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ส่วนท่ี 1  

การประกอบธรุกิจ และผลการดาํเนินงาน 

1. โครงสรา้งและการดาํเนินงานของบริษทั

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “STC”) จดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที ่30

มถุินายน 2543 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 1,000,000 บาท เพือ่ดาํเนินธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตี

สาํเรจ็รปูทุกประเภท (Pre-cast Concrete) และคอนกรตีผสมเสรจ็ (Ready-Mixed Concrete) พรอ้มทัง้ใหบ้รกิารอื่นๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การตอกเสาเขม็ การปัม๊คอนกรตี เป็นตน้ แก่ลกูคา้โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีเ่มอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ี

และพืน้ทีท่ ัว่ภาคตะวนัออก โดยบรษิทัฯ มจีุดเริม่ตน้จากนายสรุสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง ผูซ้ึง่เริม่ประกอบธุรกจิจาํหน่ายไม้

แปรรปูและวสัดุก่อสรา้งในเขตเมอืงพทัยาในปี 2522 ภายใตช้ื่อ “สทิธชิยัคา้ไม”้ และไดร้บัการยอมรบัและไวว้างใจจาก

กลุ่มผูร้บัเหมาก่อสรา้งและกลุ่มผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นเขตเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุรแีละจงัหวดั

ใกลเ้คยีง ชื่อของรา้น “สทิธชิยัคา้ไม”้ จงึเป็นทีม่าของอกัษรย่อ “เอสทซี”ี หรอื “STC” ของบรษิทัฯ และในเวลาต่อมา 

คุณสรุสทิธิเ์หน็โอกาสทางธุรกจิทีล่กูคา้จะสัง่ซือ้ผลติภณัฑค์อนกรตีผ่านรา้นสทิธชิยัคา้ไม ้จงึไดจ้ดัตัง้ บรษิทั เอส.ท.ีซ.ี

ผลติภณัฑค์อนกรตี จาํกดั (“S.T.C. Concrete”) ในปี 2531 เพื่อผลติและจาํหน่ายแผ่นพืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรง

หล่อสาํเรจ็ เสาเขม็คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็และคอนกรตีผสมเสรจ็ และจดัตัง้ “บรษิทั เอส.ท.ีซ.ี ท่อ

คอนกรตี จาํกดั” (“S.T.C. Pipe”) ในปี 2535 เพื่อผลติและจาํหน่ายท่อระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็และบ่อพกัน้ํา 

จนกระทัง่เกดิวกิฤตเศรษฐกจิในปี 2539 สง่ผลใหธุ้รกจิก่อสรา้งและอสงัหารมิทรพัยห์ยุดชะงกั และ S.T.C. 

Concrete ไดห้ยุดดาํเนินธุรกจิไป (โดย S.T.C. Concrete ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณิชยแ์ละไดช้าํระบญัชเีสรจ็สิน้ในปี 2553) เมื่อวกิฤตเศรษฐกจิเริม่คลีค่ลายลงนายสรุสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง

และครอบครวัจงึไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั เอส.ท.ีซ.ี คอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั ในปี 2543 เพื่อดาํเนินธุรกจิผลติและ

พฒันาผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูขึน้อกีครัง้ โดยมทีมีงานวศิวกรผูม้คีวามชาํนาญและประสบการณ์ดา้นการออกแบบ

การผลติและคดิคน้สตูรการผลติทีเ่หมาะสมเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูทีไ่ดม้าตรฐาน ในราคาที่

เหมาะสม จนเป็นทีย่อมรบัในคุณภาพของกลุ่มลกูคา้ทัง้ภาครฐัและเอกชน 

ปัจจบุนั บรษิทัฯ มสีาํนกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่220/26 หมู่ที ่6 ตําบลนาเกลอื อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี

และมโีรงงานทัง้หมด 5 แหง่ในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีดงัน้ี 

1. โรงงานพทัยา 1 ตัง้อยู่เลขที ่16/83 หมูท่ี ่6 ตําบลนาเกลอื อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี

2. โรงงานพทัยา 2 ตัง้อยู่เลขที ่16/85 หมูท่ี ่6 ตําบลนาเกลอื อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี

3. โรงงานหนองปรอื ตัง้อยู่เลขที ่52 หมู่ที ่12 ตําบลหนองปรอื อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี

4. โรงงานนาวงั ตัง้อยู่เลขที ่154 หมู่ที ่4 ตําบลหนองปลาไหล อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี

5. โรงงานหว้ยใหญ่ ตัง้อยู่เลขที ่9/47 หมูท่ี ่4 ตําบลหว้ยใหญ่ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี

โดยโรงงานทัง้ 5 แหง่ดงักล่าวมกีาํลงัการผลติต่อปีรวมสาํหรบัผลติภณัฑค์อนกรตีประมาณ 261,680 ควิ

คอนกรตี แบ่งเป็น 1) กาํลงัการผลติรวมสาํหรบัผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู ซึง่ไดแ้ก่ ท่อระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

บ่อพกัน้ํา เสาเขม็คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ แผ่นพืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ คานสาํเรจ็รปู 
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ผนงัสาํเรจ็รปู และรัว้สาํเรจ็รปู ประมาณ 121,130 ควิคอนกรตี และ 2) กาํลงัผลติสาํหรบัคอนกรตีผสมเสรจ็ประมาณ 

140,550 ควิคอนกรตี  

 ตลอดระยะเวลาการดาํเนินธุรกจิ บรษิทัฯ มุ่งมัน่สูค่วามเป็นหน่ึงดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์สนิคา้ และการ

ใหบ้รกิาร โดยมุ่งเน้นการผลติและพฒันาสนิคา้ทีม่คุีณภาพสงู มคุีณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะตรงกบัความตอ้งการของ

ลกูคา้ เป็นทีย่อมรบัและไดม้าตรฐาน โดยในปัจจบุนั ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดร้บัมาตรฐาน มอก. จากสาํนกังาน

มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัแสวงหาแนวทางหรอืวธิกีารใหม่เพื่อใหไ้ดม้าซึง่

ผลติภณัฑท์ีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม และเขา้ไปมสีว่นร่วม พดูคยุแลกเปลีย่นกบัลกูคา้ และ

คู่คา้เพื่อใหท้ราบถงึความพงึพอใจและขอ้คดิเหน็ของลกูคา้และคูค่า้ เพื่อนํากลบัมาปรบัปรุงและพฒันาทัง้กระบวนการ

ผลติและการใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้ จงึทาํใหปั้จจุบนั บรษิทัฯ เป็นทีย่อมรบัและไดร้บัความเชื่อถอืจากลกูคา้ผูร้บัเหมาทัง้

ภาครฐัและเอกชน ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนบรษิทัฯ ยงัไดร้บัความไวว้างใจจากคู่คา้ทางธุรกจิมาอย่างต่อเน่ือง 

 ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

 บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีทุกประเภทภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “STC” โดยปัจจุบนั 

บรษิทัฯ ไมม่บีรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมแต่อย่างใด ผลติภณัฑค์อนกรตีทีบ่รษิทัฯ ผลติและจาํหน่ายไดแ้ก่ผลติภณัฑ์

คอนกรตีสาํเรจ็รปู และผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหบ้รกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหค้รอบคลุม

ความตอ้งการของลกูคา้ โดยรายละเอยีดผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 กลุ่มดงัต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑค์อนกรีตสาํเรจ็รปู (Precast Concrete) 

บรษิทัฯ ผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูสาํหรบังานก่อสรา้งอาคารแนวราบและแนวสงู รวมถงึงาน

โครงสรา้งและงานฐานรากต่างๆ (Foundation and Structure) งานปรบัปรุงพืน้ทีแ่ละภูมทิศัน์ (Landscape 

Construction) เช่น งานกาํแพงกัน้ดนิและงานรัว้ เป็นตน้ และโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) ต่างๆ เช่น ระบบ

ระบายน้ํา (Water Drainage and Treatment System) เป็นตน้ โดยผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูทีบ่รษิทัฯ ผลติ ไดแ้ก่  

 1. ท่อระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็และบ่อพกั 

 2. เสาเขม็คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ 

 3. แผ่นพืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ 

 4. คานสาํเรจ็รปู ผนงัสาํเรจ็รปู รัว้สาํเรจ็รปู รวมทัง้ยงัจาํหน่าย วสัดุก่อสรา้งอื่นๆ ไดแ้ก่ หนิ และทราย เป็น

ตน้ โดยผลติภณัฑท์ีไ่ดใ้บรบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ประกอบดว้ยท่อคอนกรตีเสรมิเหลก็ เสาเขม็คอนกรตี

เสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ แผน่พืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ และอฐิบลอ็คมวลเบา  

 2.  ผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสรจ็ (Ready-Mixed Concrete) 

บรษิทัฯ ผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ตามคาํสัง่ของลกูคา้ ซึง่แต่ละสตูรการผลติคอนกรตีผสมเสรจ็

แตกต่างกนัไปตามการใชง้าน บรษิทัฯ จงึตอ้งศกึษาพฒันาและปรบัเปลีย่นสตูรการผลติเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการ

ของลกูคา้อยู่อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี ผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็เป็นผลติภณัฑท์ีม่อีายใุชง้านจาํกดั ทาํใหก้ารบรกิาร

ขนสง่คอนกรตีผสมเสรจ็ดว้ยรถคอนกรตีมกิเซอรจ์ะทาํไดแ้ค่ในรศัมไีม่เกนิระยะเวลา 2 ชม. หรอืประมาณ 20 ถงึ 25 

กม.   

 3.  การให้บริการท่ีเก่ียวข้อง (Related Service) 

บรษิทัฯ ยงัมกีารใหบ้รกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การใหบ้รกิารตอกเสาเขม็ การใหบ้รกิารปัม๊คอนกรตีขึน้ทีส่งู หรอื

บรเิวณทีร่ถคอนกรตีมกิซเ์ซอรเ์ขา้ไมถ่งึ เป็นตน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างครบวงจร (One Stop 
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Shop) และสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ โดยบรษิทัฯ จะใหบ้รกิารต่างๆ ผ่านการว่าจา้ง (Outsource) ไปยงั

บุคคลหรอืผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก 

  1.1.1  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย หรอืกลยทุธใ์นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

  บรษิทัฯ มวีสิยัทศัน์ในการดาํเนินงานโดยมุ่งเน้นการเตบิโตอย่างยัง่ยนื สรา้งสรรค ์เอาใจใส ่เชื่อถอื

ไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรม รวมถงึการทาํงานแบบซื่อตรงใหเ้กยีรตผิูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกคน ร่วมกนัทาํงานโดยมี

ความรบัผดิชอบและความสาํเรจ็ร่วมกนั พรอ้มทัง้เอาใจใสแ่ละสรา้งความสมัพนัธท์ีด่แีก่ลกูคา้และคู่คา้ และการทาํงาน

โดยมปีระสทิธภิาพและความมุง่มัน่ดว้ยทศันคตกิลา้คดิกลา้ทาํ 

  บรษิทัฯ มเีป้าหมายทางธุรกจิทีจ่ะเป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีชัน้นําในภาค

ตะวนัออก เพื่อรองรบัการลงทุนของภาครฐับาลและเอกชนทัง้ในสว่นของโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค

ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor (“EEC”)) ซึง่เน้นไปในการลงทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบ

สาธารณูปโภคเพื่อเพิม่ศกัยภาพรองรบัการลงทุนและพฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิดา้นนิคมอุตสาหกรรม และรองรบั

การเตบิโตของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นจงัหวดัชลบุร ีระยอง และพืน้ทีใ่นภาคตะวนัออกทีก่าํลงัอยู่ในแผนพฒันาของ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นในการปรบัปรุงการผลติสนิคา้และบรกิารเพื่อเพิม่

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในภาคอุตสาหกรรม โดยยดึถอืแนวทางและวสิยัทศัน์การทาํงานของ STC นัน่คอื 

“เช่ือถือได้ สรา้งสรรค ์เอาใจใส่ และกล้าคิดกลา้ทาํ” 

  บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ มจีรยิธรรมและคณุธรรมตามค่านิยมของบรษิทัฯ ซึง่

จะชว่ยสรา้งความน่าเชื่อถอืแก่ลกูคา้และคู่คา้ ไมห่ยุดน่ิงทีจ่ะพฒันาและคน้หาแนวทางใหม่ๆ และวธิกีารใหม่ๆ เพื่อ

นํามาซึง่ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่ป่ียมดว้ยคุณภาพ ในขณะทีใ่ชท้รพัยากรต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพและรบัผดิชอบต่อ

สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้และคู่คา้ทางธุรกจิ และมุ่งมัน่ทีจ่ะไปสูก่ารเป็นผูนํ้าใน

ธุรกจิผลติภณัฑค์อนกรตีและคอนกรตีสาํเรจ็รปูภายใตพ้นัธกจิ “มุ่งมัน่สู่ความเป็นหน่ึงด้านคณุภาพของผลิตภณัฑ ์

สินค้า และบริการ”  

  1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั  

ปี เหตกุารณ์ท่ีสาํคญั 

2531  จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั เอส.ท.ีซ.ี ผลติภณัฑ์คอนกรตี จํากดั (S.T.C. Concrete) เพื่อผลติ

และจาํหน่ายแผ่นพืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ 

 เปิดโรงงานผลติแผ่นพื้นคอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสําเรจ็แห่งแรกตัง้อยู่ เลขที่ 16/34 

หมู่ที ่6 ถนนสขุมุวทิ ตําบลนาเกลอื อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี(ปัจจุบนัไดจ้าํหน่ายทีด่นิ

และอาคารของโรงงานดงักล่าวใหบ้รษิทั รุ่งเจรญิภณัฑ ์(2548) จํากดั1 ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่กีย่ว

โยงกนั) 

 เปิดสาํนกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่13/9-10 หมู่ที ่6 ตําบลนาเกลอื อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบรุ ี

