิดจากตน้ทนุ 

 มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ : 9,450,000 บาท 

 วนัท่ีประเมินมลูคา่ : 6 มกราคม 2563 
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ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล 

บริษัท อดิสรสงขลา จ ากดั (“ADS”) 

ในปี 2563 ADS มีการประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

-ไมม่ี-  

3. ทรพัยส์นิ : ที่ดินวา่งเปลา่ 

 ที่ตัง้ทรพัยส์นิ : 227 หมู ่4 ติดซอยไมม่ช่ืีอ แยกจากซอยเพชรเกษม 97 ถนนเพชรเกษม 

(ทล.4) ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 

 เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน : โฉนดที่ดินเลขท่ี 19366, 56450, 56451, 56453,13200,13201,56455 

และ 56463 จ านวน 8 ฉบบั 

   เนือ้ที่ดิน 1,200.0 ตารางวา 

 ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท กรนี อิเลคทรคิ เคเบิล้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ประเมิน : บรษัิท เอเช่ียน เอ็นจิเนียริง่แวลเูอชั่น จ ากดั 

 วตัถปุระสงคก์ารประเมิน : วตัถปุระสงคเ์พื่อสาธารณะ 

 วิธีการประเมินมลูคา่ : วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด 

 มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ : 12,600,000 บาท 

 วนัท่ีประเมินมลูคา่ : 6 มกราคม 2563 

4. ทรพัยส์นิ : เครือ่งจกัร 

 ที่ตัง้ทรพัยส์นิ : 227 หมู ่4 ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 

 รายการทรพัยส์นิ : จ านวน 177 รายการ 

 ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท ไทยเคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ประเมิน : บรษัิท ที่ปรกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั 

 วตัถปุระสงคก์ารประเมิน : วตัถปุระสงคเ์พื่อสาธารณะ 

 วิธีการประเมินมลูคา่ : วิธีคิดจากตน้ทนุทดแทน 

 มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ : 219,576,700 บาท 

 วนัท่ีประเมินมลูคา่ : 6 มกราคม 2563    


