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ผลประกอบการในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ  มีรายได้รวม 422.04 บาท  

สูงกว่าปี 2561 ที่ผ่านมา ผลก�าไรสูงขึ้นเป็น 25.77 ล้านบาท จาก 15.41 

ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ปัจจัยส�าคัญมาจากการทีมงานบุคลากร 

ท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการท่ีดี การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต  

รวมไปถึงการบริหารต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นท�าให้สามารถ 

ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามเป้าหมาย

ทิศทางการด�าเนินงานของปี 2563 ขอเรียนว่าคณะกรรมการและผู้บริหาร 

ของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาความสามารถในการ

แข่งขัน การพัฒนาบุคลากร การลงทุนปรับปรุงโรงงานเพ่ิมก�าลังการผลิต 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า

ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีความ

พร้อมในการแข่งขนัธุรกิจ มกีารบรหิารงานอย่างธรรมาภบิาล โปร่งใส ท�าให้

องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ในทุกภาคส่วน ท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริหารและ

พนักงานทุกท่าน ท่ีให้การสนับสนุนบริษัทฯ และเป็นก�าลังใจให้บริษัทฯ

ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในปีต่อๆไป ขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัท เอสทีซี คอนกรีต

โปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน) จะด�าเนินการธุรกิจภายใต้หลักก�ากับดูแลกิจการ 

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงและ

ยั่งยืนตลอดไป

สารจากประธารกรรมการบริหาร
นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

 ประธานคณะกรรมการบริหาร

MESSAGE FROM THE
EXECUTIVE CHAIRMAN



วิ  สั  ย  ทั  ศ  น์

พั  น  ธ  กิ  จ

 “เชื่อถือได้ สร้างสรรค์ 

เอาใจใส่ และกล้าคิดกล้าท�า”

“มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่ง ด้านคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ”
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ค่  า  นิ  ย  ม

ประกอบธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

มีจริยธรรม และคุณธรรม

จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

และรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ และท�างานเป็นทีม
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คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ 

อายุ 67 ปี

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจส�าหรบัผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์ /  ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัทรอนด์เฮม  /  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 
หลักสูตร Director Cetification Program (DCP) 
รุ่นที่ 166 / 2012

ประสบการณ์ท�างาน / ต�าแหน่งล่าสุด
2561 – ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - บริษัท เอสทีซี คอนกรีต 
โปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอิสระ - บริษัท  
ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ�ากัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการผู ้ จัดการ - บริษัท  
เรลโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
2560 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด
2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
มธัยมศกึษาปีท่ี 6 / หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 112 / 2014

ประสบการณ์ท�างาน / ต�าแหน่งล่าสุด
2557 – ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน)
2536 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท เอส.ที.ซี. เรียล
เอสเตท จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  17.61 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : 
สามีนางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล
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นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล นายเกียรติพงศ์ ณ นครนายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ 60 ปี

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 65 ปี

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 58 ปีคุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 / หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 112 / 2014

ประสบการณ์ท�างาน / ต�าแหน่งล่าสุด
2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ / รองประธานกรรมการ
บริหาร - บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด 
(มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท ชัยเจริญ  
แอสเสท (2558) จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  21.13 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : 
ภรรยานายสุรสิทธิ์  ชัยตระกูลทอง

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
/ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 116/2015
 
ประสบการณ์ท�างาน / ต�าแหน่งล่าสุด
2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ /  กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน - บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด 
(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ปริญญาตร ี
สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / หลักสูตร Director  
Certification Program (DAP) รุ่นที่ SET / 2012

ประสบการณ์ท�างาน / ต�าแหน่งล่าสุด
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง - บริษัท 
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการอิสระ - บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ�ากัด 
(มหาชน)
2554 – 2555 : ผู้จัดการกองบัญชีทั่วไป - บริษัท 
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)     
2532 – 2553 : ผู้จัดการแผนกบัญชีทรัพย์สิน - บริษัท 
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)     

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -
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นายณัฐพงษ์ ลิมป์คุณพงษ์

นายอ�านาจ ชัยตระกูลทอง

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ 67 ปี

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
อายุ 36 ปี

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 38 ปี

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท
อายุ 28 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปรญิญาโท คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง /
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง /  หลักสูตร Director  
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 / 2015

ประสบการณ์ท�างาน / ต�าแหน่งล่าสุด
2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน - บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด 
(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา /
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 112 / 2014

ประสบการณ์ท�างาน / ต�าแหน่งล่าสุด
2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
ผู ้อ�านวยการฝ่ายขาย - บริษัท เอสทีซี คอนกรีต 
โปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท เอส.ที.ซี. พัทยา 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด            
2545 – 2558 : กรรมการ - บริษัท เอส.ที.ซี.  
ท่อคอนกรีต จ�ากัด
2557 – 2561 : กรรมการ - บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์
(2548) จ�ากัด
2548 – 2560 : กรรมการ - บริษัท ชัยเจริญพัทยา 
(2548) จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  5.28 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : 
บุตรนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา /
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา /
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 112 / 2014

ประสบการณ์ท�างาน / ต�าแหน่งล่าสุด
2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จัดการ - บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ 
จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  19.05 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : 
บุตรนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี     
สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /  หลักสูตร 
Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 61 / 
2014 /หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 147 / 2018

ประสบการณ์ท�างาน / ต�าแหน่งล่าสุด
2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
ผู ้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท : บริษัท เอสทีซี 
คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  5.28 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : 
บุตรนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง
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นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง

นายอ�านาจ ชัยตระกูลทอง

นายธนาพันธ์ ทิพย์ลุ้ย

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง

นายศิริศักดิ์ พุทธิปทีป

นางสาวศิริรัตน์ จิตอารีย์

นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง

นางสาววิภรณ์ สัมปทาเสถียร

รองประธานกรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการบริหาร

ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส

รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(ผู้ได้รับมอบหมายในการจัดท�าบัญชีให้กับบริษัทฯ)

กรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

MANAGEMENT 
TEAM

กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการบริหาร

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท



นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “STC”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปทุกประเภท (Pre-cast Concrete) และคอนกรีตผสมเสร็จ  

(Ready-Mixed Concrete) พร้อมท้ังให้บรกิารอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การตอกเสาเข็ม การป๊ัมคอนกรตี 

เป็นต้น แก่ลูกค้าโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ทั่วภาคตะวันออก

โดยบริษัทฯ มีจุดเริ่มต้นจาก นายสุรสิทธ์ิ 

ชัยตระกูลทอง ผู้ซึ่งเริ่มประกอบธุรกิจจ�าหน่าย

ไม้แปรรูปและวัสดุก่อสร้างในเขตเมืองพัทยา

ในปี 2522 ภายใต้ชื่อ “สิทธิชัยค้าไม้” และ

ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากกลุ ่มผู ้

รบัเหมาก่อสร้างและกลุม่ผู้ประกอบการพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย์ในเขตเมอืงพัทยา จงัหวัดชลบรุี

และจังหวัดใกล้เคียง ชื่อของร้าน “สิทธิชัย 

ค้าไม้” จึงเป็นที่มาของอักษรย่อ “เอสทีซี” หรือ 

“STC” ของบริษัทฯ และในเวลาต่อมา คุณ

สุรสิทธ์ิเห็นโอกาสทางธุรกิจท่ีลูกค้าจะสั่งซื้อ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผ่านร้านสิทธิชัยค้าไม้ จึง

ได้จัดตั้ง บริษัท เอส.ที.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

จ�ากัด (“S.T.C. Concrete”) ในปี 2531 เพ่ือผลิต

และจ�าหน่ายแผ่นพ้ืนคอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรง

หล่อส�าเร็จ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง

หล่อส�าเร็จและคอนกรีตผสมเสร็จ และจัดตั้ง 

“บริษัท เอส.ที.ซี. ท่อคอนกรีต จ�ากัด” (“S.T.C. 

Pipe”) ในปี 2535 เพ่ือผลิตและจ�าหน่าย 

ท่อระบายน�า้ คอนกรตีเสรมิเหล็กและบ่อพักน�า้ 

จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2539 ส่งผล

ให้ธุรกิจก่อสร้างและอสงัหารมิทรพัย์หยุดชะงกั 

และ S.T.C. Concrete ได้หยุดด�าเนินธุรกิจไป

(โดย S.T.C. Concrete ได้จดทะเบียนเลิก

บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์และได้ช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในปี 2553) 

เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มคล่ีคลายลง นาย 

สุรสิทธ์ิ ชัยตระกูลทองและครอบครัวจึงได้

จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เอส.ที.ซี. คอนกรีต 

โปรดัคท์ จ�ากัด ในปี 2543 เพ่ือด�าเนินธุรกิจ

ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป

ขึ้นอีกครั้ ง  โดยมีทีมงานวิศวกรผู ้มีความ

ช�านาญ และประสบการณ์ด้านการออกแบบ

การผลิตและคิดค้นสูตรการผลิตที่เหมาะสม

เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลติภัณฑ์คอนกรตีส�าเรจ็รปูทีไ่ด้

มาตรฐาน ในราคาท่ีเหมาะสม จนเป็นท่ียอมรบั

ในคณุภาพของกลุม่ลกูค้าทัง้ภาครฐัและเอกชน 

ทัง้น้ี เพ่ือให้การด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ เป็นไป

อย่างครบวงจร มสิีนค้าท่ีหลากหลายครอบคลมุ

ทุกความต้องการของลูกค้า และเป็นหนึ่งเดียว 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ท�าการปรับโครงสร้าง

กลุม่ โดย S.T.C. Pipe จะหยุดด�าเนนิธุรกิจ และ

จะโอนย้ายบุคลากรและทุกสายการผลิตท่อ

มายังบริษัทฯ เพ่ือให้การผลิตและจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

และบ่อพักน�้าภายใต้ตราสินค้า STC ท้ังหมด 
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อยู่ภายใต้บรษิทัเดียวซึง่บรษิทัฯ ได้มกีารซือ้สนิทรพัย์ของ S.T.C. Pipe 

ได้แก่ อาคารส�านักงาน โรงงาน เคร่ืองจักรท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ 

S.T.C. Pipe มาเพื่อด�าเนินธุรกิจต่อ แล้วเสร็จในปี 2558 และ S.T.C. 

Pipe ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์และได้ช�าระบญัชเีสรจ็สิน้ในปี 2559 ท�าให้บรษิทัฯ เป็นผู้ผลติ

และจ�าหน่ายสนิค้าทัง้หมดภายใต้เครือ่งหมายการค้า STC ซึง่เป็นการ

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ครบวงจรตั้งแต่ท่อระบายน�้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพักน�้า เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ

ส�าเร็จ แผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ คานส�าเร็จรูป 

ผนังส�าเร็จรูป รั้วส�าเร็จรูป อิฐบล็อคมวลเบาและคอนกรีตผสมเสร็จ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 220/26 หมู่ที่ 6 ต�าบล

นาเกลือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และมีโรงงานทั้งหมด 4 แห่ง

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้

1. โรงงานพัทยา 1 ตั้งอยู่เลขท่ี 16/83 หมู ่ที่ 6 ต�าบลนาเกลือ  

     อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2. โรงงานพัทยา 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 16/85 หมู ่ที่ 6 ต�าบลนาเกลือ     

     อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

3. โรงงานหนองปรือ ตั้งอยู่เลขท่ี 52 หมู่ที่ 12 ต�าบลหนองปรือ     

     อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

4. โรงงานนาวัง ต้ังอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 4 ต�าบลหนองปลาไหล  

     อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยโรงงานท้ัง 4 แห่งดังกล่าวมีก�าลังการผลิตต่อปีรวมส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตประมาณ 240,330 คิวคอนกรีต แบ่งเป็น  

1) ก�าลังการผลิตรวมส�าหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป ซึ่งได้แก่  

ท่อระบายน�า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ บ่อพักน�า้ เสาเขม็คอนกรตีเสรมิเหล็ก

อัดแรงหล่อส�าเร็จ แผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ 

คานส�าเร็จรูป ผนังส�าเร็จรูป และร้ัวส�าเร็จรูป ประมาณ 115,530 

คิวคอนกรีต และ 2) ก�าลังผลิตส�าหรับคอนกรีตผสมเสร็จประมาณ 

124,800 ควิคอนกรตี นอกจากนี ้เพ่ือรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

ของพ้ืนท่ีภายใต้นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

(Eastern Economic Corridor : EEC) บริษัทฯ มีการขยายก�าลัง

ผลิตเพ่ิมเติมในส่วนของท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กและ 

บ่อพักน�้าขนาดใหญ่ที่โรงงานนาวัง ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการผลิตบางส่วน

แล้วตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพื่อ

เพ่ิมก�าลังผลิตของท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน�้าอีก

ประมาณ 9,600 คิวคอนกรีตต่อปี ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นหน่ึงด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า 

และการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ

สูง มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะตรงกับความต้องการของลูกค้า  

เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน โดยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

ได้รบัมาตรฐานมอก. จากส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

(สมอ.) นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังแสวงหาแนวทางหรือวิธีการใหม่เพ่ือ

ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง 

เหมาะสม และเข้าไปมส่ีวนร่วม พูดคยุแลกเปลีย่นกับลกูค้า และคู่ค้า

เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของลูกค้าและคู่ค้า เพ่ือ

น�ากลบัมาปรบัปรงุและพัฒนาทัง้กระบวนการผลติและการให้บรกิาร

ให้ดียิ่งขึ้น จึงท�าให้ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อ

ถือจากลกูค้าผูร้บัเหมาทัง้ภาครฐัและเอกชน ผูพั้ฒนาอสงัหารมิทรพัย์ 

ตลอดจนบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าทางธุรกิจมาอย่าง

ต่อเนื่อง

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯเป็นผู ้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภท 

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “STC” โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีบริษัท

ย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด ผลิตภัณฑ์คอนกรีตท่ีบริษัทฯ ผลิต

และจ�าหน่ายได้แก่ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์

คอนกรีตผสมเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าโดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

และบริการของบริษัทสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้
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1. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป (Precast Concrete)

บริษัทฯผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปส�าหรับงาน

ก่อสร้างอาคารแนวราบและแนวสูง รวมถึงงานโครงสร้างและงาน

ฐานรากต่างๆ (Foundation and Structure) งานปรับปรุงพื้นที่และ

ภูมิทัศน์ (Landscape Construction) เช่น งานก�าแพงก้ันดินและ 

งานรั้ว เป็นต้น และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ต่างๆ เช่น 

ระบบระบายน�้า (Water Drainage and Treatment System) เป็นต้น 

โดยผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปที่บริษัทฯ ผลิต ได้แก่ 

1. ท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก

2. เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ

3. แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ

4. คานส�าเร็จรูป ผนังส�าเร็จรูป รั้วส�าเร็จรูป รวมท้ังยังจ�าหน่าย 

 วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ได้แก่ หิน และทราย เป็นต้น 

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ประกอบ

ด้วยท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ

ส�าเร็จ แผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ และอิฐบล็อค

มวลเบา 

2. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete)

บรษิทัฯ ผลติและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์คอนกรตีผสมเสรจ็ตามค�าสัง่ของ

ลูกค้า ซึ่งแต่ละสูตรการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแตกต่างกันไปตาม

การใช้งาน บริษัทฯ จึงต้องศึกษาพัฒนาและปรับเปลี่ยนสูตรการผลิต 

เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่อย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ 

ผลติภณัฑ์คอนกรตีผสมเสรจ็เป็นผลติภัณฑ์ท่ีมอีายุใช้งานจ�ากัด ท�าให้

การบริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถคอนกรีตมิกเซอร์จะท�าได้

แค่ในรัศมีไม่เกินระยะเวลา 2 ชม. หรือประมาณ 20 ถึง 25 กม.

  

3. การให้บริการที่เกี่ยวข้อง (Related Service)

บริษัทฯ ยังมีการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการตอก 

เสาเข็ม การให้บริการปั๊มคอนกรีตขึ้นที่สูง หรือบริเวณที่รถคอนกรีต

มิกซ์เซอร์เข้าไม่ถึง เป็นต้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า

อย่างครบวงจร (One Stop Shop) และสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

ให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะให้บริการต่างๆ ผ่านการว่าจ้าง  

(Outsource) ไปยังบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ
บรษิทัฯ มวิีสยัทัศน์ในการด�าเนนิงานโดยมุง่เน้นการเตบิโตอย่างยัง่ยืน 

สร้างสรรค์ เอาใจใส่ เชือ่ถือได้และเป็นทีย่อมรบัในอตุสาหกรรม รวมถึง

การท�างานแบบซือ่ตรงให้เกียรตผิูท้ีเ่ก่ียวข้องทกุคน ร่วมกันท�างานโดย

มคีวามรบัผดิชอบและความส�าเรจ็ร่วมกัน พร้อมทัง้เอาใจใส่และสร้าง

ความสัมพันธ์ทีด่แีก่ลกูค้าและคูค้่า และการท�างานโดยมปีระสทิธิภาพ

และความมุ่งมั่นด้วยทัศนคติกล้าท�า บริษัทฯ มีเป้าหมายทางธุรกิจ 

ที่จะเป็นผู ้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตชั้นน�าในภาค 

ตะวนัออก เพ่ือรองรบัการลงทนุของภาครฐับาลและเอกชนท้ังในส่วน

ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor (“EEC”)) ซึง่เน้นไปในการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพรองรับการลงทุน

และพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านนิคมอุตสาหกรรม และรองรับ

การเตบิโตของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ในจงัหวดัชลบรุ ีระยอง และพ้ืนท่ี

ในภาคตะวันออกท่ีก�าลังอยู่ในแผนพัฒนาของการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการปรับปรุงการ

ผลิตสินค้า และบริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน 

ภาคอุตสาหกรรม โดยยึดถือแนวทางและวิสัยทัศน์การท�างานของ 

STC นั่นคือ “เชื่อถือได้ สร้างสรรค์ เอาใจใส่ และกล้าคิดกล้าท�า”

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและ

คุณธรรมตามค่านิยมของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ 

แก่ลกูค้าและคูค้่า ไม่หยุดน่ิงท่ีจะพัฒนาและค้นหาแนวทางใหม่ๆ และ

วิธีการใหม่ๆ เพ่ือน�ามาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

ในขณะที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

และคูค้่าทางธุรกิจ และมุง่มัน่ทีจ่ะไปสูก่ารเป็นผูน้�าในธุรกิจผลติภัณฑ์

คอนกรตีและคอนกรตีส�าเรจ็รปูภายใต้พันธกิจ “มุง่มัน่สูค่วามเป็นหน่ึง

ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ”

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

ปี เหตุการณ์ที่ส�าคัญ

2531 จดทะเบยีนก่อต้ังบรษิทั เอส.ที.ซ.ี ผลิตภัณฑ์คอนกรตี 
จ�ากัด (S.T.C. Concrete) เพ่ือผลติและจ�าหน่ายแผ่น
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ

เปิดโรงงานผลิตแผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
หล่อส�าเร็จแห่งแรกตั้งอยู่ เลขที่ 16/34 หมู่ที่ 6 ถนน
สุขุมวทิ ต�าบลนาเกลอื อ�าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบรุี 
(ปัจจุบันได้จ�าหน่ายท่ีดินและอาคารของโรงงานดัง
กล่าวให้บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จ�ากัด1 ซึ่งเป็น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

เปิดส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี 13/9-10 หมูท่ี่ 6 ต�าบล
นาเกลือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2534 เปิดโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
หล่อส�าเร็จและคอนกรีตผสมเสร็จต้ังอยู่เลขที่ 16/83 
หมู่ที่ 6 ต�าบลนาเกลือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
(ปัจจุบันใช้ชื่อโรงงานพัทยา 1)
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2535 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอส.ที.ซี. ท่อคอนกรีต จ�ากัด (S.T.C. Pipe) เพ่ือผลิตและจ�าหน่ายท่อระบายน�้า
คอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก

เปิดโรงงานผลติท่อระบายน�า้คอนกรตีเสรมิเหล็กและบ่อพกั และคอนกรตีผสมเสรจ็ข้ึนท่ีเลขท่ี 16/85 หมูท่ี่ 6 ต�าบล
นาเกลือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ปัจจุบันใช้ชื่อโรงงานพัทยา 2)

2538 เปิดโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 12 ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี  (ปัจจุบันใช้ชื่อโรงงานหนองปรือ)

2543 จดทะเบยีนก่อตัง้ บรษิทั เอส.ท.ีซ.ี คอนกรตีโปรดคัท์ จ�ากดั (“บรษิทัฯ” หรอื “STC”) เมือ่วันท่ี 30 มถุินายน 2543 ด้วย
ทุนจดทะเบียนจ�านวน 1 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีตเพื่องานก่อสร้างต่างๆ

2545 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 4 
ล้านบาท  โดยออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ�านวน 40,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 100 บาท เพ่ือใช้ส�าหรบั
การขยายกิจการของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านบาท

2549 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 
15 ล้านบาท  โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อ
ใช้ส�าหรับการขยายกิจการของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านบาท

2553 จดทะเบียนเลิก S.T.C. Concrete และช�าระบัญชีแล้วเสร็จ

ทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2553 เมือ่วันที ่27 กรกฎาคม 2553 ได้มมีตอินุมตักิารเพ่ิมทุนจดทะเบยีน 20 ล้าน
บาท โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้ส�าหรับ
การขยายกิจการของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านบาท

2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 110 ล้าน
บาท โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ�านวน 1,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพือ่ใช้ส�าหรับ
การขยายกิจการของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 150 ล้านบาท

2555 เปิดโรงงานใหญ่ซึ่งผลิตทุกผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 4 ต�าบลหนองปลาไหล อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
(ปัจจุบันใช้ชื่อโรงงานนาวัง)

เริ่มด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายรั้วส�าเร็จรูป

เริ่มด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายอิฐบล็อคมวลเบาที่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “STC Block”

2556 บริษัทฯ ได้ท�าการปรับโครงสร้างกลุ่ม โดย S.T.C. Pipe จะหยุดด�าเนินกิจการและจะโอนบุคลากรและทุกสายการ
ผลิตท่อของ S.T.C. Pipe ไปยังบริษัทฯ เพ่ือให้การผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าเครื่องหมายการค้า STC ท้ังหมด 
อยู่ภายใต้บริษัทเดียว

เลิกการผลิตโรงงานแผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จแห่งแรกซึ่งต้ังอยู่ เลขท่ี 16/34 หมู่ท่ี 6 ถนน
สุขุมวิท ต�าบลนาเกลือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีก�าลังผลิตน้อย จึงรวมฐานการผลิตแผ่นพ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จที่โรงงานนาวังเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถจัดการและบริหารการผลิตได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

ทีป่ระชมุวิสามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี 25/2556 เมือ่วันที ่18 ธันวาคม 2556 ได้มมีตอินมุตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบยีน 60 ล้าน
บาท โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนและขยายกิจการ ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 210 ล้านบาท



ปี เหตุการณ์ที่ส�าคัญ

2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน อาคาร 
เครื่องจักร และยานพาหนะ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เอส.ที.ซี. ท่อคอนกรีต จ�ากัด

เปิดโรงงานผลติท่อระบายน�า้คอนกรตีเสรมิเหล็กและบ่อพกั และคอนกรตีผสมเสรจ็ขึน้ท่ีเลขท่ี 16/85 หมูท่ี่ 6 ต�าบล
นาเกลือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ปัจจุบันใช้ชื่อโรงงานพัทยา 2)

2558 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการขาย ที่ดินอาคาร และส่วน
ปรับปรุงอาคารของโรงงานผลิตแผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 16/34 หมู่ท่ี 6 ถนน
สุขุมวิท ต�าบลนาเกลือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้แก่บริษัท  รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน ในราคา 30.00 ล้านบาท (โดยราคาประเมินจากบริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จ�ากัด  
ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการรับรองจากส�านักงานก.ล.ต. อยู่ที่ 30.15 ล้านบาท) ทั้งนี้ ที่ดิน อาคาร และ
ส่วนปรบัปรงุอาคารของโรงงานผลติท่ีขายไปมไิด้มกี�าลงัการผลติหรอืใช้ด�าเนินธุรกิจแต่อย่างใด โดยปัจจบุนั บรษิทั  
รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จ�ากัด ใช้เพื่อเป็นที่เก็บสินค้าเท่านั้น

ย้ายส�านักงานใหญ่ไปที่เลขที่ 220/26 หมู่ที่ 6 ต�าบลนาเกลือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต

2560 บรษิทัฯ ได้วางแผนเพ่ิมก�าลงัผลติ โดยเริม่ด�าเนนิการขยายโรงงานนาวังระยะท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมก�าลงัการผลติและเตรยีม
ความพร้อมในการรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีตโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่อระบายน�า้คอนกรีตเสริมเหล็ก
และบ่อพัก ที่มีเพ่ิมมากขึ้นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผลมาจากแผนการผลักดันโครงการ “การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” ของรัฐบาลซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
ส�าคัญภายใต้ Thailand 4.0

2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติเรื่องที่ส�าคัญ ดังนี้ 
1. ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด 
2. เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน)
3. เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจาก 100.00 บาทต่อหุ้นเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งท�าให้จ�านวนหุ้นสามัญ 
ของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิมจ�านวน 2.10 ล้านหุ้น เป็นจ�านวน 420.00 ล้านหุ้น
4. เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 74.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 210.00 ล้านบาท เป็น 284.00 ล้านบาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ�านวน 148.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ของทุนจดทะเบียน
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) คิดเป็นร้อยละ 26.06 ของหุ้นสามัญ 
ที่ออกและช�าระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

เริม่ต้นด�าเนินการผลติผลติภัณฑ์คอนกรตีบนพ้ืนท่ีโรงงานนาวังระยะที ่2 เพ่ือรองรบัการเตบิโตของโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2562 บริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจ�านวน 148,000,000 หุ้น เสนอขายในราคาหุ้นละ 
1.00 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ และมีการการซื้อขายเป็นครั้งแรก 
โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “STC”

15
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ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส�าคัญอื่น

ชื่อบริษัทภาษาไทย   : บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์  

      จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ  : STC Concrete Product Public   

      Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์   : STC

เลขทะเบียนบริษัท   : 0107561000447

การประกอบธุรกิจ  : ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิต 

ภัณฑ์คอนกรีตภายใต้เครื่องหมายการค้า “STC” ผลิตภัณฑ ์

ที่จ�าหน่ายแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปและ

คอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปแบ่ง 

ได้เป็น ท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพักน�้า เสาเข็ม

คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อส�าเรจ็ แผ่นพ้ืนคอนกรตีเสรมิเหลก็

อัดแรงหล่อส�าเร็จ คานส�าเร็จรูป ผนังส�าเร็จรูป รั้วส�าเร็จรูป และ

อิฐมวลเบา รวมท้ังให้บริการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การตอกเสา

เข็ม การปั๊มคอนกรีต เป็นต้น

ที่ตั้งส�านักงาน  : 220/26 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต�าบลนา

เกลือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เว็ปไซต์    : http://www.stc.co.th

ทุนจดทะเบียน    : 284,000,000 บาท

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว  : 284,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   : 0.50 บาท

ผู้สอบบัญชี : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ 193/136-

137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-264-9090

โทรสาร : 02-264-0790

ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด 

(มหาชน)

178 อาคารธรรมนิต ิซอยเพ่ิมทรพัย์(ประชาชืน่20) ถนนประชาชืน่ 

แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 02-596-0500

โทรสาร : 02-596-0539

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซันส์เพลส 

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-648-1111

โทรสาร : 02-648-1000

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  : บรษิทั ท่ีปรกึษากฎหมาย ซเีอม็ที จ�ากัด

75 ซอยพ่ึงมี่ 11 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 10260 

เบอร์โทร : 084-3563465

โทรสาร : 02-3327685

นายทะเบยีนหลกัทรพัย์หุน้สามญั : บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

(ประเทศไทย)  จ�ากัด (TSD)

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-009-9000

โทรสาร : 02-009-9991

TSD Call Center : 02-009-9999
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ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ 
บริษัทฯ เป็นผู ้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภท  

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “STC” เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างอาคาร 

แนวราบและแนวสูง รวมถึงงานโครงสร้างและงานฐานราก (Foun-

dation and Structure) และระบบระบายน�้า ( Water Drainage and 

Treatment System) โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในผลิตภัณฑ์

คอนกรีตส�าเร็จรูปประเภทท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็ม

คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ แผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก

อัดแรงหล่อส�าเร็จ และอิฐบล็อกมวลเบา นอกเหนือจากการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตแล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการตอกเสาเข็ม และ 

เทคอนกรีตผสมเสร็จถึงหน้างานเพ่ือให้การบริการแบบครบวงจร  

ซึง่จากประสบการณ์การด�าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานและการควบคมุ

มาตรฐานการผลิตเพ่ือให้ได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

นั้น ได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ท�าให้ STC เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในกลุ่มผู ้รับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะงานโครงสร้างระบบ

ระบายน�้า ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

ต่างๆ มากมาย โดยผลติภณัฑ์และการให้บรกิารของบรษิทัฯ สามารถ

แบ่งได้เป็น 3 ประเภทรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป (Precast Concrete)

ท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน�้า

บรษิทัฯ สามารถผลติท่อระบายน�า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชนดิทรงปากลิน้

ราง (Tongue and Groove) ท่อระบายน�า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชนิดปาก

ระฆัง (Bell and Spigot) และบ่อพักน�้า ซึ่งผลิตด้วยเครื่องจักรที่ท�าให้

เกดิการอดัแน่นของเน้ือคอนกรตี แต่เน่ืองจากในปัจจบุนัท่อระบายน�า้

คอนกรตีเสรมิเหลก็ชนิดปากลิน้รางเป็นทีน่ยิมกว่าชนดิปากระฆงัอย่าง

มาก เน่ืองด้วยน�า้หนักท่ีเบากว่า ราคาทีถู่กกว่า และการลกัษณะการใช้

งานทีท่ั่วไปกว่าแบบชนิดปากระฆงั โดยชนิดปากระฆงันัน้ จะใช้ในงาน

ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง เช่น งานทีต้่องไม่มกีารรัว่ไหล (No Leakage) 

ในโรงงานผลิตสารเคมี โรงงานกลั่นซึ่งต้องมีการระบายความร้อน

โดยระบบหล่อเย็น เป็นต้น จึงท�าให้บริษัทฯ มีค�าสั่งซื้อท่อระบายน�้า

คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นรางเท่านั้น โดยท่อคอนกรีตชนิดปาก

ลิ้นรางและบ่อพักน�้าที่บริษัทฯ ผลิตและจ�าหน่ายมีรายละเอียดดังนี้

1. ท่อระบายน�้าคอนกรีตรูปวงกลม 

ผลติภัณฑ์ท่อระบายน�า้คอนกรตีรปูวงกลมทีบ่รษิทัฯ ผลติและจ�าหน่าย

น้ันมีท้ังแบบชนิดเสริมเหล็กและไม่เสริมเหล็ก (“คมล.”) ซึ่งการเสริม

เหล็กจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการรับแรงให้กับตัวผลิตภัณฑ์มาก

ขึ้นโดยจะแบ่งเป็น 4 ประเภท เรียงตามคุณภาพจากต�่าสุดไปสูงสุด

คอื คอนกรตีเสรมิเหลก็ปกต ิ(“คสล.”) คอนกรตีเสรมิเหลก็ ชัน้คณุภาพ

ที่ 4 (“คสล.4”) คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นคุณภาพที่ 3 (“คสล.3”) และ

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ชัน้คุณภาพท่ี 2 (“คสล.2”)  โดยมเีส้นผ่าศนูย์กลาง

วัดจากด้านในตั้งแต่ 30 ซม.ถึง 150 ซม. และความยาวเท่ากับ 1 ถึง 

2.5 ม. ซึ่งท่อระบายน�้าคอนกรีตรูปวงกลมมีขนาดท่ีเล็กจึงมีน�้าหนัก

ท่ีเบากว่าท่อรูปทรงสี่เหลี่ยม ท�าให้ท�างานได้สะดวก นอกจากน้ี ท่อ 

รปูวงกลมมแีรงต้านทานการไหลต�า่ ท�าให้ของเหลวภายในท่อเคลือ่นท่ี

ได้สะดวก ไม่เกิดการติดขัด

2. ท่อระบายน�้าคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม 

นอกจากท่อระบายน�า้รปูทรงวงกลมแล้วบรษิทัฯ ยังผลิตและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท่อระบายน�้าคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมทั้งแบบชนิดส�าหรับงาน

ระบายน�้าใต้ทางเท้าวัสดุถมไม่เกิน 3 ม. และ งานระบายน�้าใต้ผิว

จราจรวัสดุถมระหว่าง 0.6 ม. ถึง 3 ม. โดยมีขนาดวัดจากภายในดังนี้ 

120 x 120 ซม. 150 x 150 ซม. 180 x 180 ซม. 200 x 150 ซม. 200 

x 200 ซม. 210 x 210 ซม. 240 x 240 ซม. และ 260 x 260 ซม. และ

ความยาวเท่ากับ 1 ถึง 2.5 ม. ซึ่งท่อระบายน�้าคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม 

มขีนาดท่ีใหญ่กว่าท่อรปูวงกลม จงึสามารถระบายน�า้ได้มากกว่า และ

ด้วยรูปทรงท่ีเป็นสี่เหลี่ยม ท�าให้กระบวนการติดตั้งจึงท�าได้ง่ายกว่า 

นอกจากน้ี ท่อระบายน�้าคอนกรีตรูปสี่เหล่ียมยังสามารถรับน�้าหนัก

บรรทุกจรได้มากกว่าท่อขนาดวงกลม ในปัจจบุนั น�า้ท่วมได้เป็นปัญหา

อย่างมากในทกุภาคส่วนของประเทศไทย ระบบระบายน�า้ขนาดใหญ่

เป็นที่ต้องการอย่างมากในหัวเมืองต่างๆ ท�าให้ท่อระบายน�้าคอนกรีต

รูปสี่เหลี่ยมเป็นที่ต้องการอย่างมาก
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ชนิดของผลิตภัณฑ์ท่อระบายน�้าคอนกรีตของบริษัทฯ มีดังนี้

บรษิทัฯ ได้รบัมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) จากส�านกังาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  

ในผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กส�าหรับงานระบายน�้า มอก. 128-

2549 ผลติภณัฑ์ท่อคอนกรตีเสรมิเหลก็หล่อส�าเรจ็รปูสีเ่หลีย่มส�าหรบั

งานระบายน�า้ มอก. 1164-2559 และผลติภัณฑ์ท่อคอนกรตีเสรมิเหลก็

หล่อส�าเร็จรูปสี่เหลี่ยมส�าหรับงานระบายน�้าใต้ผิวจราจร วัสดุถม

ระหว่าง 0.6 ถึง 3 ม. มอก. 1166-2559 โดยในการผลิตทุกครั้งจะใช้

วิธีสัน่สะเทือนเพ่ือไล่ฟองอากาศ ท�าให้คอนกรตีแน่นตวัข้ึนและใช้สาร

ผสมเคมี (Admixture) เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของคอนกรีต

3. บ่อพักน�้า

บริษัทฯ มีการผลิตบ่อพักน�้าคอนกรีตหล่อส�าเร็จเพ่ือใช้ร่วมกับท่อ

ระบายน�้าคอนกรีตทุกขนาดที่บริษัทฯ ผลิตอยู่ ซึ่งจะมีหน้าท่ีเป็น 

บ่อพักดักตะกอนของเสียที่ตามมากับท่อระบายน�้า 

การเลือกประเภทของท่อคอนกรีตและบ่อพักน�้าข้ึนอยู่กับความ

เหมาะสมในการใช้งาน หากเป็นงานที่ต้องรับน�้าหนักสูง เช่น งาน

เทศบาล งานถนน งานท่อระบายน�้าสาธารณะหน่วยงานราชการน้ัน  

จ�าเป็นต้องใช้ท่อ คสล. ในขณะท่ี หากเป็นงานท่ัวไปท่ีไม่ต้องรับ 

น�้าหนักมาก สามารถใช้ท่อไม่เสริมเหล็กได้ โดยกลุ ่มลูกค้าเป้า

หมายของท่อระบายน�้าคอนกรีตและบ่อพักน�้า ได้แก่ ผู ้รับเหมา

ก่อสร้างงานราชการรายใหญ่  ผู้รับเหมาก่อสร้างงานโยธาท่ัวไป ผู้

ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมที่จะน�าไปใช้กับ

โครงการหมู่บ้านและโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสินค้า

น้ีจะเป็นท่ีต้องการอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก

ตามนโยบายรัฐบาล (EEC)

ชนิดของผลิตภัณฑ์ ลักษณะการใช้งาน

1. ท่อระบายน�้าคอนกรีตรูปวงกลม

คมล. ส�าหรบังานใต้ทางเท้าในบรเิวณท่ีมผู้ีคน

สัญจร 

คสล. ส�าหรับงานถนนในหมู่บ้าน ใต้ทางเท้าที่

ใช้รับน�้าหนักน้อย

คสล.4 ส�าหรับงานถนนในหมู่บ้าน ใต้ทางเท้า

คสล.3 ส�าหรบังานเทศบาลทัว่ไป เช่นงานใต้ผวิ

จราจรที่มีรถขนาดเล็กสัญจร และนิคม

อุตสาหกรรม 

คสล.2 ส�าหรับงานกรมทางหลวง งานใต้ผิว

จราจรที่มีรถขนาดใหญ่สัญจร

2. ท่อระบายน�้าคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม

งานระบายน�้าใต้

ทางเท้าวัสดุถม

ไม่เกิน 3 ม.