2534  เปิดโรงงานผลติเสาเขม็คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสําเรจ็และคอนกรตีผสมเสรจ็ตัง้อยู่

เลขที่ 16/83 หมู่ที่ 6 ตําบลนาเกลอื อําเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี(ปัจจุบนัใช้ชื่อโรงงาน

พทัยา 1) 
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ปี เหตกุารณ์ท่ีสาํคญั 

2535  จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั เอส.ท.ีซ.ี ท่อคอนกรตี จํากดั (S.T.C. Pipe) เพื่อผลติและจําหน่าย

ท่อระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็และบ่อพกั 

 เปิดโรงงานผลิตท่อระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กและบ่อพกั และคอนกรีตผสมเสรจ็ขึน้ที่

เลขที่ 16/85 หมู่ที่ 6 ตําบลนาเกลอื อําเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี(ปัจจุบนัใช้ชื่อโรงงาน

พทัยา 2) 

2538  เปิดโรงงานผลติเสาเขม็คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ตัง้อยู่เลขที ่52 หมู่ 12 ตําบล

หนองปรอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี (ปัจจุบนัใชช้ื่อโรงงานหนองปรอื) 

2543  จดทะเบยีนก่อตัง้ บริษัท เอส.ที.ซี. คอนกรีตโปรดคัท์ จํากดั (“บริษัทฯ” หรือ “STC”) เมื่อ

วนัที่ 30 มถุินายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบยีนจํานวน 1 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 100 

บาท เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีเพื่องานก่อสรา้งต่างๆ  

2545  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2545 เมื่อวนัที ่15 ตุลาคม 2545 ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุน

จดทะเบยีนจาํนวน 4 ลา้นบาท  โดยออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 40,000 หุน้ 

มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพื่อใชส้าํหรบัการขยายกจิการของบรษิทัฯ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ 

มทีุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้เพิม่ขึน้เป็น 5 ลา้นบาท 

2549  ที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ครัง้ที ่1/2549 เมื่อวนัที่ 19 มกราคม 2549 ได้มมีติอนุมตักิารเพิม่

ทุนจดทะเบียนจํานวน 15 ล้านบาท  โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้สําหรบัการขยายกิจการของบริษัทฯ 

สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้เพิม่ขึน้เป็น 20 ลา้นบาท 

2553  จดทะเบยีนเลกิ S.T.C. Concrete และชาํระบญัชแีลว้เสรจ็ 

 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2553 เมื่อวนัที ่27 กรกฎาคม 2553 ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่

ทุนจดทะเบยีน 20 ล้านบาท โดยออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวน 200,000 หุน้ 

มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพื่อใชส้าํหรบัการขยายกจิการของบรษิทัฯ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ 

มทีุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้เพิม่ขึน้เป็น 40 ลา้นบาท 

2554  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2554 เมื่อวนัที ่7 ธนัวาคม 2554 ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุน

จดทะเบยีน 110 ล้านบาท โดยออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 1,100,000 หุน้ 

มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพื่อใชส้าํหรบัการขยายกจิการของบรษิทัฯ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ 

มทีุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้เพิม่ขึน้เป็น 150 ลา้นบาท 

2555 

 
 เปิดโรงงานใหญ่ซึง่ผลติทุกผลติภณัฑต์ัง้อยู่เลขที ่154 หมู่ที ่4 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอ

บางละมุง จงัหวดัชลบุร ี(ปัจจุบนัใชช้ื่อโรงงานนาวงั) 

 เริม่ดาํเนินการผลติและจาํหน่ายรัว้สาํเรจ็รปู  

 เริม่ดาํเนินการผลติและจาํหน่ายอฐิบลอ็คมวลเบาที ่ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “STC Block” 

2556  บรษิทัฯ ได้ทําการปรบัโครงสร้างกลุ่ม โดย S.T.C. Pipe จะหยุดดําเนินกจิการและจะโอน

บุคลากรและทุกสายการผลิตท่อของ S.T.C. Pipe ไปยังบริษัทฯ เพื่อให้การผลิตและจดั

จาํหน่ายสนิคา้เครื่องหมายการคา้ STC ทัง้หมดอยู่ภายใตบ้รษิทัเดยีว  
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ปี เหตกุารณ์ท่ีสาํคญั 

 เลกิการผลติโรงงานแผ่นพื้นคอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสําเรจ็แห่งแรกซึ่งตัง้อยู่ เลขที่ 

16/34 หมู่ที ่6 ถนนสุขุมวทิ ตําบลนาเกลอื อําเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ีเน่ืองจากมกีําลงั

ผลติน้อย จงึรวมฐานการผลติแผ่นพืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสําเรจ็ที่โรงงานนาวงั

เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถจดัการและบรหิารการผลติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่25/2556 เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2556 ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่

ทุนจดทะเบยีน 60 ล้านบาท โดยออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวน 600,000 หุน้ 

มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและขยายกจิการ ส่งผลใหบ้รษิทั

ฯ มทีุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้เพิม่ขึน้เป็น 210 ลา้นบาท 

2557  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่18/2557 เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2557 บรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัิ

การซือ้ทรพัย์สนิ อาคาร เครื่องจกัร และยานพาหนะ ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิของบรษิทั             

เอส.ท.ีซ.ี ท่อคอนกรตี จาํกดั 

2558  ทีป่ระชุมกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2558 ไดม้มีตอินุมตักิารขาย 

ทีด่นิอาคาร และสว่นปรบัปรุงอาคารของโรงงานผลติแผ่นพืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อ

สําเรจ็ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 16/34 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวทิ ตําบลนาเกลอื อําเภอบางละมุง จงัหวดั

ชลบุร ีใหแ้ก่บรษิทั  รุ่งเจรญิภณัฑ ์(2548) จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ในราคา 30.00 

ลา้นบาท (โดยราคาประเมนิจากบรษิทั เอส.แอล. สแตนดารด์ แอพไพรซลั จาํกดั ซึง่เป็นผู้

ประเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บัการรบัรองจากสาํนักงานก.ล.ต. อยู่ที ่30.15 ลา้นบาท) ทัง้น้ี ทีด่นิ 

อาคาร และส่วนปรบัปรุงอาคารของโรงงานผลติทีข่ายไปมไิดม้กีําลงัการผลติหรอืใชด้ําเนิน

ธุรกจิแต่อย่างใด โดยปัจจุบนั บรษิัท  รุ่งเจรญิภณัฑ ์(2548) จํากดั ใช้เพื่อเป็นทีเ่กบ็สนิคา้

เท่านัน้ 

 ยา้ยสาํนักงานใหญ่ไปทีเ่ลขที ่220/26 หมู่ที ่6 ตําบลนาเกลอื อําเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี

เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิในอนาคต 

2560  บรษิทัฯ ไดว้างแผนเพิม่กําลงัผลติ โดยเริม่ดําเนินการขยายโรงงานนาวงัระยะที ่2 เพื่อเพิม่

กําลังการผลิตและเตรียมความพร้อมในการรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีต

โดยเฉพาะผลติภณัฑท์่อระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็และบ่อพกั ทีม่เีพิม่มากขึน้จากภาครฐั

และภาคเอกชน ซึ่งเป็นผลมาจากแผนการผลกัดนัโครงการ “การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ

พเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC)" ของรฐับาลซึง่เป็นยุทธศาสตร์

สาํคญัภายใต ้Thailand 4.0 

2561  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่3 กนัยายน 2561 มมีตอินุมตัเิรื่องทีส่าํคญั 

ดงัน้ี  

1. ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั  

2. เปลีย่นแปลงชื่อบรษิทัฯ เป็น บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

3. เปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวต่้อหุน้จาก 100.00 บาทต่อหุน้เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ ซึง่ทาํให้

จํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิมจํานวน 2.10 ล้านหุ้น เป็นจํานวน 420.00 

ลา้นหุน้ 
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ปี เหตกุารณ์ท่ีสาํคญั 

4. เพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 74.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 210.00 ล้านบาท 

เป็น 284.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ จํานวน 148.00 ล้านหุ้น มูล

ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ของทุนจดทะเบยีนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้

แรก      (Initial Public Offering : IPO) คดิเป็นร้อยละ 26.06 ของหุ้นสามญัที่ออกและ

ชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้น้ี 

 เริ่มต้นดําเนินการผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรตีบนพื้นที่โรงงานนาวงัระยะที่ 2 เพื่อรองรบัการ

เตบิโตของโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 

2562  บรษิทัฯเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรกจาํนวน 148,000,000 หุน้ เสนอ

ขายในราคาหุน้ละ 1.00 บาท  

 วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2562 บรษิัทเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ และมกีาร

การซือ้ขายเป็นครัง้แรก โดยใชช้ื่อย่อหลกัทรพัย ์“STC” 

2563  จดัตัง้สาขาที ่5 เลขที ่9/47 หมู่ที ่4 ตําบลหว้ยใหญ่ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี 

ซือ้เครื่องจกัรผสมคอนกรตีผสมเสรจ็ และรถโม่คอนกรตี เพื่อขยายกําลงัการผลติคอนกรตี

ผสมเสรจ็ และขยายพืน้ทีใ่นการจดัสง่ 

2564  จดัตัง้บริษัท ร่วมทุน บริษัท เอสทีซี พรีเมียร์ พรีคาสท์ จํากัด เพื่ออกกแบบ ผลิต และ

จาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีในระบบพรคีาสท ์

 

  1.1.3  การใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีได้รบัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่ประชาชน (IPO) 

  บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) ไดเ้สนอขายหุน้เพิม่ทุนแก่ประชาชนทัว่ไปเป็น

ครัง้แรก (IPO) ในระหว่างวนัที ่20 – 22 พฤศจกิายน 2562 จาํนวน 148 ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 1 บาท รวมเป็นเงนิสทุธิ

ทีไ่ดร้บัหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายจาํนวนทัง้สิน้ 141.30 ลา้นบาท โดยบรษิทัมรีายละเอยีดการใช้

เงนิ (IPO) ดงัตารางต่อไปน้ี 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
แผนการใช้เงิน 

(โดยประมาณ) 

จาํนวนเงินท่ีใช้ไปจนถึง จาํนวนเงิน 

คงเหลือ 31 ธ.ค. 2562 30 มิ.ย 2563 31 ธ.ค. 2563 

1. ชาํระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ 88.00 87.29 - - 0.71 

2. เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 53.30 12.00 11.30 15.29 14.71 

รวม 141.30 99.29 11.30 15.29 15.42 
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 1.2  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  

  1.2.1  โครงสรา้งรายได้บริษทั 

  บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติ และจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีทุกประเภท ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “STC” 

เพื่อใชใ้นงานก่อสรา้งอาคารแนวราบและแนวสงู รวมถงึงานโครงสรา้งและงานฐานราก (Foundation and Structure) 

และระบบระบายน้ํา ( Water Drainage and Treatment System) โดยบรษิทัฯ มรีายละเอยีดโครงสรา้งรายได ้ดงั

ตารางต่อไปน้ี 

                   ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ปี 2561 % ปี 2562 % ปี 2563 % 

1. ผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู 247.21 64.89 302.77 71.74 280.02 66.54 

2. ผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ 114.96 30.18 104.85 24.84 124.29 29.54 

3. รายไดบ้รกิาร 17.37 4.56 12.96 3.07 15.19 3.61 

4. รายไดอ้ื่น  1.41 0.37 1.46 0.35 1.30 0.31 

รวม 380.95 100.00 422.04 100.00 420.80 100.00 

 

  1.2.2  ข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

  (1)  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ และการพฒันานวตักรรมธรุกิจ 

  ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทรายละเอยีดดงัน้ี 

ผลิตภณัฑค์อนกรีตสาํเรจ็รปู (Precast Concrete) 

 ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหลก็และบ่อพกัน้ํา 

 บรษิทัฯ สามารถผลติท่อระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนิดทรงปากลิน้ราง (Tongue and Groove) ท่อระบาย

น้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนิดปากระฆงั (Bell and Spigot) และบ่อพกัน้ํา ซึง่ผลติดว้ยเครื่องจกัรทีท่าํใหเ้กดิการอดัแน่น

ของเน้ือคอนกรตี แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัท่อระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนิดปากลิน้รางเป็นทีนิ่ยมกว่าชนิดปากระฆงั

อย่างมาก เน่ืองดว้ยน้ําหนกัทีเ่บากว่า ราคาทีถู่กกว่า และการลกัษณะการใชง้านทีท่ ัว่ไปกว่าแบบชนิดปากระฆงั โดย

ชนิดปากระฆงันัน้ จะใชใ้นงานทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง เช่น งานทีต่อ้งไม่มกีารรัว่ไหล (No Leakage) ในโรงงานผลติ

สารเคม ีโรงงานกลัน่ซึง่ตอ้งมกีารระบายความรอ้นโดยระบบหล่อเยน็ เป็นตน้ จงึทาํใหบ้รษิทัฯ มคีาํสัง่ซือ้ท่อระบายน้ํา

คอนกรตีเสรมิเหลก็ชนิดปากลิน้รางเท่านัน้ โดยท่อคอนกรตีชนิดปากลิน้รางและบ่อพกัน้ําทีบ่รษิทัฯ ผลติและจาํหน่ายมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

 1.  ท่อระบายน้ําคอนกรีตรปูวงกลม  

ผลติภณัฑท์่อระบายน้ําคอนกรตีรปูวงกลมทีบ่รษิทัฯ ผลติและจาํหน่ายนัน้มทีัง้แบบชนิดเสรมิเหลก็และไม่

เสรมิเหลก็ (“คมล.”) ซึง่การเสรมิเหลก็จะช่วยเพิม่ความสามารถในการรบัแรงใหก้บัตวัผลติภณัฑม์ากขึน้โดย

จะแบง่เป็น 4 ประเภท เรยีงตามคุณภาพจากตํ่าสดุไปสงูสดุคอื คอนกรตีเสรมิเหลก็ปกต ิ(“คสล.”) คอนกรตี

เสรมิเหลก็ ชัน้คุณภาพที ่4 (“คสล.4”) คอนกรตีเสรมิเหลก็ ชัน้คุณภาพที ่3 (“คสล.3”) และคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้คุณภาพที ่2 (“คสล.2”)  โดยมเีสน้ผ่าศนูยก์ลางวดัจากดา้นในตัง้แต่ 30 ซม.ถงึ 150 ซม. และความยาว

เท่ากบั 1 ถงึ 2.5 ม. ซึง่ท่อระบายน้ําคอนกรตีรปูวงกลมมขีนาดทีเ่ลก็จงึมน้ํีาหนกัทีเ่บากว่าท่อรปูทรงสีเ่หลีย่ม 

ทาํใหท้าํงานไดส้ะดวก นอกจากน้ี ท่อรปูวงกลมมแีรงตา้นทานการไหลตํ่า ทาํใหข้องเหลวภายในท่อเคลื่อนที่

ไดส้ะดวก ไม่เกดิการตดิขดั 
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2. ท่อระบายน้ําคอนกรีตรปูส่ีเหล่ียม  

นอกจากท่อระบายน้ํารปูทรงวงกลมแลว้บรษิทัฯ ยงัผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑท์่อระบายน้ําคอนกรตีรปู

สีเ่หลีย่มทัง้แบบชนิดสาํหรบังานระบายน้ําใตท้างเทา้วสัดุถมไม่เกนิ 3 ม. และ งานระบายน้ําใตผ้วิจราจรวสัดุ

ถมระหว่าง 0.6 ม. ถงึ 3 ม. โดยมขีนาดวดัจากภายในดงัน้ี 120 x 120ซม. 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. และความยาวเท่ากบั 

1 ถงึ 2.5 ม. ซึง่ท่อระบายน้ําคอนกรตีรปูสีเ่หลีย่มมขีนาดทีใ่หญ่กว่าท่อรปูวงกลม จงึสามารถระบายน้ําได้

มากกว่า และดว้ยรปูทรงทีเ่ป็นสีเ่หลีย่ม ทาํใหก้ระบวนการตดิตัง้จงึทาํไดง้่ายกว่า นอกจากน้ี ท่อระบายน้ํา

คอนกรตีรปูสีเ่หลีย่มยงัสามารถรบัน้ําหนกับรรทุกจรไดม้ากกว่าท่อขนาดวงกลม ในปัจจบุนั น้ําท่วมไดเ้ป็น

ปัญหาอย่างมากในทุกภาคสว่นของประเทศไทย ระบบระบายน้ําขนาดใหญ่เป็นทีต่อ้งการอย่างมากในหวัเมอืง

ต่างๆ ทาํใหท้่อระบายน้ําคอนกรตีรปูสีเ่หลีย่มเป็นทีต่อ้งการอยา่งมาก 

 

   ชนิดของผลติภณัฑท์่อระบายน้ําคอนกรตีของบรษิทัฯ มดีงัน้ี  

 

บรษิทัฯ ไดร้บัมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) จากสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในผลติภณัฑท์่อคอนกรตีเสรมิเหลก็สาํหรบังานระบายน้ํา มอก. 128-2549 

ผลติภณัฑท์่อคอนกรตีเสรมิเหลก็หล่อสาํเรจ็รปูสีเ่หลีย่มสาํหรบังานระบายน้ํา มอก. 1164-2559 และ

ผลติภณัฑท์่อคอนกรตีเสรมิเหลก็หล่อสาํเรจ็รปูสีเ่หลีย่มสาํหรบังานระบายน้ําใตผ้วิจราจร วสัดุถมระหว่าง 0.6 

ถงึ 3 ม. มอก. 1166-2559 โดยในการผลติทุกครัง้จะใชว้ธิสี ัน่สะเทอืนเพื่อไล่ฟองอากาศ ทาํใหค้อนกรตีแน่น

ตวัขึน้และใชส้ารผสมเคม ี(Admixture) เพื่อเพิม่คุณสมบตัขิองคอนกรตี  

 

 

 

ชนิดของผลิตภณัฑ ์ ลกัษณะการใช้งาน 

1. ท่อระบายน้ําคอนกรีตรปูวงกลม  

คมล. สาํหรบังานใตท้างเทา้ในบรเิวณทีม่ผีูค้นสญัจร  

คสล.  สาํหรบังานถนนในหมูบ่า้น ใตท้างเทา้ทีใ่ชร้บัน้ําหนกัน้อย 

คสล.4 สาํหรบังานถนนในหมูบ่า้น ใตท้างเทา้ 

คสล.3  สาํหรบังานเทศบาลทัว่ไป เช่นงานใตผ้วิจราจรทีม่รีถขนาดเลก็สญัจร และนิคม

อุตสาหกรรม  

คสล.2 สาํหรบังานกรมทางหลวง งานใตผ้วิจราจรทีม่รีถขนาดใหญ่สญัจร 

2. ท่อระบายน้ําคอนกรีตรปูส่ีเหล่ียม  

งานระบายน้ําใต้ทางเท้าวสัดุถมไม่

เกนิ 3 ม. 

สาํหรบังานในบรเิวณทีม่ผีูค้นสญัจร 

งานระบายน้ําใต้ผิวจราจรวัสดุถม

ระหว่าง 0.6 ม. ถงึ 3 ม. 

สาํหรบังานในบรเิวณทีม่รีถสญัจรขนาดใหญ่ เช่น ตามแนวของถนนหลกั กรม

ทางหลวง 
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     รปูภาพท่อระบายน้ําคอนกรตี 

บ่อพกัน้ํา 

บรษิทัฯ มกีารผลติบ่อพกัน้ําคอนกรตีหล่อสาํเรจ็เพื่อใชร่้วมกบัท่อระบายน้ําคอนกรตีทุกขนาดทีบ่รษิทัฯ ผลติ

อยู่ ซึง่จะมหีน้าทีเ่ป็นบ่อพกัดกัตะกอนของเสยีทีต่ามมากบัท่อระบายน้ํา  

 

        

รูปภาพบอพักนํ้าคอนกรตี 

 

การเลอืกประเภทของท่อคอนกรตีและบ่อพกัน้ําขึน้อยู่กบัความเหมาะสมในการใชง้าน หากเป็นงานทีต่อ้งรบั

น้ําหนกัสงู เช่น งานเทศบาล งานถนน งานท่อระบายน้ําสาธารณะหน่วยงานราชการนัน้ จาํเป็นตอ้งใชท้่อ 

คสล. ในขณะที ่หากเป็นงานทัว่ไปทีไ่มต่อ้งรบัน้ําหนกัมาก สามารถใชท้่อไม่เสรมิเหลก็ได ้โดยกลุ่มลกูคา้
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เป้าหมายของท่อระบายน้ําคอนกรตีและบ่อพกัน้ํา ไดแ้ก่ ผูร้บัเหมาก่อสรา้งงานราชการรายใหญ่  

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งงานโยธาทัว่ไป ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยแ์ละนิคมอุตสาหกรรมทีจ่ะนําไปใชก้บั

โครงการหมู่บา้นและโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นตน้  

 

เสาเขม็คอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ 

เสาเขม็คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็เป็นสนิคา้ทีท่าํใหบ้รษิทัฯ และตราสนิคา้ STC เป็นทีรู่จ้กัและ

ไดร้บัความเชื่อถอืจากวศิวกรและผูร้บัเหมาก่อสรา้งอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากบรษิทัฯ มวีศิวกรผูม้คีวาม

ชาํนาญควบคุมการผลติในทุกขัน้ตอน เพื่อใหไ้ดเ้สาเขม็ทีต่รงไม่คดงอและมคีวามแขง็แรงทนทาน ทัง้น้ีบรษิทั

ฯ ไดร้บัมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) จากสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม สาํหรบัผลติภณัฑเ์สาเขม็คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ มอก. 396-2549 ซึง่

เสาเขม็คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ทีบ่รษิทัฯ ผลติและจาํหน่าย คอื เสาเขม็หน้าตดัรปูสีเ่หลีย่ม โดย

มขีนาดหน้าตดัตัง้แต่ 18 x 18 ซม.ถงึ 40 x 40 ซม. เหมาะกบังานก่อสรา้งในเขตทีม่สีภาพชัน้ดนิมคีวามแน่น

ถงึแน่นมากเพื่อทีจ่ะสามารถรบักาํลงัแบกทาน (bearing capacity) ของตวัอาคารและสิง่ก่อสรา้งไดด้ ีลกูคา้

สามารถกาํหนดความยาวของเสาเขม็ตามทีต่อ้งการ(Made-to-order) ได ้กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของเสาเขม็

คอนกรตี ไดแ้ก่ ผูร้บัเหมาก่อสรา้งและผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะนําไปใชก้บัโครงการหมู่บา้น 

โครงการอาคารพาณิชยต่์างๆ และโครงการอาคารทัง้แนวสงูและแนวราบ เช่นคอนโดมเินียม เป็นตน้ 

ลกัษณะการใชง้านของเสาเขม็คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ของบรษิทัฯ มดีงัน้ี 

ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ลกัษณะการใช้งาน  

1. หน้าตดั 18 x 18 ซม. สาํหรบับา้นชัน้เดยีว 

2. หน้าตดั 22 x 22 ซม. สาํหรบับา้น 2 ชัน้ 

3. หน้าตดั 26 x 26 ซม. สาํหรบัทาวน์โฮม 2 ชัน้ / โรงงาน 

4. หน้าตดั 30 x 30 ซม. สาํหรบัอาคารพาณชิย ์2 – 3 ชัน้ / โรงงาน 

5. หน้าตดั 35 x 35 ซม. สาํหรบัอาคารพาณชิยส์งูไมเ่กนิ 4 ชัน้ / โรงงาน 

6. หน้าตดั 40 x 40 ซม. สาํหรบัอาคารสงูไมเ่กนิ 15 ชัน้ / โรงงาน 

 

 

 

 

 

 

    รปูภาพเสาเขม็คอนกรตีหน้าตดัรปูสีเ่หลีย่ม 

แผน่พืน้คอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ 

แผ่นพืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ทีบ่รษิทัฯ ผลติ เป็นแผ่นคอนกรตีอดัแรงชนิดทอ้งเรยีบรปูหน้า

ตดัเหมอืนแผ่นกระดาน เกดิจากขบวนการผลติทีใ่ชก้ารหล่อคอนกรตีและลวดอดัแรงกาํลงัสงู (High Tension 

Wires) และการบ่มดว้ยน้ําจนคอนกรตีมคีวามแรงพอทีจ่ะรบัแรงกดได ้และเน่ืองจากเป็นแผ่นคอนกรตีอดัแรง
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วางชดิกนัตลอด (Single Element) ทาํใหม้คีวามมัน่คงและแขง็แรง อกีทัง้ยงัมคีวามสวยงามเมื่อตดิตัง้ดว้ยผวิ

ดา้นทอ้งทีเ่รยีบดแูลว้เป็นระเบยีบซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งฉาบปนูทบั จงึช่วยลดตน้ทุนในการก่อสรา้งและเมื่อเท

คอนกรตีทบัหน้า (Structural Topping) จะทาํงานรวมเป็นเน้ือเดยีวกนักบัแผ่นพืน้คอนกรตีเพื่อช่วยรบั

น้ําหนกัของโครงสรา้ง  

บรษิทัฯ ไดร้บัมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) จากสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในผลติภณัฑแ์ผ่นคอนกรตีหล่อสาํเรจ็สาํหรบัระบบพืน้คอนกรตี      มอก.576-

2546 และชิน้สว่นคอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็สาํหรบัระบบพืน้ประกอบ มอก.828-2546 ผลติภณัฑ์

แผ่นพืน้คอนกรตีสาํเรจ็รปูมคีวามหนา 5 ซม. ความกวา้ง 35 ซม. และความยาว ตัง้แต่ 0.30 ม.ถงึ 5.50 ม. 