ส�าหรับงานในบริเวณที่มีผู้คนสัญจร

งานระบายน�้าใต้ผิว

จราจรวัสดุถมระหว่าง 

0.6 ม. ถึง 3 ม.

ส�าหรบังานในบรเิวณทีม่รีถสญัจรขนาด

ใหญ่ เช่น ตามแนวของถนนหลัก กรม

ทางหลวง



เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ 

เสาเขม็คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อส�าเรจ็เป็นสนิค้าท่ีท�าให้บรษิทัฯ 

และตราสินค้า STC เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือจากวิศวกรและ

ผูร้บัเหมาก่อสร้างอย่างแพร่หลาย เนือ่งจากบรษิทัฯ มวิีศวกรผูม้คีวาม

ช�านาญควบคมุการผลติในทกุขัน้ตอน เพ่ือให้ได้เสาเข็มท่ีตรงไม่คดงอ

และมีความแข็งแรงทนทาน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จาก

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง

อุตสาหกรรม ส�าหรับผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง

หล่อส�าเร็จ มอก. 396-2549 ซึ่งเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง

หล่อส�าเรจ็ท่ีบรษิทัฯ ผลติและจ�าหน่าย คอื เสาเขม็หน้าตดัรปูสีเ่หลีย่ม 

โดยมีขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 18 x 18 ซม.ถึง 40 x 40 ซม. เหมาะกับ

งานก่อสร้างในเขตท่ีมีสภาพชั้นดินมีความแน่นถึงแน่นมากเพ่ือท่ีจะ

สามารถรับก�าลังแบกทาน (bearing capacity) ของตัวอาคารและ

สิ่งก่อสร้างได้ดี ลูกค้าสามารถก�าหนดความยาวของเสาเข็มตาม 

ที่ต้องการ(Made-to-order) ได้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเสาเข็ม

คอนกรีต ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

ที่จะน�าไปใช้กับโครงการหมู่บ้าน โครงการอาคารพาณิชย์ต่างๆ และ

โครงการอาคารทั้งแนวสูงและแนวราบ เช่น คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

ลักษณะการใช้งานของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ

ของบริษัทฯ มีดังนี้

แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ

แผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จท่ีบริษัทฯ ผลิต เป็น

แผ่นคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบรูปหน้าตัดเหมือนแผ่นกระดาน 

เกิดจากขบวนการผลิตท่ีใช้การหล่อคอนกรีตและลวดอัดแรงก�าลัง

สูง (High Tension Wires) และการบ่มด้วยน�า้จนคอนกรตีมคีวามแรง

พอท่ีจะรบัแรงกดได้ และเน่ืองจากเป็นแผ่นคอนกรตีอดัแรงวางชดิกัน

ตลอด (Single Element) ท�าให้มีความมั่นคงและแข็งแรง อีกทั้งยังมี

ความสวยงามเมื่อติดตั้งด้วยผิวด้านท้องที่เรียบดูแล้วเป็นระเบียบซึ่ง 

ไม่จ�าเป็นต้องฉาบปูนทับ จึงช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างและเมื่อ 

เทคอนกรีตทับหน้า (Structural Topping) จะท�างานรวมเป็น 

เนื้อเดียวกันกับแผ่นพื้นคอนกรีตเพื่อช่วยรับน�้าหนักของโครงสร้าง

 

บรษิทัฯ ได้รบัมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) จากส�านกังาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  

ในผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตหล่อส�าเร็จส�าหรับระบบพ้ืนคอนกรีต      

มอก.576-2546 และชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ

ส�าหรบัระบบพ้ืนประกอบ มอก.828-2546 ผลติภัณฑ์แผ่นพ้ืนคอนกรตี

ส�าเร็จรูปมีความหนา 5 ซม. ความกว้าง 35 ซม. และความยาว ตั้งแต่ 

0.30 ม.ถึง 5.50 ม. แผ่นพื้นขนาดต่างๆ มีการใช้งานที่เหมือนกันคือ

วางพาดระหว่างคาน 2 คานเพ่ือรองรบัน�า้หนกับรรทุกจร โดยการเลอืก

ขนาดแผ่นพ้ืนจะแปรผนัตามโครงสร้างของอาคารและน�า้หนกับรรทกุ

จรที่รองรับ จึงเหมาะส�าหรับอาคารที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน เช่น บ้าน 

อพาร์ทเม้นต์ อาคารพาณิชย์สูงไม่เกิน 6 ชั้น และคอนโดมิเนียมสูง 

ไม่เกิน 8 ชัน้ นอกจากน้ี แผ่นพ้ืนคอนกรตีเสรมิเหล็กอดัแรงหล่อส�าเรจ็

ยังสามารถน�าไปใช้ในงานอื่นๆ เช่น โครงการวางระบบท่อระบายน�้า 

โดยจะน�าไปใช้วางบนท่อระบายน�้าเพ่ือรองรับน�้าหนักจากพ้ืนถนน 

ได้อีกด้วย โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อัดแรง ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และ

ร้านค้าวัสดุก่อสร้างท่ีจะน�าไปใช้กับโครงการหมู่บ้านและโครงการ

อาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ลักษณะการใช้งาน

1. หน้าตัด 18 x 18 ซม. ส�าหรับบ้านชั้นเดียว 

2. หน้าตัด 22 x 22 ซม. ส�าหรับบ้าน 2 ชั้น

3. หน้าตัด 26 x 26 ซม. ส�าหรับทาวน์โฮม 2 ชั้น / โรงงาน

4. หน้าตัด 30 x 30 ซม. ส�าหรับอาคารพาณิชย์ 2 – 3 ชั้น / 

โรงงาน 

5. หน้าตัด 35 x 35 ซม. ส�าหรับอาคารพาณิชย์สูงไม่เกิน 4 ชั้น 

/ โรงงาน

6. หน้าตัด 40 x 40 ซม. ส�าหรับอาคารสูงไม่เกิน 15 ชั้น / โรงงาน



คานส�าเร็จรูป ผนังส�าเร็จรูป รั้วส�าเร็จรูป

1. คานส�าเร็จรูป 

คานส�าเรจ็รปู STC เป็นผลติภัณฑ์ท่ีออกแบบมาเพ่ือรองรบัน�า้หนักของ

พ้ืนและถ่ายน�า้หนักไปยังเสา โดยมกีารใช้งานคอื ยกคานส�าเรจ็รปูไป

ตดิตัง้เชือ่มประกอบกบัเสาโครงสร้างอาคารและประสานรอยต่อด้วย

คอนกรีต ท�าให้เหมาะส�าหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วและงานที่มี

โครงสร้างไม่ซบัซ้อน ซึง่คานแต่ละขนาดมคีวามสามารถในการรบัแรง

ทีแ่ตกต่างกัน คานขนาดใหญ่จะสามารถรบัแรงได้มากกว่าคานขนาด

ทีเ่ลก็กว่า คานส�าเรจ็รปูของบรษิทัฯ เหมาะส�าหรบัการใช้งานในอาคาร

ที่พักอาศัย อพาร์ทเม้นต์ อาคารส�านักงาน และบ้านท่ัวไป โดยกลุ่ม 

เป้าหมายหลักของคานส�าเร็จรูปได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบ

การอสงัหารมิทรพัย์ และ ร้านค้าวสัดุก่อสร้าง คานทีบ่รษิทัฯ จ�าหน่ายมี

ความกว้าง ตัง้แต่ 0.15 ม. ถึง 0.20 ม. และความสงู ตัง้แต่ 0.20 ม. ถึง 

0.50 ม. ซึ่งลูกค้าสามารถก�าหนดความยาวของคานได้ตามที่ต้องการ

2. ผนังและชิ้นส่วนรั้วส�าเร็จรูป

ผนังส�าเร็จรูปและรั้วส�าเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบส�าหรับการ

ใช้งานกับลักษณะพื้นที่หลายรูปแบบ เช่น พื้นราบ พื้นราบเอียง หรือ

แม้แต่พ้ืนดินสไลด์ เป็นต้น ซึ่งรั้วส�าเร็จรูปของ STC ถูกออกแบบให้

สวยงามและมีความทนทาน มีให้เลือกหลายแบบทั้งแบบก่ึงโปร่ง 

ก่ึงทึบและแบบทบึ สามารถใช้กับทีพั่กอาศยั อาคารส�านักงาน โรงแรม

และโรงงานได้  การติดตั้งร้ัวส�าเร็จรูปสามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว ใช้

แรงงานไม่มาก อกีทัง้ยังไม่มเีศษวัสดเุหลอืใช้ ท�าให้เป็นทีน่ยิมในกลุ่ม

ลกูค้าผูร้บัเหมาก่อสร้างเพราะสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้

ลักษณะการใช้งานของผนังและชิ้นส่วนรั้วส�าเร็จรูป มีดังนี้

หมายเหตุ: ความสูงของเสาไอสามารถก�าหนดตามความต้องการ 

ใช้งานได้
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ผนังและชิ้นส่วน

รั้วส�าเร็จรูป

ขนาด (กว้าง x ยาว 

x สูง)

การใช้งานของแต่ละชิ้นส่วน

1. ฟุตติ้ง 0.44 x 0.44 x 0.30 ม. ใช้เป็นฐานรากของรั้วส�าเร็จรูป

2. เสาไอ 0.15 x 0.15 x 2 – 3 ม. ใช้เป็นเสาหลักของรั้วส�าเร็จรูป 

โดยจะถูกประกอบและติดตั้งลง

ในฟุตติง้ ก่อนเทคอนกรตีทับ เพ่ือ

ความมั่งคง

3. แผ่นรั้วส�าเร็จ 0.25 x 2.92 x 0.65 ม. เป็นแผ่นรั้วหลักของรั้วส�าเร็จรูป

4. แผ่นทับหลัง 0.25 x 2.92 x 0.15 ม. เป็นแผ่นรั้วท่ีจะถูกประกอบไว้

บนสุดของแผ่นรั้วส�าเร็จรูป



ผลิตภัณฑ์นี้จะผสมเมื่อได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า โดยสัดส่วนและสูตร

การผสมจะถูกออกแบบมาเพ่ือให้เหมาะกับงานท่ีแตกต่างกันไป และ

จะมีการควบคุมคุณภาพและเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบหาค่าความ

แข็งแกร่งของสินค้าที่ใช้ในหน้างานโดยช่างเทคนิคและวิศวกรเพื่อให้

มั่นใจว่าสินค้าของบริษัทฯ ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าก�าหนดไว้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเครี่องจักรผสมคอนกรีตจ�านวน 7 หน่วยผลิต 

แบ่งเป็น 1) หน่วยผลติสนับสนุนเพ่ือผลติผลติภัณฑ์ตอนกรตีส�าเรจ็รปู

ทั้งหมด 4 หน่วยผลิต 2) หน่วยผลิตขายเพื่อผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 2 

หน่วยผลิต และ 3) หน่วยผลิตทั้งสนับสนุนและขายอีก 1 หน่วยผลิต 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรถคอนกรีตมิกเซอร์จ�านวน 32 คัน แบ่งเป็น

รถโม่ปูนหกล้อ จ�านวน 3 คัน และรถโม่ปูนสิบล้อ จ�านวน 29 คัน โดย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคอนกรีตผสมเสร็จ ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง

และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

การให้บริการ

ธุรกิจการให้บริการเป็นเพียงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ

ลูกค้าอย่างครบวงจร เพ่ือให้ลูกค้าซื้อสินค้าและด�าเนินการก่อสร้าง

ได้ บริษัทฯ จึงมีบริการในส่วนนี้ด้วย โดยทางบริษัทฯ จะว่าจ้างบุคคล

ภายนอก (Outsource) และคดิค่าบรกิารกับลกูค้า โดยมกีารให้บรกิาร

ในลักษณะดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete) 

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

เนือ่งจากสตูรหรอืส่วนผสมสามารถปรบัเปลีย่นเพ่ือให้มคีณุสมบติัตรง

ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท

ของงานก่อสร้าง โดยบริษัทฯได้มีบริการขนส่งและบริการเทคอนกรีต 

ผสมเสรจ็ถึงหน้างานก่อสร้างทีอ่ยู่ในรศัมไีม่เกินระยะเวลา 2 ชม. หรอื 

20 ถึง 25 กม. จากโรงงานผลติคอนกรตีผสมเสรจ็ทัง้ 3 แห่งทีต่ัง้อยู่ใน

อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ส่วนผสมท่ีส�าคญัของคอนกรตีผสมเสรจ็ ได้แก่ ปนูซเีมนต์ หิน ทราย น�า้ 

และน�า้ยาผสมคอนกรตี โดยคอนกรตีสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน คอื 

ส่วนทีเ่ป็นตวัประสาน ได้แก่ ปนูซเีมนต์กับน�า้และน�า้ยาผสมคอนกรตี 

และส่วนท่ีเป็นมวลรวม ได้แก่ ทราย หิน หรือ กรวด เมื่อปูนซีเมนต์

ผสมกับน�า้และน�า้ยาผสมคอนกรตี จะเรยีกว่า ซเีมนต์เพสต์ (Cement 

Paste) ซีเมนต์เพสต์ผสมกับทราย เรียกว่า มอร์ต้า (Mortar) มอร์ต้า

ผสมกับหนิหรอืกรวด เรยีกว่า คอนกรตี (Concrete) ซึง่ส่วนผสมต่างๆ 

ของคอนกรีต จะมีหน้าที่และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้

คุณสมบัติที่ส�าคัญทั่วไปของคอนกรีตสด ได้แก่ ความสามารถในการ

เท การยึดเกาะ และไม่มีการแยกตัว เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมี

ก�าลงัอดั ความทบึน�า ความคงทน และหดตวัน้อย ปราศจากรอยแตก

ร้าว โดยที่ภายในต้องไม่มีโพรงหรือช่องว่าง
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ลักษณะการใช้งาน

1. ปูนซีเมนต์ เมื่อท�าปฎิกิริยาไฮเดรชั่นกับน�้า จะเกิด

เป็นของเหลวหนืด ซึ่งจะท�าหน้าท่ีหล่อ

ลื่นคอนกรีตให้สามารถเทได้ และยึด

ประสานมวลรวมเข้าด้วยกัน เมือ่แข็งตัว 

และจะให้ก�าลังกับคอนกรีต 

2. มวลรวม ท�าหน้าท่ีเป็นวัสดุเฉื่อยกระจายอยู่ท่ัว

เนื้อคอนกรีต ช่วยให้คอนกรีตมีความ

ทนทาน และยังลดการหดตัวของ

คอนกรีต

3. น�้า เมือ่ผสมกับปนูซเีมนต์ท�าให้เกิดปฏิกิรยิา

ไฮเดรช่ันและยังช่วยหล่อลืน่ให้คอนกรตี

อยู่ในสภาพเหลวสามารถเทลงในแบบ

หล่อได้

4. น�้ายาผสมคอนกรีต ท�าหน้าท่ีปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ ของ

คอนกรีตให้เหมาะสมกับสภาพการใช้

งาน เช่น ระยะเวลาการก่อตัว ก�าลังอัด 

เป็นต้น 



การปั๊มคอนกรีต

การปั๊มคอนกรีต คือการใช้อุปกรณ์ในการล�าเลียงคอนกรีตผสมเสร็จ

ชนิดหน่ึงเพ่ือตอบสนองความต้องการในการเทคอนกรีตในที่สูงหรือ 

ในท่ีท่ีมีอุปสรรคยากต่อการเทคอนกรีต โดยบริษัทฯ บริการ 

ปั๊มคอนกรีตทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ปั๊มลาก (Trailer Pump) และ

ปั๊มบูม (Boom Pump) มีรายละเอียด ดังนี้

1. ปั๊มลาก  

ตัวปั๊มและท่อส่งจะถูกแยกออกจากกัน ตัวปั๊มติดตั้งอยู่บนล้อเลื่อน 

เมื่อต้องการใช้งานจะติดพ่วงตัวปั๊มไปกับรถบรรทุกสู่บริเวณก่อสร้าง 

หลังจากน้ันจะติดตั้งท่อและอุปกรณ์เข้ากับปั๊ม ปั๊มคอนกรีตแบบนี ้

มีแรงดันสูงมากสามารถปั๊มคอนกรีต ไปยังที่สูงๆ ได้ แม้จะใช้พ้ืนที ่

ในการตดิตัง้น้อย แต่ต้องเสยีเวลาในการตดิตัง้ท่อ และการเคล่ือนย้าย

ปั๊ม ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคแก่งานที่เร่งรัด

2. ปั๊มบูม

ปั๊มคอนกรีตแบบน้ีท้ังตัวปั๊มและท่อส่ง จะถูกติดตั้งอย่างถาวรบนรถ

บรรทุก โดยมีการออกแบบให้สามารถพับเก็บบูมได้ ท�าให้สะดวก

รวดเร็วในการใช้งาน เคลื่อนย้ายได้สะดวก และท�าความสะอาดหลัง

การใช้งานได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ระยะทางทีจ่ะป๊ัมคอนกรตีจะถูกจ�ากัด

โดยความยาวของบูมตามขนาดต่างๆ

ตอกเสาเข็ม

บริษัทฯ ให้บริการตอกเสาเข็มถึงหน้างานเพ่ืออ�านวยความสะดวก 

ให้กับลูกค้าแบบครบวงจร การตอกเสาเข็มเป็นการตอกโดยใช้ปั้นจั่น

โครง (Drop Hammer) และ ป้ันจัน่ชนิดไฮโดรลิคแฮมเมอร์ (Hydraulic 

Hammer) โดยปั้นจั่นชนิดไฮโดรลิคแฮมเมอร์จะเหมาะส�าหรับงาน 

ที่มีข้อจ�ากัดด้านพื้นที่ข้างเคียง เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนระหว่างตอก

ท่ีน้อยกว่า ซึง่การตอกจะลึกลงไปถึงระดับ (Blow-Count) ทีก่�าหนดไว้ 

2. การตลาดและภาวะและการแข่งขัน
2.1  ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นโยบายด้านราคา และช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย

ลักษณะลูกค้า

บริษัทฯ มีลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยลูกค้าภาครัฐ บริษัทฯ 

จะเข้ารบังานผ่านกลุม่ผูร้บัเหมาก่อสร้างในโครงการของรฐั ส่วนลกูค้า

ภาคเอกชนจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มร้าน

วัสดุก่อสร้าง โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ในสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อ 70 (เมื่อค�านวณเปรียบเทียบจาก 

รายได้รวม) อย่างไรก็ตาม ลักษณะการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ส�าเร็จรูป มีท้ังการส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ในรูปแบบมาตรฐานและการ 

ส่ังท�าผลิตภณัฑ์ตามรปูแบบและคุณสมบติัเฉพาะของแต่ละโครงการ
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ แบ่งเป็นกลุ ่มผู ้ รับเหมา

ก่อสร้างซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักหรือผู้รับเหมาช่วงงานของภาคเอกชน 

/ รัฐบาล กลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ

ก่อสร้างต่างๆ และกลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้างซึ่งน�าสินค้าของบริษัทฯ  

ไปจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่ง ซึ่งลูกค้าโดยส่วนมาก

เป็นลูกค้าของบริษัทฯ มานาน เป็นผลมาจากการให้ความส�าคัญใน

การรกัษามาตรฐานและการสร้างความสมัพันธ์อนัดกัีบลกูค้าในระยะ

ยาว บรษิทัฯ มุง่เน้นในการรกัษามาตรฐานและคณุภาพของผลิตภัณฑ์  

การจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลา การบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้ลกูค้ามัน่ใจในผลติภัณฑ์และบรกิารของบรษิทัฯ และยินดท่ีีจะ

กลับมาใช้บริการอีกในอนาคต  

นโยบายทางด้านราคา

บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาขายสินค้าจากต้นทุนการผลิตสินค้า

เป็นหลัก (Cost Plus Margin) และมีการปรับราคาให้สอดคล้องกับ

อุปสงค์และอุปทานของตลาดวัสดุก่อสร้างและภาวะการแข่งขันของ

อตุสาหกรรมโดยรวม ส�าหรบัการให้ส่วนลดและเงือ่นไขการค้าส�าหรบั

ลูกค้านั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากลูกค้าประจ�าที่สั่งซื้อสินค้าอย่าง 

ต่อเนือ่งและมลูค่าการสัง่ซือ้และเพ่ือให้สามารถแข่งขนักับผูป้ระกอบ

การรายอื่นได้ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อการปรับราคา

ขายสินค้า บริษัทฯจึงพยายามรักษาเสถียรภาพของราคาขายและ

มุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพ

ของสินค้า และการให้บริการหลังการขายท่ีดีเพ่ือสร้างความประทับ

ใจแก่ลูกค้าในระยะยาวมากกว่าการตัดราคาเพ่ือท�าการตลาดใน 

ระยะสั้นเท่านั้น

ช่องทางการจ�าหน่าย

บรษิทัฯ มช่ีองทางการจ�าหน่ายสนิค้าให้แก่ลกูค้า 3 ช่องทาง ดงัต่อไปน้ี

ช่องทางการจ�าหน่าย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. ผ่านฝ่ายขายตรง

ไปยังลูกค้า

กลุ ่มลูกค้าซ่ึงส่วนมากเป็นโครงการ

ขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีเมอืงพัทยาและพ้ืนที่

ใกล้เคียงจนถึงจังหวัดระยอง 

2. ผ่าน Call Center กลุ่มลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าท่ี

เคยซื้อขายกับทางบริษัทมาก่อน และมี

เครดิตทางการค้า

3. ลูกค้าเดินเข้ามาสั่งซื้อ

ที่ส�านักงานขายโดยตรง 

(Walk-in)

กลุ ่มลูกค้าเงินสดที่มีปริมาณซื้อขาย

ไม่มาก

โดยรายได้จากการขายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เกิดจากการที่ฝ่ายขาย

ของบริษัทฯ ลงพ้ืนท่ีในแต่ละโครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์และสอบถามความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า

ท่ีมีโครงการขนาดใหญ่ในพ้ืนที่เมืองพัทยาและพ้ืนที่ใกล้เคียงจนถึง

จังหวัดระยอง โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60  ของมูลค่าขายรวม

2.2  กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผู ้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

ทุกประเภท รวมท้ังให้บริการท่ีเก่ียวข้อง โดยธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจ

ท่ีต้องอาศัยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ ์

ท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพและลักษณะเป็นไปตามความต้องการของ

ลูกค้า พร้อมท้ังยังต้องมีความหลากหลายของสินค้าที่สามารถตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน นอกจากน้ัน ยังต้อง

อาศัยทีมงานที่มีความรู้ ความเข้าใจสินค้า และความต้องการของ

ลูกค้าเพ่ือให้สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และก่อให้เกิดการซือ้ซ�า้ต่อไปในอนาคต 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายละเอียดด้านกลยุทธ์การแข่งขันดังนี้ 

1. กลยุทธ์การเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตครบวงจร

การเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์คอนกรตีได้เกือบทุกผลติภณัฑ์

คอนกรีตส่งผลให้แบรนด์ STC เป็นที่รู้จักในวงการก่อสร้างในจังหวัด

ชลบุรี และจังหวัดในภาคตะวันออก จากการท่ีมีผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ท่ีครอบคลุมความต้องการต้ังแต่งานฐานรากจนถึงงานอาคาร ท�าให้

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตได้เกือบครบทุกอย่างจาก 

บรษิทัฯ ได้ตัง้แต่งานเสาเข็ม ท่อระบายน�า้ จนกระท้ังแผ่นพ้ืนส�าเรจ็รปู

และคอนกรีตผสมเสร็จส�าหรับงานอาคาร ส่งผลให้ลูกค้าสามารถ

วางแผนงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประกอบกับ

การท่ีบริษัทฯได้อยู่ในพ้ืนท่ีมานานและมีสินค้าท่ีมีคุณภาพและจัด

ส่งตามเวลาท่ีลูกค้าก�าหนด STC จึงมีลูกค้าท่ีหลากหลาย ทั้งกลุ่มผู้ 

รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มร้านค้า

วัสดกุ่อสร้าง ซึง่การมสีนิค้าท่ีหลากหลายได้สร้างข้อได้เปรยีบทางการ

ค้าเน่ืองจากจะช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดเวลาให้การวางแผน

งานการก่อสร้าง ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการท�าหนังสือค�้าประกัน

ให้แก่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างแต่ละร้าน ท�าให้ลูกค้าท�างานได้สะดวก 

ย่ิงข้ึน และจะเป็นจุดเด่นท่ีสนับสนุนการเลือกใช้บริการของบริษัทฯ  

ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น 

2. กลยุทธ์การเน้นคุณภาพของสินค้าและการให้บริการที่ตรงต่อเวลา

เนื่องด้วยสินค้าของ STC เป็นชิ้นส่วนส�าคัญในงานก่อสร้างไม่ว่าจะ

เป็นงานโครงสร้าง งานฐานราก งานระบายน�้า หรืองานผนังอาคาร

ท่ีต้องใช้วัสดุก่อสร้างท่ีมีความแข็งแรงคงทนและมีอายุการใช้งาน 
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ที่ยาวนาน บริษัทฯให้ความส�าคัญกับคุณภาพเป็นส�าคัญต้ังแต่การ

ควบคุมกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การวางแผน

การผลิตจนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า โดยมีฝ่ายตรวจสอบและควบคุม

คุณภาพ ที่ท�าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต  

การทดสอบความแขง็แกร่งของสนิค้า การขนส่งสนิค้าและบรกิารหลงั

การขาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของ STC ทุกชิ้นจะต้องได้มาตรฐาน

ตามที่ก�าหนดไว้เพ่ือความปลอดภัยส�าหรับผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ส�าหรับผลิตภัณฑ์ 

ท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัด

แรงหล่อส�าเร็จ แผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ และ 

อฐิบล็อกมวลเบา นอกจากน้ีการจดัส่งสนิค้าตามเวลาท่ีก�าหนดถือเป็น

สิ่งที่บริษัทฯให้ความส�าคัญมาโดยตลอด จากการที่สินค้าของ STC 

เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของงานก่อสร้างฐานรากและอาคาร ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกบัการวางแผนงานการผลิตเพื่อเพิม่ความ

ยืดหยุ่นในการผลติสนิค้าให้กับลกูค้า รวมถึงการส่งมอบสนิค้าตรงตาม

เวลาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อตารางการท�างานของลูกค้าโดยรวม ณ 

ไตรมาส 1    ปี 2562 บริษัทฯ มีรถขนส่งสินค้าทั้งหมด 21 คัน แบ่งเป็น

รถหกล้อจ�านวน 3 คัน รถสิบล้อจ�านวน 12 คัน และรถพ่วงจ�านวน 6 

คัน ใช้ในการจัดส่งสินค้าในจังหวัดชลบุรี ระยอง และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

เพ่ือให้ได้ตามเวลาท่ีลูกค้าก�าหนดไว้ ส่งผลให้ลูกค้ามีความไว้วางใจ

ในคุณภาพสินค้าและบริการของ STC 

3. กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัของการบรหิารต้นทุนการผลติทีม่ปีระสทิธิภาพ

อย่างต่อเน่ือง จึงได้ก�าหนดขั้นตอนการผลิตไว้อย่างรัดกุมตั้งแต่การ

จัดหาวัตถุดิบ การออกแบบเคร่ืองจักรท่ีค�านึงถึงการสูญเสียวัตถุดิบ 

ให้น้อยที่สุด การปรับปรุงสูตรผสมคอนกรีตเพ่ือลดต้นทุนการผลิต

แต่ได้มาซึ่งคุณภาพของสินค้าที่ดีขึ้น กระบวนการผลิตที่ได้ก�าหนด

ขั้นตอนและแรงงานไว้อย่างชัดเจนส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุม

ต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ จากการที่ STC เป็นผู้ 

ประกอบการในชลบรุมีาเป็นระยะเวลานาน   และเน้นให้ความส�าคญั

กับการจัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่มีประสิทธิภาพ 

เช่น การเข้าไปให้ค�าแนะน�ากับคูค้่าถึงการจดัการและบรหิารคุณภาพ

ของวตัถุดบิ เป็นต้น ท�าให้มคีวามสมัพันธ์ท่ีดกัีบผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถุดบิ

จึงสามารถจัดหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพท่ีดีและราคาที่เหมาะสม อีก

ทั้งมีการพัฒนาการบริหารจัดการก�าลังผลิตเพ่ือให้เกิดการประหยัด 

ต่อขนาด (Economies of Scale) ทั้งในด้านจัดซื้อจัดจ้างและการใช้

ประโยชน์ผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิต และการน�าข้อมูล 

จากอดีตมาวเิคราะห์เพ่ือใช้ในการวางแผนการผลติผ่านระบบทางด้าน

สานสนเทศ (IT) ที่เรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning)  

ซึง่ช่วยให้สามารถบรหิารสนิค้าและคลังสนิค้าได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

ส่งผลให้บรษิทัฯ สามารถควบคมุต้นทนุการผลติและมรีาคาขายสนิค้า

ที่สามารถแข่งขันได้ท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรง 

4. กลยุทธ์ด้านการขายและการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า

บรษิทัฯ ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายผลติภัณฑ์คอนกรตีมายาวนานกว่า 30 ปี 

โดยได้รบัความไว้วางใจ เป็นทีเ่ชือ่ถือ และรูจ้กัอย่างดใีนกลุม่ลกูค้าใน

เรื่องของมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน บริษัทฯ แบ่ง

ฝ่ายขายออกเป็น  2 ฝ่าย คือ ฝ่ายขายส�านักงาน และฝ่ายขายภาค

สนาม โดยฝ่ายขายส�านักงานจะเป็นผู้ติดต่อกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

และลูกค้าท่ีส่ังซื้อสินค้าผ่าน Call Center ซึ่งฝ่ายขายส�านักงาน 

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถ

ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษา รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า 

ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นกลยุทธ์ท่ีส�าคัญในการรักษาฐานลูกค้า  

ฝ่ายขายภาคสนามน้ันจะใช้กลยุทธ์การขายเชิงรุก ซึ่งพนักงานขาย

ภาคสนามมเีขตพ้ืนทีท่ีร่บัผดิชอบของตนเองในชลบรุแีละระยอง และ

มีหน้าทีต่ดิต่อเจ้าของโครงการโดยตรงเพือ่น�าเสนอสนิค้าของบริษทัฯ 

ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ วิธีน้ีจะช่วยให้

วงการก่อสร้างรู้จัก STC มากขึ้นและเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่

ได้อีกทางหน่ึง นอกจากน้ียังเป็นหน่วยงานท่ีรับฟังความคิดเห็นของ

ลูกค้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือน�ามาประเมินและปรับปรุง

ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากย่ิงขึ้น ทั้งยังเป็นการ

สร้างความสมัพันธ์อนัดกัีบลกูค้ารวมถึงการรบัทราบถึงความต้องการ

ของลูกค้าเพ่ือเป็นแนวทางการให้บริการและเสนอสินค้าท่ีเหมาะสม 

แก่ลูกค้าได้ ท�าให้มีลูกค้าประจ�าอย่างมากมายท้ังในส่วนของลูกค้า 

ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์ในพ้ืนทีภ่าคตะวันออก ผูร้บัเหมา

ก่อสร้างงานราชการรายใหญ่ และผู้รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทั่วไป

2.3  ภาวะอุตสาหกรรม และสภาพแข่งขัน 

สภาพการแข่งขันในผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป

ในส่วนของตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปน้ัน บริษัทฯ ผลิตและ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปแบบครบวงจรต้ังแต่ผลิตภัณฑ์

ส�าหรบังานฐานรากจนถงึงานก่อสร้างตัวอาคาร โดยบรษิทัฯ มปีระเภท

ผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า 

จึงมีข้อได้เปรียบกว่าบริษัทอื่นท่ีเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มี

รูปแบบสินค้าให้เลือกน้อยกว่า ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหาร

ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขัน ท้ังยังได้สร้างสายสัมพันธ์ท่ีดี

กับลูกค้าทุกรายเพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิม และยังมีกลยุทธ์อย่างการ

ขายเชิงรุกเพ่ือหาลูกค้ารายใหม่เพ่ือที่จะขยายฐานลูกค้า ผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปในชลบุรียังมีจ�านวนไม่มากนัก 
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เนื่องจากการเข้ามาในธุรกิจดังกล่าวจะต้องใช้เงินลงทุนท่ีสูง รวมถึงข้อจ�ากัดในด้านผังเมืองในการเปิดโรงงานและการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือเป็น

แหล่งเก็บผลิตภัณฑ์ที่พอเพียง รวมท้ังต้องการประสบการณ์และความช�านาญของผู้ประกอบการท่ีจะพัฒนาสูตรการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและอยู่ภายในต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ เช่น ในการผลิตแผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก

อัดแรง หากมีการดึงลวดเหล็กซึ่งเป็นส่วนยึดคอนกรีตมากเกินไป ตัวผลิตภัณฑ์จะโก่งงอ หรือหากมีการดึงลวดเหล็กน้อยเกินไป ตัวผลิตภัณฑ์

จะไม่แข็งแรงและแตกหัก ซึ่งจะท�าให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพและไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

สภาพการแข่งขันในผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

ส�าหรับตลาดคอนกรีตผสมเสร็จในชลบุรีนั้นมีผู้แข่งขันหลายรายและค่อนข้างกระจายตัว ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ไม่มีข้อจ�ากัดด้านขนาด

ของธุรกิจมากนัก และผู้ประกอบการคอนกรีตผสมเสร็จท่ีไม่มีโรงงานผลิตซีเมนต์ผงก็สามารถจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จได้ ท�าให ้

ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าสู่ตลาดได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ด�าเนินการในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายมาเป็นเวลานาน ท�าให้เป็นที่ 

น่าเชือ่ถือและรูจ้กัในตราสนิค้าของบรษิทัฯ อกีทัง้ยังมกี�าลงัผลติท่ีสงูเพียงพอแก่ความต้องการของลกูค้าส่วนมากทีอ่ยู่ในพ้ืนที ่ท้ังยังได้สร้างสาย

สมัพันธ์ทีด่กัีบผูร้บัเหมา ผูป้ระกอบการณ์อสงัหารมิทรพัย์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ในท้องถ่ินมาโดยตลอด นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังให้ความส�าคญั

กับการบรกิารอย่างมปีระสทิธิภาพ นัน่คอื การส่งมอบผลติภณัฑ์ตรงต่อเวลาเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในแผนงานของลกูค้า และเนือ่งจาก

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จมีอายุในการเก็บรักษาที่จ�ากัดท�าให้สถานท่ีต้ังของโรงงานผลิตมีผลแก่การตัดสินใจในการเลือกใช้สินค้าและการ

บริการของลูกค้า และเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคอื่นไม่สามารถเข้ามาแข่งขันในจังหวัดชลบุรีได้ รวมทั้งการก่อตั้ง

และด�าเนินการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมากเพ่ือให้มีก�าลังผลิตเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และ

ต้องด�าเนนิการตามข้อบงัคบัด้านอตุสาหกรรมและสิง่แวดล้อม เช่น ผูผ้ลติต้องตดิตัง้ระบบก�าจดัฝุน่ในโรงผลติ กฎหมายในด้านผงัเมอืง เป็นต้น

ด้วยข้อก�าหนดต่างๆ ในการท�าธุรกิจอาจจะท�าให้ผูป้ระกอบการรายใหม่ทีม่ขีีดความสามารถจ�ากัดและไม่สามารถเจาะตลาดได้อย่างเป็นรปูธรรม 

ทั้งน้ี บริษัทฯ จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจลักษณะใกล้เคียงกับของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังน้ี อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2560 จนถึงปี 2561 

โครงการลงทุนก่อสร้างของรัฐบาลได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน อาทิ ปัญหาทางการเมืองท่ียังคงขาดความชัดเจน จึงส่งผลให้

กิจกรรมการก่อสร้างของภาครฐัชะลอตวัลงอย่างหลกีเลีย่งได้ยาก รวมท้ังยังท�าให้นโยบายการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัว สถานการณ์ตลาด

อสังหาริมทรัพย์และโรงงานอุตสาหกรรมจึงหดตัวตามไปด้วย ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างอย่างชัดเจนเน่ืองจากปริมาณความ

ต้องการวัสดุก่อสร้างน้ันเปลี่ยนแปลงไปตามการเติบโตและลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง ดังน้ัน เพ่ือรักษาความ

สามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการหลายรายได้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์โดยเน้นแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ท่ี

เกิดขึ้นจึงได้พัฒนาสูตร และวิธีการการผลิตเพื่อลดต้นทุนในการผลิต พร้อมทั้งจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า

ผลติภณัฑ์ทีส่่งถึงลกูค้าจะตรงตามมาตรฐาน อกีทัง้ยงัให้ความส�าคัญกับการบรหิารจดัการให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้ โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT) มาประยุกต์ใช้ ท�าให้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ขายสินค้าได้ในราคาที่สามารถแข่งขันได้ และท�าก�าไรได้ โดยบริษัทฯ จะไม่เข้าไปตัดราคาแข่งขัน

เพื่อท�าการตลาดในระยะสั้นเท่านั้นนอกจากนี้ หนึ่งในปัจจัยที่ท�าให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างมั่นคง คือการศึกษาขนาด

ของตลาดและกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ (Market Sizing) เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง ก่อนการตัดสินใจลงทุนในเครื่องจักร

หรือโรงงาน เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุนท่ีเหมาะสม ซึ่งท้ายท่ีสุดแล้วจะท�าให้บริษัทฯ สร้างก�าไรได้ อย่างต่อเน่ืองและสร้างความ

พึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว
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บริษัทจดทะเบียนซึ่งมีธุรกิจ

เทียบเคียง

เครือ่งหมาย

การค้า

ทุนจดทะเบียน

ช�าระแล้ว 

(ล้านบาท)

งบการเงินปี 2561 งบการเงินปี 2562

สินทรัพย์ 

(ล้านบาท)

รายได้ 

(ล้านบาท)

ก�าไร 

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ 

(ล้านบาท)

รายได้รวม 

(ล้านบาท)

ก�าไร 

(ล้านบาท)

บริษัทฯ STC 210.00 552.68 380.95 15.41 597.50 422.05 25.77

บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี CCP 692.01 2,935.26 2,482.32 70.63 2,894.57 2,645.03 70.72

บมจ. ดีคอนโปรดักส์ DCON 520.44 2,526.81 1,252.17 163.11 2,623.20 1,177.21 130.67

บมจ. ทักษิณคอนกรีต SCP 300.00 2,348.50 2,068.51 287.39 2,379.94 1,960.16 243.83



3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
3.1 ส�านักงานใหญ่

ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 220/26 หมู่ที่ 6 ต�าบลนาเกลือ 

อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

3.2 โรงงาน

บริษัทฯ มีโรงงานทั้งหมด 4 แห่ง ซึ่งแต่ละโรงงานมีส�านักงานต้ัง 

อยู่ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.3 การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผง ลวด PC-Wire ลวด

เหล็ก เถ้าลอย หิน ทราย โฟม น�้ายาลาเท็กซ์ และน�้ายา

ผสมคอนกรีต ซึ่งวัตถุดิบเหล่าน้ีสามารถหาได้จากภายในประเทศ

ทั้งหมด โดยสัดส่วนต้นทุน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแบ่งเป็น

ร้อยละประมาณ 35 – 40 จากหินและทราย ร้อยละประมาณ 25 – 30 

จาก ปูนซีเมนต์ผง ร้อยละประมาณ 30 – 35 จากลวดและเหล็ก และ

อื่นๆ อีกร้อยละประมาณ 5 เช่น เถาลอย น�้ายา ลาเท็กซ์ และน�้ายา 

เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ส่ังซื้อปูนซีเมนต์ผง และลวดเหล็กผ่านตัวแทน

จ�าหน่าย ส่วนหิน ทราย  น�้ายาลาเท็กซ์ และน�้ายาผสมคอนกรีต

มีการสั่งซื้อจากผู้จัดจ�าหน่ายโดยตรง ขณะท่ี ลวด PC-Wire มีการ 

สั่งซื้อผ่านทั้งตัวแทนจ�าหน่ายและผู้จัดจ�าหน่ายโดยตรง

บรษิทัฯ มนีโยบายการจดัซือ้วัตถุดิบแต่ละชนิดจากผู้จ�าหน่ายวัตถุดบิ

หลากหลาย โดยมกีารเปรยีบเทียบราคาวัตถุดิบจากผูจ้�าหน่ายวตัถุดบิ

ไม่ต�า่กว่า 2-3 ราย เพ่ือเป็นการเพ่ิมอ�านาจในการต่อรอง อย่างไรก็ตาม 

วัตถุดบิส่วนใหญ่เป็นสิง่ทีห่าได้ภายในประเทศและมผีูจ้�าหน่ายจ�านวน

หลายราย บริษัทฯ จึงไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ 

ที่ส�าคัญ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเลือกซื้อวัตถุดิบทุกชนิดโดยพิจารณาจาก

คุณภาพ ราคา เงื่อนไขทางการค้าและคุณสมบัติวัตถุดิบที่สามารถ

ใช้กับสตูรการผลติของ STC เป็นส�าคญั โดยก่อนท�าการส่ังซือ้วัตถุดิบ

แต่ละชนิด โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ 

ไม่ต�า่กว่า 2-3 ราย และผูจ้ดัจ�าหน่ายจะต้องส่งตวัอย่างวัตถุดบิเพ่ือให้

บริษัทฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้า หากผ่านเกณฑ ์

ท่ีก�าหนด ฝ่ายจดัซือ้จงึจะจดัท�าสญัญาหรอืข้อตกลงสัง่ซือ้และส่งใบสัง่

ซื้อให้ผู้จัดจ�าหน่าย หลังจากได้รับวัตถุดิบจากผู้จัดจ�าหน่ายแล้ว  

พนักงานฝ่ายตรวจสอบจะท�าหน้าท่ีตรวจสอบลักษณะและสภาพของ

วัตถุดิบทุกครัง้ก่อนน�าไปจดัเกบ็ ส�าหรบัการจดัเก็บน้ัน จะเก็บหนิและ

ทรายแยกออกจากกันในที่ๆ จัดไว้เพื่อความสะดวกในการตวง
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โรงงานพัทยา 1

ที่ตั้งโรงงาน 16/83 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ขนาดเนื้อที่ 5 ไร่ 16 ตารางวา

ประเภทสินค้าที่ผลิต คอนกรีตผสมเสร็จ (แพล้นท์ 1)

โรงงานเสาเข็มหนองปรือ

ที่ตั้งโรงงาน 52 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ขนาดเนื้อที่ 10 ไร่ 274 ตารางวา

ประเภทสินค้าที่ผลิต เสาเข็ม

โรงงานนาวัง

ที่ตั้งโรงงาน 154 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ขนาดเนื้อที่ 78 ไร่ 64 ตารางวา

ประเภทสินค้าที่ผลิต ท่อคอนกรตี, เสาเขม็, แผ่นพ้ืน, อฐิบลอ็กมวลเบา,รัว้

ส�าเร็จรูป, คอนกรีตผสมเสร็จ (แพล้นท์ 3)

โรงงานพัทยา 2

ที่ตั้งโรงงาน 16/85 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ขนาดเนื้อที่ 8 ไร่ 259 ตารางวา

ประเภทสินค้าที่ผลิต ท่อและบ่อพักคอนกรีต, คอนกรีตผสมเสร็จ 

(แพล้นท์ 2)



3.4   ขั้นตอนการผลิต

แผนภาพขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป

ภาพรวมก�าลังการผลิต

4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและได้ด�าเนินการป้องกัน เช่น จัดท�าบ่อบ�าบัดน�้าเสีย ติดตั้ง ตาข่ายกันฝุ่นและปลูกต้นสน

รอบบรเิวณโรงงาน รวมถึงการรดน�า้ถนนเข้าออกบรเิวณโรงงานเพ่ือลดปรมิาณฝุน่ละอองไม่ให้รบกวนผู้ท่ีอยู่อาศัยบรเิวณใกล้เคียง ทัง้นี ้บรษิทัฯ 

ไม่เคยมีข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด  

5. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี –
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ชนิดผลิตภัณฑ์
ปี 2562

ก�าลังการผลิต (ลบ.ม.) ปริมาณการผลิต (ลบ.ม.) อัตราการใช้ก�าลังผลิต (%)

คอนกรีตผสมเสร็จ 124,800 64,251 51.48

ท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน�้า 57,720 42,980 74.46

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ 22,344 11,927 53.38

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง 33,120 13,166 39.75

คานส�าเร็จรูป ผนัง และรั้วส�าเร็จรูป 2,346 794 33.84

รวม 240,330 133,118 55.39
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการท่ีมีผู้ประกอบการผลิตผสมเสร็จหลายราย

ท�าให้เกิดการแข่งขันสูง

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จในจังหวัดชลบุรี 

และเขตพ้ืนท่ีพัทยานั้น มีผู้แข่งขันหลายรายและค่อนข้างกระจาย

ตัว ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ไม่มีข้อจ�ากัดด้านขนาดของธุรกิจมากนัก 

และผูป้ระกอบการผลติคอนกรตีผสมเสรจ็ทีไ่ม่มโีรงงานผลติซเีมนต์ผง 

ก็สามารถจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จได้ เพียงสั่งซื้อเครื่อง

ผสมคอนกรีตจากผู้ค้าในราคาที่ไม่สูง พร้อมท้ังสูตรมาตรฐานการ

ผสม ท�าให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าสู่ตลาดได้ไม่ยากนัก  

ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากคอนกรีตผสมเสร็จเฉลี่ย

ร้อยละ 32.89 ของรายได้จากการขายและให้บรกิาร ดงันัน้ การแข่งขนั

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ ได้ด�าเนินการในธุรกิจผลิตและ

จ�าหน่ายมาเป็นเวลานาน ท�าให้ตราสินค้า STC ได้รับความเชื่อถือ

และเป็นที่รู้จักของลูกค้า อีกท้ังบริษัทฯ มีการสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดี 

กับผู้รับเหมา ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 

ในท้องถ่ินมาโดยตลอด ประกอบกับมกี�าลงัผลติท่ีสงูเพียงพอแก่ความ

ต้องการของลูกค้าส่วนมากที่อยู่ในพ้ืนที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้

ความส�าคัญกับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ การส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ตรงต่อเวลาเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในแผนงาน

ของลูกค้า จึงเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ

บริการจากบริษัทฯ 

 

ทั้งน้ี เนื่องจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จมีอายุในการเก็บรักษา

ที่จ�ากัดท�าให้สถานที่ตั้งของโรงงานผลิตมีผลแก่การตัดสินใจในการ

เลือกใช้สินค้าและการบริการของลูกค้า และเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง 

ท่ีส่งผลให้ผู ้ประกอบการในภูมิภาคอ่ืน หรือแม้แต่พ้ืนท่ีจังหวัด 

ใกล้เคียงไม่สามารถเข้ามาแข่งขันในจังหวัดชลบุรีได้ รวมท้ังการก่อ

ตั้งและด�าเนินการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเพ่ือให้มีก�าลังผลิต 

เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ�านวน

มาก โดยต้องด�าเนินการตามข้อบังคับด้านอุตสาหกรรมและ 

สิ่งแวดล้อม เช่น ผู้ผลิตต้องติดตั้งระบบก�าจัดฝุ่นในโรงผลิต กฎหมาย

ในด้านผังเมือง เป็นต้น ด้วยข้อก�าหนดต่างๆ ในการท�าธุรกิจ อาจจะ

ท�าให้ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมขีดีความสามารถจ�ากัดและไม่สามารถ

เจาะตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมงานผู้บริหาร และวิศวกรที่มีประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีต ท�าให้บริษัทฯ สามารถ

คิดค้น และค�านวณสูตรการผลิตที่มีประสิทธิ สามารถจ�าหน่าย 

ให้แก่ลกูค้าในราคาทีเ่หมาะสมกว่า โดยยังคงคณุภาพและมาตรฐาน

ของสินค้าให ้อยู ่ในระดับท่ีลูกค้าพึงพอใจ นอกเหนือจากน้ัน  

ในกรณทีี ่ลกูค้าบางรายมคีวามต้องการผลติภณัฑ์คอนกรตีผสมเสรจ็ 

ท่ีมคีณุภาพและคณุลกัษณะเฉพาะเจาะจง บรษิทัฯ สามารถช่วยลกูค้า

ในการคดิค้นและค�านวณสตูรการผสมทีเ่หมาะสมได้ ซึง่สูตรมาตรฐาน

น้ันครอบคลุมไม่ถึง จึงท�าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

อย่างต่อเนื่อง และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้

1.2 ความเสี่ยงด้านข้อจ�ากัดของผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

ปัจจบุนั บรษิทัฯ มโีรงงานผลติผลติภณัฑ์คอนกรตี แบ่งเป็น 2 ประเภท

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป และผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และ

มีโรงงานทั้งหมด 4 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตต�าบลนาเกลือและต�าบลหนอง

ปรือ ซึ่งสามารถครอบคลุมความต้องการสินค้าในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา

และพ้ืนท่ีเชือ่มโยง (บางละมงุ-บางเสร่) ได้ท้ังหมด โดยในการจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์คอนกรตีน้ัน ค่าขนส่งถือเป็นอกีหนึง่ปัจจยัส�าคัญทีส่่งผลต่อ

ความสามารถในการแข่งขัน เน่ืองจากจะถูกน�ามาคิดในการค�านวณ

ราคาสินค้าเพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้า

ดังน้ัน การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นอกพ้ืนท่ีในระยะไกล อาจท�าให้บรษิทัฯ 

ประสบกับข้อจ�ากัดของผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดย 1) การจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป ต้นทุนด้านการขนส่งถือเป็นอีกปัจจัย

หน่ึงที่ส่งผลต่อราคาและความสามารถด้านการแข่งขันของบริษัทฯ 

และคู่แข่งนอกพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 

ในเขตภาคตะวันออก ซึง่ท่ีผ่านมา บรษิทัฯ สามารถจ�าหน่ายผลติภัณฑ์

คอนกรีตส�าเร็จรูปให้แก่ลูกค้า นอกเหนือจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี และ

จังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ลูกค้า 

เหล่านี้ส ่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมของบริษัทฯท่ีได้รับเครดิตเทอม 



ในการซื้อสินค้าและมีการขยายโครงการใหม่ไปยังพ้ืนท่ีต่างๆ และ  

2) การจ�าหน่ายผลติภัณฑ์คอนกรตีผสมเสรจ็น้ัน นอกเหนือจากต้นทนุ

ขนส่งที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาแล้ว ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ 

จะมีกระบวนการการแข็งตัวหรือเซ็ตตัว (หมดอายุ) ค่อนข้างเร็ว 

(ภายในประมาณ 2 ชั่วโมงหรือประมาณ 20 – 25 กิโลเมตร) ซึ่งท�าให้

เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงข้อจ�ากัดของผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

ดังกล่าว โดยนอกเหนือจากการพัฒนาการผลิต รวมท้ังการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งท�าให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ อยู่ใน

ระดับที่เหมาะสมแล้ว ส�าหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป หาก 

บรษิทัฯ มกีารพิจารณาขยายการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์คอนกรตีส�าเรจ็รปู

นอกพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาค

ตะวันออก บริษัทฯ อาจต้องพิจารณาจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้า หรือ

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมในอนาคต และส�าหรับผลิตภัณฑ์

คอนกรีตผสมเสร็จ หากลูกค้ามีโครงการตั้งอยู่บนพ้ืนที่ไกลจากพ้ืนท่ี

ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะสัง่ซือ้จากคูค้่ารายอืน่เพ่ือจ�าหน่ายให้แก่ลกูค้า

รายนั้นๆ ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ หากลูกค้ามีโครงการขนาด

ใหญ่เพียงพอ หรือบริษัทฯ พบว่าพื้นที่ใดก็ตาม มีลูกค้าที่มีศักยภาพ

และมีความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จที่สูง บริษัทฯ  

อาจพิจารณาขยายฐานการผลติคอนกรตีผสมเสรจ็ เพ่ือเข้าไปจ�าหน่าย

ให้แก่โครงการ หรือลูกค้าในพ้ืนที่นั้นๆ โดยตรง เนื่องจากผลิตภัณฑ์

คอนกรีตผสมเสร็จไม่ได้ต้องการเงินลงทุนที่สูง

ทั้งน้ี ในปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถจัดจ�าหน่ายสินค้าครอบคลุมพ้ืนท่ี

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงในราคาที่สามารถแข่งขันได้  

ซึ่งจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงดังกล่าว เป็นพ้ืนท่ีภายใต้

โครงการพัฒนาโครงการระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) และ

บริษัทฯ คาดว่าจะยังคงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและมีความต้องการ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอย่างต่อเนื่อง

1.3 ความเสี่ยงจากการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้า   

เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าจะเกิดขึ้นค่อนข้างมากในแต่ละ

ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันของทุกปี โดยส่วนมากจะเป็นหลังจากช่วง

เทศกาลต่างๆ ท่ีมีระยะเวลาหยุดยาวหลายวัน และช่วงประกาศผล

การประมูลงานราชการของผู้รับเหมาในท้องท่ี รวมถึงช่วงหลังฤดูฝน 

ท�าให้การส่งสนิค้ากระจกุตวั บรษิทัฯ จึงมคีวามเสีย่งในการขนส่งสนิค้า

ไม่ทันเวลา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของลูกค้าและ 

ชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้                               

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มกีารวางแผนการส่งสนิค้าล่วงหน้าทกุครัง้ โดย

ทีมงาน ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายขายและฝ่ายผลิตจะวางแผนการผลิตและ 

จดัส่งสนิค้าไว้อย่างรดักุม เพ่ือให้มัน่ใจว่า บรษิทัฯ สามารถจดัส่งสนิค้า

ให้กับลูกค้าตามประเภทและเวลาท่ีก�าหนดไว้ได้ ซึ่งการจัดส่งสินค้า

ตามเวลาท่ีก�าหนดถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญมาโดยตลอด 

จากการทีส่นิค้าของบรษิทัฯ เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัของงานก่อสร้าง

ฐานรากและอาคาร ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการวางแผน

งานการผลิตเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า  

รวมถึงการส่งมอบสนิค้าตรงตามเวลาเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อตาราง

การท�างานของลกูค้าโดยรวม อกีทัง้ บรษิทัฯ ยังให้ความส�าคญักบัการ

สือ่สารอย่างใกล้ชดิ เพ่ือให้สามารถวางแผนการส่งสนิค้าให้สอดคล้อง

กับแผนการท�างานของบริษัทฯ และลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีรถขนส่ง

สินค้าทั้งหมด 50 คัน ใช้ในการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้

พนักงานขับรถศึกษาแผนท่ีและเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้งเพ่ือ

ลดความเส่ียงในการส่งมอบสินค้าท่ีล่าช้าและเป็นการใช้ทรัพยากร 

ของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ยังมีการเช่ารถขนส่ง

มาเพ่ิมและ/หรอืเพ่ิมเท่ียวรถในกรณีทีม่กีารสัง่สนิค้าเข้ามาอย่างมาก  

เพ่ือให้การจัดส่งสินค้าทันกับความต้องการของลูกค้าและรักษา

มาตรฐานในการบริการของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า 

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถป้องกันและบริหารจัดการได้

1.4 ความเสี่ยงจากการผิดช�าระของลูกหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการให้เครดิตทางการค้าแก่ลูกค้า ซึ่งมีระยะเวลา

การช�าระเงนิเป็นไปตามการพิจารณาทีแ่ตกต่างกันในลกูค้าแต่ละราย 

โดยส่วนใหญ่จะให้เครดิตประมาณ 30 วัน อย่างไรก็ตามจากข้อมูล

แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยังมี

ความเสี่ยงจากการผิดช�าระของลูกหน้ีการค้า ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบาย

ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 365 

วัน ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยจะพิจารณาจากรายงานการวิเคราะห์

ลูกหน้ีการค้ารายบุคคลควบคู่กันไป ท้ังน้ี ส�าหรับลูกหนี้การค้าค้าง

ช�าระมากกว่า 365 วัน บริษัทฯ จะมีการด�าเนินการพิจารณาสถานะ

ของลูกหน้ีแต่ละรายในทุกเดือน และหากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า 

ลูกหน้ีรายใดไม่มีความสามารถในการช�าระหน้ีให้แก่บริษัทฯ  

โดยประเมินจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ 

และสถานะทางการเงินของลูกหนี้รายนั้นๆ บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อ 

หน้ีสงสัยจะสูญเท่ากับจ�านวนหน้ีท่ีค้างช�าระของลูกค้ารายน้ันๆ  

ทัง้จ�านวน นอกจากน้ัน ส�าหรบัลกูหน้ีท่ีมกีารตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 

บรษิทัฯ จะไม่มกีารจ�าหน่ายสนิค้าให้เพ่ิมเตมิ จนกว่าจะได้รบัการช�าระ

หนี้คงค้างครบถ้วน

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการปรังปรุงนโยบายการจัดการลูกหนี้และ

ติดตามลูกหนี้ที่ค้างช�าระให้รัดกุมมากขึ้น และมีการพิจารณาการให้
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เครดิตทางการค้าแก่ลูกค้าเข้มงวดมากย่ิงขึ้นโดยค�านึงถึงสถานภาพ 

ทางการเงินทั้งของลูกค้ารายใหม่และรายเก่า และมีนโยบายในการ

เก็บหน้ีทีร่ดักุมมากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ของบริษัทฯ ยังได้น�าประเด็นด้านลูกหนี้ที่ค้างช�าระนาน ข้ึนมาเป็น 

หน่ึงในหัวข้อหลกัด้านความเสีย่งเพ่ือให้มกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง

ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

1.5 ความเสี่ยงจากฤดูกาล 

เน่ืองจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จนั้น  

จะถูกน�าไปใช้งานในการก่อสร้างประเภทต่างๆ  ซึ่งโดยปกติจะได้

รับผลกระทบจากฤดูกาล ทั้งช่วงวันหยุดยาวจากเทศกาลต่างๆ เช่น 

เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น และช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง 

ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการท�างานของลูกค้าที่โครงการก่อสร้างต่างๆ  

ซึง่ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงไตรมาสสอง คอื ต้ังแต่เดอืนเมษายนถึงเดอืน

มิถุนายน ดังนั้น รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ในช่วง

ไตรมาสสอง ดังกล่าวจะต�า่กว่าช่วงไตรมาสอืน่ของทกุปี อย่างไรกต็าม 

ภายหลังจากช่วงไตรมาสสอง ดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงความสามารถ

ในการสร้างรายได้จากการขายและบริการให้เติบโตสม�่าเสมอ ท�าให้

บริษัทฯ มีภาพรวมผลการด�าเนินงานท่ีดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนัก

ถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงให้ความส�าคัญกับการส่งมอบสินค้าและ

บรกิารทีม่คีณุภาพตรงความต้องการของลกูค้า เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความ 

พึงพอใจ และสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถ

ขยายฐานลูกค้า เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตต่อไปในอนาคต

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
2.1 ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า

เนื่องจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัทฯ จะถูกน�ามาใช้ตั้งแต่งาน

ฐานรากจนถึงตัวอาคาร ส�าหรับงานก่อสร้างท้ังแนวราบและแนวสูง 

อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น คุณภาพของสินค้า 

จึงมีความส�าคัญอย่างมากเนื่องจากงานก่อสร้างแต่ละแบบต้องการ 

คุณสมบัติของคอนกรีตที่แตกต่างกัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษา

มาตรฐานสินค้าในแต่ละแบบได้ อาจท�าให้อาคารเกิดความช�ารุด

และเสียหาย ซึ่งจะส่งผลต่อผลด�าเนินงาน ชื่อเสียงของบริษัทฯ และ

ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ได้

บรษิทัฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งในเรือ่งดงักล่าวเป็นอย่างดีจงึให้ความ

ส�าคญักบัคณุภาพของผลติภณัฑ์ทุกชนิดเป็นอย่างย่ิง ด้วยการควบคมุ

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย่างมาก โดยมีฝ่าย

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพท่ีท�าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 

เริ่มจากการจัดเตรียมวัตถุดิบ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผง หิน ทราย โดย

วัตถุดิบดังกล่าวจะถูกล�าเลียงผ่านเครื่องชั่งให้มีน�้าหนักถูกต้องตาม 

ท่ีค�านวณไว้ ซึง่ในข้ันตอนน้ีจะต้องค�านึงถึงสภาพความชืน้ของหินและ

ทรายด้วย เน่ืองจากหินและทรายอาจจะไม่อยู่ในสภาพท่ีออกแบบ

ไว้ จึงต้องท�าการปรับสัดส่วนน�้าหนักหิน ทรายและน�้าให้อยู่ในระดับ

ท่ีถูกต้องก่อนถูกน�าเข้าผสมในเครื่องผสมคอนกรีต ซึ่งจะมีพนักงาน

ควบคุมการผสมคอนกรีตตามระยะเวลาที่ก�าหนดเพ่ือให้มีความ

เท่ียงตรง อีกท้ังยังมีการตรวจสอบความข้นเหลวของคอนกรีตก่อน

น�ามาเทลงในแบบหล่อ หรือล�าเลียงลงรถโม่คอนกรีต และจะมีการ

ทดสอบความแข็งแกร่งของสินค้าทุกรอบการผลิต โดยพนักงานฝ่าย

ผลิตจะท�าการเก็บตัวอย่างซีเมนต์ทุกครั้งเพื่อทดสอบความแข็งแรง

ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับการรับรองจากส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

ส�าหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประเภทท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหล่อส�าเร็จ แผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอัด

แรง ท�าให้บริษัทฯ มีความมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นได้มาตรฐานตาม 

ทีก่�าหนด อกีทัง้จากการด�าเนนิงานท่ีผ่านมา บรษิทัฯ ไม่ประสบปัญหา

การร้องเรียนด้านคุณภาพสินค้าจากลูกค้าแต่อย่างใด

2.2 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบซึ่งเป็นบุคคลท่ีมี

ความเกี่ยวโยง                    

ในช่วงปี 2561 ถึง 2562 บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจ�าหน่าย

ที่เป็นบุคคลเก่ียวโยง 3 ราย โดยแบ่งเป็นการซื้อวัตถุดิบซึ่งได้แก่ 

ปูนซีเมนต์ผง และลวดและเหล็กเพ่ือใช้ในการผลิต และคอนกรีต

ผสมเสร็จเพ่ือจ�าหน่ายต่อให้กับลูกค้าซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทฯ ไม่

สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตโดยตรงจากโรงงานของบริษัทฯ ได้  

หากในอนาคตผู้จัดจ�าหน่ายดังกล่าวไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบหรือ

ไม่สามารถเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าท่ีเทียบเท่าเดิม อาจส่ง 

ผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบที่

ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตส่วนใหญ่คือปูนซีเมนต์ผง ซึ่งมีผู้จัด

จ�าหน่ายจ�านวนมาก เช่น บริษัท ยูนิโกลบอล เน็ตเวิร์ค จ�ากัด เป็นต้น 
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โดยบริษัทฯ ซื้อจากบุคคลที่มีความเก่ียวโยงข้างต้นในราคาที่สามารถเทียบเคียงกับผู้จ�าหน่ายปูนซีเมนต์รายอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทฯ  

ต้องซื้อปูนซีเมนต์ผงจากบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงข้างต้นนั้น เนื่องจาก ทั้ง 2 บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ผงจากผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งเป็น

นโยบายของผู้ผลิตที่จะขายสินค้าผ่านตัวแทนจ�าหน่ายเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัมีการก�าหนดขั้นตอนการเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบส�าหรับ

การผลิตเพ่ือขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการในทุกไตรมาส พร้อมท้ังจัดให้มีการประเมินคู่ค้าอย่างน้อยปีละครั้งโดยจะพิจารณาจากคุณภาพ

สินค้า ความตรงต่อเวลา ความพึงพอใจ และอื่นๆ ประกอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการก�าหนดนโยบายการท�ารายงานระหว่างกันกับบุคคลที่เก่ียวโยงไว้อย่างชัดเจนเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การท�ารายการดังกล่าวได้ผ่านการพจิารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ารายการ

2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

การบรหิารต้นทนุวัตถุดบิทีด่จีะเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขันของบรษิทัฯ ซึง่หากราคาวตัถุดบิมคีวามผนัผวนสงูและบรษิทัฯ ไม่สามารถปรบัเปลีย่น

ราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับราคาซื้อวัตถุดิบได้ อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการท�าก�าไรของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

ในแง่ของปริมาณ (Quantity) บริษัทฯ มีการใช้วัตถุดิบหลักในการผลิต ได้แก่ 1) หินและทรายคิดเป็นประมาณร้อยละ 85 ของปริมาณการ 

ใช้วัตถุดบิท้ังหมด 2) ปนูซเีมนต์ผงคดิเป็นร้อยละประมาณ 10 ของปรมิาณการใช้วัตถุดิบท้ังหมด 3) เหล็ก/ลวดเหลก็คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.6 

ของปริมาณการใช้วัตถุดิบทั้งหมด โดยส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณการใช้วัตถุดิบทั้งหมด เป็นวัตถุดิบประเภทน�้ายาคอนกรีต 

และเถ้าลอย

 

ทัง้นี ้หากพิจารณาในแง่ของมลูค่า (Value) บรษิทัฯ มกีารใช้วตัถุดบิหลกัในการผลติ ได้แก่ 1) หินและทรายคดิเป็นประมาณร้อยละ 40 ของมลูค่า

การใช้วัตถุดบิท้ังหมด 2) ปนูซเีมนต์ผงคดิเป็นร้อยละ 27 ของมลูค่าการใช้วัตถุดบิทัง้หมด 3) เหลก็/ลวดเหลก็คดิเป็นประมาณร้อยละ 30 ของมลูค่า

การใช้วัตถุดิบทั้งหมด โดยส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 3 ของมูลค่าการใช้วัตถุดิบทั้งหมด เป็นวัตถุดิบประเภทน�้ายาคอนกรีต และเถ้าลอย

ส�าหรับ ราคาหินและทรายนั้น จะค่อนข้างมีเสถียรภาพ มีการเปล่ียนแปลงของราคาท่ีไม่ผันผวน เช่นเดียวกันกับปูนซีเมนต์ท่ีมีการผันผวน

ค่อนข้างน้อยเนื่องจากปูนซีเมนต์เป็นสินค้าควบคุม (Sensitive List) และการเปลี่ยนแปลงราคาปูนซีเมนต์ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

กระทรวงพาณิชย์ก่อน ดังนั้น การปรับเพ่ิมหรือลดราคาปูนซีเมนต์ จึงมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ส�าหรับเหล็กน้ัน มีราคาที่ผันผวนบ้าง 

ในอดีตแต่ค่อนข้างคงที่ในระยะเวลา 3 – 4 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดกราฟแสดงดัชนีราคาของปูนซีเมนต์ และเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  

ดังต่อไปนี้

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มนีโยบายการตัง้ราคาสนิค้าจากต้นทุนการผลติเป็นหลกั หากราคาต้นทนุวัตถุดบิมกีารปรบัตวัสงูขึน้ บรษิทัฯสามารถปรบั

ราคาขายสนิค้าขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนวัตถุดบิได้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังมกีลยุทธ์ในการบรหิารต้นทุนอย่างมปีระสทิธิภาพ
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ลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงการท่ีบริษัทฯ มีนโยบายในการสร้าง 