แผ่นพืน้ขนาดต่างๆ มกีารใชง้านทีเ่หมอืนกนัคอืวางพาดระหว่างคาน 2 คานเพื่อรองรบัน้ําหนกับรรทุกจร โดย

การเลอืกขนาดแผ่นพืน้จะแปรผนัตามโครงสรา้งของอาคารและน้ําหนกับรรทุกจรทีร่องรบั จงึเหมาะสาํหรบั

อาคารทีม่โีครงสรา้งไม่ซบัซอ้น เช่น บา้น อพารท์เมน้ต ์อาคารพาณิชยส์งูไม่เกนิ 6 ชัน้ และคอนโดมเินียมสงู

ไม่เกนิ 8 ชัน้ นอกจากน้ี แผ่นพืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ยงัสามารถนําไปใชใ้นงานอื่นๆ เช่น 

โครงการวางระบบท่อระบายน้ํา โดยจะนําไปใชว้างบนท่อระบายน้ําเพื่อรองรบัน้ําหนกัจากพืน้ถนนไดอ้กีดว้ย 

โดยกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของแผน่พืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรง ไดแ้ก่ ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ผูป้ระกอบการ

อสงัหารมิทรพัยแ์ละรา้นคา้วสัดุก่อสรา้งทีจ่ะนําไปใชก้บัโครงการหมู่บา้นและโครงการอาคารพาณิชยต่์างๆ 

เป็นตน้ 

 

 

 

 

   

  รปูภาพแผ่นพืน้คอนกรตี 
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คานสาํเรจ็รปู ผนังสาํเรจ็รปู ร ัว้สาํเรจ็รปู 

1. คานสาํเรจ็รปู  

คานสาํเรจ็รปู STC เป็นผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบมาเพื่อรองรบัน้ําหนกัของพืน้และถ่ายน้ําหนกัไปยงัเสา โดยมี

การใชง้านคอื ยกคานสาํเรจ็รปูไปตดิตัง้เชื่อมประกอบกบัเสาโครงสรา้งอาคารและประสานรอยต่อดว้ย

คอนกรตี ทาํใหเ้หมาะสาํหรบังานทีต่อ้งการความรวดเรว็และงานทีม่โีครงสรา้งไม่ซบัซอ้น ซึง่คานแต่ละขนาด

มคีวามสามารถในการรบัแรงทีแ่ตกต่างกนั คานขนาดใหญ่จะสามารถรบัแรงไดม้ากกว่าคานขนาดทีเ่ลก็กว่า 

คานสาํเรจ็รปูของบรษิทัฯ เหมาะสาํหรบัการใชง้านในอาคารทีพ่กัอาศยั อพารท์เมน้ต ์อาคารสาํนกังาน และ

บา้นทัว่ไป โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัของคานสาํเรจ็รปูไดแ้ก่ ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย ์

และ รา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง คานทีบ่รษิทัฯ จาํหน่ายมคีวามกวา้ง ตัง้แต่ 0.15 ม. ถงึ 0.20 ม. และความสงู ตัง้แต่ 

0.20 ม. ถงึ 0.50 ม. ซึง่ลกูคา้สามารถกาํหนดความยาวของคานไดต้ามทีต่อ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     รปูภาพคานสาํเรจ็รปู 

 

2. ผนังและช้ินส่วนรัว้สาํเรจ็รปู 

ผนงัสาํเรจ็รปูและรัว้สาํเรจ็รปูเป็นผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบสาํหรบัการใชง้านกบัลกัษณะพืน้ทีห่ลายรปูแบบ เช่น 

พืน้ราบ พืน้ราบเอยีง หรอืแมแ้ต่พืน้ดนิสไลด ์เป็นตน้ ซึง่รัว้สาํเรจ็รปูของ STC ถูกออกแบบใหส้วยงามและมี

ความทนทาน มใีหเ้ลอืกหลายแบบทัง้แบบกึง่โปร่งกึง่ทบึและแบบทบึ สามารถใชก้บัทีพ่กัอาศยั อาคาร

สาํนกังาน โรงแรมและโรงงานได ้ การตดิตัง้รัว้สาํเรจ็รปูสามารถทาํไดอ้ย่างรวดเรว็ ใชแ้รงงานไม่มาก อกีทัง้

ยงัไมม่เีศษวสัดุเหลอืใช ้ทาํใหเ้ป็นทีนิ่ยมในกลุ่มลกูคา้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งเพราะสามารถประหยดัเวลาและ

ค่าใชจ้่ายได ้ 
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ลกัษณะการใชง้านของผนงัและชิน้สว่นรัว้สาํเรจ็รปู มดีงัน้ี 

ผนังและช้ินส่วนรัว้

สาํเรจ็รปู 

ขนาด (กว้าง x ยาว x สงู) การใช้งานของแต่ละช้ินส่วน 

1. ฟุตติ้ง 0.44 x 0.44 x 0.30 ม. ใชเ้ป็นฐานรากของรัว้สาํเรจ็รปู 

2. เสาไอ 0.15 x 0.15 x 2 – 3 ม. 
ใชเ้ป็นเสาหลกัของรัว้สาํเรจ็รปู โดยจะถูกประกอบและ

ตดิตัง้ลงในฟุตติ้ง ก่อนเทคอนกรตีทบั เพือ่ความมัง่คง 

3. แผ่นรัว้สาํเรจ็ 0.25 x 2.92 x 0.65 ม. เป็นแผ่นรัว้หลกัของรัว้สาํเรจ็รปู 

4. แผ่นทบัหลงั 0.25 x 2.92 x 0.15 ม. 
เป็นแผ่นรัว้ทีจ่ะถูกประกอบไวบ้นสุดของแผ่นรัว้

สาํเรจ็รปู 

  หมายเหตุ: ความสงูของเสาไอสามารถกาํหนดตามความตอ้งการใชง้านได ้ 

        

 

 

 

 

      รปูภาพสว่นประกอบของรัว้สาํเรจ็รปู                       รปูภาพรัว้สาํเรจ็รปู 

3.  กาํแพงกนัดิน  

กาํแพงกนัดนิ เป็นผลติภณัฑท์ีอ่ออกแบบมาเพื่อความรวดเรว็ในการตดิตัง้ ใชง้านง่าย รวดเรว็ สามารถ

ประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

    รปูภาพสว่นประกอบของรัว้สาํเรจ็รปู 

 

ผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสรจ็ (Ready-Mixed Concrete) 

ผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็เป็นทีนิ่ยมในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง เน่ืองจากสตูรหรอืสว่นผสมสามารถปรบัเปลีย่นเพื่อให้

มคุีณสมบตัติรงตามความตอ้งการของลกูคา้ ซึง่จะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเภทของงานก่อสรา้ง โดยบรษิทัฯไดม้ี

บรกิารขนสง่และบรกิารเทคอนกรตีผสมเสรจ็ถงึหน้างานก่อสรา้งทีอ่ยู่ในรศัมไีม่เกนิระยะเวลา 2 ชม. หรอื 20 ถงึ 25 

กม. จากโรงงานผลติคอนกรตีผสมเสรจ็ทัง้ 3 แห่งทีต่ัง้อยูใ่นอาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี 
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สว่นผสมทีส่าํคญัของคอนกรตีผสมเสรจ็ ไดแ้ก่ ปนูซเีมนต ์หนิ ทราย น้ํา และน้ํายาผสมคอนกรตี โดยคอนกรตีสามารถ

แยกออกเป็น 2 สว่น คอื สว่นทีเ่ป็นตวัประสาน ไดแ้ก่ ปนูซเีมนตก์บัน้ําและน้ํายาผสมคอนกรตี และสว่นทีเ่ป็นมวลรวม 

ไดแ้ก่ ทราย หนิ หรอื กรวด เมือ่ปนูซเีมนตผ์สมกบัน้ําและน้ํายาผสมคอนกรตี จะเรยีกว่า ซเีมนตเ์พสต ์(Cement 

Paste) ซเีมนตเ์พสตผ์สมกบัทราย เรยีกว่า มอรต์า้ (Mortar) มอรต์า้ผสมกบัหนิหรอืกรวด เรยีกว่า คอนกรตี 

(Concrete) ซึง่สว่นผสมต่างๆ ของคอนกรตี จะมหีน้าทีแ่ละคุณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี 

1. ปนูซเีมนต ์ : 
เมือ่ทาํปฎกิริยิาไฮเดรชัน่กบัน้ํา จะเกดิเป็นของเหลวหนืด ซึง่จะทาํหน้าทีห่ล่อลืน่คอนกรตีใหส้ามารถ

เทได ้และยดึประสานมวลรวมเขา้ดว้ยกนั เมือ่แขง็ตวั และจะใหก้าํลงักบัคอนกรตี 

2. มวลรวม : 
ทาํหน้าทีเ่ป็นวสัดุเฉื่อยกระจายอยู่ทัว่เนื้อคอนกรตี ช่วยใหค้อนกรตีมคีวามทนทาน และยงัลดการหด

ตวัของคอนกรตี 

3. น้ํา : 
เมือ่ผสมกบัปนูซเีมนต์ทําใหเ้กดิปฏกิริยิาไฮเดรชัน่และยงัช่วยหล่อลื่นใหค้อนกรตีอยู่ในสภาพเหลว

สามารถเทลงในแบบหล่อได ้

4. 
น้ํายาผสม

คอนกรตี 
: 

ทาํหน้าทีป่รบัปรุงคุณสมบตัต่ิางๆ ของคอนกรตีใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้าน เช่น ระยะเวลาการ

ก่อตวั กาํลงัอดั เป็นตน้ 

 

 คุณสมบตัทิีส่าํคญัทัว่ไปของคอนกรตีสด ไดแ้ก่ ความสามารถในการเท การยดึเกาะ และไมม่กีารแยกตวั เมื่อ

คอนกรตีแขง็ตวัแลว้ ควรมกีาํลงัอดั ความทบึนํา ความคงทน และหดตวัน้อย ปราศจากรอยแตกรา้ว โดยทีภ่ายในตอ้ง

ไม่มโีพรงหรอืช่องว่าง  

 ผลติภณัฑน้ี์จะผสมเมื่อไดร้บัใบสัง่ซือ้จากลกูคา้ โดยสดัสว่นและสตูรการผสมจะถูกออกแบบมาเพื่อใหเ้หมาะ

กบังานทีแ่ตกต่างกนัไป และจะมกีารควบคุมคุณภาพและเกบ็ตวัอย่างเพื่อทดสอบหาค่าความแขง็แกร่งของสนิคา้ทีใ่ช้

ในหน้างานโดยช่างเทคนิคและวศิวกรเพื่อใหม้ัน่ใจว่าสนิคา้ของบรษิทัฯ ไดม้าตรฐานตามทีล่กูคา้กาํหนดไว ้

 ปัจจบุนั บรษิทัฯ มเีครีอ่งจกัรผสมคอนกรตีจาํนวน 8 หน่วยผลติแบ่งเป็น 1) หน่วยผลติสนบัสนุนเพื่อผลติ

ผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูทัง้หมด 4 หน่วยผลติ 2) หน่วยผลติขายเพื่อผลติคอนกรตีผสมเสรจ็ 3 หน่วยผลติ และ 3) 

หน่วยผลติทัง้สนบัสนุนและขายอกี 1 หน่วยผลติ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมรีถคอนกรตีมกิเซอรจ์าํนวน 39 คนั แบ่งเป็น

รถโม่ปนูหกลอ้ จาํนวน 3 คนั และรถโม่ปนูสบิลอ้ จาํนวน 36 คนั โดยกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของคอนกรตีผสมเสรจ็ ไดแ้ก่ 

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งและผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย ์ 

 

 

 

 

  รปูภาพวตัถุดบิและเครื่องผสมคอนกรตีผสมเสรจ็        รปูภาพตวัอย่างหน้างานการเทคอนกรตีผสมเสรจ็        
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รปูภาพรถคอนกรตีมกิเซอร ์

การให้บริการ 

 ธุรกจิการใหบ้รกิารเป็นเพยีงเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้อย่างครบวงจร เพื่อใหล้กูคา้ซือ้สนิคา้

และดาํเนินการก่อสรา้งได ้บรษิทัฯ จงึมบีรกิารในสว่นน้ีดว้ย โดยทางบรษิทัฯ จะว่าจา้งบคุคลภายนอก (Outsource) 

และคดิค่าบรกิารกบัลกูคา้ โดยมกีารใหบ้รกิารในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 การปัม๊คอนกรีต 

การปัม๊คอนกรตี คอืการใชอุ้ปกรณ์ในการลาํเลยีงคอนกรตีผสมเสรจ็ชนิดหน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการใน

การเทคอนกรตีในทีส่งูหรอืในทีท่ีม่อุีปสรรคยากต่อการเทคอนกรตี โดยบรษิทัฯ บรกิารปัม๊คอนกรตีทัง้หมด 2 

ประเภท ไดแ้ก่ ปัม๊ลาก (Trailer Pump) และปัม๊บมู (Boom Pump) มรีายละเอยีด ดงัน้ี  

1. ปัม๊ลาก   

ตวัปัม๊และท่อสง่จะถูกแยกออกจากกนั ตวัปัม๊ตดิตัง้อยู่บนลอ้เลื่อน เมื่อตอ้งการใชง้านจะตดิพว่งตวัปัม๊ไปกบั

รถบรรทุกสูบ่รเิวณก่อสรา้ง หลงัจากนัน้จะตดิตัง้ท่อและอุปกรณ์เขา้กบัปัม๊ ปัม๊คอนกรตีแบบน้ีมแีรงดนัสงูมาก

สามารถปัม๊คอนกรตี ไปยงัทีส่งูๆ ได ้แมจ้ะใชพ้ืน้ทีใ่นการตดิตัง้น้อย แต่ตอ้งเสยีเวลาในการตดิตัง้ท่อ และการ

เคลื่อนยา้ยปัม๊ ซึง่อาจจะเป็นอุปสรรคแก่งานทีเ่ร่งรดั 

 

 

 

 

 

 

 

      รปูภาพปัม๊ลาก 

2. ปัม๊บมู   

ปัม๊คอนกรตีแบบน้ีทัง้ตวัปัม๊และท่อสง่ จะถูกตดิตัง้อย่างถาวรบนรถบรรทุก โดยมกีารออกแบบใหส้ามารถพบั

เกบ็บมูได ้ทาํใหส้ะดวกรวดเรว็ในการใชง้าน เคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก และทาํความสะอาดหลงัการใชง้านไดง้่าย 

อย่างไรกต็าม ระยะทางทีจ่ะปัม๊คอนกรตีจะถูกจาํกดัโดยความยาวของบมูตามขนาดต่างๆ 
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     รปูภาพปัม๊บมู 

 

ตอกเสาเขม็ 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารตอกเสาเขม็ถงึหน้างานเพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้แบบครบวงจร การตอกเสาเขม็

เป็นการตอกโดยใชปั้น้จัน่โครง (Drop Hammer) และ ปัน้จัน่ชนิดไฮโดรลคิแฮมเมอร ์(Hydraulic Hammer) 

โดยปัน้จัน่ชนิดไฮโดรลคิแฮมเมอรจ์ะเหมาะสาํหรบังานทีม่ขีอ้จาํกดัดา้นพืน้ทีข่า้งเคยีง เน่ืองจาก

แรงสัน่สะเทอืนระหว่างตอกทีน้่อยกว่า ซึง่การตอกจะลกึลงไปถงึระดบั (Blow-Count) ทีก่าํหนดไว ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        รปูภาพการตอกเสาโดยปัน้จัน่โครง          รปูภาพการตอกเสาโดยปัน้จัน่ชนิดไฮโดรลคิแฮมเมอร ์

  

  (2) การตลาดและการแข่งขนั 

 1. ลกัษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นโยบายด้านราคา และช่องทางการจดัจาํหน่าย  

ลกัษณะลูกค้า 

 บรษิทัฯ มลีกูคา้ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยลกูคา้ภาครฐั บรษิทัฯ จะเขา้รบังานผ่านกลุ่มผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