บคุลาการทีม่คีณุภาพเพ่ือรกัษาองค์ความรูอ้ย่างย่ังยืน และเปิดโอกาส

ให้พนกังานทุกคนได้มส่ีวนร่วมแสดงความคดิเหน็และสามารถปฏบิตัิ

งานด้วยตนเองภายใต้อ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนดอย่างเต็มที่และก�าหนด

สวสัดกิารทีเ่หมาะสมกับพนกังานแต่ละระดบัเพ่ือเป็นแรงจงูใจในการ

พัฒนาความสามารถและศักยภาพในการท�างานของพนักงานอย่าง

ต่อเนื่อง  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนงานในการพัฒนาบุคลากรโดย

การฝึกอบรมพนักงานอย่าสม�่าเสมอเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 

ในเป้าหมายการท�าธุรกิจของบริษัทฯ

3.2 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50     

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการถือหุ้นของกลุ่มครอบครัวชัยตระกูล

ทองจ�านวนมากกว่าร ้อยละ 50% ซึ่งจะท�าให้กลุ ่มครอบครัว 

ชัยตระกูลทองสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด 

ยกเว้นเรื่องกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ  ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 

3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงจะไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสียง  เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่

เสนอได้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงโครงสร้างการจัดการจะ 

พบว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 

9 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นจ�านวน 5 ท่าน และ 

มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านด�ารงต�าแหน่ง

เป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ และมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและแนวปฏิบัติ

ท่ีชัดเจน ท�าให้บริษัทฯ มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและ 

มีระบบตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีการเข้าท�ารายการเก่ียว

โยงกับกรรมการ ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่และผู้มีอ�านาจควบคุมกิจการ  

รวมถึงบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง บคุคลดงักล่าวจะไม่มสีทิธ์ิออกเสยีง

ในการอนุมัติรายการนั้นๆ

โดยเน้นการควบคุมระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดการ

ด้านการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบเครื่องจักรท่ีค�านึงถึงการสูญ

เสียวัตถุดิบให้น้อยที่สุดและการวางแผนเก่ียวกับกระบวนการผลิต

ท�าให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ 

ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนในการผลิตเป็นอย่างดี จึงให้

ความส�าคัญในเรื่องการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยการเก็บข้อมูล

ของผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบทุกรายเพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขและราคาอย่าง 

ใกล้ชดิ และยังสร้างสมัพันธ์ทีด่แีก่ผูจ้�าหน่ายสนิค้าทกุรายเพ่ือให้มัน่ใจ

ได้ว่าบริษัทฯ จะได้รับข้อเสนอที่ดีและเป็นธรรมมากที่สุด รวมถึงการ

มีนโยบายในการส�ารองวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสมเพ่ือป้องกัน 

การคาดแคลนและความผันผวนของราคาของวัตถุดิบ

2.4 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างแรงงานผ่านผู้รับเหมาช่วง

เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้มกีารว่าจ้างแรงงานผ่านผูร้บัเหมาช่วงในสายการ

ผลติผลติภัณฑ์คอนกรตีส�าเรจ็รปูต่างๆ เป็นหลกั โดยในปี 2562 มกีาร

ว่าจ้างแรงงานผ่านผู้รับเหมาช่วงเป็นมูลค่า 20.8 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 66.26 ของค่าแรงงานในฝ่ายปฎิบัติการผลิตทั้งหมด 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงแรงงานซึ่งเป็นบุคคล

ภายนอก เพราะหากไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมาช่วงเพ่ือท�าการผลิต

สินค้าได้ ก็อาจ ท�าให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามท่ี

ตกลงไว้ และส่งผลกระทบทางลบต่อรายได้ของบริษัทฯ

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการว่าจ้าง

แรงงานผ่านผู้รับเหมาหลายราย นอกจากนี้ แรงงานที่บริษัทฯ ว่าจ้าง

เป็นแรงงานประเภทไร้ฝีมือ (Unskilled Worker) ซ่ึงเป็นประเภทท่ีมี

จ�านวนมากในตลาดแรงงาน ท�าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถหา

แรงงานมาทดแทนและด�าเนนิการผลติได้อย่างต่อเนือ่ง รวมท้ังบรษิทัฯ  

ได้มกีารก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรบัแรงงานให้อยู่ในอตัราท่ีเหมาะสม 

ซึ่งมั่นใจได้ว่าแรงงานท่ีว่าจ้างจะท�าหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ีและช่วยลด

ผลกระทบจากการแข่งขันด้านการจดัหาแรงงาน โดยในอดตีท่ีผ่านมา 

บรษิทัฯ ไม่เคยประสบกบัปัญหาการขาดแคลนการว่าจ้างแรงงานผ่าน

ผู้รับเหมาช่วงแต่อย่างใด

3. ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ
3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

เนื่องจากคุณเอกชัย ชัยตระกูลทองมีส่วนส�าคัญในการบริหารงาน

และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจวัสดุก่อสร้างมานาน มีความ 

น่าเชื่อถือและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้ามาโดยตลอด  

ในกรณีท่ีบรษิทัฯ สญูเสยีผูบ้รหิารดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการ

บริหารจัดการขององค์กรและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี

นัยส�าคัญปัจจุบัน โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกระจาย 

อ�านาจ การจัดการ ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการ
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 284,000,000 บาท ทุนที่เรียกช�าระแล้ว 

จ�านวน 284,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 568,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว และไม่มี

โครงการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สูงสุด 10 รายแรก

ที่มา  : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

หมายเหตุ : ความเกี่ยวพันกับบริษัทฯ

*       ครอบครัวชัยตระกูลทอง

**     นักลงทุนภายนอก ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ “STC”

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี -

ล�าดับที่ รายชื่อ ความเกี่ยวพันธ์กับบริษัทฯ จ�านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. จินดาวรรณ ตฤณตียะกุล * 120,000,000.00 21.13 %

2. เอกชัย ชัยตระกูลทอง * 108,196,000.00 19.05 %

3. สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง * 100,000,000.00 17.61 %

4. อ�านาจ ชัยตระกูลทอง * 30,000,000.00 5.28 %

5. ปิยเดช ชัยตระกูลทอง * 30,000,000.00 5.28 %

6. อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง * 30,000,000.00 5.28 %

7. ชลธาร แปนนาค ** 6,646,000.00 1.17 %

8. เด่นชัย เตพิมลรัตน์ ** 5,000,000.00 0.88 %

9. ศิริลักษณ์ วุฒิไกรศรีอาคม ** 5,000,000.00 0.88 %

10. WONG PIT HIN ** 5,000,000.00 0.88 %
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนส�ารอง

ตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการ

จ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจัยอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้

จ่ายเงนิปันผลจะต้องน�าเสนอเพ่ือขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ เว้นแต่กรณีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุตัิ

ให้ด�าเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�าไรสมควรพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท แล้วรายงานให้ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบก�าไรสุทธิ ปี 2558 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562

หมายเหตุ:

1. เงินปันผลจ่ายในปี 2559 2560 และ 2562 เป็นการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี ขณะที่ ปี 2561 เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2. อัตราจ่ายปันผลค�านวณจากเงินจ่ายปันผลหารด้วยก�าไรสุทธิของปีก่อนหน้า

(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 15.24 15.53 15.41 25.77

เงินปันผลจ่าย 23.10 5.25 11.55 21.00

อัตราจ่ายปันผล (ร้อยละ)2 N/A 34.45 74.37 136.28
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 4 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการบรหิาร 3) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ       4) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ท้ังนี ้บรษิทัฯ มโีครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการ

ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

2. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 9 ท่าน ตามรายชื่อและต�าแหน่งดังนี้

โดยมี นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

ทั้งน้ี กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรบหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) หรือ Director Certification Program (DCP)  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันตามหนังชื่อรับรองบริษัทฯ คือ นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง 

นายอ�านาจ ชยัตระกูลทอง และนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง กรรมการสองในสีค่นน้ี ลงลายมอืชือ่ร่วมกันและประทบัตราส�าคญัของบรษิทัฯ
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รายชื่อ ต�าแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการ (ครั้ง)

จ�านวนครั้งที่จัด จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม

1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 5 5

2. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง รองประธานกรรมการ 5 5

3. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล กรรมการ 5 5

4. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการ 5 5

5. นายอ�านาจ ชัยตระกูลทอง กรรมการ 5 5

6. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง กรรมการ 5 5

7. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร กรรมการอิสระ 5 5

8. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการอิสระ 5 5

9. นายณัฐพงษ์ ลิมป์คุณพงษ์ กรรมการอิสระ 5 5



3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 4 ท่าน ตามรายชื่อและต�าแหน่งดังนี้

โดยมี นางสาวสุจี แอช้อย ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนายสมชาย เลิศศักด์ิวิมาน  เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีม ี

ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือ ของงบการเงิน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�านวน 6 ท่าน ตามรายชื่อและต�าแหน่งดังนี้

โดยมีนายธีระยุทธ จั่นเที่ยงท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจ�านวน 3 ท่าน ตามรายชื่อและต�าแหน่งดังนี้

โดยมี นางสาวสุจี แอช้อย ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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รายชื่อ ต�าแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)

จ�านวนครั้งที่จัด จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม

1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4

2.นายเกียรติพงศ์  ณ นคร กรรมการตรวจสอบ 4 4

3. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการตรวจสอบ 4 4

4. นายณัฐพงษ์  ลิมป์คุณพงษ์ กรรมการตรวจสอบ 4 4

รายชื่อ ต�าแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (ครั้ง)

จ�านวนครั้งที่จัด จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม

1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน - -

2.นายเกียรติพงศ์  ณ นคร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน - -

3. นายณัฐพงษ์ ลิมป์คุณพงษ์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน - -

รายชื่อ ต�าแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง)

จ�านวนครั้งที่จัด จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม

1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - -

2. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - -

3. นางสาวอมลวรรณ  ชัยตระกูลทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง - -

4. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการบริหารความเสี่ยง - -

5. นายธนาพันธ์ ทิพย์ลุ้ย กรรมการบริหารความเสี่ยง - -

6. นายธีระยุทธ จั่นเที่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง - -



6. คณะกรรมการบริหาร 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่5/2561 (รอบแรกหลงัแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน) เมือ่วันท่ี 20 กันยายน 2561 มมีติแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิาร

จ�านวน 5 ท่าน ตามรายชื่อและต�าแหน่งดังนี้

7. ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 9 ท่าน ตามรายชื่อและต�าแหน่งดังนี้

หมายเหตุ: นางสาวศิริรัตน์ จิตอารีย์เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการจัดท�าบัญชีให้กับบริษัทฯ

8.เลขานุการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 (รอบแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561  มีมติแต่งตั้ง นางสาวอมลวรรณ 

ชัยตระกลูทอง เป็นเลขานกุารบรษิัท ตามข้อก�าหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรบัผดิชอบ ความ

ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้

1. ดแูลและให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการและผูบ้รหิารเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อก�าหนด กฎระเบยีบ และข้อบงัคับของบรษิทั และติดตาม

ดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ

38

รายชื่อ ต�าแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง)

จ�านวนครั้งที่จัด จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม

1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานกรรมการบริหาร 26 26

2. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล รองประธานกรรมการบริหาร 26 26

3. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการบริหาร 26 26

4. นายอ�านาจ ชัยตระกูลทอง กรรมการบริหาร 26 26

5. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง กรรมการบริหาร และเลขานุการบริหาร 26 26

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ

4. นายศิริศักดิ์ พุทธิปทีป ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

5. ว่าที่ ร.ต. ธนาพันธ์ ทิพย์ลุ้ย ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

6. นายอ�านาจ ชัยตระกูลทอง ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย

7. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8. นางสาววิภรณ์ สัมปทาเสถียร รองผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

9. นางสาวศิริรัตน์ จิตอารีย์ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน



2. รบัผดิชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ดแูลประสานงานให้มกีารปฏิบตัติามมตขิองท่ีประชมุดงักล่าว

3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. จัดท�าและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(ง) รายงานประจ�าปีของบริษัท

(จ) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

5. จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันท�าการ 

นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก�ากับการท�างานของ 

บริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

9.1 คณะกรรมการบริษัท

ทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2562 เมือ่วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 มมีตอินมุตัค่ิาตอบแทนแก่กรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจ�าปี 2562 

ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559 ปี 2560 และ 2561 ดังนี้
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ต�าแหน่งกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ค่าเบี้ยประ 

ชุมต่อครั้ง

ค่าตอบแทน

รายเดือน

ค่าเบี้ยประ 

ชุมต่อครั้ง

ค่าตอบแทน

รายเดือน

ค่าเบี้ยประ 

ชุมต่อครั้ง

ค่าตอบแทน

รายเดือน

ค่าเบี้ยประ 

ชุมต่อครั้ง

ค่าตอบแทน

รายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 -

กรรมการบริษัท 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 -

คณะกรรมการชุดย่อย

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 - 12,000 - 12,000 - 12,000 -

กรรมการตรวจสอบ 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 -

กรรมการบริหาร - - - - - - - -

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน

- - - - - - - -

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - - - - - - -

ประธานการบริหารความเสี่ยง - - - - - - - -

กรรมการบริหารความเสี่ยง - - - - - - - -



ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

9.2 ผู้บริหาร

ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

หมายเหต ุ: ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารครัง้ท่ี 7/2561 เมือ่วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ได้มมีติให้ยกเลิกการจ่ายโบนัสผู้บรหิารท่ีเป็นกรรมการบรหิาร 

ที่ค้างจ่ายไว้ ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการยกเลิกรายการดังกล่าวทางบัญชีแล้วในปี 2561 

ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัทฯ จะท�าการจ่ายโบนัสให้ผู้บริหารเมื่อก�าไรสุทธิคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 5 ของรายได้รวม โดยจะมีการน�าเสนอให้ที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
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รายชื่อ

ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ค่าเบี้ยประ 

ชุมต่อครั้ง

ค่าตอบแทนราย

เดือน

ค่าเบี้ยประ 

ชุมต่อครั้ง

ค่าตอบแทนราย

เดือน

ค่าเบี้ยประ 

ชุมต่อครั้ง

ค่าตอบแทนราย

เดือน

1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง 15,000 - 15,000 - 15,000 -

2. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล 10,000 - 10,000 - 10,000 -

3. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง 10,000 - 12,000 - 12,000 -

4. นายอ�านาจ ชัยตระกูลทอง 10,000 - 10,000 - 10,000 -

5. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง 10,000 - - - - -

6. นายศุภกิจ ปรมาภูติ 10,000 - - - - -

7. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร 10,000 12,000 50,000 40,000 50,000 40,000

8. นายศิวพล โอสถสิทธิ์ 10,000 10,000 30,000 10,000 - -

9. นายณัฐพงษ์ ลิมป์คุณพงษ์ 10,000 10,000 50,000 40,000 50,000 40,000

10. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร - - 45,000 24,000 75,000 48,000

11. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน - - 20,000 20,000 50,000 40,000

ประเภท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ�านวน (ราย) ค่าตอบแทน (บาท) จ�านวน (ราย) ค่าตอบแทน (บาท) จ�านวน (ราย) ค่าตอบแทน (บาท)

เงินเดือน
9

10,344,000
8

9,906,000
9

11,424,000

ค่าตอบแทนอื่นๆ 732,000 552,000 568,161

รวม 11,076,000 10,458,000 11,992,161



10. จ�านวนบุคลากร
บรษิทัฯ ประกอบธรุกิจให้บรกิาร ดงันัน้ พนกังานบรษิทัฯ จงึถือเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาอย่างย่ิง บรษิทัฯ จงึให้ความส�าคญัต่อการบรกิารและพัฒนา

บุคลากร เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

1. การพัฒนาอาชีพของพนักงานเพ่ือให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเลื่อนต�าแหน่ง หรือสามารถโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไป

ยังหน่วยงานอื่นๆ บนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนต�าแหน่ง/ปรับระดับต�าแหน่ง 

ไว้อย่างชัดเจน

2. การรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับพนักงาน และเพ่ือเป็นไปตามนโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปูลกฝังจิตส�านึกของ

พนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น โครงการปลูกต้นสนประดิพัทธ์มอบให้แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 

(มัธยมสาธิต) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  

3. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น การบริหารจัดการให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยในการท�างาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดับเพลิง

พนกังานและลกูจ้างของบรษิทัฯ โดยไม่รวมผูบ้รหิาร ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มจี�านวนรวม และแบ่งตามแผนกได้ดงัน้ี

ส�าหรบั ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บรษิทัฯ มกีารจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงนิเดือน เงนิโบนัส เงินสมทบกองทนุ

ส�ารองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้

41

สายงาน

จ�านวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พนักงาน

ประจ�า

พนักงาน

รายวัน

พนักงาน

ประจ�า

พนักงาน

รายวัน

พนักงาน

ประจ�า

พนักงาน

รายวัน

พนักงาน

ประจ�า

พนักงาน

รายวัน

แผนกทรัพยากรบุคคล 7 1 7 1 12 1 7 1

แผนกบัญชี 18 - 17 - 12 - 18 -

แผนกจัดซื้อ 4 - 4 - 4 - 4 -

แผนกขนส่ง 43 10 41 9 47 12 48 13

แผนกขาย 13 2 13 2 17 2 15 2

แผนกสนับสนุนขาย&คอนกรีตผสมเสร็จ 15 1 15 1 12 - 12 -

แผนกผลิต 1 14 5 20 3 28 3 27 3

แผนกผลิต 2 12 2 12 2 12 - 15 -

แผนกความปลอดภัย 1 - 1 - 1 - - -

แผนกสารสนเทศ 1 - 1 - 1 - - -

รวมพนักงาน 128 21 131 18 146 18 146 19
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ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เงินเดือนและโบนัส 29,089,710 29,861,629 32,331,169

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และเงินสมบทกองทุนประกันสังคม 2,777,327 4,755,999 5,112,459

ค่าตอบแทนอื่นๆ 3,474,870 3,444,029 2,786,886

รวม 35,341,907 38,061,657 40,230,514

11. ข้อพิพาทแรงงาน
-ไม่มี-

12. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 

พ.ศ. 2560 ภายใต้การจัดการของธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) แล้วเมื่อวันที่ 

12 ธันวาคม 2556  

13. การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

14. นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ 
-ไม่มี-
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การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการตามแนวทาง

การก�ากับดแูลกิจการท่ีดขีองส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อเป็นหลักให้คณะกรรมการ 

ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติ เพ่ือการ

สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน  และส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบ

ได้ นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ 

ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้กิจการสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการ 

ที่ดีโดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอย่าง 

มจีรยิธรรม เคารพสทิธิและมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ส่ีวน

ได้เสีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ

พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัว

ได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  โดยสาระส�าคัญของนโยบาย

ก�ากับดูแลกิจการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ ในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the 

Board)

บริษัทฯ ได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าท่ีส�าคัญ

ในการก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการประกอบธุรกิจ 

ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการ

สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และจะติดตาม ประเมินผล และ

ดูแลการรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดย

ค�านงึถึงความสามารถในการแข่งขันและการปรบัตวัเพ่ือรองรบัความ

เปลีย่นแปลงจากปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประกอบการท่ีดใีนระยะยาว ด้วย

การประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม  

อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสีย ของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียม การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล

และความโปร่งใส เน้นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และการ

ส่งเสริมนวัตกรรม เช่น การออกแบบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ร่วมกับ

ลูกค้า เพ่ือให้ได้ตรงตามกับความต้องการของลูกค้า ในขณะท่ียังคง

รักษาราคาขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการก�าหนดหน้าท่ีและขอบเขตความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานกรรมการ

บริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ไว้อย่าง

ชัดเจน และจะท�าการก�ากับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ก�าหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์

สุจริต พร้อมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 2 : ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 

ที่เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน (Define Objectives that Promote  

Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการก�าหนดวัตถุประสงค์

และเป้าหมายหลักในการด�าเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโต

คู่กับสังคมด้วยความย่ังยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และ

จะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

หลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการด�าเนินงานของ

บุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีอยู่ภายใต้หลัก

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในการน้ี คณะกรรมการมีการก�าหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อม 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้

สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 

โดยมีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและ

ปลอดภัย นอกจากน้ี ยังต้องตระหนักถึงความเส่ียงของการตั้งเป้า

หมายท่ีอาจน�าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม  



คณะอนกุรรมการชดุย่อย จ�านวนครัง้ของการประชมุ ตลอดจนจ�านวน

ครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา และรายงาน

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด คณะกรรมการ

บริษัทต้องท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี และต้องประเมิน

ทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยน�าผลการประเมินไปประกอบการ

พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ รวมถึงคณะ

กรรมการต้องดูแลให้กรรมการต้องได้รับการพัฒนาความรู้ท่ีจ�าเป็น

และเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือสนับสนุนการ

ด�าเนินการของคณะกรรมการรวมท้ังประสานงานให้มีการปฏิบัติ

ตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะ

กรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย  

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร

บุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

บริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือที่

สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับ

สูงท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการด�าเนินงาน และปฏิบัติตามแผน

ธุรกิจและแนวทางการเตรยีมพัฒนาผูส้บืทอดต�าแหน่ง (Succession 

Plan) ตามท่ีระบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (code of conduct)  

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด นอกจากนี้คณะ

กรรมการบริษัทยังให้ความส�าคัญกับการท�าความเข้าใจโครงสร้าง

และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหาร

งานของกิจการและอ�านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ 

เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ  คณะกรรมการบริษัท 

และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุม

กิจการอย่างเหมาะสม

ในการด�าเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการก�าหนดโครงสร้าง

การตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่

เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนช่วยก�ากับดูแล

ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กรท่ี

บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดท�าและมติของผู้ถือหุ้น 

ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ

แรงจูงใจท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถจัดการบริหารกิจการให้เป็น

ไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

(unethicalconduct) ตลอดจนก�ากับดูแลให้มีการถ ่ายทอด 

วัตถุประสงค์และ  เป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่ว 

ทั้งองค์กร โดยได้พิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรต่างๆ โดย

ค�านึงถึงการสร้างคุณค่าที่ย่ังยืน แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม

และสิง่แวดล้อม ได้แก่ การคดัเลอืกบคุลากรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ 

และตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรจึงได้จัดให้มีการ

อบรมอยู่เสมอ และการก�าหนดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การสนับสนุน

ให้พนักงานเข้าอบรบและฝึกฝนงานท่ีเก่ียวข้อง การสนับสนุนทุน 

การศึกษา เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen 

Board Effectiveness)  

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู ้มีความรู ้ความ

สามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี

เพ่ือประโยชน์แก่บรษิทัฯ ทัง้น้ี กรรมการบรษิทั จะต้องมคีณุสมบตัแิละ

ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่ฎหมายก�าหนด โดยคณะกรรมการบรษิทั

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนดและทบทวนโครงสร้าง

คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่าง

น้อย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการ

อสิระของบรษิทัฯ จะต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามท่ี

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนด ซึง่มคีวามเข้มงวดไม่น้อยกว่าคณุสมบติัที่

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ก�าหนด ปัจจบุนั

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 4 คน

จาก 9 คน เพ่ือถ่วงดุลอ�านาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งต้ังคณะ

กรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตท่ีระบุใน

กฎบัตรของแต่ละคณะ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง

บคุคลทีเ่หมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ด้�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบ

หมายให้กรรมการอิสระหน่ึงท่านร่วมพิจารณาการก�าหนดวาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดการถ่วงดุลอ�านาจ

ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้เป็นไปตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน

ทั้งน้ี คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน เพ่ือท�าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการสรรหา

กรรมการทีม่คีณุสมบติัเหมาะสมด้วยกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน 

พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความ 

รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และ

ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และ 
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หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่าง 

มคีวามรบัผดิชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการให้ความส�าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 

ท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

เพ่ือสร้างนวัตกรรมเข้าไปในสินค้าที่บริษัทฯ พัฒนา ช่วยให้ลูกค้า 

ได้เปรยีบในการแข่งขนั นอกจากนียั้งส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรมต่างๆ 

โดยมกีารน�าเครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธิภาพและเป็นเทคโนลข้ัีนสงูมาช่วย

ในการผลิตเพ่ือลดอัตราการสูญเสีย (Waste) ซึ่งเป็นการประหยัด

ต้นทุนด้านการผสม และสามารถท�าให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ 

ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมกับลูกค้าในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 

ของลูกค้าอีกด้วย

คณะกรรมการก�าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีการจัดสรรและการบริหาร

ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมถึงก�าหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย

สารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยค�านึงถึงการรักษา 

ความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล 

พร้อมทั้งป้องกันการน�าข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ อีกทั้งต้องควบคุมดูแล

ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน

ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มกีารดูแลแผนรองรบั 

ท่ีจะท�าให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะ

วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบ

ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะ

ส่งเสริมการด�าเนินการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัย

แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการก�าหนด 

รูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบ 

และพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต

และกระบวนการท�างาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า 

โดยบรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะประกอบธุรกิจด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ โปร่งใส 

ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหวัใจส�าคญั พร้อมให้บรกิารทีด่เีลศิแก่ลกูค้า 

และผู้มาติดต่อ ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือ

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาล 

อย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

อย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง 

• พนักงาน  ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงาน 

ด้วยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได้ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนด

และมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่าง

ต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังค�านึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นส�าคัญ

และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม

ผ่านช่องทางต่างๆ

• ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า 

โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อถือและไว้วางใจ โดย

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการ 

รับผิดชอบ และให้ความส�าคัญต่อปัญหาและความต้องการของ

ลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการท่ีดี 

มีประสิทธิภาพ

• เจ้าหนี้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความ

ซือ่สตัย์สจุรติ ความเชือ่ถือและไว้วางใจ และมหีน้าท่ีรบัผดิชอบและให้

ความส�าคญัต่อเงือ่นไขต่างๆทีไ่ด้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้ีอย่างดีทีส่ดุ

• คู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียม

กัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ โดยเลือกท�า

ธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจ

ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย 

และการป้องกันสิ่งแวดล้อม

• ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัทฯ และพนักงานด�าเนินธุรกิจ

อย่างรับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่

ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความ 

ช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 

• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่าง

เปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง 

ไม่เป็นธรรม

• หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงาน

ราชการต่างๆ อย่างมคีวามเป็นกลางตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในกฎบตัรและ

จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
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หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and 

Internal Control)

คณะกรรมการจะก�ากับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีจะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง

มีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

ทกุคนต้องเป็นกรรมการอสิระ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าท่ีตามหลักเกณฑ์ของ

ส�านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพ่ือให้สามารถปฏบิตัหิน้าท่ี

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพ่ือท�าหน้าที่ต่าง ๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทาน

รายงานทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายใน การปฏิบตัติามกฎหมาย 

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และ

การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากน้ี

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือดูแล

สนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตาม

ที่ก�าหนดใว้ ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

ทั้ง น้ี เ พ่ือให ้มั่นใจว ่าคณะกรรมการสามารถก�ากับดูแลระบบ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยจัดการ

การก�ากับดูแล ดังนี้

1.จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน 

2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

3. นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน

4. นโยบายก�ากับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

6. นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิดหรือ 

การทุจริต

7. นโยบายการให้หรือรับรองของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

8. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

9. นโยบายการลงทุนและแนวทางการก�ากับดูแล บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือกิจการร่วมค้า

10. อ�านาจอนุมัติด�าเนินการระดับบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันที่ชัดเจน 

ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้

สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพ่ือให้เกิดการน�า

ไปปฏิบัติ และคณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้มีกลไกการรับ

เรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแสและก�าหนด

แนวทางปฏิบัติและคณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้มีกลไกการ 

รับเรื่องร้องเรียน และการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสและก�าหนด

แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

การกระท�าผิดหรือการทุจริต โดยมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการรายงาน 

การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และการกระท�าผิดในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเก่ียวกับการ

ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ สามารถสอบถามรายละเอยีด แจ้งข้อร้องเรยีน 

หรือเบาะแสการกระท�าผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงาน

ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยา

บรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ 

ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บ

ไว้เป็นความลบั ผูร้บัข้อร้องเรยีนรวบรวมข้อเทจ็จรงิท่ีเก่ียวข้องกับการ

ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด รายงานข้อเท็จจริงต่อ ผู้บริหาร 

และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพ่ือด�าเนินการ

สอบสวนข้อเทจ็จรงิ และก�าหนดมาตรการด�าเนนิการตามความเหมาะ

สม และแจ้งผลของการตรวจสอบใหผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียน 

เปิดเผยตนเอง ในกรณีท่ีเป็นเรื่องส�าคัญ ให้รายงานผลต่อประธาน

กรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป โดยบริษัทฯ  

จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และ

เพ่ิมช่องทางในการอีเมล์ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงท่ีผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ – น�าส่งที่ : ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน)

 220/26 หมูที่ 6 ต�าบลนาเกลือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2015

2. ทางอีเมล์ – น�าส่งที่ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

narongrit@stc.co.th หรือ  เลขานุการบริษัท : amonwan@stc.co.th

3. ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ : http://www.stc.co.th/ 
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หลักปฏบิตั ิ7 : รกัษาความน่าเชือ่ถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลู 

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดท�ารายงาน

ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา 

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยดูแล

ให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานจัดท�ารายงานทางเงินและ

การเป็นเผยข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของ

สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้ รวมถึง

แผนการแก้ไขในกรณีหากประสบปัญหาทางการเงนิโดยค�านึงถึงสทิธิ

ของผู้มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ท�าหน้าท่ี

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท�าหน้าที่สื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน  

นักวิเคราะห์ และผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ

ทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ตาม

เกณฑ์ท่ีก�าหนดต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมลูรายการประจ�าปี และรายงาน

ประจ�าปี และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลท่ี

ส�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ซึง่มผีลกระทบต่อ

กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ อย่าง

ถกูต้อง ไม่ท�าให้ส�าคัญผิด และเพยีงพอตอ่การตัดสินใจของนักลงทนุ 

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 

ด�าเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันและ

ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สทิธิพ้ืนฐานในฐานะผูถ้อืหุน้ได้อย่างครบถ้วน เช่น 

(1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งก�าไรของ 

บริษัทฯ (3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

โดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียง

ในทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อย่างเป็นอสิระ เพ่ือแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ 

การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี  

การจ่ายเงินปันผล การเพ่ิมทุนและออกหุ้นใหม่ รวมท้ัง สิทธิในการ 

ต้ังค�าถามต่อคณะกรรมการบรษิทัเก่ียวกับรายงานของคณะกรรมการ

บริษัทและเรื่องอื่นใดที่น�าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ โดยก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกราย 

มีสิทธิออกเสียงตาม จ�านวนหุ้นที่ถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง

หนึ่งเสียง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องตระหนักและให้ความส�าคัญ

ถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระท�าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอน

สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ในเรือ่งส�าคญัของบรษิทัจะดแูลให้การด�าเนนิการในวันประชมุผูถื้อหุ้น

เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย โปร่งใส มปีระสทิธิภาพ และเอือ้ให้ผูถื้อหุน้

สามารถใช้สทิธิของตน จะดแูลให้การเปิดเผยมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้และ

การจดัท�ารายงานการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

2. ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
โครงสร้างคณะกรรมการของบรษิทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั

และคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 4 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3) คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน 4) คณะกรรมการบริหาร รวมท้ังผู้บริหาร 

ของบริษัท รายละเอียดดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัท

โดยมีนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทองปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการ

บริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัต ิ

ครบถ้วนด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระตามท่ีประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องก�าหนด

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ

2. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง รองประธานกรรมการ

3. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล กรรมการ

4. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการ

5. นายอ�านาจ ชัยตระกูลทอง กรรมการ

6. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง กรรมการ

7. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

8. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

9. นายณัฐพงษ์ ลิมป์คุณพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม 2 ใน 4 ท่าน ดงัน้ี นายเอกชยั ชยัตระกูลทอง 
นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง นายอ�านาจ ชัยตระกูลทอง และนางสาว 

อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง รวมทั้งประทับตราส�าคัญของบริษัท

องค์ประกอบ อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561  

มีมติก�าหนดองค์ประกอบ อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมกีรรมการไม่น้อยกว่า

ก่ึงหน่ึงจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และ

กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด

2. ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณา

ถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านใดด้านหน่ึงทีส่�าคญัส�าหรบับรษิทั เช่น 

ด้านธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล ด้านการเงนิ 

ด้านกฎหมาย ด้านการจัดการ เป็นต้น

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวนหนึ่งที่ 

ไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด โดยที่กรรมการอิสระจะต้องเป็น

กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบ 

ต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบมีดังนี้

ในการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทั นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจให้

เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง

มติในการพิจารณาและ / หรืออนุมัติ

1. คณะกรรมการมีอ�านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

บริหารจัดการและด�าเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3. จดัให้มกีารท�างบดลุและงบก�าไรขาดทุนของบรษิทั ณ วันสิน้สดุรอบ

ระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแล้ว และน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด�าเนินธุรกิจ  

งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมก�ากับดูแล (Monitoring and 

Supervision) การบรหิารและการจดัการของบรษิทั และบรษิทัย่อย ให้

เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณท่ีก�าหนดไว้ และกฎหมายที่

เก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

อาทิเช่น การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สินท่ีส�าคัญ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้

มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและ

เหมาะสม

5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ 

แผนงานการด�าเนินธุรกิจ ของบริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

6. ติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

อย่างต่อเนื่อง

7.  ด�า เ นินการให ้บริษัท  มี ระบบงานบัญชีที่ เหมาะสมและ 

มปีระสิทธิภาพ และจดัให้มกีารรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี

ท่ีเชื่อถือได้ รวมท้ังจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการ 

ตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

8. พิจารณาก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Man-

agement) ให้ครอบคลุมท้ังองค์กร และก�ากับดูแลให้มีระบบหรือ

กระบวนการในการบริหารจัดการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับ

และวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสม

9. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�านาจในการแต่งตั้ง

คณะกรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และคณะอนกุรรมการ

ชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี

ของบุคคลดังกล่าว ท้ังน้ี การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี 

ท่ีก�าหนดน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้คณะ

กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการ

ชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ากับ

บริษัทฯหรือบริษัทฯย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็น

ไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ

ไว้แล้ว

10. จัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการ

จัดท�าและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงินและผล

การด�าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

11. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน

หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการได้

โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจ

เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและ

ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อ

เห็นสมควร ท้ังน้ี การมอบอ�านาจน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ 

ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ 
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ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดท่ีจะท�าขึ้นกับบริษัท หรือ

บริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุน และ / หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

ประกาศอืน่ใดของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมตัริายการ

ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและ

อนุมัติไว้แล้ว

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน 4 ท่าน

ดังต่อไปนี้

โดยมีนางสาวสุจี  แอช ้อย ปฏิบัติหน ้าที่ เป ็นเลขานุการคณะ 

กรรมการตรวจสอบ และนายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน เป็นกรรมการ 

ตรวจสอบท่ีมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน  

ความน่าเชื่อถือ ของงบการเงิน

องค์ประกอบ อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 

มีมติก�าหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ อ�านาจ หน้าที่ และความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