ในโครงการของรฐั สว่นลกูคา้ภาคเอกชนจะเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยแ์ละกลุ่มรา้นวสัดุก่อสรา้ง โดยในปี 

2563 บรษิทัฯ มงีานภาครฐัและภาคเอกชนในสดัสว่นเฉลีย่รอ้ยละ 70 ต่อ 30 (เมื่อคาํนวณเปรยีบเทยีบจากรายไดร้วม) 

อย่างไรกต็าม ลกัษณะการสัง่ซือ้ผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู มทีัง้การสัง่ซือ้ผลติภณัฑใ์นรปูแบบมาตรฐานและการสัง่

ทาํผลติภณัฑต์ามรปูแบบและคุณสมบตัเิฉพาะของแต่ละโครงการ 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ แบ่งเป็นกลุ่มผูร้บัเหมาก่อสรา้งซึง่เป็นผูร้บัเหมาหลกัหรอืผูร้บัเหมาช่วง

งานของภาคเอกชน/รฐับาล กลุ่มผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่เป็นเจา้ของโครงการก่อสรา้งต่างๆ และกลุ่มรา้นคา้

วสัดุก่อสรา้งซึง่นําสนิคา้ของบรษิทัฯ ไปจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้รายย่อยอกีทอดหน่ึง ซึง่ลกูคา้โดยสว่นมากเป็นลกูคา้ของ

บรษิทัฯ มานาน เป็นผลมาจากการใหค้วามสาํคญัในการรกัษามาตรฐานและการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ใน

ระยะยาว บรษิทัฯ มุง่เน้นในการรกัษามาตรฐานและคุณภาพของผลติภณัฑ ์การจดัสง่สนิคา้ทีต่รงเวลา การบรกิารหลงั

การขายทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหล้กูคา้มัน่ใจในผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ และยนิดทีีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารอกีใน

อนาคต 

 

นโยบายทางด้านราคา 

 บรษิทัฯ มนีโยบายการตัง้ราคาขายสนิคา้จากตน้ทุนการผลติสนิคา้เป็นหลกั (Cost Plus Margin) และมกีาร

ปรบัราคาใหส้อดคลอ้งกบัอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดวสัดุก่อสรา้งและภาวะการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมโดยรวม 

สาํหรบัการใหส้ว่นลดและเงื่อนไขการคา้สาํหรบัลกูคา้นัน้ บรษิทัฯ จะพจิารณาจากลกูคา้ประจาํทีส่ ัง่ซือ้สนิคา้อย่าง

ต่อเน่ืองและมลูค่าการสัง่ซือ้และเพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นได ้  ซึง่ลกูคา้สว่นใหญ่ค่อนขา้ง

อ่อนไหวต่อการปรบัราคาขายสนิคา้ บรษิทัฯจงึพยายามรกัษาเสถยีรภาพของราคาขายและมุง่เน้นการควบคุมตน้ทุน

การผลติควบคู่ไปกบัการรกัษาคุณภาพของสนิคา้ และการใหบ้รกิารหลงัการขายทีด่เีพื่อสรา้งความประทบัใจแก่ลกูคา้

ในระยะยาวมากกว่าการตดัราคาเพื่อทาํการตลาดในระยะสัน้เทา่นัน้ 

 

ช่องทางการจาํหน่าย 

 บรษิทัฯ มชี่องทางการจาํหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ 3 ช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

ช่องทางการจาํหน่าย  กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

1. พนกังานขายภาคสนาม : กลุ่มลูกค้าซึ่งส่วนมากเป็นโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่

เมอืงพทัยาและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงจนถงึจงัหวดัระยอง 

2. Call Center : กลุ่มลกูคา้ซึง่ส่วนใหญ่เป็นลกูคา้เก่าทีเ่คยซื้อขายกบัทาง

บรษิทัมาก่อน และมเีครดติทางการคา้ 

3. พนกังานขายหน้ารา้น (Walk-in) : กลุ่มลกูคา้เงนิสดทีม่ปีรมิาณซื้อขายไมม่าก 

 

 โดยรายไดจ้ากการขายสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ เกดิจากการทีพ่นกังานขายของบรษิทัฯ ลงพืน้ทีใ่นแต่ละ

โครงการก่อสรา้งต่างๆ เพื่อนําเสนอผลติภณัฑแ์ละสอบถามความตอ้งการของลกูคา้ซึง่เป็นกลุ่มลกูคา้ทีม่โีครงการขนาด

ใหญ่ในพืน้ทีเ่มอืงพทัยา พืน้ทีใ่กลเ้คยีง และจงัหวดัในภาคตะวนัออก  

 

 2. กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิผูผ้ลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีทกุประเภท รวมทัง้ใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง โดย

ธุรกจิดงักล่าวเป็นธุรกจิทีต่อ้งอาศยักระบวนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐาน มคุีณภาพและ

ลกัษณะเป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ พรอ้มทัง้ยงัตอ้งมคีวามหลากหลายของสนิคา้ทีส่ามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครบถว้น นอกจากนัน้ ยงัตอ้งอาศยัทมีงานทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจสนิคา้ และความตอ้งการ
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ของลกูคา้เพื่อใหส้ามารถนําเสนอผลติภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ และก่อใหเ้กดิการ

ซือ้ซํ้าต่อไปในอนาคต ทัง้น้ี บรษิทัฯ มรีายละเอยีดดา้นกลยุทธก์ารแขง่ขนัดงัน้ี 

2.1 กลยุทธก์ารเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตครบวงจร 

  การเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีไดเ้กอืบทุกผลติภณัฑค์อนกรตีสง่ผลใหแ้บรนด ์STC 

เป็นทีรู่จ้กัในวงการก่อสรา้งในจงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัในภาคตะวนัออก จากการทีม่ผีลติภณัฑค์อนกรตีทีค่รอบคลุม

ความตอ้งการตัง้แต่งานฐานรากจนถงึงานอาคาร ทาํใหล้กูคา้สามารถสัง่ซือ้ผลติภณัฑค์อนกรตีไดเ้กอืบครบทุกอย่าง

จากบรษิทัฯ ไดต้ัง้แต่งานเสาเขม็ ท่อระบายน้ํา จนกระทัง้แผ่นพืน้สาํเรจ็รปูและคอนกรตีผสมเสรจ็สาํหรบังานอาคาร 

สง่ผลใหล้กูคา้สามารถวางแผนงานก่อสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ประกอบกบัการทีบ่รษิทัฯไดอ้ยูใ่นพืน้ทีม่า

นานและมสีนิคา้ทีม่คุีณภาพและจดัสง่ตามเวลาทีล่กูคา้กาํหนด STC จงึมลีกูคา้ทีห่ลากหลาย ทัง้กลุ่มผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

กลุ่มผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยแ์ละกลุ่มรา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง ซึง่การมสีนิคา้ทีห่ลากหลายไดส้รา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทาง

การคา้เน่ืองจากจะช่วยใหล้กูคา้สามารถประหยดัเวลาใหก้ารวางแผนงานการก่อสรา้ง ลดเวลาและค่าใชจ้่ายในการทาํ

หนงัสอืคํ้าประกนัใหแ้ก่รา้นคา้วสัดุก่อสรา้งแต่ละรา้น ทาํใหล้กูคา้ทาํงานไดส้ะดวกยิง่ขึน้ และจะเป็นจุดเด่นทีส่นบัสนุน

การเลอืกใชบ้รกิารของบรษิทัฯ สง่ผลใหบ้รษิทัมคีวามสามารถในการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 

  2.2 กลยุทธก์ารเน้นคณุภาพของสินค้าและการให้บริการท่ีตรงต่อเวลา 

  เน่ืองดว้ยสนิคา้ของ STC เป็นชิน้สว่นสาํคญัในงานก่อสรา้งไมว่า่จะเป็นงานโครงสรา้ง งานฐานราก 

งานระบายน้ํา หรอืงานผนงัอาคารทีต่อ้งใชว้สัดุก่อสรา้งทีม่คีวามแขง็แรงคงทนและมอีายุการใชง้านทีย่าวนาน บรษิทัฯ

ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพเป็นสาํคญัตัง้แต่การควบคุมกระบวนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ เริม่ตัง้แต่การวางแผนการ

ผลติจนสง่มอบสนิคา้ใหล้กูคา้ โดยมฝ่ีายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ทีท่าํหน้าทีต่รวจสอบคณุภาพวตัถุดบิ ขัน้ตอน

การผลติ การทดสอบความแขง็แกร่งของสนิคา้ การขนสง่สนิคา้และบรกิารหลงัการขาย เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าสนิคา้ของ 

STC ทุกชิน้จะตอ้งไดม้าตรฐานตามทีก่าํหนดไวเ้พื่อความปลอดภยัสาํหรบัผูใ้ชง้านและผูอ้ยู่อาศยั  ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดร้บั

การรบัรองจากสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สาํหรบัผลติภณัฑท์่อระบาย

น้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็ เสาเขม็คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ แผ่นพืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อสาํเรจ็ และ

อฐิบลอ็กมวลเบา 

  นอกจากน้ี การจดัสง่สนิคา้ตามเวลาทีก่าํหนดถอืเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯใหค้วามสาํคญัมาโดยตลอด จาก

การทีส่นิคา้ของ STC เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของงานก่อสรา้งฐานรากและอาคาร ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึใหค้วามสาํคญั

กบัการวางแผนงานการผลติเพือ่เพิม่ความยดืหยุ่นในการผลติสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ รวมถงึการสง่มอบสนิคา้ตรงตามเวลา

เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อตารางการทาํงานของลกูค ้

  2.3  กลยุทธก์ารบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัของการบรหิารตน้ทุนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเน่ือง จงึไดก้าํหนด

ขัน้ตอนการผลติไวอ้ย่างรดักุมตัง้แต่การจดัหาวตัถุดบิ การออกแบบเครื่องจกัรทีค่าํนึงถงึการสญูเสยีวตัถุดบิใหน้้อย

ทีส่ดุ การปรบัปรุงสตูรผสมคอนกรตีเพื่อลดตน้ทุนการผลติแต่ไดม้าซึง่คุณภาพของสนิคา้ทีด่ขี ึน้ กระบวนการผลติทีไ่ด้

กาํหนดขัน้ตอนและแรงงานไวอ้ย่างชดัเจนสง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถควบคุมตน้ทุนการผลติไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากน้ี 

จากการที ่STC เป็นผูป้ระกอบการในชลบุรมีาเป็นระยะเวลานาน   และเน้นใหค้วามสาํคญักบัการจดัการดา้นห่วงโซ่

อุปทาน (Supply Chain) ทีม่ปีระสทิธภิาพ เช่น การเขา้ไปใหค้าํแนะนํากบัคู่คา้ถงึการจดัการและบรหิารคุณภาพของ

วตัถุดบิ เป็นตน้ ทาํใหม้คีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดบิจงึสามารถจดัหาวตัถุดบิทีม่คุีณภาพทีด่แีละราคาที่

เหมาะสม อกีทัง้มกีารพฒันาการบรหิารจดัการกาํลงัผลติเพื่อใหเ้กดิการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ทัง้

18



 

 

 56 – 1 One Report 2020 

ในดา้นจดัซือ้จดัจา้งและการใชป้ระโยชน์ผลผลติพลอยไดจ้ากกระบวนการผลติ และการนําขอ้มลูจากอดตีมาวเิคราะห์

เพื่อใชใ้นการวางแผนการผลติผา่นระบบทางดา้นสานสนเทศ (IT) ทีเ่รยีกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) 

ซึง่ช่วยใหส้ามารถบรหิารสนิคา้และคลงัสนิคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถควบคุมตน้ทุนการผลติ

และมรีาคาขายสนิคา้ทีส่ามารถแขง่ขนัไดท้่ามกลางสภาวะตลาดทีม่กีารแขง่ขนัทีรุ่นแรง 

  2.4 กลยุทธด้์านการขายและการสรา้งสมัพนัธก์บัลูกค้า 

  บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีมายาวนานกวา่ 30 ปี โดยไดร้บัความไวว้างใจ 

เป็นทีเ่ชื่อถอื และรูจ้กัอย่างดใีนกลุ่มลกูคา้ในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพของผลติภณัฑ ์ปัจจุบนั บรษิทัฯ แบ่งฝ่าย

ขายออกเป็น  2 ฝ่าย คอื ฝ่ายขายสาํนกังาน และฝ่ายขายภาคสนาม โดยฝ่ายขายสาํนกังานจะเป็นผูต้ดิต่อกบักลุ่ม

ลกูคา้ปัจจุบนัและลกูคา้ทีส่ ัง่ซือ้สนิคา้ผ่าน Call Center ซึง่ฝ่ายขายสาํนกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสนิคา้ของ

บรษิทัฯ เป็นอย่างด ีสามารถใหค้าํแนะนําและคาํปรกึษา รวมถงึช่วยแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึง่เป็นกล

ยุทธท์ีส่าํคญัในการรกัษาฐานลกูคา้ ฝ่ายขายภาคสนามนัน้จะใชก้ลยุทธก์ารขายเชงิรุก  ซึง่พนกังานขายภาคสนามมเีขต

พืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบของตนเองในชลบุรแีละระยองและมหีน้าทีต่ดิต่อเจา้ของโครงการโดยตรงเพื่อนําเสนอสนิคา้ของบรษิทั

ฯ ทีส่ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ได ้วธิน้ีีจะชว่ยใหว้งการก่อสรา้งรูจ้กั STC มากขึน้และเป็นการขยาย

ฐานลกูคา้ใหม่ไดอ้กีทางหน่ึง นอกจากน้ียงัเป็นหน่วยงานทีร่บัฟังความคดิเหน็ของลกูคา้เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

เพื่อนํามาประเมนิและปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้มากยิง่ขึน้ ทัง้ยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี

กบัลกูคา้รวมถงึการรบัทราบถงึความตอ้งการของลกูคา้เพื่อเป็นแนวทางการใหบ้รกิารและเสนอสนิคา้ทีเ่หมาะสมแก่

ลกูคา้ได ้ทาํใหม้ลีกูคา้ประจาํอยา่งมากมายทัง้ในสว่นของลกูคา้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยใ์นพืน้ทีภ่าค

ตะวนัออก ผูร้บัเหมาก่อสรา้งงานราชการรายใหญ่ และผูร้บัเหมาก่อสรา้งงานโยธาทัว่ไป 

  

 3. ภาวะอตุสาหกรรม และสภาพแข่งขนั 

  3.1 สภาพการแข่งขนัในผลิตภณัฑค์อนกรีตสาํเรจ็รปู 

  ในสว่นของตลาดผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูนัน้ บรษิทัฯ ผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตี

สาํเรจ็รปูแบบครบวงจรตัง้แต่ผลติภณัฑส์าํหรบังานฐานรากจนถงึงานก่อสรา้งตวัอาคาร โดยบรษิทัฯ มปีระเภท

ผลติภณัฑใ์หเ้ลอืกหลากหลายครอบคลุมทุกความตอ้งการของลกูคา้ จงึมขีอ้ไดเ้ปรยีบกว่าบรษิทัอื่นทีเ่ป็นผูผ้ลติ

ผลติภณัฑค์อนกรตีทีม่รีปูแบบสนิคา้ใหเ้ลอืกน้อยกว่า ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการบรหิารตน้ทุนอย่างมปีระสทิธภิาพและ

มกีารปรบัราคาสนิคา้อย่างต่อเน่ืองเพื่อรกัษาความสามารถในการแขง่ขนั ทัง้ยงัไดส้รา้งสายสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ทุกราย

เพื่อรกัษาฐานลกูคา้เดมิ และยงัมกีลยุทธอ์ย่างการขายเชงิรุกเพือ่หาลกูคา้รายใหม่เพื่อทีจ่ะขยายฐานลกูคา้ ผูผ้ลติและ

จาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูในชลบุรยีงัมจีาํนวนไมม่ากนกั เน่ืองจากการเขา้มาในธุรกจิดงักล่าวจะตอ้งใชเ้งนิ

ลงทุนทีส่งู รวมถงึขอ้จาํกดัในดา้นผงัเมอืงในการเปิดโรงงานและการจดัหาพืน้ทีเ่พื่อเป็นแหล่งเกบ็ผลติภณัฑท์ีพ่อเพยีง 

รวมทัง้ตอ้งการประสบการณ์และความชาํนาญของผูป้ระกอบการทีจ่ะพฒันาสตูรการผลติใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่ ี

ประสทิธภิาพเหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านและอยู่ภายในตน้ทุนการผลติทีส่ามารถแขง่ขนัได ้เช่น ในการผลติแผ่น

พืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรง หากมกีารดงึลวดเหลก็ซึง่เป็นสว่นยดึคอนกรตีมากเกนิไป ตวัผลติภณัฑจ์ะโก่งงอ หรอื

หากมกีารดงึลวดเหลก็น้อยเกนิไป ตวัผลติภณัฑจ์ะไมแ่ขง็แรงและแตกหกั ซึง่จะทาํใหผ้ลติภณัฑไ์ม่ไดคุ้ณภาพและไม่

สามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นตน้ 
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  3.2 สภาพการแข่งขนัในผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสรจ็ 

  สาํหรบัตลาดคอนกรตีผสมเสรจ็ในชลบุรนีัน้มผีูแ้ขง่ขนัหลายรายและค่อนขา้งกระจายตวั ดว้ย

ลกัษณะของธุรกจิทีไ่ม่มขีอ้จาํกดัดา้นขนาดของธุรกจิมากนกั และผูป้ระกอบการคอนกรตีผสมเสรจ็ทีไ่มม่โีรงงานผลติ

ซเีมนตผ์งกส็ามารถจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ได ้ทาํใหผู้ป้ระกอบการรายเลก็สามารถเขา้สูต่ลาดได ้

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการในธุรกจิผลติและจาํหน่ายมาเป็นเวลานาน ทาํใหเ้ป็นทีน่่าเชื่อถอืและรูจ้กัในตรา

สนิคา้ของบรษิทัฯ อกีทัง้ยงัมกีาํลงัผลติทีส่งูเพยีงพอแก่ความตอ้งการของลกูคา้สว่นมากทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่ทัง้ยงัไดส้รา้งสาย

สมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้บัเหมา ผูป้ระกอบการณ์อสงัหารมิทรพัย ์และรา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง ในทอ้งถิน่มาโดยตลอด นอกจากน้ี 

บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ นัน่คอื การสง่มอบผลติภณัฑต์รงต่อเวลาเพื่อป้องกนั

ไม่ใหเ้กดิความล่าชา้ในแผนงานของลกูคา้ และเน่ืองจากผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็มอีายใุนการเกบ็รกัษาทีจ่าํกดัทาํ

ใหส้ถานทีต่ัง้ของโรงงานผลติมผีลแก่การตดัสนิใจในการเลอืกใชส้นิคา้และการบรกิารของลกูคา้ และเป็นปัจจยัอย่าง

หน่ึงทีส่ง่ผลใหผู้ป้ระกอบการในภูมภิาคอื่นไม่สามารถเขา้มาแขง่ขนัในจงัหวดัชลบุรไีด ้รวมทัง้การก่อตัง้และดาํเนินการ

โรงงานผลติคอนกรตีผสมเสรจ็จาํเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทุนจาํนวนมากเพื่อใหม้กีาํลงัผลติเพยีงพอกบัความตอ้งการของ

ลกูคา้ และตอ้งดาํเนินการตามขอ้บงัคบัดา้นอุตสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม เช่น ผูผ้ลติตอ้งตดิตัง้ระบบกาํจดัฝุ่ นในโรง

ผลติ กฎหมายในดา้นผงัเมอืง เป็นตน้ ดว้ยขอ้กาํหนดต่างๆ ในการทาํธุรกจิ อาจจะทาํใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่ทีม่ขีดี

ความสามารถจาํกดัและไม่สามารถเจาะตลาดไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 

 ทัง้น้ี บรษิทัฯ จดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิลกัษณะใกลเ้คยีงกบัของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ทีม่า: www.set.or.th 

  อย่างไรกต็าม ในชว่งปี 2563 ทีผ่่านมาในหลายๆธุรกจิไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้

ไวรสัโคโรน่า ( COVID – 19 ) ทาํใหโ้ครงการลงทุนก่อสรา้งหดตวั จงึสง่ผลใหก้จิกรรมการก่อสรา้งของภาครฐัชะลอตวั

ลงอย่างหลกีเลีย่งไดย้าก รวมทัง้ยงัทาํใหน้โยบายการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตวั สถานการณ์ตลาดอสงัหารมิทรพัย์

และโรงงานอุตสาหกรรมจงึหดตวัตามไปดว้ย สง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้งอย่างชดัเจนเน่ืองจากปรมิาณ

ความตอ้งการวสัดุก่อสรา้งนัน้เปลีย่นแปลงไปตามการเตบิโตและลงทุนในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละรบัเหมา

ก่อสรา้ง ดงันัน้ เพื่อรกัษาความสามารถในการแขง่ขนั ผูป้ระกอบการหลายรายไดป้รบัเปลีย่นกลยุทธโ์ดยเน้นแขง่ขนั

ดา้นราคาเป็นหลกั ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัรูถ้งึสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จงึไดพ้ฒันาสตูร และวธิกีารการผลติเพื่อลดตน้ทุนในการ

บริษทัจดทะเบียนซ่ึง

มีธรุกิจเทียบเคียง 

เคร่ืองหมาย

การค้า 

ทุนจด

ทะเบียน

ชาํระแล้ว 

(ล้าน

บาท) 

งบการเงินปี 2562 งบการเงินปี 2563 

สินทรพัย ์

(ล้าน

บาท) 

รายได้ 

(ล้าน

บาท) 

กาํไร 

 (ล้าน

บาท) 

สินทรพัย ์

(ล้านบาท) 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

กาํไร 

 (ล้าน

บาท) 

บรษิทัฯ STC 284 597.50 420.59 25.77 571.45 419.51 14.70 

บมจ. ผลติภณัฑ์

คอนกรตีชลบุร ี
CCP 692 2,894.57 2,645.03 70.72 2,855.53 2,457.05 96.02 

บมจ. ดคีอนโปรดกัส ์ DCON 538 2,623.20 1,177.21 130.67 2790 928.01 89.37 

บมจ. ทกัษณิคอนกรตี SCP 300 2,379.94 1,960.16 243.83 2,398.46 1676.72 215.64 
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ผลติ พรอ้มทัง้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑข์ึน้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผลติภณัฑท์ีส่ง่ถงึลกูคา้จะตรงตาม

มาตรฐาน อกีทัง้ยงัใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยนําเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) มา

ประยุกตใ์ช ้ทาํใหท้ีผ่่านมา บรษิทัฯ ขายสนิคา้ไดใ้นราคาทีส่ามารถแขง่ขนัได ้และทาํกาํไรได ้โดยบรษิทัฯ จะไม่เขา้ไป

ตดัราคาแขง่ขนัเพื่อทาํการตลาดในระยะสัน้เท่านัน้นอกจากน้ี หน่ึงในปัจจยัทีท่าํใหบ้รษิทัฯ สามารถดาํเนินธุรกจิและ

เตบิโตไดอ้ย่างมัน่คง คอืการศกึษาขนาดของตลาดและกลุ่มลกูคา้ของบรษิทัฯ (Market Sizing) เพื่อใหท้ราบถงึความ

ตอ้งการของลกูคา้ทีแ่ทจ้รงิ ก่อนการตดัสนิใจลงทุนในเครื่องจกัรหรอืโรงงาน เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีด่จีากการลงทุนที่

เหมาะสม ซึง่ทา้ยทีส่ดุแลว้จะทาํใหบ้รษิทัฯ สรา้งกาํไรไดอ้ย่างต่อเน่ืองและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ในระยะยาว 

 

  ( 3 ) การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

  1. สาํนักงานใหญ่ 

  สาํนกังานใหญ่ของบรษิทัฯ ตัง้อยู่ที ่220/26 หมู่ที ่6 ตําบลนาเกลอื อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี

  2. โรงงาน 

  บรษิทัฯ มโีรงงานทัง้หมด 5 แหง่ ซึง่แต่ละโรงงานมสีาํนกังานตัง้อยู่ดว้ย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

โรงงานพทัยา 1  

ทีต่ัง้โรงงาน 16/83 ม.6 ต.นาเกลอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

ขนาดเน้ือที ่ 5 ไร่ 16 ตารางวา 

ประเภทสนิคา้ทีผ่ลติ คอนกรตีผสมเสรจ็ (แพลน้ท ์1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงานพทัยา 2  

ทีต่ัง้โรงงาน 16/85 ม.6 ต.นาเกลอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

ขนาดเน้ือที ่ 8 ไร่ 259 ตารางวา 

ประเภทสนิคา้ทีผ่ลติ ท่อและบ่อพกัคอนกรตี, คอนกรตีผสมเสรจ็ (แพลน้ท ์2) 

โรงงานเสาเขม็หนองปรอื  

ทีต่ัง้โรงงาน 52 ม.12 ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

ขนาดเน้ือที ่ 10 ไร่ 274 ตารางวา 

ประเภทสนิคา้ทีผ่ลติ เสาเขม็ 

โรงงานนาวงั  

ทีต่ัง้โรงงาน 154 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

ขนาดเน้ือที ่ 78 ไร่ 64 ตารางวา 

ประเภทสนิคา้ทีผ่ลติ 
ท่อคอนกรตี, เสาเขม็, แผ่นพืน้, อฐิบลอ็กมวลเบา,รัว้สาํเรจ็รปู, 

คอนกรตีผสมเสรจ็ (แพลน้ท ์3) 
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  3. การจดัหาวตัถดิุบในการผลิต  

  วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ ปนูซเีมนตผ์ง ลวด PC-Wire ลวดเหลก็ เถา้ลอย หนิ ทราย โฟม 

น้ํายาลาเทก็ซ ์และน้ํายาผสมคอนกรตี ซึง่วตัถุดบิเหล่าน้ีสามารถหาไดจ้ากภายในประเทศทัง้หมด โดยสดัสว่นตน้ทุน

วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้แบง่เป็นรอ้ยละประมาณ 35 – 40 จากหนิและทราย รอ้ยละประมาณ 25 – 30 จาก

ปนูซเีมนตผ์ง รอ้ยละประมาณ 30 – 35 จากลวดและเหลก็ และอืน่ๆ อกีรอ้ยละประมาณ 5 เช่น เถาลอย น้ํายาลาเทก็ซ ์

และน้ํายา เป็นตน้ ซึง่บรษิทัฯ สัง่ซือ้ปนูซเีมนตผ์ง และลวดเหลก็ผ่านตวัแทนจาํหน่าย สว่นหนิ ทราย น้ํายาลาเทก็ซ ์

และน้ํายาผสมคอนกรตีมกีารสัง่ซือ้จากผูจ้ดัจาํหน่ายโดยตรง ขณะที ่ลวด PC-Wire มกีารสัง่ซือ้ ผ่านทัง้ตวัแทนจาํหน่าย

และผูจ้ดัจาํหน่ายโดยตรง 

 บรษิทัฯ มนีโยบายการจดัซือ้วตัถุดบิแต่ละชนิดจากผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิหลากหลาย โดยมกีารเปรยีบเทยีบราคา

วตัถุดบิจากผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิไม่ตํ่ากว่า 2-3 ราย เพื่อเป็นการเพิม่อาํนาจในการต่อรอง อย่างไรกต็าม วตัถุดบิ สว่น

ใหญ่เป็นสิง่ทีห่าไดภ้ายในประเทศและมผีูจ้าํหน่ายจาํนวนหลายราย บรษิทัฯ จงึไม่เคยประสบปัญหาการ ขาดแคลน