มีจ�านวนไม่น้อยกว่า  3 คน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 1 คน 

และกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีข้อบังคับของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด  ในจ�านวนน้ีต้องมกีรรมการ

อย่างน้อย 1  ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับรายงาน

ทางการเงิน  และบัญชี

2. แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งสมาชิก 1 ท่าน ให้ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและก�าหนดให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน หรือพนักงานบริษัท  คนใดคนหนึ่งของบริษัท  เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ 

เพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 

และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย 

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ี 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่ก�าหนดพิจารณา  

คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าที่เป็น 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  

รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ท้ังน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง

น้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ

บริษัท

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ 
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1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร กรรมการตรวจสอบ

3. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการตรวจสอบ

4. นายณัฐพงษ์ ลิมป์คุณพงษ์ กรรมการตรวจสอบ



ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรม

การบริษัทฯ

7. คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจทีจ่ะขอความเหน็ท่ีเป็นอสิระจาก

ทีป่รกึษาทางวิชาชพีอืน่ใดเมือ่เหน็ว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�านวน 

6 ท่านดังต่อไปนี้

โดยมนีายธีระยุทธ จัน่เทีย่ง ปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบ อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 

มีมติก�าหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ อ�านาจ หน้าที่ และความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดอย่าง

น้อย  3  คน  โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จ�าเป็น

ต้องด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัฯ ท้ังน้ีให้คณะกรรมการบรษิทัฯ

แต่งตั้ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และประธานคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงเพ่ือท�าหน้าที่ประสานงานในการนัดหมายการประชุม  

จัดเตรียมวาระประชุม น�าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึก

รายการประชมุคณุสมบัติของสมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ท่ีมีความสามรถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการ 

ด�าเนินธุรกิจ และมเีวลาเพียงพอ ท่ีจะสามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่บรษิทัฯ

ได้

2. มคีณุสมบตัคิรบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ

เป็นการแข่งขนักิจการของบรษิทัหรอืเข้าเป็นหุ้นส่วน หรอืกรรมการใน

นิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันเป็นทางการ 

แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ

บุคคลอื่นหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการเงิน บัญชี หรือการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิด

ชอบดังนี้

1. ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเส่ียงท่ียอมรับ

ได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ 

(Risk Tolerance) และน�าเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยง

ประเภทต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่ส�าคัญ

2. วางกลยุทธ์และแผนการด�าเนินการในการบริหารความเสี่ยงให้

สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน 

ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ส�าคัญ

ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรก�าหนด

3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

และดูแลให้บริษัทด�าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัท

ก�าหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และด�าเนินการเพ่ือให้

มัน่ใจได้ว่าองค์กรมกีารจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม และมคีวาม 

เพียงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถึงความ

มีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

5. พิจารณาการปรบัปรงุ แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน 

และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท แนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

รวมถึงผลการด�าเนินการต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เป็นคราวๆไป
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1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง รองประธานกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง

3. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายธนาพันธ์ ทิพย์ลุ้ย กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายธีระยุทธ จั่นเที่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง



2.4 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนมีจ�านวน 3 ท่านดังต่อไปนี้

โดยมี นางสาวสุจี แอช้อย ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบ อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 5/2561 เมือ่วนัที ่20 กันยายน 2561 มมีติ

ก�าหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต้องมีองค์ประกอบดัง

ต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งต้ัง

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 

3 คน โดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องเป็น

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีอ�านาจ หน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี

ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมขีอบเขตอ�านาจหน้าท่ี

และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมถึง

ก�าหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้ที่ได้รับการ

เสนอชื่อเพือ่รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ตามโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ก�าหนดไว้

2. ก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาและคดั

เลอืกบคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสม เพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั 

กรรมการชุดย่อยต่างๆ

3. พิจารณาสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการแต่งต้ังเป็น

กรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ เพ่ือน�าเสนอต่อ

ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  

ในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลง

4. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการก�าหนดค่า

ตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์อื่นใดท้ังท่ีเป็น

ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 

ชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับกับหน้าท่ีและความ

รบัผดิชอบทีม่ต่ีอบรษิทั ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และบรษิทัฯอืน่ 

ทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรอื

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

2.5 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารมีจ�านวน 5 ท่านดัง

ต่อไปนี้

คณุสมบตั ิองค์ประกอบ อ�านาจ หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของคณะ

กรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มี

มติก�าหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการบริหาร รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริหารต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งต้ังกรรมการ/ผู้บริหารจ�านวนหนึ่ง

ตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบัติงานตาม

หน้าทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และให้คณะกรรมการ

ตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

2. กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลาพียงพอที่จะสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

2. นายณัฐพงษ์ ลิมป์คุณพงษ์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน

3. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการบริหาร

4. นายอ�านาจ ชัยตระกูลทอง กรรมการบริหาร

5. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง กรรมการบริหาร และเลขนุการบริหาร



3. มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัฯ 

จ�ากัดมหาชน จ�ากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็น

กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน

กับกจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท�าเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรอืผลประโยชน์

ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติ

แต่งตัง้กรรมการบรหิารด�ารงต�าแหน่งตามวาระท่ีคณะกรรมการบรษิทั

เห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. ด�าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์  

ข้อบังคับ นโยบาย ข้อก�าหนด และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ  

และ / หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการและน�าเสนอเป้าหมาย 

นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจ�าปีของบริษัท  

ให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณา

และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ีใน

ระหว่างท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้น�าเสนอคณะ 

กรรมการบริษัทฯเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป

3. ควบคุม ก�ากับดูแล และติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด�าเนินธุรกิจ กลยุทธ ์

ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ก�าหนดไว้ และอ�านาจบริหารต่างๆ  

ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท

ตามงบลงทนุหรอืงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุัตจิากคณะกรรมการบรษิัท 

เป็นต้น โดยวงเงนิส�าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามคูม่อือ�านาจอนุมตัิ

ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. มีอ�านาจในการแต่งตั้ง ว่าจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง การก�าหนดเงิน

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมถึงอนุมัติงบประมาณการข้ึนเงินเดือนหรือ

ปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจ�าปี และการจ่ายเงินรางวัลประจ�า

ปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัท ตั้งแต่ระดับต�่ากว่ากรรมการ

ผู้จัดการลงไป

6. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลาย

คนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะ

กรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ

ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะ

กรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  

เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจ หรือการ

มอบอ�านาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

7. ปฏิบตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ

ไป ท้ังน้ี การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ 

กรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบ

อ�านาจช่วงท่ีท�าให้ผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถ

อนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยาม

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด) มส่ีวนได้เสยี 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัท

ย่อย และ/หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�านาจ

อนุมติัการด�าเนินการในเรือ่งดงักล่าว โดยเรือ่งดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  

เพ่ืออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจ

ปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป ็นไปตามประกาศของคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

และ / หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

2.6 ผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561  

มมีตกิ�าหนดอ�านาจ หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของต�าแหน่งผูบ้รหิาร

ของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ รายละเอยีดดงันี้

อ�านาจ หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของต�าแหน่งผูบ้รหิารของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

1. น�าคณะบรหิารและควบคุมการบรหิารให้บรษิทัฯมกีารเจรญิเตบิโต

และเพ่ิมความมัน่คงอย่างต่อเนือ่งตามนโยบาย และทิศทางธุรกิจท่ีได้

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ด�าเนินการ หรือบริหารงานให้เป ็นไปตามแผนธุรกิจ และ 

งบประมาณประจ�าปีที่วางไว้

3. มีอ�านาจอนุมัติเงิน หรือการใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้ประกัน

ช�าระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท

4. เป็นผูร้บัมอบอ�านาจของบรษิทั ในการบรหิารกจิการบรษิทัฯ ให้เป็น

ไปตามวตัถปุระสงค ์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนมติ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และมติคณะกรรมการ

บริหาร

ทั้งนี้ อ�านาจของประธานกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอ�านาจ 

แก่บุคคลอื่นที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง 

อ�านาจ และ/หรือ การมอบอ�านาจในการอนุมัติรายการใด ที่ตนหรือ

บุคคลที่เก่ียวโยงกัน มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะ 

อันใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ ของตลาด 

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่การอนมุตริายการดงักล่าว จะต้องเสนอ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา

อนุมัติ
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อ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของต�าแหน่งผูบ้รหิารของกรรมการ

ผู้จัดการ 

1. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของ

บริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�า

สั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัท

2. จดัท�านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกจิ และงบประมาณ

ประจ�าปีของบริษัท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะ

กรรมการของบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็น

ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

การด�าเนนิงานของบรษิทั ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด และมหีน้า

ที่รายงานผลการด�าเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้า

ในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

4. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท 

ตามงบลงทนุหรอืงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุัตจิากคณะกรรมการบรษิัท 

โดยวงเงินส�าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ในคูม่อือ�านาจ

อนุมัติท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบ

ประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. มอี�านาจพิจารณาอนมุตักิารใช้จ่ายในการด�าเนนิการตามธุรกิจปกติ

ของบรษิทั เช่นการจดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง โดยวงเงนิส�าหรบัแต่ละรายการ

เป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ในคูม่อือ�านาจอนมุตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะ

กรรมการบรษิทัแล้ว แต่ไม่เกนิงบประมาณประจ�าปีทีไ่ด้รบัอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษัท

6. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญๆ ที่ได้

ก�าหนดไว้ในงบประมาณประจ�าปีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ 

กรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้เคยมีมติอนุมัติ

ในหลักการไว้แล้ว

7. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการตามปกติ

ธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท และเป็นไปตามคู่มืออ�านาจอนุมัติซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัท

8. มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การ

ด�าเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบายและเพ่ือผลประโยชน์ของ

บริษัท เพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

9. มีอ�านาจในการแต่งตั้ง ว่าจ้าง โยกย้าย การก�าหนดเงินค่าจ้าง  

ค่าตอบแทน โบนสัและการเลกิจ้างพนกังานตัง้แต่ระดบัรองกรรมการ

ผู้จัดการลงไป

10. ประสานงานกับหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในเพ่ือให้การด�าเนินการทางธุรกิจรวมท้ังการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทฯเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้ง

นโยบายของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล

11. มอี�านาจแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท�างานชดุต่างๆ หรอืมอบ

อ�านาจให้บคุคลอืน่ใดหนึง่คนหรอืหลายคนปฏบิติัการอย่างหน่ึงอย่าง

ใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบ

อ�านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามท่ีกรรมการผู้จัดการเห็น

สมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจ

ยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขบคุคลท่ีได้รบัมอบอ�านาจ หรอื

การมอบอ�านาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

12. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

หรือคณะกรรมการบริษัท

ท้ังนี ้ในการด�าเนนิการเรือ่งใดท่ีกรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอ�านาจ

จากกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยาม

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด) มส่ีวนได้ส่วนเสยี

หรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัฯย่อย 

และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกรรมการผู้จัดการ ไม่มีอ�านาจอนุมัติการ

ด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว โดยเรือ่งดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุ

คณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ืออนุมัต ิ

ต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและ

เงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุน และ / หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด
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3. อ�านาจอนุมัติรายการที่ส�าคัญ

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ น�าความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน ์

แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังต้องไม่ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัต ิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ หลักทรัพย ์
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รายการ

ผู้มีอ�านาจอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�านวยการ

อาวุโส/ผู้อ�านวย

การสายงาน

1.ธุรกรรมจากการด�าเนินธุรกิจปกติ (ต่อครั้ง)

    1.1 การก�าหนดราคาขายสินค้าและบริการ การก�าหนดการให้ส่วนลด การก�าหนดเงื่อนไขการขายและเงื่อนไขการช�าระเงิน

บริษัทฯ มีรายการราคา (Price List) เป็นแนวทางการส�าหรับก�าหนดราคา พร้อมทั้งมีการก�าหนดในคู่มืออ�านาจอนุมัติด้านการให้ส่วนลดโดยแบ่งการให้ส่วนลด

เป็นรายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การพิจารณาให้ส่วนลดในทุกครั้งนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงภาพรวมของค�าสั่งซื้อแต่ละครั้งและการเจรจากับลูกค้าเป็นส�าคัญ โดยจะ

ไม่มีการให้ส่วนลดในอัตราที่สูงเกินไปจนท�าให้ภาพรวมของค�าสั่งซื้อนั้นๆ มีอัตราก�าไรขั้นต้นติดลบ

    1.2 สินค้านอกเหนือ Price list (สั่งท�าพิเศษ) ไม่มีอ�านาจ ไม่มีอ�านาจ ไม่มีอ�านาจ มีอ�านาจ ไม่มีอ�านาจ

    1.3 การให้วงเงินเครดิต ไม่มีอ�านาจ มากกว่า 10,000,000 

บาท

ไม่เกิน 10,000,000 

บาท

ไม่เกิน 5,000,000 

บาท

ไม่เกิน 500,000 

บาท

2. การอนุมัติใบเสนอราคา ไม่มีอ�านาจ มีอ�านาจ มีอ�านาจ มีอ�านาจ มีอ�านาจ

3. การอนุมัติลดหนี้ และการผ่อนผันหนี้ให้ลูกค้า ไม่มีอ�านาจ ไม่มีอ�านาจ มีอ�านาจ มีอ�านาจ ไม่มีอ�านาจ

4. การก�าหนดเงื่อนไขและอนุมัติการจ่ายค่า 

Commission และ Incentive

ไม่มีอ�านาจ ไม่มีอ�านาจ ไม่มีอ�านาจ มีอ�านาจ ไม่มีอ�านาจ

5. การอนุมัติใบสั่งซื้อ (PO) ไม่เกิน 30,000,000 

บาท

ไม่เกิน 20,000,000 

บาท

ไม่เกิน 10,000,000 

บาท

ไม่เกิน 5,000,000 

บาท

ไม่มีอ�านาจ

6. การอนุมัติงบประมาณการลงทุน (Capital 

Expenditure) ต่อปี

วงเงินเกิน 

20,000,000 บาท

วงเงินไม่เกิน 

20,000,000 บาท

วงเงินไม่เกิน 

10,000,000 บาท

วงเงินไม่เกิน 

5,000,000 บาท

ไม่มีอ�านาจ

7. การจ่ายลงทุนในทรัพย์สิน

    7.1 ประเภททรัพย์สินทั่วไป วงเงินเกิน 

20,000,000 บาท

วงเงินไม่เกิน 

10,000,000 บาท

วงเงินไม่เกิน

 5,000,000 บาท

วงเงินไม่เกิน 

1,000,000 บาท

ไม่มีอ�านาจ

    7.2 ประเภททรัพย์สินถาวร วงเงินเกิน 

50,000,000 บาท

วงเงินไม่เกิน 

50,000,000 บาท

วงเงินไม่เกิน 

10,000,000 บาท

วงเงินไม่เกิน 

5,000,000 บาท

ไม่มีอ�านาจ

    7.3 ประเภทร่วมลงทุน หรือเข้าซื้อหุ้นบริษัทอื่น มีอ�านาจ ไม่มีอ�านาจ ไม่มีอ�านาจ ไม่มีอ�านาจ ไม่มีอ�านาจ



ที่ซื้อขายใน ศูนย์ ซื้อขายหลักทรัพย์ห้ามมิให้บุคคลใดท�าการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือ

เสนอซือ้ หรอืเสนอขายซึง่หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์หรอืหลกัทรพัย์ท่ีซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทาง

อ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์

ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้ มาในต�าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะกระท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 

หรือผู้อื่น หรือน�าข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

2. บุคคลที่บริษัทก�าหนด (Designated Persons)

บุคคลที่บริษัทก�าหนด” หมายถึง บุคคลที่มีต�าแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ คู่สมรสและบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยค�าจ�ากัดความดังกล่าวให้รวมถึง ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ดังนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่าย

ผูล้งทนุสมัพันธ์, เลขานุการบรษิทั, ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนท่ีเข้าร่วมประชมุกับคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการชดุย่อย, บคุคล

อื่นใดที่บริษัทฯ ก�าหนด โดยที่เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ ดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนด และแจ้งให้บุคคล

ดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

3. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

ห้ามบุคคลที่บริษัทก�าหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ�ารายไตรมาสและประจ�าปีและ 

ช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะก�าหนดเป็นครั้งคราว หรือ ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลท่ีบริษัทก�าหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างช่วง

เวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้หากตกอยู่ในสถานการณ์เช่น มีความยากล�าบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ  

ทางกฎหมาย หรอืตกอยู่ภายใต้ค�าสัง่ศาล โดยต้องจดัท�าบนัทกึระบเุหตผุลเสนอขออนุมตัต่ิอดงันี ้ประธานคณะกรรมการบรษิทั (กรณีผูข้ายเป็น

กรรมการหรือเลขานุการบริษัท), ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท), ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(กรณีผูข้ายเป็นบคุคลทีบ่รษิทัก�าหนดซึง่ไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบรษิทั) ท้ังน้ีให้จดัส่งส�าเนาบนัทึกค�าขอดงักล่าวให้แก่เลขานุการบรษิทัด้วย

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
จากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2562 มีมติแต่งต้ัง บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นส�านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2562 โดยได้ก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับการ 

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2562 เป็นจ�านวนเท่ากับ 2,130,000 บาท ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 มีการ 

จ่ายค่าตอบแทนให้ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นจ�านวนเท่ากับ 2,130,000 บาท ส�าหรับการตรวจงบการเงินของบริษัทฯ
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ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ บริษัทฯ ได้ด�าเนิน

ธุรกิจโดยตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นับตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา พนักงาน 

และชุมชน ตลอดจนมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่าง

ย่ังยืนควบคูไ่ปกับการด�ารงตนให้เป็นบรษิทัฯ ทีเ่ป็นแบบอย่างท่ีดขีอง

สงัคมทัง้ในการด�าเนนิงานและการท�ากิจกรรมทุกๆ ด้าน บรษิทัฯ จงึได้

จดัท�าคู่มอืจรยิธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และก�าหนด

นโยบายทีส่�าคญั เช่น นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีด ีและนโยบาย

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ยึดเอาแนวทางภาย

ใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2562  

ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานส�าหรบัผูบ้รหิารและพนักงานในการ

ด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนบนเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้อง

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติและรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามแนวทางการ

ด�าเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรมและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุม 8 หัวข้อ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษากฎระเบียบของบริษัท
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางราชการรวมทั้งระเบียบข้อบังคับ

ของบริษัทฯ อาทิเช่น กฎหมายและกฎระเบียบทางสังคม กฎหมาย

เก่ียวกับหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลภายใน และการใช้สิทธิ

ทางการเมือง ซึ่งพนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเก่ียวข้องกับ

กิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ 

ศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัท

เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด

2.ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความ

สามารถที่แท้จริงเพ่ือใช้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีย่ังย่ืนจากการ

ท�างานที่มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปกป้องทรัพย์สิน 

ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร ความรู้ทางวิชาการ สิทธิ และ 

ลิขสิทธิ์ใดๆ ของทางบริษัทฯ

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติงานโดยค�านึงถึงความขัดแย้งของ 

ผลประโยชน์ โดยพนักงานและผู้บริหารทุกท่านจะต้องหลีกเลี่ยงการ 

กระท�าใดๆ ท่ีจะท�าให้เกิดการขดัแย้งทางผลประโยชน์กับทางบรษิทัฯ 

และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อผล

ประโยชน์ใดๆ ทัง้สิน้ในทกุกรณี โดยพนกังานทีจ่ะรบัต�าแหน่งกรรมการ

หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอื่นจะต้องไม่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์และการ

ปฏิบัติงานโดยตรงของบริษัทฯ รวมท้ังต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า

เป็นอย่างมาก และได้ก�าหนดนโยบายในการด�าเนินงานเพ่ือสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีและความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

และให้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

- บรษิทัฯ จะให้ค�าแนะน�าแก่ลกูค้าในการใช้สนิค้าของบรษิทัในแต่ละ

ประเภทอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

- บริษัทฯ จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 

ภายใต้หลักการ ดังนี้

• มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

• มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา

• จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม

• จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติ

ตามเงือ่นไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทจุรติประพฤติ

มิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

• จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงิน 

ที่ตกลงกัน



- บริษัทฯ มุ่งหมายท่ีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่ังยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการ 

ที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

5. การต่อต้านการทุจริต
บรษิทัฯ ยึดมัน่ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ โปร่งใส่ และมจีรยิธรรมท่ียึดมัน่ตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีจงึได้ก�าหนดนโยบาย

ต่อต้านและป้องกันคอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานห้ามเรียก รับ และให ้

ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจจะท�าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์หรือ

ชื่อเสียง และหากว่าพนักงานได้รับของขวัญในรูปของเงินหรือสิ่งของ จะต้องแจ้งฝ่ายตรวจสอบภายในให้ทราบและส่งคืน หรือพิจารณาด�าเนิน

ตามความเหมาะสม

6. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏิบตัต่ิอพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพในเกียรติและศักด์ิศร ีเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและโอกาส

ที่เท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลพนักงานทุกคน ดังนี้

- บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยค�านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละต�าแหน่งงาน คุณวุฒิทางการ

ศึกษา ประสบการณ์ และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่จ�าเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา

- บริษัทฯ จะก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและ 

ความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น

- บริษัทฯ จะสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�างาน และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน

ก้าวหน้าในการท�างานต่อไป

- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องใจเก่ียวกับการท�างาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับ

พิจารณาอย่างจริงจัง และก�าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะท�าให้พนักงานและชุมชนแวดล้อมโรงงานและสถานที่ท�างานของบริษัทฯ มีความเป็นอยู่ที่ดี และจะธ�ารงรักษาไว้ซึ่ง

สภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ ได้ก�าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้ เป็นมิตรกับธรรมชาติ และสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม และจะปฏิบัติให้ได้ตามข้อก�าหนดตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

รวมถึงข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นต้น

- บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ โดย

• ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

• ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ
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8. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การด�าเนินกิจการควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป ็นส ่วนหน่ึงของเป้าหมายในการพัฒนาท่ีย่ังยืนของบริษัทฯ  

โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงการท�าประโยชน์เพ่ือตอบแทนสังคม และ

ต้องการท่ีจะปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรให้ความส�าคัญกับความเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีการจัดโครงการและ

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนในแวดล้อมขององค์กรเป็นประจ�าทุกปี  

โดยมตีวัอย่างการท�าประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมทีผ่่านมา เช่น

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้ร่วม

กันปลูกต้นไม้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก แก่ 

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 

ในปี 2556

คณะผู ้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้

ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแก่วัดหนองใหญ่  

ในปี 2561

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้ร่วม

กันถวายเทียนพรรษาแก่วัดหนองใหญ่ ณ 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559

คณะผู้จัดการและพนักงาน บริษัทฯ ได้

มอบเก้าอี้ โต๊ะนั่งเล่นให้แก่โรงเรียนเมือง11  

ในปี 2562

บริษัทฯ ได้อนุเคราะห์คอนกรีตผสมเสร็จ

จ�านวน 14 คิว ให้แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 

(มัธยมสาธิตพัทยา) ณ วันที่ 20 สิงหาคม 

2557 เพ่ือใช้ในการเทพ้ืนคอนกรีตหน้า

อาคารเรยีน โดยบรษิทัฯ ได้เป็นผูอ้นเุคราะห์

วัสดุและการบริการเพื่อท�าพื้นดังกล่าว

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้มอบ

ทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเมือง11 ในปี 

2561
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คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้

ร่วมกันมอบป้ายกั้นจราจรและกรวย ให้แก่

ทางหลวงพัทยา ในปี 2562

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้ร่วม

กันปลูกต้นไม้รอบโรงเรียน 11 ในปี 2562

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้ร่วมกันเวียนเทียน และถวายเทียนพรรษา ณ วัด 

หนองใหญ่ ในวันเข้าพรรษา ปี 2562
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รายการระหว่างกัน

1.บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทฯ มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง

บริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะ

ความสัมพันธ์ได้ดังนี้

1. นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ณ ปัจจุบันมีรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง - เป็นกรรมการของบริษัทฯ

- เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ

- เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.05 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วจ�านวน 284 ล้านบาท

นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง - เป็นกรรมการของบริษัทฯ

- เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร

- เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 17.61 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วจ�านวน 284 ล้านบาท

นายอ�านาจ ชัยตระกูลทอง - เป็นกรรมการของบริษัทฯ

- เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายขาย

- เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5.28 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วจ�านวน 284 ล้านบาท

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง - เป็นกรรมการของบริษัทฯ

- เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

- เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5.28 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วจ�านวน 284 ล้านบาท

นายปิยเดช ชัยตระกูลทอง - เป็นน้องชายของนายเอกชัย ชัยตระกูลทอง

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5.28 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วจ�านวน 284 ล้านบาท

นางสุวิภา ชัยตระกูลทอง - เป็นภรรยานายสุเทพ ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

- ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ที่กจ. 17/2551 แต่เป็นการเปิดเผยในลักษณะแจ้งให้ทราบ และเพื่อให้ข้อมูลเป็นไปตามที่เปิดเผยบนงบการเงิน

ไตรมาส 3 ปี 2562

บริษัท สิทธิชัยค้าวัสดุ 1998 จ�ากัด

(มีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ)

- ประกอบกิจการจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือครอบครัวชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท สิทธิชัยค้าวัสดุ 1998 จ�ากัด จ�านวน 14,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

100.00



2. นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ณ ปัจจุบันไม่มีรายการระหว่างกัน

62
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) 

จ�ากัด (มีรายการระหว่างกันกับ

บริษัทฯ)

- ประกอบกิจการจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

- มีผู้ถือหุ้นคือครอบครัวชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จ�ากัด จ�านวน 1,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.00

บริษัท คูเซี้ยงล้ง บ้านฉาง จ�ากัด - ประกอบกิจการจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายสุธรรม ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท คูเซี้ยงล้ง บ้านฉาง จ�ากัด จ�านวน 27,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

92.00 โดยมีบุคคลอื่นในตระกูลชัยตระกูลทองถือหุ้นอีกจ�านวน 2,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.66

บริษัท เอส.ที.ซี. พัทยา แลนด์ 

แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด

- ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินและค้าอสังหาริมทรัพย์

- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายอ�านาจ ชัยตระกูลทอง

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือครอบครัวชัยตระกูลทอง นายสุธรรม ชัยตระกูลทอง และนายสุพรรณ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัทเอส.

ที.ซี. พัทยา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด จ�านวน 150,000 หุ้น 75,000 หุ้น และ 25,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.00 ร้อยละ 

30.00 และร้อยละ 10.00 ตามล�าดับ

บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต 2013 

จ�ากัด

- ประกอบกิจการโรงงานปูนซีเมนต์และคอนกรีต

- มีผู้ถือหุ้นคือนางสาวสิรินทร์นรี วรรณเกษมสุข ซึ่งเป็นภรรยาของนายอ�านาจ ชัยตระกูลทอง  และนายสุธรรม ชัยตระกูล

ทอง ซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นใน บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต 2013 จ�ากัด จ�านวน 59,998 หุ้น และ 

46,670 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 และร้อยละ 25.93 ตามล�าดับ

บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) 

จ�ากัด

- ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล และนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือครอบครัวชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จ�ากัด จ�านวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 100.00

บริษัท เอส.ที.ซี.ซีเมนต์ไทย 

คอนกรีต 2011 จ�ากัด

- ประกอบกิจการโรงงานปูนซีเมนต์และคอนกรีต

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายสุพรรณ ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท เอส.ที.ซี.

ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จ�ากัด จ�านวน 48,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.00

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท บุญเจริญ การโยธา จ�ากัด - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

- มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองและนายสุพรรณ ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง 

ถือหุ้นในบริษัท บุญเจริญ การโยธา จ�ากัด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และร้อยละ 20.00 ตามล�าดับ

บริษัท ชัยเจริญพัทยา (2548) 

จ�ากัด

- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

- มีกรรมการคือนายปิยเดช ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นลูกชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือนายปิยเดช ชัยตระกูลทอง และนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท ชัยเจริญพัทยา 

(2548) จ�ากัด คิดเป็นร้อยละ 77.30 และร้อยละ 9.10

บริษัท เอส.ที.ซี. เรียลเอสเตท 

จ�ากัด

- ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- มีกรรมการร่วมกันคือนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง นายปิยเดช ชัยตระกูลทอง และนายอ�านาจ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นใน

บริษัท เอส.ที.ซี. เรียลเอสเตท จ�ากัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ร้อยละ 10.00 และร้อยละ 10.00



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท คลาสเซ็ท จ�ากัด - ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท คลาสเซ็ท จ�ากัด 

คิดเป็นร้อยละ 12.50

บริษัท เค.เอส.แอล.55 จ�ากัด - ประกอบธุรกิจขาย โอน จ�านอง จ�าน�า แลกเปลี่ยน และจ�าหน่ายทรัพย์สิน

- มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท เค.เอส.แอล. 55 

จ�ากัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

บริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ป 

จ�ากัด

- ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรร จัดสรรที่ดินขายหรือให้เช่า

- มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพ

เพอร์ตี้ กรุ๊ป จ�ากัด คิดเป็นร้อยละ 30.00

บริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพเพอร์ตี้ พาร์

ทเนอร์ จ�ากัด

- ประกอบธุรกิจขายบ้านและที่ดิน ท�าจัดสรรที่ดิน เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดิน

- มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง และบุตรของนายสุธรรม ชัย

ตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จ�ากัด รวมกัน คิดเป็นร้อยละ 25.00

บริษัท เค เอส แอล มันนี่ เซนเตอร์ 

จ�ากัด

- ประกอบธุรกิจให้กู้ยืม

- มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่นเซอร์วิส

เซส จ�ากัด

- ประกอบธุรกิจตรวจสอบระบบภายในโรงงานอุตสาหกรรม

- มีกรรมการร่วมกันคือนายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน�้ามัน ก๊าซ และปิโตรเคมี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1.บริการรับ

เหมาก่อสร้างแบบครบวงจร 2.บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ 3.บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร 

4.บริการผลิต ประกอบ และบริการอื่น

- มีกรรมการร่วมกันคือนายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ�ากัด 

(มหาชน)

- ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศผ่านธุรกิจแบบเครือข่าย

- มีกรรมการร่วมกันคือนายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ�ากัด 

(มหาชน)

- ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายคอนกรีตมวลเบาระบบอบไอน�้าภายใต้ความดันสูง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกั้นผนัง

ภายในอาคาร ภายใต้ชื่อ “SMART บล็อคเย็น”

- มีกรรมการร่วมกันคือนายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

หมายเหตุ: ครอบครัวชัยตระกูลทองได้แก่ 1) นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง 2) นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล 3) นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง  

4) แพทย์หญิงอรพรรณ เตชฤทธิพิทักษ์ 5) นายอ�านาจ ชัยตระกูลทอง   6) สิรินทร์นรี วรรณเกษมสุข 7) นายปิยเดช ชัยตระกูลทอง 8) นางสา

วอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง 
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่ STC เข้าท�ารายการกับบุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ 31 ธันวาคม 2562  

รายละเอียดดังนี้
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561 ปี 2562

1. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง

การค�้าประกันวงเงิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ขายสินค้า

ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

ไม่มีการ

คิดค่าใช้

จ่าย

0.03

-

ไม่มีการ

คิดค่าใช้

จ่าย

0.08

-

STC ได้มกีารขอสนับสนุนสนิเชือ่จากสถาบนัการเงิน 2 

แห่งภายในประเทศไทย รวมเป็นวงเงิน 246.54  ล้าน

บาท แบ่งเป็นวงเงินกู้จากสถาบนัการเงินแห่งท่ี 1  เป็น

จ�านวน 204.54 และสถาบันการเงินแห่งที่ 2 จ�านวน 

42.00 ล้านบาท โดยมเีงือ่นไขให้ นายเอกชยั ชยัตระกูล

ทอง เป็นผู้ค�้าประกันสินเชื่อเต็มจ�านวนให้แก่ STC

STC มีการจ�าหน่ายเสาเข็มตันให้แก่นายเอกชัย ชัย

ตระกูลทอง โดยเป็นราคาท่ีเทียบเคียงได้กับราคาที

ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2562 รับทราบรายการ

ค�้าประกันดังกล่าว และเห็นว่าการค�้าประกันให้แก่ STC โดยนาย

เอกชัย ชัยตระกูลทอง เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน เพ่ือ

น�าเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

ซึ่งไม่ได้มีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนใดๆ จากการค�้า

ประกัน และเป็นรายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทควรจะพยายามลดรายการลักษณะ

นี้เพื่อลดการพึ่งพิงลง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2562 รับทราบรายการ 

และเห็นว่าเป็นรายการซึ่งมีใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับ

บคุคลภายนอก และไม่ได้ท�าให้บรษิทัฯ เสยีผลประโยชน์แต่อย่างใด

2. บริษัท สิทธิชัยค้าวัสดุ 1998 จ�ากัด

ว่าจ้างขนส่ง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เจ้าหนี้การอื่น

-

-

-

-

ในงวด 6 เดอืนแรกปี 2561 บรษิทัฯ มกีารว่าจ้างบรษิทั 

สิทธิชัยค้าวัสดุ 1998 จ�ากัด ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า 

โดยเป็นราคาท่ีเทียบเคียงได้กับราคาท่ีบริษัท สิทธิชัย

ค้าวัสดุ 1998 ให้บริการกับลูกค้ารายอื่น

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562รับทราบรายการดัง

กล่าว และเห็นว่าเป็นการท�ารายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากไม่ได้

ท�าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด โดยราคาสามารถเทียบ

เคียงได้กับการซื้อรถมือสองจากผู้ค้ารายอื่น รวมถึงค่าว่าจ้างขนส่ง

ที่ได้ให้บริการกับลูกค้ารายอื่น

3. บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จ�ากัด

ขายสินค้า

รายได้จากการขายและบริการ

ลูกหนี้การค้า

ซื้อสินค้า

ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

เจ้าหนี้การค้า

8.80

2.31

6.26

1.73

8.53

0.88

8.07

2.93

บรษิทัฯ ได้จ�าหน่ายสนิค้าประเภทคอนกรตี     ส�าเรจ็รปู

และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้แก่บริษัท รุ ่งเจริญภัณฑ์ 

(2548) จ�ากัด ทั้งนี้ การจ�าหน่ายดังกล่าวใช้ราคาและ

เงื่อนไขการจ�าหน่ายตามมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึง

เทียบเคียงกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ได้ซื้อ วัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผง เหล็ก

เส้น เหล็กข้ออ้อย และวัสดุอื่นๆ จากบริษัท     รุ่งเจริญ

ภัณฑ์ (2548) จ�ากัด ซึง่เป็นตวัแทนจ�าหน่ายปนูซเีมนต์

ตราดอกบัว โดยมีการเปรียบเทียบราคา คุณภาพและ

เงื่อนไขกับผู้จัดจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้างรายอื่นๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 รับทราบทั้ง 2 

รายการดังกล่าว และเห็นว่าท้ัง 2 รายการเป็นการท�ารายการที่สม

เหตุสมผล เนื่องจากเป็นการซื้อขายสินค้าเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติ

ระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าท่ีใกล้เคียงกับ

บุคคลภายนอก

4. บริษัท คูเซี้ยงล้ง บ้านฉาง จ�ากัด

ขายสินค้า

รายได้จากการขายและบริการ

ลูกหนี้การค้า

ซื้อสินค้า

ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

เจ้าหนี้การค้า

9.03

7.41

66.68

23.17

2.46

0.29

61.44

17.56

บรษิทัฯ ได้จ�าหน่ายสนิค้าประเภทคอนกรตี     ส�าเรจ็รปู

และคอนกรตีผสมเสรจ็ ให้แก่บรษิทั  คูเซีย้งล้ง บ้านฉาง 

จ�ากัด ทั้งนี้ การจ�าหน่ายดังกล่าวใช้ราคาและเงื่อนไข

การจ�าหน่ายตามมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงเทียบเคียง

กับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ได้ซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผง และ

เหล็ก จากบริษัท คูเซี่ยงล้ง บ้านฉาง จ�ากัด ซึ่งเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ตราช้าง โดยมีการเปรียบ

เทียบราคา คุณภาพและเงื่อนไขกับผู้จัดจ�าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้างรายอื่นๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 4/2562รับทราบทั้ง 2 

รายการดังกล่าว และเห็นว่าท้ัง 2 รายการเป็นการท�ารายการที่สม

เหตุสมผล เนื่องจากเป็นการซื้อขายสินค้าเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติ

ระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าท่ีใกล้เคียงกับ

บุคคลภายนอก



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561 ปี 2562

5. บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต 2013 

จ�ากัด

ขายสินค้า

รายได้จากการขายและบริการ

ลูกหนี้การค้า

ซื้อสินค้า

ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

เจ้าหนี้การค้า

0.17

1.07

5.52

2.17

3.98

0.13

4.05

1.58

บริษัทฯ ได้จ�าหน่ายสินค้าประเภทคอนกรีตผสมเสร็จ

และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้แก่บริษัท ควอลิตี้คอนกรีต 

จ�ากัด ทั้งนี้ การจ�าหน่ายดังกล่าวใช้ราคาและเงื่อนไข

การจ�าหน่ายตามมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงเทียบเคียง

กับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ได้ซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ จากบริษัทดังกล่าว

เพื่อมาใช้ในการผลิต และอาศัยความได้เปรียบในเชิง

ที่ตั้งแพลนท์คอนกรีตผสมเสร็จ โดยบริษัทฯ ใช้ราคา

และเงื่อนไขการค้าที่เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก

ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที4่/2562รบัทราบทัง้ 2 รายการ

ดังกล่าว และเห็นว่าท้ัง 2 รายการเป็นการท�ารายการท่ีสมเหตสุมผล 

เน่ืองจากเป็นการซื้อขายสินค้าเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติระหว่างกัน 

โดยบรษิทัฯ ใช้ราคาและเงือ่นไขการค้าทีใ่กล้เคียงกับบคุคลภายนอก

6. บริษัท เอส.ที.ซี.ซีเมนต์ไทย 

คอนกรีต 2011 จ�ากัด

ขายสินค้า

รายได้จากการขายและบริการ

ลูกหนี้การค้า

1.94

0.87

1.74

0.21

บรษิทัฯ มกีารจ�าหน่ายคอนกรตีผลติเสรจ็ให้แก่ บรษิทั 

เอส.ที.ซี.ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จ�ากัดเพ่ือไป

จ�าหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าในพ้ืนท่ีท่ีบริษัท เอส.ที.ซี.

ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จ�ากัดด�าเนินธุรกิจอยู่ โดย

บริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าที่เทียบเคียงได้กับ

บุคคลภายนอก

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี4/2562 รับทราบทั้ง 2 

รายการดังกล่าว และเห็นว่าท้ัง 2 รายการเป็นการท�ารายการที่สม

เหตุสมผล เนื่องจากเป็นการซื้อขายสินค้าเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติ

ระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าท่ีใกล้เคียงกับ

บุคคลภายนอก

7. บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) 

จ�ากัด

เช่าอาคารส�านักงาน

ค่าเช่าจ่าย

เงินมัดจ�าค่าเช่า

1.68

0.14

1.68

0.14

บรษิทัฯ เช่าอาคารส�านักงานในอัตราเดือนละ 140,000 

บาท และ มเีงนิมดัจ�าล่วงหน้า 1 เดอืนจ�านวน 140,000 

บาท โดยการเปรียบเทียบราคากับค่าเช่าอาคาร

ส�านักงานในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2562 รับทราบรายการ

ดังกล่าว และเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากไม่ได้ท�า

ให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด โดยราคาเป็นไปตามราคา

ประเมินของผู้ประเมินอิสระ

8. นายปิยเดช ชัยตระกูลทอง

เช่ารถยนต์ - 0.05

บริษัท ฯ เช่ารถยนต์ Mitsubishi Triton Double Cab 

ทะเบียน 1กค3112กท ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท 

(สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 4/2562 และเห็นว่าเป็น

รายการทีส่มเหตุสมผล เนือ่งจากไม่ได้ท�าให้บรษิทัฯ เสยีผลประโยชน์

แต่อย่างใด โดยราคาเช่าดังกล่าวเป็นราคามาตรฐาน และสญัญาเช่า

สิ้นสุดแล้ว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

9. คุณสุวิภา ชัยตระกูลทอง

รายได้จากการขายและบริการ

ลูกหนี้การค้า

-

-

0.17

0.08

บริษัทฯ มีการจ�าหน่ายท่อและบ่อพักให้แก่ คุณสุวิภา 

ชัยตระกูลทอง โดยเป็นราคาท่ีเทียบเคียงได้กับราคา

ทีขายให้กับลูกค้ารายอื่น

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2562 รับทราบรายการ 

และเห็นว่าเป็นรายการซึ่งมีใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับ

บคุคลภายนอก และไม่ได้ท�าให้บรษิทัฯ เสยีผลประโยชน์แต่อย่างใด

สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดงักล่าวและมคีวามเห็น

ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีม่คีวามจ�าเป็นและสมเหตสุมผลเพ่ือ

การด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ซื้อวัสดุจาก

บริษัท คูเซี้ยงล้ง บ้างฉาง จ�ากัด และ บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) 

จ�ากัด มาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยบริษัทดังกล่าวเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายปูนซีเมนต์ผง ซึ่งเป็นวัสดุท่ีส�าคัญแก่การผลิตของบริษัทฯ 

และราคาที่ร้านค้าวัสดุทั้งสองรายจ�าหน่ายนั้น อยู่ในระดับเดียวกัน

กับร้านค้าวัสดุรายอื่นในตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสรรหา 

คูค้่ารายใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมอ�านาจในการต่อรอง และไม่ได้จ�ากดัว่าจะต้อง
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สั่งซื้อปูนซีเมนต์ผงมาจากร้านค้าวัสดุทั้งสองร้านดังกล่าวเท่าน้ัน  

ในส่วนของธุรกรรมระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทั ควอลติีค้อนกรตี จ�ากัด 

น้ัน เป็นการส่ังซื้อและจ�าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งเป็นการซื้อมา

ขายไป เพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีการด�าเนินงานและฐานลูกค้าโดยอาศัยความ

ได้เปรียบในท่ีต้ังของแพล้นท์คอนกรีตผสมเสร็จและความสะดวกใน

การติดต่อของบริษัท ควอลิต้ีคอนกรีต จ�ากัด โดยราคาของคอนกรีต

ผสมเสร็จไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อหรือจ�าหน่ายให้ จะเป็นราคาที่อยู่ใน

ระดับเดียวกันกับร้านค้าวัสดุรายอื่นในตลาด โดยในส่วนของธุรกรรม

ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท เอส.ที.ซี พัทยา แลนด์ แอนด์ เฮ้าท์ จ�ากัด 

บริษัท เอส.ที.ซี.ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จ�ากัด
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บริษัท ชัยเจริญแอสเสท จ�ากัด และบริษัท สิทธิชัยค้าวัสดุ 1998 

จ�ากัด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมคีวามเหน็ว่ารายการ 

ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลในส่วนของราคาและ 

ความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังน้ี การส่ังซื้อจะ

พิจารณาจากราคา คุณภาพ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่คุ ้มค่าและเป็น

ประโยชน์แก่บริษัทฯ มากที่สุด และรายการระหว่างกันที่ผ่านมาไม่ได้

มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างใด

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ได้มีมติก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการท�ารายการระหว่าง

กันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

กันเพ่ือให้การท�ารายการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการรักษาผล

ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าส่ังหรือ

ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถ

เข้าร่วมในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณี

ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 

เพือ่พิจารณาและให้ความเห็นในการท�ารายการและความสมเหตุสม

ผลของรายการน้ันๆ ทัง้นี ้การท�ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมี

เงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป และการท�ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้า

ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

3.1 การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

การท�ารายการระหว่างกันและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น  

การเช่าที่ดินและอาคาร การซื้อวัสดุ และการขายสินค้า จะมีเงื่อนไข

ทางการค้าโดยทั่วไปและราคาท่ีเป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับ 

การท�ารายการระหว ่างบริษัทฯ กับบุคคลท่ัวไป หรือการท�า

รายการในลักษณะเดียวกันกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ และ 

ข้อตกลงทางการค้าทีม่เีง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไประหว่างบรษิทัฯ กับ

บคุคลหรอืบรษิทัฯ ทีม่คีวามเก่ียวข้อง  และบรษิทัฯ จะสามารถด�าเนนิ

ธุรกรรมดังกล่าวได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดท�าสรุปการท�าธุรกกรมดังกล่าว 

ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเพ่ือรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกไตรมาส ท้ังน้ี บริษัทฯ จะปฎิบัติให้เป็นไปตามกฏ

หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ  

ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึง 

การปฎิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ

เกี่ยวโยงกัน

3.2 การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเงื่อนไขการค้า

โดยทั่วไป

การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขโดยทั่วไป 

บริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้

ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะ

สมด้านราคาของรายการน้ันก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการ

ระหว่างกันทีอ่าจเกิดขึน้ บรษิทัฯ จะด�าเนนิการให้ผูป้ระเมนิราคาอสิระ

เฉพาะด้านหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับการ

ท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ใน

การตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้

ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ืออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนเข้าท�ารายการ  

ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเก่ียวโยงกันไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได ้รับการตรวจสอบจากผู ้

สอบของบริษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทฯจะเปิดเผย

รายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  

(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยผู้ท่ีอาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการ

ท�ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท�ารายการ

ระหว่างกันนั้นๆ



4. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวโน้มในการท�ารายการระหว่างกันที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตและปัจจุบันท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและ

สนับสนุนธุรกิจปกตขิองบรษิทั อาทิเช่น การซือ้วัตถุดบิ การขายสนิค้า 

ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะธุรกิจ

การค้าโดยทั่วไป มีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และสามารถ

อ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ท�ากับ

บุคคลภายนอก และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีท่ีคณะ

กรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพิจารณารายการระหว่าง

กันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะด�าเนินการให้ผู้ประเมินราคาอิสระเฉพาะ

ด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับการ 

ท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ใน

การตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือ

หุ้น แล้วแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนเข้าท�ารายการ ทั้งนี้ 

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเก่ียวโยงกันไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู ้สอบของบริษัทฯ 

และหากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าว

ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจ�าปี (แบบ 56-2) และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่อาจมีความ

ขดัแย้งหรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยีในการท�ารายการระหว่างกันจะไม่มสีทิธิ

ออกเสียงลงมติในการท�ารายการระหว่างกันนั้นๆ
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68
ข้อมูลที่ส�าคัญ
ทางการเงิน

1. ผู้ตรวจสอบบัญชี

2.  สรุปรายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบก�าไร

ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ  

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยให้ข้อสังเกตเรื่องรายการปรับปรุงจากการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ และ การ

ปรับปรุงส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน รวมถึงการปรับปรุงภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงรายการดังกล่าว ส�าหรับงบการเงินป ี

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบว่า งบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น และงบกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกันของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระ

ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น และงบกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกันของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระ

ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น และงบกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกันของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระ

ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปี งบการเงิน ชื่อผู้สอบบัญชี/เลขที่ผู้สอบบัญชี บริษัทผู้สอบบัญชี

2559 งบการเงินของ บจก. เอส.ที.ซี. คอนกรีตโปรดัคท์ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายเสถียร วงศ์สนันท์ 

เลขผู้สอบบัญชี 3496
บจก. เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด

2560 งบการเงินของ บจก. เอส.ที.ซี. คอนกรีตโปรดัคท์ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

เลขผู้สอบบัญชี 4377 บจก. ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด2561 งบการเงนิของ บมจ. เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท์ ส�าหรบัปีบญัชสีิน้สดุ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2562 งบการเงินของ บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



3.  นโยบายที่ส�าคัญทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ

ส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

3.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได ้จากการขายสินค ้ารับรู ้ เ ม่ือบริษัทฯได ้โอนความเส่ียง 

และ ผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับ 

ผู ้ซื้อแล้วรายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับ 

สินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมส�าหรับสินค้าท่ีได้ส่งมอบหลังจาก 

หักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วเสร็จสิ้น

 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนด

จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มี 

ข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

3.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯ

บันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

3.4 สินค้าคงเหลือ

สนิค้าส�าเรจ็รปูแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (ตามวิธีถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนัก) 

หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่าราคาทุนดังกล่าว 

วัดมูลค ่าตามวิธีต ้นทุนมาตรฐานซึ่ งใกล ้ เคียงกับต ้นทุนจริง  

และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ ้ยในการ

ผลิต วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และสินค้าส�าเร็จรูปซื้อมาเพ่ือขายไป 

แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ย หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้ว 

แต่อย่างใดจะต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อ

มีการเบิกใช้ 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้

ตามปกตขิองธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทนุในการผลติสนิค้านัน้ให้

เสรจ็และค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นในการขาย ส�ารองเผือ่การลดมลูค่าสนิค้า

จะตั้งขึ้นส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ

3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตาม

ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(ถ้าม)ี ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของ

สินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร : 5 - 20 ปี

เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน และเครื่องมือ : 5 - 20 ปี

เครื่องใช้ส�านักงาน : 3 - 5 ปี

ยานพาหนะ : 12 และ 15 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน โดยไม่มีการ

คดิค่าเสือ่มราคาส�าหรบัทีด่นิ ส่วนปรบัปรงุทีด่นิ และสนิทรพัย์ระหว่าง

ก่อสร้างและติดตั้ง บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออก

จากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน ์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์  

รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู ้ 

ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้น 

ออกจากบัญชี

 

3.6 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต

สินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือ

ขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้น

จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ยืม

อืน่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยมืประกอบด้วย

ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน 

ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรก สินทรพัย์ไม่มตัีวตนแสดงมลูค่าตาม

ราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)  

ของสินทรัพย์นั้น บริษัทฯตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุ

การให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์น้ันเกิดการด้อยค่า บรษิทัฯจะทบทวน

ระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่ม ี

ตวัตนดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่าย

ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ : 3 และ 5 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ระหว่าง

พัฒนา
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3.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือ

กิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะ

เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ

บริษัทฯ นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึง

บุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการ

หรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ

3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯจะท�าการประเมนิการด้อยค่า

ของทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์หรอืสนิทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนอืน่ของบรษิทัฯ

หากมข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บรษิทัฯรบัรูข้าดทุนจาก

การด้อยค่าเมือ่มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่าต�า่กว่า

มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ท้ังน้ีมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนืหมาย

ถึงมลูค่ายุตธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรพัย์หรอืมลูค่าจากการ

ใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใช้

สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาด

ว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดย

ใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพ

ตลาดปัจจบุนัของเงนิสดตามระยะเวลาและความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะ

เฉพาะของสนิทรพัย์ทีก่�าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม

หกัต้นทนุในการขาย บรษิทัฯใช้แบบจ�าลองการประเมนิมลูค่าท่ีดท่ีีสดุ

ซึง่เหมาะสมกับสนิทรพัย์ ซึง่สะท้อนถงึจ�านวนเงนิทีก่จิการสามารถจะ

ได้มาจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์หกัด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการ

จ�าหน่ายน้ันผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน

และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ี

ไม่มคีวามเก่ียวข้องกนั บรษิทัฯจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการด้อยค่า 

ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

3.10 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยตราสารทุน 

บริษัทฯรับรู้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรมของหุ้น 

ณ วันโอนหุ้น โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ส�าหรับปีที่โอนสิทธิพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

3.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บรษิทัฯรบัรู ้เงินเดอืน ค่าจ้าง โบนัส และเงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม

เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร ่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  

ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ

ให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษัทฯมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออก

จากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าว

เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน บริษัทฯ

ค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected 

Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระ

ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลก�าไรหรือขาดทุน

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial 

gains and losses) ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้นทุนบริการ

ในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ�านวนในก�าไร หรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไข

โครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับ

โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

3.12  ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับ

หน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษตีามหลกั

เกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราว

ระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดย

ใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ

รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้อง

เสยีภาษทุีกรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชสี�าหรบั

ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่

ได้ใช้ในจ�านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯจะมีก�าไร

ทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว 
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ทีใ่ช้หกัภาษแีละผลขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ได้ใช้นัน้ บรษิทัฯจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะ

เวลารายงานและจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการ 

น�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

3.13 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการ

เงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่

มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของ

ก�าไรหรอืขาดทนุตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัย์ท่ีได้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ 

ที่เช่า สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน 

จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ 

ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น

ได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็น

รายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ในการวัดมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม ยกเว้น

ในกรณทีีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส�าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิท่ีมลีกัษณะเดียวกันหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมสีภาพคล่อง

ได้ บรษิทัฯจะประมาณมลูค่ายุตธิรรมโดยใช้เทคนิคการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูทีส่ามารถสงัเกต

ได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และ 

หนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า
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4.  ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 

งบแสดงฐานะการเงิน

72

งบแสดงฐานะการเงิน

ตรวจสอบแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ปรับปรุงใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2.96

82.12

26.07

2.98

0.64

17.92

5.69

0.65

1.03

98.94

30.09

0.87

0.21

20.15

6.13

0.18

1.93

112.84

34.86

0.18

0.35

20.42

6.31

0.03

17.64 

129.39 

37.69 

0.16 

2.95 

21.66 

6.31 

0.03 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 114.13 24.90 130.93 26.67 149.81 27.11 184.88 30.95 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

340.59

3.49

0.14

74.31

0.76

0.03

353.73

5.71

0.56

72.05

1.16

0.11

396.77

4.97

1.13

71.79

0.90

0.20

409.01 

3.19 

0.42 

68.45 

0.53 

0.07 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 344.22 75.10 360.00 73.33 402.87 72.89 412.62 69.05

รวมสินทรัพย์ 458.35 100.00 490.93 100.00 552.68 100.00 597.50 100.00

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว

ที่จะถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ

48.91

82.48

11.72

6.94

-

0.35

10.67

17.99

2.56

1.51

0.00

0.08

45.62

72.42

10.49

7.03

0.37

0.44

9.29

14.75

2.14

1.43

0.07

0.09

55.53

97.36

15.56

10.21

1.41

0.21

10.05

17.62

2.82

1.85

0.25

0.04

2.46 

91.58 

6.68 

13.10 

3.30 

0.25 

0.41

15.33

1.12

2.19

0.55

0.04

รวมหนี้สินหมุนเวียน 150.40 32.81 136.37 27.77 180.28 32.62 117.37 19.64

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง

ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ – สุทธิจาก

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

25.12

9.24

3.55

3.72

5.48

2.02

0.77

0.81

55.07

13.81

4.21

4.75

11.22

2.81

0.86

0.97

61.49

19.31

4.92

6.10

11.13

3.49

0.89

1.10

17.87

22.44 

5.92 

6.15 

2.99

3.76

0.99

1.02

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 41.63 9.08 77.84 15.86 91.82 16.61 52.38 8.76

รวมหนี้สิน 192.03 41.89 214.21 43.63 272.10 49.23 169.75 28.40
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ตรวจสอบแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ปรับปรุงใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์

ส่วนต�่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การ

ควบคุมเดียวกัน

ก�าไรสะสมจัดสรรแล้ว - ส�ารองตาม

กฎหมาย

ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

210.00

210.00

-

-

(12.74)

4.99

64.07

45.82

45.82

-

-

(2.78)

1.09

13.98

210.00

210.00

-

0.12

(12.74)

5.76

73.58

42.78

42.78

-

0.03

(2.60)

1.17

14.99

284.00

210.00

-

0.12

(12.74)

6.53

76.67

51.39

38.00

-

0.02

(2.30)

1.18

13.87

284.00 

284.00 

68.39

0.12 

(12.74)

7.82 

80.16

47.53

47.53

11.45

0.02

(2.13)

1.31

13.42

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 266.32 58.11 276.72 56.37 280.58 50.77 427.75 71.60

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 458.35 100.00 490.93 100.00 552.68 100.00 597.50 100.00

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2559

ปรับปรุงใหม่
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ

รายได้จากการขาย

รายได้จากการให้บริการ

366.01

347.20

18.81

99.62

94.50

5.12

372.46

353.44

19.02

99.65

94.56

5.09

379.54

362.17

17.37

99.63

95.07

4.56

420.58 

407.62 

12.96 

99.65

96.58 

3.07

รวมต้นทุนจากการขายและให้บริการ

ต้นทุนขาย

ต้นทุนให้บริการ

264.94

250.25

14.69

72.11

68.11

4.00

277.28

261.48

15.80

74.19

69.96

4.23

275.03

261.12

13.91

72.20

68.54

3.65

286.61 

276.32 

10.29 

67.91

65.47

2.44

ก�าไรขั้นต้นจากการขายและให้บริการ

ก�าไรขั้นต้นจากการขาย

ก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการ

101.07

96.95

4.12

27.51

26.39

1.12

95.18

91.96

3.22

25.47

24.60

0.86

104.51

101.05

3.46

27.44

26.53

0.91

133.97 

131.30 

2.67 

31.74

31.11

0.63

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

38.89

37.10

10.58

10.10

38.48

33.86

10.30

9.06

41.99

38.12

11.02

10.01

47.01 

48.82 

11.14

11.57

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 25.08 6.83 22.84 6.11 24.40 6.41 38.14 9.04

รายได้อื่น 1.41 0.38 1.30 0.35 1.41 0.37 1.46 0.35

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได้
26.49 7.21 24.14 6.46 25.81 6.77 39.60 9.38



งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ: การค�านวนก�าไรต่อหุ้นทั้งก่อนและหลัง IPO อ้างอิงจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับมูลค่า

ที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

งบกระแสเงินสด
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2559

ปรับปรุงใหม่
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

7.56

3.69

2.06

1.01

6.27

2.34

1.68

0.62

7.05

3.35

1.85

0.88

8.64 

5.19 

2.05

1.23

ก�าไรส�าหรับปี 15.24 4.15 15.53 4.16 15.41 4.05 25.77 6.11 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 15.24 4.15 15.53 4.16 15.41 4.05 25.77 6.11

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

ก่อน IPO (หุ้น)
420,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,000

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานก่อน IPO (บาท) 0.04 0.04 0.04 0.06

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

หลัง IPO (หุ้น)
568,000,000 568,000,000 568,000,000 433,380,822

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหลัง IPO (บาท) 0.03 0.03 0.03 0.06

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท) 

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2559

ปรับปรุงใหม่
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ

(จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย

   หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

   การปรับลด (กลับรายการ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่า

สุทธิที่จะได้รับ

   ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

18.93

22.96

1.79

0.19

0.01

0.62

-

7.56

52.06

17.87

21.77

(1.64)

0.40

-

0.69

0.12

6.27

45.48

18.76

22.32

(1.38)

(0.75)

0.12

0.71

-

7.05

46.83

30.96 

26.21 

3.29

(0.05)

0.00 

1.00 

-   

8.64 

70.05 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2559

ปรับปรุงใหม่
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

   สินค้าคงเหลือ

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(10.36)

1.42

(0.93)

-

(16.44)

(5.31)

2.10

(0.42)

(12.53)

(9.81)

0.69

(0.56)

(19.84)

(2.81)

0.02

0.71

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

   จ่ายดอกเบี้ย

   จ่ายภาษีเงินได้

25.77

-

-

67.96

-

(7.18)

(10.22)

2.63

0.08

-

28.12

(0.03)

(6.36)

(0.93)

24.87

(0.23)

-

49.26

-

(8.17)

(0.97)

(5.38) 

0.04

-

42.79 

-

(9.28)

(3.24)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 50.56 20.80 40.12 30.27 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   ซื้อสินทรัพย์ถาวร

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น

   เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(3.69)

(1.52)

0.02

(21.39)

(1.99)

-

(49.72)

(1.10)

-

(18.53)

(0.24)

0.02

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (5.19) (23.38) (50.82) (18.75)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   

   ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

   จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   เงินสดรับจากการท�าสัญญาขายและเช่ากลับคืน

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

   จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

   เงินสดรับจากการจ�าหน่ายหุ้น 

   เงินปันผลจ่าย

(5.89)

-

-

-

(19.14)

-

(7.39)

-

(10.50)

(3.28)

-

-

40.00

(11.28)

-

(6.94)

-

(17.85)

(1.09)

55.00

(44.00)

25.00

(13.51)

10.45

(8.70)

-

(11.55)

(16.07)

63.50

(100.50)

50.00

(102.50)

-

(11.63)

142.39

(21.00)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (42.92) 0.65 11.60 4.19

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

2.45

0.51

(1.93)

2.96

0.90

1.03

15.71

1.93 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2.96 1.03 1.93 17.64



ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

หมายเหตุ: 1อัตราจ่ายปันผลค�านวณจากเงินจ่ายปันผลหารด้วยก�าไรสุทธิของปีก่อนหน้า

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

ระยะเวลาช�าระหนี้

วงจรเงินสด

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

วัน

เท่า

วัน

เท่า

วัน

วัน

0.76

0.53

0.36

4.48

80

14.81

24

7.50

48

57

0.96

0.70

0.15

3.85

94

16.60

22

5.62

64

51

0.83

0.61

0.25

3.41

106

15.53

23

4.38

82

47

1.58

1.23

0.20

3.27

110

15.34

23

3.99

90

43

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้นจากการขาย

อัตราก�าไรขั้นต้นจากการบริการ

อัตราก�าไรขั้นต้น

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน

อัตราก�าไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

27.92

21.90

27.61

6.83

4.15

5.64

26.02

16.93

25.55

6.11

4.16

5.72

27.90

19.92

27.54

6.41

4.05

5.53

32.21

20.60

31.85

9.04

6.11

7.28

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผล1

ร้อยละ

ร้อยละ

เท่า

เท่า

เท่า

ร้อยละ

3.34

10.99

0.81

0.72

0.38

51.49

3.27

10.60

0.79

0.77

0.48

34.45

2.95

9.91

0.73

0.97

0.58

74.36

4.48

12.77

0.73

0.40

0.15

136.26

76



77
การวิเคราะห์และ
ค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป

ทุกประเภท (Precast Concrete) คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed 

Concrete) รวมทั้งให้บริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การตอกเสาเข็ม  

การปั๊มคอนกรีต เป็นต้น แก่ลูกค้าในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัด

ชลบุรี และพื้นที่ในภาคตะวันออก โดยในช่วงปี 2556 – 2558 บริษัทฯ  

ได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจเพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เป็นไปอย่างครบวงจร มีสินค้าที่หลากหลายครอบคลุมทุกความ

ต้องการของลูกค้า โดยได้ด�าเนินการโอนบุคลากรและสายการผลิต

ของบริษัท เอส.ที.ซี. ท่อคอนกรีต จ�ากัด (S.T.C. Pipe) มายังบริษัทฯ 

และได้ด�าเนินการหยุดกิจการและเลิก S.T.C Pipe เพ่ือให้การผลิต

และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตภายใต้ตราสินค้า STC ท้ังหมด

อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ เพียงแห่งเดียว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน 

บริษัทฯ มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 220/26 หมู่ที่ 6 ต�าบลนาเกลือ 

อ�าเภอเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี และมีโรงงานท้ังหมด 4 แห่ง 

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ส�าหรับความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่

กับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเกิดจากการลงทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยเฉพาะในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเขตพื้นที่กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา โครงการลงทุน

ก่อสร้างของรัฐบาลได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน อาทิ 

ปัญหาทางการเมืองที่ยังคงขาดความชัดเจน จึงส่งผลให้กิจกรรมการ

ก่อสร้างของภาครฐัชะลอตวัลงอย่างหลกีเลีย่งได้ยาก รวมทัง้ยังท�าให้

นโยบายการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวตามไปด้วย สถานการณ์

ตลาดอสังหาริมทรัพย์และโรงงานอุตสาหกรรมจึงหดตัวตามไป

ด้วย ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเน่ืองจากปริมาณ

ความต้องการวัสดุก่อสร้างน้ันเปลี่ยนแปลงไปตามการเติบโตและ

ลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง ดังนั้น  

เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการหลายรายได้ 

ปรบัเปลีย่นกลยุทธ์โดยเน้นแข่งขนัด้านราคาเป็นหลกั ซึง่บรษิทัฯ ได้รบั

รู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้พัฒนาสูตร และวิธีการการผลิตเพื่อลด

ต้นทุนในการผลิต  อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาประยุกต์

ใช้ ท�าให้บริษัทฯ ยังคงรักษาความสามารถในการท�าก�าไรได้อย่าง

ต่อเนื่อง และนอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานมอก.  

จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยบริษัทฯ 

ได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อให้มั่นใจ

ว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งถึงลูกค้าจะตรงตามมาตรฐานและสร้างความ 

พึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว

1.1 ภาพรวมของการด�าเนินงานที่ผ่านมา 

ในปี 2560 – 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�านวน 373.76 ล้านบาท 

380.95 ล้านบาท และ 422.05 ล้านบาท ตามล�าดับ  คิดเป็นอัตรา

การเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) 

เท่ากับร้อยละ 10.79 ในช่วงปลายปี 2561มีสัญญาณการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเมอืงจงัหวัดชลบรุ ีและภายในเขตพัฒนา

ระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึง่การลงทุนและการก่อสร้าง

ของภาครัฐมีความชัดเจนขึ้น ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังคงด�าเนินธุรกิจอย่าง 

มุ่งมั่น เพ่ือสร้างความไว้วางใจในด้านคุณภาพของสินค้าและสร้าง

ความพึงพอใจด้านการบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ

ลูกค้ามาโดยตลอด รวมท้ังการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือน�ามาประเมินและปรับปรุงให้สอดคล้อง

กับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากย่ิงขึ้น ท�าให้บริษัทฯ 

สามารถรกัษาระดบัรายได้จากการขายและบรกิารให้มคีวามสม�า่เสมอ

อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวได้



การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

1. การวิเคราะห์ด้านรายได้

รายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ และรายได้อื่น ในปี 2560 – 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�านวน 373.76 ล้าน

บาท 380.95 ล้านบาท และ 422.04 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ 1. รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าช�ารุด ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าบ้านพักและค่าไฟซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากพนักงาน

1.1 รายได้จากการขายและบริการ

      1.1.1 รายได้จากขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป

     ในปี 2560 – 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป จ�านวน 187.67 ล้านบาท 247.21 ล้านบาท  

และ 302.77 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 50.21 ร้อยละ 64.89 และร้อยละ 71.74 ของรายได้รวม ตามล�าดับ โดยรายได้จากการผลิต

และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปได้ดังนี้

รายได้รวม

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป 187.67 50.21 247.21 64.89 302.77 71.74

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ 165.77 44.35 114.96 30.18 104.85 24.84

รายได้จากการขาย 353.44 94.56 362.17 95.07 407.62 96.58

รายได้จากการบริการ 19.02 5.09 17.37 4.56 12.96 3.07

รายได้จากการขายและบริการ 372.46 99.65 379.54 99.63 420.58 99.65

รายได้อื่น1 1.30 0.35 1.41 0.37 1.46 0.35

รวมรายได้ 373.76 100.00 380.95 100.00 422.04 100

รายได้จากการขาย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน�้า 84.85 45.21 136.34 55.15 200.29 66.16

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ 56.49 30.10 54.52 22.05 45.02 14.87

แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ 38.58 20.56 49.78 20.14 51.30 16.94

คานส�าเร็จรูป ผนังส�าเร็จรูปรั้วส�าเร็จรูป อิฐมวลเบา

และวัสดุ ก่อสร้างอื่นๆ

7.75 4.13 6.57 2.66 6.16 2.03

รายได้จากการขาย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป
187.67 100.00 247.21 100.00 302.77 100.00
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ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน 59.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 31.73 โดยรายได้ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปประเภทท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

และบ่อพักน�้าซึ่งเพิ่มขึ้น 51.49 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.68 และแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จเพิ่มขึ้น 11.20 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.03 ซึ่งเป็นผลจากบริษัทฯ มีค�าสั่งซ้ือจากผู้รับเหมางานนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ และการขยายพ้ืนท่ีจ�าหน่ายสินค้า 

เข้าสู่พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี รวมถึงอ�าเภอเมืองชลบุรี มากขึ้น โดยเน้นลูกค้ากลุ่มงานราชการ ที่เป็นโครงการ

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่ การผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปประเภทเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ และ

คานส�าเร็จรูป ผนังส�าเร็จรูปรั้วส�าเร็จรูป อิฐมวลเบาและวัสดุ ก่อสร้างอื่นๆ ลดลงเล็กน้อย 3.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.90

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจ�าหน่ายคอนกรีตส�าเร็จรูปจ�านวน 302.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน 55.56 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.47 โดยรายได้ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปประเภทท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และ

บ่อพักน�้า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 63.95 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการสินค้าประเภทท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อ

พักขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งงานนิคมอุตสาหกรรม 

โดยเป็นไปตามนโยบายการลงทุนในโครงการ EEC ที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น

      1.1.2 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

    ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จลดลงจากปีก่อนหน้าจ�านวน 50.81 ล้านบาท หรือ 

ลดลงร้อยละ 30.65 ท้ังนี้ แม้ว่าในช่วงปลายปี 2561 มีสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้

เคียงจากที่ผ่านมาก็ตาม แต่การลงทุนของลูกค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยังคงชะลอตัว และส่งผลให้ยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

คอนกรีตผสมเสร็จลดลง

       ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จจ�านวน 104.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า

จ�านวน 10.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.79 มีสาเหตุจากภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในพ้ืนที่เมืองพัทยายังคงชะลอตัว 

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้ปรับแผนการขาย โดยเน้น รายได้จากธรุกจิทีม่โีอกาส คอืผลติภณัฑ์ท่อระบายน�า้คอนกรตีเสรมิเหลก็และบ่อพกั  

ในส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จนั้น ทางบริษัทฯ คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัว

      1.1.3 รายได้จากการให้บริการ

       ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการลดลงจากปีก่อนหน้าจ�านวน 1.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.68 ซึ่งเป็นไปตามรายได้ 

จากการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทเสาเข็ม และผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ

        ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ จ�านวน 12.96 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจ�านวน 4.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.39 

ซึ่งเป็นไปตามรายได้จากการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทฯ ที่ลดลง และค่าตอกถึงแม้ยอดขายเสาจะเพิ่มขึ้นจาก 

ปีก่อนหน้า แต่ด้วยบริษัท ฯ ไม่ได้ขายเสาพร้อมตอก ค่าบริการตอกเสาเข็มจึงไม่ผันแปรไปกับยอดขาย
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2. การวิเคราะห์ด้านต้นทุนขายและบริการ และก�าไรขั้นต้น
โครงสร้างต้นทุนและก�าไรข้ันต้นของบริษัทฯ แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 กลุ่มได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

ผสมเสร็จ และการให้บริการ รายละเอียดดังนี้

ต้นทุนขายและอัตราก�าไรขั้นต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป

ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปเพ่ิมขึ้นจ�านวน 47.32 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.65 

โดยการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนดังกล่าวเป็นไปตามการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการผลิตและจ�าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปของบริษัทฯ  

ส่งผลให้ในปี 2561  บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปจ�านวน 74.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 30.01  

ทั้งน้ี การลดลงอัตราก�าไรขึ้นต้นจากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปดังกล่าวมีสาเหตุจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ท�าให้บริษัทฯ มีการพิจารณาปรับราคาขายสินค้าให้มีความเหมาะกับสภาวะของ

เศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น เพ่ือให้สามารถแข่งขันด้านราคากับผู้ผลิตและจ�าหน่ายรายอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ ค่าขนส่งสินค้าท่ีเพ่ิมมากขึ้นเป็นอีก

ปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายพื้นที่จ�าหน่ายสินค้าเข้าสู่พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ 

จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี รวมถึงอ�าเภอเมืองชลบุรีมากขึ้น
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รายการ

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป 125.70 33.75 173.02 45.59 204.04 48.51

ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ 135.78 36.46 88.10 23.21 72.28 17.19

ต้นทุนการขาย 261.48 70.21 261.12 68.80 276.32 65.70

ต้นทุนการให้บริการ 15.80 4.24 13.91 3.66 10.29 2.45

รวมต้นทุนในการขายและบริการ 277.28 74.45 275.03 72.46 286.61 68.14

ก�าไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป 61.67 16.64 74.19 19.55 98.73 23.47

ก�าไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ 29.99 8.05 26.86 7.08 32.57 7.74

ก�าไรขั้นต้นจากการขาย 91.96 24.69 101.05 26.63 131.30 31.21

ก�าไรขั้นต้นการให้บริการ 3.22 0.86 3.46 0.91 2.67 0.63

ก�าไรขั้นต้นรวม 95.18 100.00 104.51 100.00 133.97 31.85

อัตราก�าไรขั้นต้นผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป 

(ร้อยละ)
32.86 30.01 32.61

อัตราก�าไรขั้นต้นผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ 

(ร้อยละ)
18.09 23.36 31.06

อัตราก�าไรขั้นต้นจากการขาย (ร้อยละ) 26.02 27.90 32.21

อัตราก�าไรขั้นต้นจากการบริการ (ร้อยละ) 16.93 19.92 20.60

อัตราก�าไรขั้นต้น

จากการขายและบริการ (ร้อยละ)
25.55 27.54 31.85



ในปี 2562 บรษิทัฯ มต้ีนทุนขายกลุม่ผลติภัณฑ์คอนกรตีส�าเรจ็รปูจ�านวน 204.03 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดยีวกันของปีก่อนหน้าจ�านวน 31.02  

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.93  ซึ่งต้นทุนเพ่ิมข้ึนเป็นไปตามรายได้จากการผลิตและจ�าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปที่เพ่ิมข้ึน  

ส่งผลให้บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป จ�านวน 98.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 32.61 เนื่องจาก

มีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และพ้ืนท่ีใกล้เคียงที่ชัดเจนมากขึ้น ตามนโยบาย EEC ท�าให้บริษัทฯ  

มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปประเภทท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และ 

บ่อพักน�้ามากขึ้น โดย  บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการ

ของลูกค้าท่ีเฉพาะเจาะจงได้ จึงท�าให้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปประเภทท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน�้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี 

มูลค่าเพ่ิม (Value Added) และมีอัตราก�าไรขั้นต้นค่อนข้างสูง นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถปรับราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปนี้ได้สูงขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถปรับราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปนี้ ได้สูงขึ้น จึงท�าให้มีอัตราก�าไรขั้นต้นดีขึ้นกว่าปีก่อน

ต้นทุนการให้บริการและอัตราก�าไรขั้นต้นของกลุ่มการให้บริการ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการจ�านวน 3.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้น  ร้อยละ 19.92 โดยการเปลี่ยนแปลงของ

ก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรข้ึนต้นจากการให้บริการดังกล่าว มีสาเหตุจากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่ายวัสดุอุปกรณ์การ

ก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงพิจารณาปรับราคาค่าบริการให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับผู้ผลิตและจ�าหน่ายรายอื่นๆ ได้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการจ�านวน 10.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจ�านวน 3.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.02 ซึ่ง

ตน้ทนุการให้บริการดังกล่าวลดลงตามรายได้จากการให้บรกิารทีล่ดลง ส่งผลให้บริษัทฯ มกี�าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการ จ�านวน 2.67  ล้านบาท  

คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 20.60

3. การวิเคราะห์ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน 3.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.12 ซึ่งเป็นไปตาม

รายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น โดยค่าใช่จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นค่าใช่จ่ายด้านพนักงานขายและขนส่ง โดยช่วงปี 2561 เป็นช่วงที่

มีค�าสั่งซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปจากลูกค้ามากกว่าช่วงเดียวกันของปีผ่านมา ท�าให้บริษัทฯ มีการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน 47.01 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน 5.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.96  

มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขายและขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน 4.26 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.58 มีสาเหตุหลักมาจาก

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น  ๆ
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รายการ

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย 38.48 53.19 41.99 52.42 47.01 49.06

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 33.86 46.81 38.12 47.58 48.82 50.94

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 72.34 100.00 80.11 100.00 95.83 100

อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

(ร้อยละของรายได้รวม)
19.35 21.03 22.71



ที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะค่าเสื่อมจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทคาน และอิฐมวลเบาซึ่งไม่ได้มีการผลิต

เพื่อจ�าหน่ายในช่วงปีดังกล่าว เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีค่อนข้างต�่า ประกอบกับภาวะอุปทาน (Supply) ส�าหรับคาน และ 

อิฐมวลเบาท่ีมีมากในช่วงท่ีผ่านมา ท�าให้มีการแข่งขันด้านราคา บริษัทฯ เลยมุ่งเน้นผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการตลาดที่ 

สูงกว่า ท�าให้มีการบันทึกรายการค่าเสื่อมดังกล่าวไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงสามารถน�าเครื่องจักรดังกล่าวมาใช้

ในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อการตกแต่งได้ เช่น กระถางดอกไม้ โต๊ะหรือม้านั่งกลางแจ้ง เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 48.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน 10.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.07 

โดยการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนและโบนัส ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน นอกจากนี้ 

บริษัทฯ  มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทางบัญชี รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายและค่าที่ปรึกษาเพื่อเตรียมตัว

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การวิเคราะห์ด้านต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชี ดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

บริษัทฯ ได้ใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวเพื่อลงทุนเครื่องจักร อุปกรณ์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ โดยในปี 2560 – 2562 บริษัทฯ 

มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 6.27 ล้านบาท 7.05 ล้านบาท และ 8.64 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 1.68 ร้อยละ 1.85 และร้อยละ 2.05 

ของรายได้รวมตามล�าดับ

5. การวิเคราะห์ด้านก�าไรสุทธิ
ในปี 2561 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิลดลงจากปีก่อนหน้าจ�านวน 0.12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.78 ทั้งนี้ ในช่วงปี 2559 – 2561 ภาพรวมสภาวะ

เศรษฐกิจมีการชะลอตัวและการแข่งขันด้านราคาของอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างท�าให้บริษัทฯ พิจารณาปรับกลยุทธ์การขายสินค้า

ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขั้นในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับผู้จ�าหน่ายสินค้ารายอื่น

ได้ และยังคงมีผลก�าไร

ในปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 25.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 6.11 โดยก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน 10.36 

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 67.23 การเพ่ิมข้ึนของก�าไรสุทธิดังกล่าวสืบเน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของอัตราก�าไรขั้นต้นจากการจ�าหน่ายสินค้า

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปประเภทท่อระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน�้า โดยเฉพาะสินค้าท่อระบายน�้ารูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่  

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราก�าไรข้ันต้นค่อนข้างสูง ประกอบกับบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนซึ่งท�าให้

เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)

6. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
การวิเคราะห์ด้านสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�านวน 490.93 ล้านบาท 552.68 ล้านบาท และ 597.50 ล้านบาท ตามล�าดับ  

โดยแบ่งเป็น 1) สินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวน 130.93 ล้านบาท 149.81 ล้านบาท และ 184.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.67 ร้อยละ 27.11 และ

ร้อยละ 30.94 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ ซึ่งส่วนใหญ่คือลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือ และ 2) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

จ�านวน 360.00 ล้านบาท 402.87 ล้านบาท และ 412.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.33 ร้อยละ 72.89 และร้อยละ 69.06 ของสินทรัพย์รวม 

ตามล�าดับ ซึ่งส่วนใหญ่คือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 1.03 ล้านบาท 1.93 ล้านบาท และ 17.64 ล้านบาท 

ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 0.21 ร้อยละ 0.35 และร้อยละ 2.95 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ

2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ�านวน 98.94 ล้านบาท 112.84 ล้านบาท และ 129.39 ล้านบาท 
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คิด เป็นร้อยละ 20.15 ร้อยละ 20.42 และร้อยละ 21.66 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

ถึง 2562 เท่ากับ 93.98 ล้านบาท 108.93 ล้านบาท และ 126.35 ล้านบาท ตามล�าดับ และลูกหนี้อื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 

เท่ากับ 4.95 ล้านบาท 3.90 ล้านบาท และ 3.04 ล้านบาท ตามล�าดับ ลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ ที่ส�าคัญ ได้แก่ ลูกหนี้เงินประกันผลงาน ค่าใช้จ่าย

ล่วงหน้า และเงินมัดจ�าจ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ส�าหรับลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดอายุหนี้ดังนี้

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า – สุทธิเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จ�านวน 14.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.90 ซึ่งเป็นไปตามรายได้จาก

การขายและบริการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายพื้นที่จ�าหน่ายสินค้าเข้าสู่พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี 

รวมถึงอ�าเภอเมืองชลบุรี มากขึ้น

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า – สุทธิเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จ�านวน 17.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.99 เนื่องจากรายได้จาก

การขายและบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

 

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่เกินก�าหนดช�าระ 365 วันจ�านวน 12.33 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ส�าหรับลูกหนี้การค้าแล้ว จ�านวน 12.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561 จ�านวน 3.29 ล้านบาท

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้จะพบว่าบริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในช่วงปี 2560 – 2562 เท่ากับ 94 

วัน 106 วัน และ 110 วัน ตามล�าดับ บริษัทฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลาช�าระค่าสินค้า (Credit term) แก่ลูกค้าของบริษัทฯ โดยเฉลี่ย 30 วัน  

นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า ทั้งนี้ สาเหตุที่ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลามากกว่าระยะเวลาช�าระค่าสินค้า (Credit term) เนื่องด้วย

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการภาครัฐซึ่งมีระยะเวลาในการเบิกเงินงวด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในภาคการ

ปกครองท�าให้การเบกิจ่ายเงนิจากภาครฐัชะลอตวั ในขณะทีล่กูค้าภาคเอกชนได้รบัผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจทีช่ะลอตวัจงึขอเลือ่นการจ่าย

ช�าระให้ช้าลง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บางรายมีขั้นตอนการเบิกจ่ายซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการอนุมัติเช่นกัน

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในกรณีที่ลูกหนี้ค้างช�าระเกินกว่า 365 วัน หลังจากก�าหนดระยะเวลาช�าระค่าสินค้า 

(Credit Term) ประกอบกับการพิจารณาในแต่ละรายร่วมกับฝ่ายบรหิารโดยหากบรษิทัฯ พิจารณาแล้วว่าลกูหน้ีรายดงักล่าวไม่มคีวามสามารถใน

การช�าระหน้ีให้แก่บรษิทัฯ ซึง่ประเมนิจากประสบการณ์การเก็บเงนิ การวิเคราะห์อายุลกูหนี ้และสถานะทางการเงนิของลกูหน้ีรายน้ันๆ บรษิทัฯ 

จะตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากับจ�านวนหนี้ท่ีค้างช�าระของลูกค้ารายนั้นๆ ท้ังจ�านวน ท้ังน้ีลูกหนี้ที่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทฯ  

จะไม่มีการจ�าหน่ายสินค้าให้เพิ่มเติม จนกว่าจะได้รับการช�าระหนี้ที่คงค้างครบถ้วน
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ลูกหนี้การค้า

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

เกินก�าหนดช�าระตั้งแต่ 1-90 วัน

เกินก�าหนดช�าระตั้งแต่ 91-180 วัน

เกินก�าหนดช�าระตั้งแต่ 181-365 วัน

เกินก�าหนดช�าระ 365 วัน

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

23.09 

46.23 

10.87 

9.12 

15.29 

(10.61)

23.34

46.72

10.99

9.22

15.45

(10.72)

35.78

56.04 

12.65 

3.35 

10.34 

(9.23)

31.71

49.66

11.21

2.96

9.17

(8.18)

45.12

66.87

8.78

5.77

12.33

(12.52)

34.87

 51.68

6.79

4.46

9.53

(9.68)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 93.99 95.00 108.93 96.53 126.35 97.65

ลูกหนี้อื่น 4.95 5.00 3.91 3.47 3.04 2.35

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 98.94 100.00 112.84 100.00 129.39 100.00



ส�าหรับการติดตามลูกหนี้แต่ละราย บริษัทฯ จะมีฝ่ายขายคอยติดตามการช�าระหน้ีลูกหน้ีร่วมกับฝ่ายบัญชีอย่างใกล้ชิด โดยแรกเริ่มจะใช้วิธี

การโทรศัพท์ติดตามเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาช�าระค่าสินค้า (Credit Term) โดยในกรณีท่ีลูกค้าค้างช�าระเกินระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ บริษัทฯ 

จะพิจารณาออกหนังสือแจ้งให้ช�าระหนี้เพ่ือให้ช�าระ พร้อมทั้งลดวงเงินเครดิตของลูกค้ารายน้ันๆ และหากยังไม่ได้รับช�าระภายในระยะเวลา 

ที่ก�าหนดไว้เพิ่มเติมนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อให้ทนายของบริษัทฯ ด�าเนินการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการให้ความส�าคัญ

กับการควบคุมคุณภาพการให้สินเชื่อและการทบทวนวงเงินเครดิตของลูกค้า เพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้สูญในอนาคต โดยบริษัทฯ มีนโยบายใน

การพิจารณาให้วงเงินเครดิตและระยะเวลาช�าระค่าสินค้า (Credit term) แบบระมัดระวัง (Conservative) แก่ลูกค้าโดยค�านึงถึงฐานะการเงิน 

ประวัติผู้บริหารเป็นส�าคัญ และจะมีการพิจารณาอนุมัติวงเงินให้แก่ลูกค้าแต่ละรายตามอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ

3) สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย สินค้าส�าเร็จรูปและวัตถุดิบ ซึ่งสินค้าส�าเร็จรูปจะเป็นสินค้าท่ีผลิตออกมาแล้วและถูกจัดเก็บในคลังสินค้าเพ่ือรอ

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจ�านวน 30.09 ล้านบาท 34.86 ล้านบาท และ 37.69 

ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 6.13 ร้อยละ 6.31 และร้อยละ 6.31 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 บริษัทฯ มีสินค้าส�าเร็จรูปจ�านวน 16.72 ล้านบาท 18.70 ล้านบาท และ 18.67 ล้านบาท ตามล�าดับ และ

มีวัตถุดิบจ�านวน 14.33 ล้านบาท 16.37 ล้านบาท และ 19.18 ล้านบาท ตามล�าดับ การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ สิ้นปี 2561 และ ณ 

สิ้นปี 2562 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการในปี 2561 และปี 2562 ตามล�าดับ และในปี 

2560 – 2562 บริษัทฯ มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 22 วัน 23 วัน และ 23 วัน ตามล�าดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกรายการปรับลดมูลค่าทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือในปี 2561 ลดลงจากงวดก่อนหน้าจ�านวน 

0.75 ล้านบาท และในปี 2562 บริษัทฯ ได้บันทึกรายการดังกล่าวลดลงจ�านวน 0.05 ล้านบาทจากในปี 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายปรับลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือซึ่งปรับปรุงให้สะท้อนถึงสภาพการใช้งานของสินค้าคงเหลือและโอกาสในการสร้าง

รายได้อย่างเหมาะสม โดยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์คอนกรีต เป็นสินค้ามีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่เกิดการเสียหาย หรือล้าสมัย (อ้างอิงจาก

มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทนและอายุการใช้งาน มยผ. 1338-55) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางในการตั้งส�ารองค่าเผื่อ

สินค้าล้าสมัยดังนี้

1. สินค้าเก่าล้าสมัยที่มีอายุเกิน 5 ปี เป็นต้นไป บริษัทฯ จะด�าเนินการพิจารณาตั้งส�ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงในอัตราร้อยละ 100

2. สินค้าคงเหลือจากที่ถูกสั่งท�าขึ้นเป็นพิเศษ จะตั้งค่าส�ารองสินค้าล้าสมัยเต็มจ�านวนทันที

3. สินค้าที่มีมูลค่าต�่ากว่าต้นทุน ทุกสิ้นเดือนฝ่ายบัญชีต้นทุนจะท�ารายงานเก็บรายละเอียดสินค้าที่ขายต�่ากว่าต้นทุนจริงและบันทึกตั้งส�ารอง

4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย ที่ดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงาน และเครื่อง

มือ เครื่องใช้ส�านักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 353.73 ล้านบาท 396.77 ล้านบาท และ 409.01 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 72.05 ร้อยละ 71.79 และร้อยละ 68.45 ของ

สินทรัพย์รวม ตามล�าดับ
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(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

สินค้าส�าเร็จรูป 16.72 18.70 18.67

วัตถุดิบ 14.33 16.37 19.18

หัก: ปรับลดมูลค่าทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิ (0.96) (0.21) (0.16)

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 30.09 34.86 37.69



ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จ�านวน 43.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.17 ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญจาก

การลงทนุเพ่ิมเตมิในส่วนของโรงงานนาวงัระยะที ่2 และยานพาหนะส�าหรบัการขนส่งสนิค้า เพ่ือรองรบัความต้องการสนิค้าท่ีมเีพ่ิมมากขึน้จาก

การลงทุนของภาครัฐและแนวโน้มการกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จ�านวน 12.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.08 ทั้งนี้ ในปี 2560 

-  2562 บริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาจ�านวน 20.73 ล้านบาท 20.48 ล้านบาท และ 24.19 ล้านบาท ตามล�าดับ

7. การวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุน
การวิเคราะห์ด้านหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�านวนทั้งสิ้น 214.21 ล้านบาท 272.10 ล้านบาท และ 169.75 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญา

เช่าซื้อเป็นส่วนใหญ่ รายละเอียดดังนี้

1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน 45.62 ล้านบาท 55.53 ล้าน

บาทและ 2.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.29 ร้อยละ 10.05 และร้อยละ 0.41 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ตามล�าดับ โดยเงินเบิกเกินบัญชี

และเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวน�ามาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

2) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ�านวน 72.42 ล้านบาท 97.36 ล้านบาท และ 91.58 ล้านบาท  

ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 14.75 ร้อยละ 17.62 และร้อยละ 15.33 ของหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามล�าดับ เจ้าหน้ีอื่นของบริษัทฯ  

ที่ส�าคัญประกอบด้วย เงินวางมัดจ�ารับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินปันผลค้างจ่าย เป็นต้น

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า จ�านวน 18.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.68  โดยการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้

การค้าในช่วงดังกล่าวสืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และร้านค้าวัสดุอุปกรณ ์

ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ มีการชะลอการจ่ายเงินบางราย ดังนั้น บริษัทฯ จึงเจรจากับทางคู่ค้าเพ่ือขอขยายระยะเวลาของเครดิตเทอมในการ

ช�าระหนี้บางส่วน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการท�าธุรกิจกับคู่ค้ามาเป็นเวลานาน และเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ดีมาโดยตลอด ท�าให้เป็นที่น่าเชื่อถือและ

ไว้วางใจของคู่ค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่องแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2562 เจ้าหนี้การค้าลดลงจากสิ้นปี 2561 จ�านวน 0.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.82 

ณ สิ้นปี 2561 เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จ�านวน 6.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.69 โดยการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้อื่นเป็นผลมาจาก

การเพิ่มขึ้นของเงินวางมัดจ�ารับจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก และ      ณ สิ้นปี 2562 เจ้าหนี้อื่นลดลงจากสิ้นปี 2561 จ�านวน 5.19 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 20.53 สืบเนื่องจากการลดลงของเงินวางมัดจ�ารับจากลูกค้า

ในปี 2560 – 2562 บรษิทัฯ มรีะยะเวลาระยะเวลาช�าระหนีเ้ฉล่ียเท่ากับ 64 วัน 82 วนั และ 90 วัน ตามล�าดับ ซึง่บรษิทัฯ ได้ระยะเวลาช�าระค่าสนิค้า
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(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

เจ้าหนี้การค้า 53.52 72.08 71.49

เจ้าหนี้อื่น  18.91 25.28 20.09

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  72.43 97.36 91.58



(Credit term) จากผู้จ�าหน่ายสินค้าโดยเฉลี่ยประมาณ 30 – 60 วัน ทั้งนี้ ในช่วงปี 2560 – 2562 ที่ผ่านระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ  

สูงขึ้น เนื่องจากท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จ�าหน่ายสินค้า และมีประวัติการช�าระเงินที่ดีอย่างต่อเนื่อง ท�าให้คู่ค้า 

มีความไว้วางใจ และเป็นพันธมิตรทางการค้าท่ีดีมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงสามารถเจรจากับทางคู่ค้าเพ่ือขอขยายระยะเวลาของเครดิตเทอม 

ในการช�าระหนี้บางส่วน โดยทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่องแต่อย่างใด

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงนิกู้ยืมระยะยาวทีบ่รษิทัฯ มน้ัีนใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ในการกู้ยืมเพ่ือลงทนุสร้างโรงงานผลติและอาคารส�านกังาน ซือ้เครือ่งจกัรในการด�าเนนิการ

ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต และซื้อยานพาหนะในการขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 เท่ากับ 65.56 ล้านบาท 

77.05 ล้านบาท และ 24.55 คิดเป็นร้อยละ 13.35 ร้อยละ 13.94 และร้อยละ 4.11 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ตามล�าดับ

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 11.49 ล้านบาท ตามล�าดับจากปีก่อนหน้า เพื่อน�ามาใช้ในการลงทุนโรงงานนาวังระยะที่ 2 

อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวลดลง 52.50 ล้านบาทจาก ณ สิ้นปี 2561

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสัญญาเพื่อเช่ายานพาหนะจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 – 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจ�านวน 20.84 ล้านบาท 29.52 ล้านบาท และ 35.55 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 

4.25 ร้อยละ 5.34 และร้อยละ 5.95 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามล�าดับ

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562 บริษัทฯ มีส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ�านวน 4.21   ล้านบาท 4.92 ล้านบาท และ 5.92 

ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 0.86 ร้อยละ 0.89 และร้อยละ 0.99 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามล�าดับ ส�ารองผลประโยชน์ 

ระยะยาวของพนักงานค�านวณ โดยผู้เชี่ยวชาญตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และใช้สมมติฐานประกอบการค�านวณเช่น อัตราคิดลด  

อัตราการขึ้นของเงินเดือน อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

8. ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 276.72 ล้านบาท 280.58 ล้านบาท และ 427.75 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยหลักประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว และก�าไรสะสม 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จ�านวน 10.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.91 เนื่องจากบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ

จากการด�าเนินงานในปี 2560 จ�านวน 15.53 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทฯ มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล 5.25 ล้านบาท (จ�านวนหุ้น 2,100,000 

หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท) โดยบริษัทฯ ยังได้จัดสรรก�าไรสะสมเป็นส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 0.77 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วน

ทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ�านวน 0.13 ล้านบาทซึ่งเกิดจากในปี 2560 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ นางสาว

วิภรณ์ สัมปทาเสถียร เป็นรองผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมจ�านวน 990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

โดยไม่มีค่าตอบแทน จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมตามวิธีมูลค่าทางบัญชีสุทธิคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 126.24 บาท ท�าให้บริษัทฯ  

ต้องบันทึกมูลค่ายุติธรรมของหุ้นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย จ�านวน 0.13 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จ�านวน 3.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.39 เนื่องจากบริษัทฯ 

มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานในปี 2561 จ�านวน 15.41 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทฯ มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล 11.55 ล้านบาท (จ�านวนหุ้น 

2,100,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท) โดยบริษัทฯ ยังได้จัดสรรก�าไรสะสมเป็นส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 0.77 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จ�านวน 147.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.45 เนื่องจาก 

บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานในปี 2562 จ�านวน 25.77 ล้านบาท

และจ�าหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทนุให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO) ท�าให้ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน ในขณะที ่บรษิทัฯ มกีารพิจารณาจ่ายเงนิปันผล 21.00 

ล้านบาท (จ�านวนหุ้น 2,100,000 หุ้น ในอตัราหุน้ละ 10 บาท) โดยบรษิทัฯ ยังได้จดัสรรก�าไรสะสมเป็นส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 1.29 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2560 – 2562 เท่ากับร้อยละ 5.72 ร้อยละ 5.53 และร้อยละ 7.28 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นไปตามทิศทาง

การปรับตัวของก�าไรสุทธิในแต่ละปี และบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2560 - 2562 จ�านวน 5.25 ล้านบาท 11.55 ล้านบาท

และ 21.00 ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับก�าไรสุทธิของช่วงก่อนหน้า เท่ากับร้อยละ 74.36 ในปี 2561 และ   

ร้อยละ 136.26 ในปี 2562

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.77 เท่า 0.97 เท่า และ 0.40 เท่า  

ตามล�าดับ และบริษัทฯ มีอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-bearing Debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.48 เท่า 0.58 เท่า และ 

0.15 เท่า ตามล�าดับ โดยในปี 2560 - 2562 อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในปี 2561 จากปีก่อนหน้ามีสาเหตุมา

จากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้นิระยะยาว เพ่ือใช้ในการลงทุนขยายโรงงานนาวังระยะที ่2 ประกอบกับบรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันให้แก่ผูถื้อหุ้น และลด

ลงในปี 2562 มีสาเหตุมาจากการช�าระหนี้เงินกู้ยืมโดยใช้เงินส่วนหนึ่งจากการจ�าหน่ายหุ้น (IPO)

9. การวิเคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
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(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

20.80 

(23.38)

0.65

40.12 

(50.82)

11.60

30.27

(18.75)

4.19

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (1.93) 0.90 15.71

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 2.96 1.03 1.93

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 1.03 1.93 17.64



ในปี 2560 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 20.80 ล้านบาท ซึง่มาจากการบวกกลับค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ่ายจ�านวน 

21.77 ล้านบาท ในขณะที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 16.44 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 23.38 

ล้านบาท ซึ่งมาจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งจ�านวน และบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ�านวน 0.65 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 40.00 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีลดลง 

จ�านวน 3.28 ล้านบาท การช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อจ�านวน 18.22 ล้านบาท รวมทั้งมีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 

17.85 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจ�านวน 1.93 ล้านบาท และบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 1.03 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 40.12 ล้านบาท ซึ่งมาจากการบวกกลับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย

จ�านวน 22.32 ล้านบาท ในขณะท่ีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่นเพ่ิมขึ้นจ�านวน 24.87 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

จ�านวน 50.82 ล้านบาท ซึ่งมาจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งจ�านวน และบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจาก

กิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 11.60 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 25.00 ล้านบาท และมีเงินเบิกเกินบัญชี

จ�านวน 9.91 ล้านบาท การช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อจ�านวน 11.76 ล้านบาท รวมทั้งมีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 

11.55 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจ�านวน 0.90 ล้านบาท และบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 1.93 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 30.27 ล้านบาท ซึ่งมาจากก�าไรก่อนภาษีของบริษัทฯ จ�านวน 30.96 ล้าน

บาท และการบวกกลบัค่าเสือ่มจ�านวน 26.21  ล้านบาท ในขณะท่ีลกูหนีก้ารค้าและลกูหน้ีอืน่ลดลง 19.84 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืเพ่ิมขึน้ 2.81 

ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 5.38 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 18.75 ล้านบาท ซึ่งมาจาก

การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งจ�านวน และบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 4.37 ล้านบาท  

ซึง่มาจากเงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายหุ้น (IPO) 142.39 ล้านบาท เพ่ือช�าระเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ�านวน 53.07 

ล้านบาท พร้อมทัง้จ่ายช�าระเงนิกู้ยืมระยะยาว หน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้ และเงนิปันผลจ่ายจ�านวนรวม 135.13 ล้านบาท ส่งผลให้บรษิทัฯ มกีระแส

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจ�านวน 15.71 ล้านบาท และบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 17.64 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.96 เท่า 0.83 เท่า และ 1.58 เท่า ตามล�าดับ และมีอัตราส่วน

สภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.70 เท่า 0.61 เท่า และ 1.23 เท่า ตามล�าดับ  ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วน

สภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจากปีก่อนหน้า มีสาเหตุจากการที่หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นมากกว่าการเพิ่ม

ขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน และในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2561 

เน่ืองจากหนีส้นิหมนุเวียนท่ีลดลงในส่วนของเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิโดยได้มกีารช�าระหนีเ้งนิกู้ยืมจากเงนิสด 
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31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.96 0.83 1.58

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.70 0.61 1.23

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 94 106 110

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 22 23 23

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (วัน) 64 82 90

วงจรเงินสด (วัน) 51 47 43
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รับจากการจ�าหน่ายหุ้น IPO ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้สินทรัพย์

หมนุเวยีนเพ่ิมขึน้ พร้อมกับการบรหิารจดัการจ�าหน่ายสนิค้าทีเ่พ่ิมขึน้

ในปี 2560 – 2562 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 94 วัน 

106 วัน และ 110 วัน ตามล�าดับ มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย

เท่ากับ 22 วัน 23 วัน และ 23 วัน ตามล�าดับ และมีระยะเวลาช�าระ

หนี้เฉลี่ยเท่ากับ 64 วัน 82 วัน และ 90 วัน ตามล�าดับ ส่งผลให้บริษัทฯ 

มีวงจรเงินสดเท่ากับ 51 วัน 47 วัน และ 43 วัน ตามล�าดับ ซึ่งจาก  

3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีวงจรเงินสดดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองตามล�าดับ 

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีที่ช้าลง อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการด้านการผลิตและจ�าหน่ายสินค้า 

ท�าให ้ระยะเวลาการขายสินคงที่  พร ้อมทั้งสามารถเจรจากับ

ทางคู ่ค้าเพ่ือขอขยายระยะเวลาของเครดิตเทอมในการช�าระหน้ี 

บางส่วนได้ ท้ังนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่อง 

แต่อย่างใด

10. ปัจจัยและอทิธิพลหลักทีอ่าจมผีลต่อผลการด�าเนนิงานหรือฐานะ
การเงินในอนาคต
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) เป็น

โครงการต่อยอดมาจากนโยบายโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่ง

ตะวันออก โดยมีพ้ืนท่ีเป้าหมายอยู่ในเขต 3 จังหวัดภาคตะวันออก

ได้แก่ ชลบรุ ีระยอง และฉะเชงิเทรา ซึง่โครงการดงักล่าวเป็นโครงการ

ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมและการขนส่งเพ่ือรองรบัการ

เติบโตทางอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมงาน

ก่อสร้างในเขต 3 จังหวัดดังกล่าวเช่น งานก่อสร้างที่พักอาศัย โรงงาน 

และ ระบบขนส่งอย่างท่าเรือ สนามบิน รางรถไฟ เป็นต้น สินค้าของ 

บรษิทัฯ จะมคีวามจ�าเป็นแก่การก่อสร้างเป็นอย่างมาก ท้ังน้ีอตัราการ

เติบโตของรายได้และผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ มคีวามสอดคล้อง

กับภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดชลบุรีและข้างเคียง 

ณ ปัจจุบัน ผู ้ประกอบการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมีจ�านวน 

หลายรายในเขตชลบุรี และอุปสงค์ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาที่ยังมีไม่

มาก ท�าให้การแข่งขันค่อนข้างสูง ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ เช่นรายได้และก�าไรมีการลดลง อย่างไรก็ตามหากโครงการ

พัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกมคีวามชดัเจนมากย่ิงขึน้  

จะท�าให้อปุสงค์ในผลติภณัฑ์คอนกรตีมมีากขึน้และท�าให้การแข่งขนั

ในด้านราคาลดลง ซึ่งจะเพ่ิมอัตราก�าไรข้ันต้นของบริษัทฯ นอกจาก

นี้ การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่เป็นไปได้ยาก เน่ืองจาก 

มีความจ�าเป็นด้านเงินทุนท่ีสูงและต้องอาศัยประสบการณ์ในด้าน

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอย่างมาก 

การเติบโตจากการขยายธุรกิจโดยเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย

จากท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมาอย่างยาวนาน และ

เป็นท่ียอมรับในด้านของมาตรฐานของสินค้าและบริการอย่างกว้าง

ขวาง บริษัทฯ จึงมีประสบการณ์ด้านผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

คอนกรตีเป็นอย่างสงู และมคีวามพร้อมท่ีจะขยายธุรกิจให้เติบโตย่ิงข้ึน

ต่อไปในอนาคตท้ังในด้านการพัฒนาสนิค้าและบรกิารเพ่ือให้ตอบรบั 

กับความต้องการของลกูค้าในอนาคต รวมถึงการขยายฐานลกูค้าและ

ลงทุนเพ่ิมเตมิในผลติภณัฑ์อืน่ทีม่ศัีกยภาพเตบิโตทัง้ของยอดขายและ

ผลก�าไรที่มากขึ้น

อย่างก็ตาม บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายส่วนแบ่งทางการ

ตลาดท้ังในส่วนของผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์

คอนกรีตผสมเสร็จไปพร้อมๆ กันเพ่ือรองรับต่อการขยายตัวของ

ตลาดอสงัหารมิทรพัย์และการก่อสร้างทีจ่ะโตขึน้จากโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นโครงการลงทุน