วตัถุดบิทีส่าํคญั  

 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะเลอืกซือ้วตัถุดบิทุกชนิดโดยพจิารณาจากคุณภาพ ราคา เงื่อนไขทางการคา้และ

คุณสมบตัวิตัถุดบิทีส่ามารถใชก้บัสตูรการผลติของ STC เป็นสาํคญั โดยก่อนทาํการสัง่ซือ้วตัถุดบิแต่ละชนิด โดยจะมี

การเปรยีบเทยีบราคาจากผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิไมต่ํ่ากว่า 2-3 ราย และผูจ้ดัจาํหน่ายจะตอ้งสง่ตวัอย่างวตัถุดบิเพื่อให้

บรษิทัฯ ตรวจสอบคุณสมบตัแิละคุณภาพของสนิคา้ หากผ่านเกณฑท์ีก่าํหนด ฝ่ายจดัซือ้จงึจะ จดัทาํสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงสัง่ซือ้และสง่ใบสัง่ซือ้ใหผู้จ้ดัจาํหน่าย หลงัจากไดร้บัวตัถุดบิจากผูจ้ดัจาํหน่ายแลว้ พนกังานฝ่ายตรวจสอบจะ

ทาํหน้าทีต่รวจสอบลกัษณะและสภาพของวตัถุดบิทุกครัง้ก่อนนําไปจดัเกบ็ สาํหรบัการจดัเกบ็นัน้ จะเกบ็หนิและทราย

แยกออกจากกนัในที่ๆ  จดัไวเ้พือ่ความสะดวกในการตวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงานห้วยใหญ่  

ทีต่ัง้โรงงาน 9/47 ม.4 ต.หว้ยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

ขนาดเน้ือที ่ 6 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา 

ประเภทสนิคา้ทีผ่ลติ คอนกรตีผสมเสรจ็ (แพลน้ท ์4 ) 
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  4 . ขัน้ตอนการผลิต 

  แผนภาพขัน้ตอนการผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีตสาํเรจ็รปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพรวมกาํลงัการผลิต 

 

ชนิดผลิตภณัฑ์ 
ปี 2563 

กาํลงัการผลิต (ลบ.ม) ปริมาณการผลิต (ลบ.ม) อตัราการใช้กาํลงัการผลิต (%) 

ผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ 140,550 72,339 51.47% 

ผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู 121,130 73,031 60.29% 

รวม 261,680 145,370 55.55% 
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  ( 4 )  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

  1. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ซึง่สามารถแสดงรายละเอยีดไดด้งัน้ี 

 

ประเภททรพัยสิ์น ลกัษณะทรพัยสิ์น 
ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

มูลค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
การใช้งาน 

1. ทีด่นิ 

โฉนดเลขที ่1082 ทีต่ ัง้ 52 หมู ่4 ตําบล

หนองปรอื 

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ีรวมเน้ือที ่

10-2-74 ไร ่

บรษิทัฯ 

ตดิภาระจาํนองกบัสถาบนั

การเงนิ 

157.99 

 

ทีต่ ัง้โรงงานหนองปรอื 

โฉนดเลขที ่71329, 71330, 71331, 

71332, 72763 183205 และ 229654   

ทีต่ ัง้ 154 หมู ่4 ตําบลหนองปลาไหล 

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี

รวมเน้ือท ึ78-0-64 ไร ่

โฉนดเลขที ่71331, 

71332, 72763 และ 

183205 ตดิภาระจาํนอง

กบัสถาบนัการเงนิ 

ทีต่ ัง้โรงงานนาวงั 

โฉนดเลขที ่34622, 35227 ทีต่ ัง้ 16/85 

หมู ่6 ตําบลนาเกลอื  

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ีรวมเน้ือ 

8-2-59 ไร ่

ไมม่ภีาระผกูพนั ทีต่ ัง้โรงงานพทัยา 2 

น.ส.3 เลขที ่1622/413, น.ส.3 เลขที ่

1623/413 ทีต่ ัง้ ตําบลนาเกลอื อาํเภอ

บางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีรวมเน้ือที ่0-0-

26 ไร ่

ตดิภาระจาํนองกบัสถาบนั

การเงนิ 
ทีต่ ัง้สํานกังานเก่า 

2. อาคารและส่วน

ปรบัปรงุอาคาร 

อาคารโรงงานตัง้อยู่เลขที ่52 หมู ่4 

ตําบลหนองปรอื 

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี

ตดิภาระจาํนองกบัสถาบนั

การเงนิ 

97.42 

ใช้เ ป็นโรงงานผลิต

เสาเขม็เสรมิเหล็กอดั

แรงหล่อสําเรจ็ 

อาคารโรงงานตัง้อยู่เลขที ่154 หมู ่4 

ตําบลหนองปลาไหล 

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี

ตดิภาระจาํนองกบัสถาบนั

การเงนิ 

ใชเ้ป็นโรงงานผลติทกุ

ผลติภณัฑ ์

อาคารโรงงานตัง้อยู่เลขที ่16/83 หมู ่6 

ตําบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดั

ชลบุร ี

ไมม่ภีาระผกูพนั 
ใช้เ ป็นโรงงานผลิต

คอนกรตีผสมเสรจ็ 

อาคารโรงงานตัง้อยู่เลขที ่16/85 หมู ่6 

ตําบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดั

ชลบุร ี

ไมม่ภีาระผกูพนั 

ใชเ้ป็นโรงงานผลติท่อ

คอนกรีตอัดแรงและ

บ่อพกัน้ํา 

อาคารสํานกังานตัง้อยูเ่ลขที ่1623/413 

ทีต่ ัง้ ตําบลนาเกลอื 

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี 

ตดิภาระจาํนองกบัสถาบนั

การเงนิ 
ไมม่กีารใชง้าน 

24



 

 

 56 – 1 One Report 2020 

ประเภททรพัยสิ์น ลกัษณะทรพัยสิ์น 
ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

มูลค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
การใช้งาน 

3. เครื่องจกัร 

อปุกรณ์โรงงาน

และเครื่องมอื 

เครื่องจกัร อปุกรณ์และเครื่องมอืทีใ่ชใ้น

โรงงาน 

เครื่องจกัรบางส่วนตดิ

ภาระจาํนองกบัสถาบนั

การเงนิ 

48.22 

ยอดคงเหลอืซึง่ไดม้า

จากการขายและเชา่

กลบัคนืภายใตส้ญัญา

เชา่การเงนิจาํนวน 9.97 

ลา้นบาท 

เพื่อใชใ้นโรงงาน 

4. เครื่องใช้

สํานกังาน 

เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้าํนกังานทีใ่ช้

ในอาคารสํานกังานของบรษิทั 
ไมม่ภีาระผกูพนั 3.51 เพื่อใชใ้นสํานกังาน 

5. ยานพาหนะ 
ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการดําเนินธรุกจิ และ

ขนส่งสนิคา้ 

ยานพาหนะบางสว่นตดิ

ภาระจาํนองกบัสถาบนั

การเงนิ 

55.74 

ยอดคงเหลอืซึง่ไดม้า

ภายใตส้ญัญาเชา่

การเงนิจาํนวน 27.93

ลา้นบาท 

เพื่อใช้ในการดําเนิน

ธรุกจิ 

6. งานระหวา่ง

ก่อสรา้ง 

สนิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่างการตดิตัง้และ

ก่อสรา้ง 
ไมม่ภีาระผกูพนั 1.56 

อ ยู่ ใ น ร ะหว่ า ง ก า ร

ติดตั ้ง แล ะก่ อส ร้ า ง 

สํ า ห รั บ ใ ช้ เ ป็ น

โรงงานผลติท่อระบาย

น้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 364.44   

 

  2. สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน  

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ซึง่ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์มลูค่า

ตามบญัชสีทุธ ิ1.51 ลา้นบาท 

  3. สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

ประเภททรพัยสิ์น ลกัษณะทรพัยสิ์น 
ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

มูลค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
การใช้งาน 

สทิธกิารใช ้

ทีด่นิอาคารและสว่นปรบัปรงุทีด่นิ 

(*) (*) 

0.56 

เพื่อใช้ในการดําเนิน

ธรุกจิ 

อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 5.61 

เครื่องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 9.45 

ยานพาหนะ 27.93 

หมายเหตุ:  ในระหว่างปีปัจจุบนับรษิทัฯ,มกีารบนัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้เนื่องจากบรษิทัฯไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตั ิซึง่กาํหนดใหบ้รษิทัซึง่เป็นผูเ้ช่ารบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิสาํหรบัสญัญาเช่าทุกรายการทีม่รีะยะเวลาใน

การเช่ามากกว่า 12 เดอืน เวน้แต่สนิทรพัยอ์า้งองินัน้มมีลูค่าตํ่า  
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  4. เครือ่งหมายการค้า  

  ในการจาํหน่ายสนิคา้ บรษิทัฯ มตีราสนิคา้ทีใ่ชใ้นการจาํหน่ายมาโดยต่อเน่ืองตัง้แต่เริม่ดาํเนินธุรกจิ 

ปัจจบุนั บรษิทัฯ ไดร้บัหนงัสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้เลขที ่ค420204                                

ณ วนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ซึง่มอีายุ 10 ปี นบัตัง้แต่วนัทีจ่ดทะเบยีน และสามารถต่อไดทุ้กๆ 10 ปี 

 

  

 

 

 

 

 

  ( 5 ) งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ไม่มงีานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ  

 

 1.3  โครงสรา้งการถือหุ้น 

  1.3.1 ผูถื้อหุ้น  

  ( 1 ) รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

  กลุ่มผูถ้อืหุ่นรายใหญ่ 10 รายแรกของบรษิทั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

ทีม่า  : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

หมายเหตุ   ความเกีย่วพนักบับรษิทัฯ 

*       ครอบครวัชยัตระกลูทอง     **     นกัลงทุนภายนอก ซึง่ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั “STC” 

ลาํดบัท่ี รายช่ือ 
ความเก่ียวพนัธ ์

กบับริษทัฯ 
จาํนวน (หุ้น) 

สดัส่วนการถือ

หุ้น (%) 

1. จนิดาวรรณ ตฤณตยีะกุล * 120,000,000 21.13% 

2. เอกชยั ชยัตระกลูทอง * 113,992,400 20.07% 

3. สรุสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง * 102,561,000 18.06% 

4. อาํนาจ ชยัตระกลูทอง * 30,000,000 5.28% 

5. ปิยเดช ชยัตระกลูทอง * 30,000,000 5.28% 

6. อมลวรรณ ชยัตระกลูทอง * 30,000,000 5.28% 

7. วรีชยั  เดชอมรธญั ** 13,904,500 2.45% 

8. โรจนินทร ์ธติภิสัสราวงศ ์ ** 5,200,000 0.92% 

9. WONG PIT HIN ** 4,598,500 0.81% 

10. สวุภทัร ศรสวรรค ์ ** 3,525,200 0.62% 

รูปภาพเครือ่งหมายสนิคา้ STC 
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 1.4 จาํนวนทุนจดทะเบียน และทุนชาํระแลว้ 

 บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตี โปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 

284,000,000 บาท ทุนทีเ่รยีกชาํระแลว้ จาํนวน 284,000,000 บาท เป็นหุน้สามญัจาํนวน 568,000,000 หุน้ มลูค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (บรษิทัมหีุน้สามญัประเภทเดยีว และไม่มโีครงการออกหลกัทรพัยป์ระเภทอื่น) 

 

 1.5 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

 - ไม่ม ี- 

 

 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บรษิทัฯ มนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษี

เงนิไดนิ้ตบิุคคล และทุนสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยคาํนึงถงึปัจจยั

ต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ ซึง่การจ่ายเงนิปันผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินงาน ฐานะ

ทางการเงนิ สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทัฯ 

ตามความเหน็สมควรหรอืเหมาะสมของคณะกรรมการบรษิทั โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผล

จะตอ้งนําเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แต่กรณีการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบรษิทัมี

อาํนาจอนุมตัใิหด้าํเนินการไดเ้มือ่เหน็ว่าบรษิทัมกีาํไรสมควรพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลโดยไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงาน

ของบรษิทั แลว้รายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ประวติัการจา่ยเงินปันผลเปรียบเทียบกาํไรสุทธิ ปี 2560 - 2563  

(หน่วย: ลา้นบาท) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 15.53 15.41 25.77 14.432 

เงินปันผลจ่าย 5.25 11.55 21.00 56.8 

อตัราจ่ายปันผล (รอ้ยละ)2 34.45 74.37 136.28 220.41% 

หมายเหตุ: 

1. เงนิปันผลจ่ายในปี 2559 2560 2562 และปี 2563 เป็นการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี ขณะที ่ปี 2561 เป็นการจ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาล ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั  

2. อตัราจ่ายปันผลคาํนวณจากเงนิจ่ายปันผลหารดว้ยกาํไรสุทธขิองปีก่อนหน้า 

 

2.  การบริหารจดัการความเส่ียง  

 2.1 นโยบายบริหารความเส่ียง 

 บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นบรษิทัผูผ้ลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู 

ทีมุ่่งมัน่สูค่วามเป็นเลศิในคุณภาพของผลติภณัฑค์อนกรตีและงานบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อตอบสนองความพงึพอใจ

สงูสดุของลกูคา้ และเน่ืองจากธุรกจิน้ีอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัธุรกจิจงึเป็นสิง่ที่

สาํคญั ดงันัน้เพื่อเป็นการป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต การประเมนิความเสีย่งในภาพรวมขององคก์รจงึ

มคีวามสาํคญัทีช่่วยใหค้ณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารขององคก์รสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่

ยอมรบัไดอ้ย่างเหมาะสม คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัจงึไดจ้ดัตัง้คณะทาํงานบรหิารความเสีย่งของ
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องคก์รเพื่อใหค้ณะทาํงานดงักล่าวประเมนิความเสีย่งในแต่ละหน่วยงานและนําความเสีย่งทีเ่กดิขึน้มาประเมนิและ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