ขนาดใหญ่ของภาครัฐบาลเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านการ

คมนาคมและการขนส่ง โดยมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ในเขต 3 จังหวัดภาค

ตะวันออกได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมทั้งโครงการลงทุน

พัฒนาระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในเขตพ้ืนท่ีเมืองพัทยา โดย

บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติมในการขยายสายการผลิตของผลิตภัณฑ์

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน�้าเพ่ือเพ่ิมก�าลังผลิต เน่ืองจาก

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราการใช้ก�าลังการผลิตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ

อัตราการใช้ก�าลังการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ
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รายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จ�านวน 4 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายณรงค์ฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร - กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ

2. นายเกียรติพงศ์  ณ นคร - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นายณัฐพงษ์ ลมิป์คณุพงษ์ - กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

4. นายสมชาย เลศิศกัดิวิ์มาน - กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุม

ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพ่ือสอบทานรายงาน

ทางการเงนิของบรษิทัฯ โดยเชญิฝ่ายบรหิารกับฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย จ�านวน 4 ครั้ง การประชุมทุกครั้งมี 

การแลกเปลีย่นข้อคิดเหน็และรบัฟังข้อเสนอแนะของผูเ้ข้าร่วมประชมุ

ท�าให้คณะกรรมการตรวจสอบม่ันใจว่า รายงานทางการเงินได้จัดท�า

อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน จากการสอบทานรายงานการทางเงิน

ดังกล่าว ไม่พบการปฏิบัติงานอันเป็นการขัดแย้งกับข้อก�าหนดและ

กฎหมายที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้

รายงานผลการปฏิบตังิานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ

ทุกครั้ง โดยมีประเด็นสาระส�าคัญ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ 

งบการเงินประจ�าปีของบรษิทัฯ ร่วมกับผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบัญชี 

และฝ่ายบริหาร และได้น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

เพื่อรับทราบผลของการสอบทานดังกล่าว

2. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับการ

ท�ารายการระหว่างกัน รวมท้ังรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ค�านึงถึง

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอ ตามเงือ่นไขทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและ

การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายงานของ 

ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพ่ือประเมินความพอเพียงของ

การควบคมุภายในและการจดัการความเสีย่งท่ีอาจมผีลกระทบอย่างม ี

นัยส�าคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในและการจัดการความ

เสี่ยงด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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7. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีโดยพิจารณาคุณวุฒิ 

คุณสมบัติ ความช�านาญในวิชาชีพการตรวจสอบ และความเหมาะ

สมกับปริมาณงานของการสอบบัญชี ส�าหรับรอบบัญชี ปี 2563  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ส�านักงาน 

อีวาย จ�ากัด ซึ่ งมีความเป ็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ เหมาะสม  

ได้รับการยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได ้น�า เสนอขอความเห็นชอบ 

ต ่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล ้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ 

จะเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท ส�านักงาน  

อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ และ 

ได้รบัความร่วมมอืจากผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง 

ถูกต้องตามข้อบังคับ และข้อกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้

บรหิาร และพนักงานปฏิบติังานตามนโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิด้วย 

ความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกับผู้บริหารเพ่ือให้มั่นใจว่า 

การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

5. การก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกับผู้บริหารเพ่ือให้มั่นใจว่า 

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่น

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

6. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน

ประจ�าปี 2562 ของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้ให้ 

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร 

และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ

อนุมัติแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ�าปี 2563 แล้ว  

เพ่ือสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารได้พัฒนากระบวนการควบคุมภายในให้

เกดิประสทิธผิลประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับแนวทางปฏบิตัิ

ที่ดี และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการก�ากับดูแลให้รายงานทางการเงินประจ�าปี 2562  

ของบริษัท ท่ีจัดท�าข้ึน มีข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วนในสาระส�าคัญ โปร่งใส อย่างเพียง

พอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท ป้องกันการทุจริตและการด�าเนินการท่ีผิดปกติ  

รวมท้ังได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจน 

มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดท�างบการเงินของบริษัท  

รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปีบัญชี 2562 ของบริษัท

ดงัน้ันเพ่ือให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีเกิดความเชือ่มัน่ต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั

จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยท�าหน้าท่ีสอบทานให้บรษิทัมรีายงานทางการเงนิ 

และการด�าเนนิงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มกีารเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรอืรายการท่ี

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมท้ังให้มคีวามเพียง

ของการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ากับดูแลของบรษิทั

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพยีงพอ และเหมาะสมของกระบวนการ

ติดตามการปฏิบัติงานตากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง  และข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับดี  

เป็นที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

92

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน

 ( นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง )

ประธานกรรมการบริหาร 

 ( นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง )

กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ 

จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงินสดส�าหรบัปีสิน้สดุวัน

เดียวกันของ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูก

ต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ 

ผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่

เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อ

ก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆตามทีร่ะบใุนข้อก�าหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้า

เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญที่สุดตาม

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการ

เงนิส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่าน้ีมาพิจารณาในบรบิท

ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ทั้งน้ีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่อง

เหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน

ของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบท่ีเก่ียวกับเรือ่งเหล่านีด้้วย การ

ปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพ่ือตอบ

สนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ

อนัเป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิ ผลของวธีิการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวมเรื่องส�าคัญใน

การตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าส่วนใหญ่ คือ รายได้จากการขาย

สินค้าซึ่งถือเป็นรายการบัญชีที่มีมูลค่าที่เป็นสาระส�าคัญต่องบการ

เงิน และเป็นรายการที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีรายการขายสินค้ากับลูกค้า

เป็นจ�านวนมากราย ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น

จึงมีความเสี่ยงที่บริษัทฯจะรับรู ้รายได้ในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสม  

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและ

ทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่

เกีย่วข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ท�าความเข้าใจ

และเลอืกตวัอย่างเพ่ือสุม่ทดสอบการปฏบิตัติามการควบคมุทีบ่รษิทัฯ 

ออกแบบไว้ นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สุม่ตัวอย่างรายการขายทีเ่กิดขึน้ใน

ระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชีเพ่ือตรวจสอบการรับรู้

รายได้ว่าเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้และสอดคล้องกับนโยบายการรบั

รู้รายได้ของบริษัทฯ รวมถึงการสอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภาย

หลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบ

ข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพ่ือสอบ

ทานความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลา

บัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ใน

รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิและรายงานของ

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2562



ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล 

ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการ

เงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้

ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบ

สนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอ

และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความ

เส่ียงท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญซึง่เป็นผลมา

จากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กิดจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 

การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จ

จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการ

ตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธิผล

ของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และ

ความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลู

ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

- สรปุเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักิจการ

ทีด่�าเนนิงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐานการสอบบัญชี

ท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความ

สามารถของบริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้า

ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อ

สังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องในงบการเงิน หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยู่

กับหลักฐานการสอบบญัชท่ีีได้รบัจนถึงวันท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ

เป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
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ผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึง่คาดว่าจะถกูจดัเตรยีมให้กับ

ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ

ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบ

ใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเนื่องกับการ 

ตรวจสอบงบการเงินคอื การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวาม

ขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการ

ตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น 

และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล

ทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู ้บริหารและผู ้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล 

ต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่า

นี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น

เพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อ

เท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ

สามารถของบริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องท่ี

เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล่าว และการใช้

เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี

ความตัง้ใจท่ีจะเลกิบรษิทัฯหรอืหยุดด�าเนินงานหรอืไม่สามารถด�าเนิน

งานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าท่ีในการ 

สอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ี 

ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติ

หรือ ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น 

ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผล คอื ความเชือ่มัน่ 

ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข ้อมูล ท่ี 

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าม ี

สาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว ่ารายการท่ี 
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- ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข ้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ 

ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช ่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได ้ 

วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง 

ข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้า

ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรอง

แก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้า

ท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น

ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ 

ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 

จากเรื่องทั้งหลายท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า

ได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย

หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง

ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน�าเสนอรายงานฉบบันี้

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท )

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 30,962,125 18,762,481

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)อ

จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 26,204,262 22,319,048

หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 3,293,801 (1,383,662)

กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (50,743) (745,336)

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 3,819 122,923

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 999,253 709,369

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 8,641,330 7,046,500

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 70,053,847 46,831,323

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (19,840,496) (12,524,646)

สินค้าคงเหลือ (2,808,552) (9,809,433)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 24,265 687,085

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 705,526 (563,753)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5,379,469 24,869,621

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 43,848 (229,316)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 42,798,969 49,260,881

จ่ายดอกเบี้ย (9,282,364) (8,176,118)

จ่ายภาษีเงินได้ (3,244,987) (969,430)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 30,271,618 40,115,333
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บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท )

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (18,525,277) (49,716,588)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 15,794 -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (235,897) (1,104,450)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (18,745,380) (50,821,038)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง (16,074,380) (1,087,038)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 63,500,000 55,000,000

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (100,500,000) (44,000,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 50,000,000 25,000,000

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (102,501,824) 13,508,218

เงินสดรับจากการท�าสัญญาขายและเช่ากลับคืนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - 10,450,000

จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (11,627,405) (8,698,325)

จ่ายเงินปันผล (21,000,000) (11,550,000)

เงินสดรับจากการออกจ�าหน่ายหุ้นสามัญ 142,390,270 -

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,186,439 11,606,102

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 15,712,677 900,397

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,926,796 1,026,399

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6) 17,639,473 1,926,796

- -

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน 17,656,869 6,928,972

โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 31,779 5,790,361

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ข้อมูลทั่วไป
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ผลติและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ท่ีท�าจากปนูซเีมนต์ทุกชนดิ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบยีนของบรษิทัฯส�านกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่220/26 หมู ่6 ต�าบล

นาเกลือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯจากบริษัทจ�ากัดเป็นบริษัทมหาชน

และเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท เอส.ที.ซี.คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด” เป็น “บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน)”  

โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ในระหว่างปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ

เริ่มซื้อขายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสาขารวม 4 สาขา (2561: 4 สาขา)

เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน 

งบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี 11 ตลุาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญัตกิารบญัช ีพ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ

ภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 

2561) และฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 

มาถือปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพ่ือให้มเีน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบตัทิางการบญัชแีละการให้แนวปฏิบตัทิางการบัญชกัีบ 

ผูใ้ช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงินของบรษิทัฯ 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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2.

3.

ก.

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) : เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) : เรื่อง รายได้
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ข.

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 กับสญัญาท่ีท�ากับลกูค้าทกุสญัญา ยกเว้นสญัญาทีอ่ยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน

การบญัชฉีบบัอืน่ มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก�าหนดหลกัการ 5 ข้ันตอนส�าหรบัการรบัรูร้ายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า โดยกิจการจะรบัรู้

รายได้ในจ�านวนเงินท่ีสะท้อนถึงสิง่ตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมสีทิธิได้รบัจากการแลกเปลีย่นสนิค้าหรอืบรกิารท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลกูค้า และ

ก�าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพจิารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับ

ปรบัปรงุ ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรอืหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการ

เงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่ดงักล่าวข้างต้น ก�าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและการวดัมลูค่าเครือ่งมอืทางการเงนิด้วย

มลูค่ายุตธิรรมหรอืราคาทนุตดัจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผน

ธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ

ทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี 

และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าการน�ามาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

-    

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) : เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) : เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) : เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) : เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

การรบัรูร้ายการผลขาดทุนด้านเครดติ - บรษิทัฯต้องรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อสินทรพัย์ทางการเงนิโดยไม่จ�าเป็น

ต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุส�าหรับลูกหนี้การค้า



ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการบัญชี

ที่เก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญา

เช่า และก�าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส�าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์

อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า

การบัญชีส�าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญา

เช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

บรษิทัฯคาดว่าจะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีมาถือปฏบิติัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน�ามาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับก�าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดง

เปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 

มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของบริษัทฯมีจ�านวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 8 ล้านบาท และหนี้สินของบริษัทฯมีจ�านวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น

ประมาณ 8 ล้านบาท

นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือกลุ่มบริษัทได้โอนอ�านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้

จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส�าหรับสินค้าท่ีได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดย 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืน

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิด

ขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

สินค้าคงเหลือ

สนิค้าส�าเรจ็รปูแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (ตามวิธีถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนัก) หรอืมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า ราคาทุนดังกล่าว

วัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต วัตถุดิบ วัสดุ

สิ้นเปลือง และสินค้าส�าเร็จรูปซื้อมาเพื่อขายไปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ย หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต�่ากว่า และ

จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
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4.5

4.6

4.7 

4.8 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้น

ให้เสร็จและค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการขาย

 

ส�ารองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้างและติดตั้ง 

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากการใช้หรอืการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์จะรบัรูใ้นส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนเมือ่บรษิทัฯ

ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือ

ขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์จนกว่าสนิทรพัย์นัน้จะอยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตามท่ีมุง่ประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอืน่ 

ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตาม

ราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

บรษิทัฯตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมรีะบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจของสนิทรพัย์นัน้ 

และจะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์นัน้เกิดการด้อยค่า บรษิทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่าย

และวธีิการตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่าวทุกสิน้ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร : 5 - 20 ปี

เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน และเครื่องมือ : 5 - 20 ปี

เครื่องใช้ส�านักงาน  : 3 - 5 ปี

ยานพาหนะ : 12 และ 15 ปี

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - 3 และ 5 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา
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4.9 

4.10 

4.11 

ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพล

อย่างเป็นสาระส�าคญัต่อบรษิทัฯ ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัฯทีม่อี�านาจในการวางแผนและควบคมุการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์หรอืสนิทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนอืน่ของบรษิทัฯ

หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่า

กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่า

จากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี

กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยง

ในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่

กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์หกัด้วยต้นทนุในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนัน้ผูซ้ือ้กับผูข้ายมคีวามรอบรูแ้ละเตม็ใจ

ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยตราสารทุน 

บริษัทฯรับรู้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันโอนหุ้น โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ส�าหรับปีที่โอนสิทธิพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็น

รายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึก

เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษัทฯมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน

บรษิทัฯค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ (Projected 

Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�าหรับโครงการผลประโยชน์
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4.12 

4.13 

4.14

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ท้ังจ�านวนในก�าไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุน

การปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตาม 

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บรษิทัฯบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา

รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บรษิทัฯรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวท่ีต้องเสยีภาษทุีกรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี

ส�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษท่ีียังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษิทัฯจะมี

ก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับลดมูลค่าตาม

บัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวข้องกับรายการท่ีได้บันทึกโดยตรงไปยัง

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญา

เช่าการเงินจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ท่ีเช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของจ�านวนเงนิท่ีต้องจ่ายตามสญัญา

เช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะ 

บันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการ

ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน 

จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระ

ผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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5. 

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการ 

ดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายใน 

ตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องก�าหนดให ้

ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่ 

สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี 

เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้

มากที่สุด 

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตาม

ประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์

และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี

ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ี

แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณการไว้  การใช้ดุลยพินิจและการประมาณ

การที่ส�าคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนินงานหรอืสญัญาเช่าการเงิน ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพินิจในการประเมนิเงือ่นไข

และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจาก 

ลกูหน้ีแต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงนิในอดตี อายุของหน้ีทีค่งค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นต้น

การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณรายการปรบัลดมลูค่าสนิค้าคงเหลอื ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพินจิในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกิดขึน้จากสนิค้า

คงเหลือนั้น โดยรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย

ประมาณการต้นทุนในการผลติสนิค้านัน้ให้เสรจ็และค่าใช้จ่ายในการขายสนิค้านัน้ และการปรบัลดมลูค่าสนิค้าคงเหลอืส�าหรบัสนิค้าเก่า

ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อ

เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องท�าการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
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6.

7. 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า

หากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับ

การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน

ต่าง ๆ ในการประมาณการน้ัน เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนักงาน 

เป็นต้น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท )

2562 2561

เงินสด 43 65

เงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ 11,016 2

เงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน 6,580 1,860

รวม 17,639 1,927

(หน่วย: พันบาท )

2562 2561

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 645 2,276

ค้างช�าระ

    ไม่เกิน 3 เดือน 1,630 6,372

    3 - 6 เดือน 84 3,570

    6 - 12 เดือน - 437

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,359 12,655

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 44,475 33,506

ค้างช�าระ

    ไม่เกิน 3 เดือน 65,244 49,668

    3 - 6 เดือน 8,692 9,081

    6 - 12 เดือน 5,774 2,909
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ

เกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท )

2562 2561

    มากกว่า 12 เดือน 12,327 10,345

รวม 136,512 105,509

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,523) (9,229)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 123,989 96,280

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 126,348 108,935

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 2

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 13 -

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 434 381

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,596 3,527

รวมลูกหนี้อื่น 3,043 3,910

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 129,391 112,845

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์

บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จ�ากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จ�ากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท เอส.ที.ซี.พัทยา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท เอส.ที.ซี.เรียลเอสเตท จ�ากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน

บริษัท ดาคอน อิน สเป็คชั่น เซอร์วิส จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ�ากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ�ากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน

บริษัท ชัยเจริญพัทยา (2548) จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท คูเซี้ยงล้ง บ้านฉาง จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต 2013 จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท สิทธิชัยค้าวัสดุ 1988 จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท คลาสเซ็ท จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท บุญเจริญ การโยธา จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท เค.เอส.แอล. 55 จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท เอส.ที.ซี. ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
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รายการธุรกิจที่ส�าคัญระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้

ยอดคงค้างของรายการข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 

ธันวาคม

2562 2561 นโยบายการก�าหนดราคา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้า 16,705 22,132 ตามราคาที่เทียบเคียงได้กับลูกค้าทั่วไป

รายได้จากการให้บริการ 261 219 ตามที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้า 73,564 78,729 ตามราคาที่เทียบเคียงได้กับผู้ขายรายอื่น

ค่าเช่าจ่าย 1,730 1,680 ราคาตามสัญญา

(หน่วย: พันบาท )

2562 2561

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 7)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,359 12,657

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2,359 12,657

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 140 140

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 140 140

เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 13) 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 22,418 30,613

รวมเจ้าหนี้การค้า 22,418 30,613

(หน่วย: พันบาท )

2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,537 9,151

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 238 438

รวม 9,775 9,589
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9.

10.

สินค้าคงเหลือ

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวน 0.05 ล้านบาท (2561: 0.75 ล้านบาท) โดยน�าไป

หักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่า

สุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินค้าส�าเร็จรูป 18,670 18,700 (166) (216) 18,504 18,484

วัตถุดิบ 19,182 16,374 - - 19,182 16,374

รวม 37,852 35,074 (166) (216) 37,686 34,858

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดินและ ส่วน

ปรับปรุงที่ดิน

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักร

อุปกรณ์โรงงาน     

และเครื่องมื

เครื่องใช้

ส�านักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้าง และ

ติดตั้ง รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2561 157,472 117,674 69,311 10,646 112,642 16,200 483,945

ซื้อเพิ่ม - - 2,019 1,704 6,929 45,994 56,646

โอนเข้า (ออก) - 2,150 377 - 3,006 (5,533) -

ตัดจ�าหน่าย/ตัดช�ารุด - (20) (5,493) (1,595) (667) - (7,775)

โอนมาจากสินค้าคงเหลือ - - - - - 5,790 5,790

ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - 1,199 1,199

31 ธันวาคม 2561 157,472 119,804 66,214 10,755 121,910 63,650 539,805

ซื้อเพิ่ม - 378 3,226 1,964 9,043 21,570 36,181

โอนเข้า (ออก) - 27,914 41,431 171 11,926 (81,442) -

ตัดจ�าหน่าย/ตัดช�ารุด - - (703) (71) - - (774)

โอนมาจากสินค้าคงเหลือ - - - - - 32 32

ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - 234 234

31 ธันวาคม 2562 157,472 148,096 110,168 12,819 142,879 4,044 575,478

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2561 - 30,678 43,502 6,746 49,286 - 130,212

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 6,072 6,123 1,904 6,377 - 20,476

ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จ�าหน่าย/ 

ตัดจ�าหน่าย - (6) (5,460) (1,520) (667) - (7,653)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก

ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 43.30 ล้านบาท (2561: 75.16 ล้านบาท)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 บรษิทัฯมยีอดคงเหลอืของยานพาหนะซึง่ได้มาภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ โดยมมีลูค่าสุทธิตามบญัชเีป็นจ�านวน

เงิน 43.67 ล้านบาท (2561: 37.37 ล้านบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 บรษิทัฯมยีอดคงเหลอืของเครือ่งจกัรซึง่ได้มาจากการขายและเช่ากลบัคืนภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ โดยมมีลูค่า

สุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 9.97 ล้านบาท (2561: 10.45 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้น�าที่ดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินและ/หรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหน้าบนที่ดินดังกล่าว 

เครื่องจักรและยานพาหนะบางส่วนของบริษัทฯซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�านวนประมาณ 113.88 ล้านบาท (2561: 117 ล้านบาท)  

ไปจดจ�านองจ�าน�าเพือ่เป็นหลกัทรพัย์ค�า้ประกันเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิ ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 12 และ   ข้อ 14

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์จ�านวน 0.23 ล้านบาท (2561: 1.2 ล้านบาท) 

โดยค�านวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี (2561: ร้อยละ 4 ต่อปี)

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯได้พิจารณาทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของยานพาหนะแต่ละประเภทและพบว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีการ

ดูแลรักษาอย่างสม�่าเสมอ ฝ่ายบริหารจึงเห็นควรพิจารณาอายุการให้ประโยชน์ให้เหมาะสมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระประเมินอายุการ

ให้ประโยชน์ของยานพาหนะแต่ละประเภทใหม่ ซึ่งจากรายงานการประเมินระบุอายุการให้ประโยชน์ คือ 12 ปี และ 15 ปี ฝ่ายบริหาร 

จงึตดัสนิใจเปลีย่นอายุการให้ประโยชน์ของทรพัย์สนิจากเดมิ 5 ปี เป็น 12 ปี และ 15 ปี โดยบรษิทัฯได้น�าอายุการให้ประโยชน์ของทรพัย์สนิ

ที่ประเมินใหม่ตามจ�านวนปีที่คงเหลือจากการประเมินมาใช้ในการค�านวณค่าเสื่อมราคามีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดินและ ส่วน

ปรับปรุงที่ดิน

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักร

อุปกรณ์โรงงาน     

และเครื่องมื

เครื่องใช้

ส�านักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้าง และ

ติดตั้ง รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2561 - 36,744 44,165 7,130 54,996 - 143,035

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 7,313 8,268 1,953 6,653 - 24,187

ค่าสื่อมราคาส่วนที่จ�าหน่าย / 

ตัดจ�าหน่าย - - (691) (64) - - (755)

31 ธันวาคม 2562 - 44,057 51,742 9,019 61,649 - 166,467

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2561 157,472 83,060 22,049 3,625 66,914 63,650 396,770

31 ธันวาคม 2562 157,472 104,039 58,426 3,800 81,230 4,044 409,011

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2561 (12.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 20,476

2562 (16.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 24,187



สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

2562 2561 2562 2561

เงินเบิกเกินบัญชี MOR MOR 2,458 18,532

ตั๋วสัญญาใช้เงิน - MOR - 1.0, MOR - 37,000

รวม 2,458 55,532
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12.

13.

(หน่วย: พันบาท )

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ราคาทุน

1 มกราคม 2561 7,235

ซื้อเพิ่ม 1,104

31 ธันวาคม 2561 8,339

ซื้อเพิ่ม 235

31 ธันวาคม 2562 8,574

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1 มกราคม 2561 1,524

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 1,843

31 ธันวาคม 2561 3,367

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2,017

31 ธันวาคม 2562 5,384

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2561 4,972

31 ธันวาคม 2562 3,190

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22,418 30,613

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 49,074 41,465

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 7,671 6,012

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 4 993

เงินวางมัดจ�ารับ 6,011 9,558

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,354 6,344

อื่นๆ 2,045 2,379

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 91,577 97,364
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14.

15.

เงินกู้ยืมระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

เงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการ

เงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทฯได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ โดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นราย

เดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปี

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

วงเงินกู้  

(ล้านบาท) การช�าระคืน 2562 2561

1 MLR 64 ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเดือนละ 841,000 บาท โดยมีก�าหนด

ช�าระคืนภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเบิกเงินกู้ครั้งแรก ซึ่งในระหว่างปี 2560 

ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระคืนเงินกู้เป็นเดือนละ 360,000 บาท

ต่อเดือน โดยมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยก�าหนดช�าระคืนภาย 

ใน 15 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเบิกเงินกู้ครั้งแรก

- 21,708

2 MLR 7 ช�าระคนืเงนิต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นรายเดือนเดือนละ 85,000 บาท โดยก�าหนดช�าระ

คืนภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเบิกเงินกู้ครั้งแรก

- 2,225

3 ร้อยละ 4, MLR 40 ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเดือนละ 642,000 บาท โดยก�าหนด

ช�าระคืนภายใน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเบิกเงินกู้ครั้งแรก

24,549 31,123

4 MLR - 0.25 25 ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเดือนละ 490,000 บาท โดยมีก�าหนด

ช�าระคืนภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเบิกเงินกู้ครั้งแรก

- 21,995

รวม 24,549 77,051

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (6,680) (15,560)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 17,869 61,491

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 77,051

บวก: กู้เพิ่ม 2,359 50,000

หัก: จ่ายคืนเงินกู้ 2,359 (102,502)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 24,549

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 38,168 31,943

หัก: ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดจ�าหน่าย (2,622) (2,427)

รวม 35,546 29,516

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (13,101) (10,212)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 22,445 19,304



(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2562

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 14,524 23,644 38,168

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (1,423) (1,199) (2,622)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 13,101 22,445 35,546

(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2561 

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 11,487 20,456 31,943

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (1,275) (1,152) (2,427)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 10,212 19,304 29,516
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16.

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าซื้อดังนี้

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ก�าหนดอัตรา

ค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลกิจ้าง ส�าหรบัลกูจ้างซึง่ท�างานตดิต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไปให้มสีทิธิได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัรา

สุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไข

โครงการส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมผีลกระทบให้บรษิทัฯมหีน้ีสินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิม่

ขึ้น 0.47 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในก�าไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 4,917 4,208

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

    ต้นทุนบริการในอดีต 472 -

    ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 461 638

    ต้นทุนดอกเบี้ย 66 71

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 5,916 4,917

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561

ต้นทุนขาย 154 81

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย 233 127

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 612 501

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 999 709



1) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯโดยลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะท�าให้

จ�านวนหุ้นสามัญของบริษัทฯเพิ่มจากเดิมจ�านวน 2,100,000 หุ้น เป็น 420,000,000 หุ้น

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 210 ล้านบาท เป็น 284 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 148,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 0.50 บาท
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17.

ของปีปัจจุบันบริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ  1.1 ล้านบาท 

(2561: 0.4 ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 4 ปี 

(2561: 4 ปี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

2562 2561

ต้นทุนขาย 1.7 1.7

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย 5.0 5.0

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5.0 - 40.0 5.0 - 40.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อสมมติเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น

จ�านวนผลประโยชน์

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ข้อสมมติเปลี่ยนแปลง

ลดลง

จ�านวนผลประโยชน์เพิ่ม

ขึ้น (ลดลง) 

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

อัตราคิดลด 0.5 (88) 0.5 93

อัตราการขึ้นเงินเดือน 0.5 118 0.5 (112)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 10 (217) 10 265

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อสมมติเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น

จ�านวนผลประโยชน์

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ข้อสมมติเปลี่ยนแปลง

ลดลง

จ�านวนผลประโยชน์เพิ่ม

ขึ้น (ลดลง) 

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

อัตราคิดลด 0.5 (79) 0.5 84

อัตราการขึ้นเงินเดือน 0.5 104 0.5 (100)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 10 (173) 10 205



ในระหว่างวันที ่20 - 22 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯได้เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ�านวน 148 ล้านหุ้น ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท แก่ประชาชน

ทัว่ไป กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ บรษิทัฯได้รบัช�าระเงนิค่าหุ้นเพ่ิมทนุดงักล่าวแล้วทัง้จ�านวนในวันที ่25 พฤศจกิายน 2562 

ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นจ�านวนเงิน 5.61 ล้านบาทได้แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ช�าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอและเริ่มซื้อขายในวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2562

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ในปี 2560 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯได้โอนหุ้นของบริษัทฯให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน รายการดังกล่าวอยู ่

ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท�าให้บริษัทฯต้องบันทึกมูลค่ายุติธรรม

ของหุ้นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย บริษัทฯได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในปีที่เกิดรายการ และบันทึก

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน

ส�ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ 

ในระหว่างปี 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯมมีตอินุมตัจิดัสรรก�าไรสะสมทียั่งไม่ได้จดัสรรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 1.28 

ล้านบาท (2561: 0.77 ล้านบาท) 

รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 
รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าของบริษัทฯส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
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18.

19.

20.

21. 

3) อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จ�านวน 145,000,000 หุ้นให้เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) และ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จ�านวน 3,000,000 หุ้นให้เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561

ประเภทของสินค้าหรือบริการ

ขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต 302,772 247,208

ขายคอนกรีตผสมเสร็จ 104,850 114,963

รายได้ค่าบริการ 12,967 17,369

รวมรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า - รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 420,589 379,540



ภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 194,950 201,264

ต้นทุนสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจ�าหน่าย 19,821 12,110

ค่าตอกเสาเข็มและปั๊มคอนกรีต 10,292 13,910

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป (30) 1,978

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 52,425 47,948

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 26,204 22,319

ค่าเช่าและบริการ 10,193 9,309

ค่าสาธารณูปโภค 4,332 3,892

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 4,011 5,141
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22. 

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 5,143 2,002

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว                                           

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 49 1,349

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน 5,192 3,351

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 30,962 18,762

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 6,192 3,752

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

    ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 1,930 2,390

    ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (2,895) (2,847)

    อื่น ๆ (35) 56

รวม (1,000) (401)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน 5,192 3,351



ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปี (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่

ออกอยู่ในระหว่างปี

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการค�านวณได้ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับและ

สอบทานอย่างสม�่าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี ้

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯด�าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีท�าจากปูนซีเมนต์ทุกชนิด 

และด�าเนินธุรกิจในเขตภูมศิาสตร์เดยีว คอืประเทศไทย บรษิทัฯประเมนิผลการปฏิบตังิานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุ

จากการด�าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�าไร

จากการด�าเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่สูงสุดจ�านวน 10 ราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 162 ล้านบาท 

(2561: 145 ล้านบาท)
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23.

24.

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 33 64

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,183 984

รวม 1,216 1,048

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ 7,369 7,152

รวม 7,369 7,152

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 6,153 6,104

ก�าไรส�าหรับปี

จ�านวนหุ้นสามัญ                 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

2562 2561 2562 2561 2562 2561

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 19,182 16,374 - - 19,182 16,374

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 25,771 15,411 434,597 420,000 0.059 0.037



กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บรษิทัฯและพนักงานได้ร่วมกันจดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญัตกิองทนุส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงนิเดอืนและเงนิท่ีบรษิทัฯจ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 5 - 15 ของเงนิเดอืน กองทุนส�ารองเลีย้ง

ชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด และจะถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย

กองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 1.57 ล้านบาท     (2561: 1.47 ล้านบาท)

เงินปันผล
เงินปันผลจ่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นดังนี้

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 บรษิทัฯมภีาระผกูพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวนเงนิประมาณ 3.46 ล้านบาท ทีเ่ก่ียวกับการก่อสร้างโรงงาน

และพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (2561: 3.63 ล้านบาท) 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน 

บริษัทฯได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอุปกรณ์ และสัญญาบริการที่เกี่ยวข้อง โดยอายุของสัญญามีระยะ

เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีจ�านวนเงินข้ันต�่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญา

บริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

การค�้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯคงเหลือเป็นจ�านวน 5.6 ล้านบาท  

(2561: 7.3 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจ�านวน 0.6 ล้านบาท (2561: 0.6 ล้านบาท) และการค�้าประกันการ

ซื้อขายสินค้าหรือจ้างท�าของเป็นจ�านวน 5.0 ล้านบาท (2561: 6.7 ล้านบาท)                 
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25.

26. 

27.
27.1 

27.2 

27.3

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)

เงินปันผลจากก�าไรสะสมส�าหรับปีสิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 

มีนาคม 2562        21.00

0.05

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2562 21.00

เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่   

10 พฤษภาคม 2561         11.55 5.50  
(จากจ�านวนหุ้น 2.1 ล้านหุ้น)

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2561 11.55

(หน่วย: ล้านบาท)

2562 2561

จ่ายช�าระ

    ภายใน 1 ปี 3.9 2,0 3.9 02

    มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6.7 1.0



เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครือ่งมอืทางการเงนิท่ีส�าคญัของบรษิทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบั

เครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ

สั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้ม ี

นโยบายและวิธีการในการควบคมุสนิเชือ่ท่ีเหมาะสม ดงัน้ันบรษิทัฯจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายท่ีเป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่ 

นอกจากน้ี การให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯไม่มกีารกระจกุตวัเน่ืองจากบรษิทัฯมฐีานของลกูค้าท่ีหลากหลายและมอียู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงนิ

สูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บรษิทัฯมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ท่ีส�าคญั อนัเก่ียวเนือ่งกับเงนิฝากธนาคาร เงนิเบกิเกินบญัชธีนาคาร เงนิกู้ยืมระยะสัน้ เงนิกู้ยืมระยะ

ยาวและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและ 

มีอัตราดอกเบี้ยปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต�่า 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีส่�าคัญสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรบัสนิทรพัย์

และหน้ีสนิทางการเงนิท่ีมอีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวันท่ีครบก�าหนด หรอื วันทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัท่ีมกีาร

ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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28. 
28.1 

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ยปรับ 

ขึ้นลง ตามราคา

ตลาด

ไม่มีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 11,016 6,623 17,639 0.37 - 0.5

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 129,391 129,391 -

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

- 2,458 - 2,458 MOR - 1.0 ถึงMOR

จ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 91,577 91,577 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - 24,549 - 24,549 MLR

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 35,546 - - 35,546 4.38 - 11.69
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28.2

29. 

30. 

31. 

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ยปรับ 

ขึ้นลง ตามราคา

ตลาด

ไม่มีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 2 1,925 1,927 0.37

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 112,844 112,844 -

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

37,000 18,532 - 55,532 MOR - 1.0 ถึงMOR

จ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 97,364 97,364 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - 77,051 - 77,051 MLR

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 29,517 - - 29,517 4.38 - 11.69

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริษัทฯไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส�าคัญของบริษัทฯ คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจขอ

งบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.40:1 

(2561: 0.97:1)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือ่วนัที ่21 กุมภาพันธ์ 2563 ประชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯได้มมีตอินมุตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ

ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ซึง่บรษิทัฯจะน�าเสนอเพ่ือขออนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในท่ีประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯต่อไป

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563