 

 2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการดาํเนินธรุกิจของบริษทั 

  (1) ความเส่ียงจากการท่ีมีผูป้ระกอบการผลิตผสมเสรจ็หลายรายทาํให้เกิดการแข่งขนัสงู 

  ธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ในจงัหวดัชลบุร ีและเขตพืน้ทีพ่ทัยานัน้ มผีู้

แขง่ขนัหลายรายและค่อนขา้งกระจายตวั ดว้ยลกัษณะของธุรกจิทีไ่ม่มขีอ้จาํกดัดา้นขนาดของธรุกจิมากนกั และ

ผูป้ระกอบการผลติคอนกรตีผสมเสรจ็ทีไ่ม่มโีรงงานผลติซเีมนตผ์งกส็ามารถจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ได ้

เพยีงสัง่ซือ้เครื่องผสมคอนกรตีจากผูค้า้ในราคาทีไ่ม่สงู พรอ้มทัง้สตูรมาตรฐานการผสม ทาํใหผู้ป้ระกอบการรายเลก็

สามารถเขา้สูต่ลาดไดไ้มย่ากนกั ดงันัน้ การแขง่ขนัดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ได ้ 

อย่างไรกต็าม จากการทีบ่รษิทัฯ ไดด้าํเนินการในธุรกจิผลติและจาํหน่ายมาเป็นเวลานาน ทาํใหต้ราสนิคา้ STC ไดร้บั

ความเชื่อถอืและเป็นทีรู่จ้กัของลกูคา้ อกีทัง้บรษิทัฯ มกีารสรา้งสายสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้บัเหมา ผูป้ระกอบการ

อสงัหารมิทรพัย ์และรา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง ในทอ้งถิน่มาโดยตลอด ประกอบกบัมกีาํลงัผลติทีส่งูเพยีงพอแก่ความตอ้งการ

ของลกูคา้สว่นมากทีอ่ยู่ในพืน้ที ่นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ นัน่คอื การสง่

มอบผลติภณัฑต์รงต่อเวลาเพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิความล่าชา้ในแผนงานของลกูคา้ จงึเป็นปัจจยัสาํคญัทีท่าํใหล้กูคา้

เลอืกใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัฯ 

  ทัง้น้ี เน่ืองจากผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็มอีายุในการเกบ็รกัษาทีจ่าํกดัทาํใหส้ถานทีต่ัง้ของ

โรงงานผลติมผีลแก่การตดัสนิใจในการเลอืกใชส้นิคา้และการบรกิารของลกูคา้ และเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงทีส่ง่ผลให้

ผูป้ระกอบการในภมูภิาคอื่น หรอืแมแ้ต่พืน้ทีจ่งัหวดัใกลเ้คยีงไมส่ามารถเขา้มาแขง่ขนัในจงัหวดัชลบุรไีด ้รวมทัง้การ

ก่อตัง้และดาํเนินการโรงงานผลติคอนกรตีผสมเสรจ็เพื่อใหม้กีาํลงัผลติเพยีงพอกบัความตอ้งการของลกูคา้จาํเป็นตอ้งใช้

เงนิลงทุนจาํนวนมาก โดยตอ้งดาํเนินการตามขอ้บงัคบัดา้นอุตสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม เช่น ผูผ้ลติตอ้งตดิตัง้ระบบ

กาํจดัฝุ่ นในโรงผลติ กฎหมายในดา้นผงัเมอืง เป็นตน้ ดว้ยขอ้กาํหนดต่างๆ ในการทาํธุรกจิ อาจจะทาํใหผู้ป้ระกอบการ

รายใหม่ทีม่ขีดีความสามารถจาํกดัและไม่สามารถเจาะตลาดไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม  

  นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมทีมีงานผูบ้รหิาร และวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญดา้น

ผลติภณัฑค์อนกรตี ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถคดิคน้ และคาํนวณสตูรการผลติทีม่ปีระสทิธ ิสามารถจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ใน

ราคาทีเ่หมาะสมกว่า โดยยงัคงคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัทีล่กูคา้พงึพอใจ นอกเหนือจากนัน้ ใน

กรณีที ่ลกูคา้บางรายมคีวามตอ้งการผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ทีม่คีุณภาพและคุณลกัษณะเฉพาะเจาะจง บรษิทัฯ 

สามารถช่วยลกูคา้ในการคดิคน้และคาํนวณสตูรการผสมทีเ่หมาะสมได ้ซึง่สตูรมาตรฐานนัน้ครอบคลุมไมถ่งึ จงึทาํให้

บรษิทัฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้อย่างต่อเน่ือง และสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่รายอื่นได ้

  (2) ความเส่ียงด้านขอ้จาํกดัของผลิตภณัฑค์อนกรีต  

  ปัจจบุนั บรษิทัฯ มโีรงงานผลติผลติภณัฑค์อนกรตี แบ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ ผลติภณัฑค์อนกรตี

สาํเรจ็รปู และผลติคอนกรตีผสมเสรจ็ และมโีรงงานทัง้หมด 5 แห่ง ตัง้อยู่ในเขตตําบลนาเกลอื ตําบลหนองปรอื และ

ตาํบลหว้ยใหญ่ ซึง่สามารถครอบคลุมความตอ้งการสนิคา้ในพืน้ทีเ่มอืงพทัยาและพืน้ทีเ่ชื่อมโยง (บางละมุง-สตัหบี) ได้

ทัง้หมด โดยในการจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีนัน้ ค่าขนสง่ถอืเป็นอกีหน่ึงปัจจยัสาํคญัทีส่ง่ผลต่อความสามารถในการ

แขง่ขนั เน่ืองจากจะถูกนํามาคดิในการคาํนวณราคาสนิคา้เพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ 
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  ดงันัน้ การจาํหน่ายผลติภณัฑน์อกพืน้ทีใ่นระยะไกล อาจทาํใหบ้รษิทัฯ ประสบกบัขอ้จาํกดัของ

ผลติภณัฑค์อนกรตี โดย 1) การจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู ตน้ทุนดา้นการขนสง่ถอืเป็นอกีปัจจยัหน่ึงทีส่ง่ผล

ต่อราคาและความสามารถดา้นการแขง่ขนัของบรษิทัฯ และคูแ่ขง่นอกพืน้ทีเ่มอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดั

ใกลเ้คยีงในเขตภาคตะวนัออก ซึง่ทีผ่่านมา บรษิทัฯ สามารถจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูใหแ้ก่ลกูคา้ 

นอกเหนือจากพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัใกลเ้คยีงในเขตภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดัปราจนีบุร ี 

จงัหวดัจนัทบุร ีจงัหวดันครราชสมีา เป็นตน้ ลกูคา้เหล่าน้ีสว่นใหญ่เป็นลกูคา้เดมิของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัเครดติเทอมในการ

ซือ้สนิคา้และมกีารขยายโครงการใหม่ไปยงัพืน้ทีต่่างๆ และ 2) การจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็นัน้ 

นอกเหนือจากตน้ทุนขนสง่ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อราคาแลว้ ผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็จะมกีระบวนการการแขง็ตวั

หรอืเซต็ตวั (หมดอายุ) ค่อนขา้งเรว็ (ภายในประมาณ 2 ชัว่โมงหรอืประมาณ 20 – 25 กโิลเมตร) ซึง่ทาํใหเ้ป็นอุปสรรค

ต่อการขนสง่ผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ 

  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ตระหนกัถงึขอ้จาํกดัของผลติภณัฑค์อนกรตีดงักล่าว โดยนอกเหนือจากการ

พฒันา  การผลติ รวมทัง้การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่ทาํใหต้น้ทุนการผลติของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม

แลว้ สาํหรบัผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู หากบรษิทัฯ มกีารพจิารณาขยายการจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู

นอกพืน้ทีเ่มอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัใกลเ้คยีงในเขตภาคตะวนัออก บรษิทัฯ อาจตอ้งพจิารณาจดัตัง้ศนูย์

กระจายสนิคา้ หรอืโรงงานผลติผลติภณัฑเ์พิม่เตมิในอนาคต และสาํหรบัผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ หากลกูคา้มี

โครงการตัง้อยู่บนพืน้ทีไ่กลจากพืน้ทีข่องบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะสัง่ซือ้จากคู่คา้รายอื่นเพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้รายนัน้ๆ ใน

ราคาทีเ่หมาะสม นอกจากน้ี หากลกูคา้มโีครงการขนาดใหญ่เพยีงพอ หรอืบรษิทัฯ พบวา่พืน้ทีใ่ดกต็าม มลีกูคา้ทีม่ ี

ศกัยภาพและมคีวามตอ้งการผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ทีส่งู บรษิทัฯ อาจพจิารณาขยายฐานการผลติคอนกรตี

ผสมเสรจ็ เพื่อเขา้ไปจาํหน่ายใหแ้ก่โครงการ หรอืลกูคา้ในพืน้ทีน่ัน้ๆ โดยตรง เน่ืองจากผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็

ไม่ไดต้อ้งการเงนิลงทุนทีส่งู 

 ทัง้น้ี ในปัจจบุนั บรษิทัฯ สามารถจดัจาํหน่ายสนิคา้ครอบคลุมพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัใกลเ้คยีงในราคา

ทีส่ามารถแขง่ขนัได ้ซึง่จงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัใกลเ้คยีงดงักล่าว เป็นพืน้ทีภ่ายใตโ้ครงการพฒันาโครงการระเบยีง

เศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) และบรษิทัฯ คาดว่าจะยงัคงเป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพและมคีวามตอ้งการผลติภณัฑ์

คอนกรตีอย่างต่อเน่ือง 

  (3) ความเส่ียงจากการจดัส่งสินค้าท่ีล่าช้า                                                                                             

  เน่ืองจากการสัง่ซือ้สนิคา้ของลกูคา้จะเกดิขึน้ค่อนขา้งมากในแต่ละช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัของทกุปี 

โดยสว่นมากจะเป็นหลงัจากช่วงเทศกาลต่างๆ ทีม่รีะยะเวลาหยดุยาวหลายวนั และช่วงประกาศผลการประมลูงาน

ราชการของผูร้บัเหมาในทอ้งที ่รวมถงึช่วงหลงัฤดฝูน ทาํใหก้ารสง่สนิคา้กระจุกตวั บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งในการขนสง่

สนิคา้ไม่ทนัเวลา ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของลกูคา้และชื่อเสยีงของบรษิทัฯ ได ้                      

  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารวางแผนการสง่สนิคา้ล่วงหน้าทุกครัง้ โดยทมีงาน ฝ่ายขนสง่ ฝ่ายขาย

และฝ่ายผลติจะวางแผนการผลติและจดัสง่สนิคา้ไวอ้ย่างรดักุม เพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัฯ สามารถจดัสง่สนิคา้ใหก้บัลกูคา้

ตามประเภทและเวลาทีก่าํหนดไวไ้ด ้ซึง่การจดัสง่สนิคา้ตามเวลาทีก่าํหนดถอืเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัมาโดย

ตลอด จากการทีส่นิคา้ของบรษิทัฯ เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของงานก่อสรา้งฐานรากและอาคาร ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึให้

ความสาํคญักบัการวางแผนงานการผลติเพื่อเพิม่ความยดืหยุ่นในการผลติสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ รวมถงึการสง่มอบสนิคา้

ตรงตามเวลาเพื่อป้องกนัผลกระทบต่อตารางการทาํงานของลกูคา้โดยรวม อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการ

สือ่สารอย่างใกลช้ดิ เพื่อใหส้ามารถวางแผนการสง่สนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการทาํงานของบรษิทัฯ และลกูคา้ 
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นอกจากน้ี ยงักาํหนดใหพ้นกังานขบัรถศกึษาแผนทีแ่ละเสน้ทางก่อนการเดนิทางทุกครัง้เพื่อลดความเสีย่งในการสง่

มอบสนิคา้ทีล่่าชา้และเป็นการใชท้รพัยากรของบรษิทัฯ ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ บรษิทัฯ ยงัมกีารเช่ารถขนสง่มาเพิม่

และ/หรอืเพิม่เทีย่วรถในกรณีทีม่กีารสัง่สนิคา้เขา้มาอย่างมาก เพือ่ใหก้ารจดัสง่สนิคา้ทนักบัความตอ้งการของลกูคา้และ

รกัษามาตรฐานในการบรกิารของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ มคีวามเชื่อมัน่ว่า ความเสีย่งดงักล่าวสามารถป้องกนัและ

บรหิารจดัการได ้    

  (4) ความเส่ียงจากการผิดชาํระของลูกหน้ี                                                                                     

  บรษิทัฯ มนีโยบายการใหเ้ครดติทางการคา้แก่ลกูคา้ ซึง่มรีะยะเวลาการชาํระเงนิเป็นไปตามการ

พจิารณาทีแ่ตกต่างกนัในลกูคา้แต่ละราย โดยสว่นใหญ่จะใหเ้ครดติประมาณ 30 วนั อย่างไรกต็ามจากขอ้มลูแสดงฐานะ

การเงนิของบรษิทัฯ ในช่วงเวลาทีผ่่านมา บรษิทัฯ ยงัมคีวามเสีย่งจากการผดิชาํระของลกูหน้ีการคา้ ซึง่บรษิทัฯ มี

นโยบายในการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัลกูหน้ีคา้งชาํระมากกว่า 365 วนั ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 โดยจะพจิารณา

จากรายงานการวเิคราะหล์กูหน้ีการคา้รายบุคคลควบคู่กนัไป ทัง้น้ี สาํหรบัลกูหน้ีการคา้คา้งชาํระมากกว่า 365 วนั 

บรษิทัฯ จะมกีารดาํเนินการพจิารณาสถานะของลกูหน้ีแต่ละรายในทุกเดอืน และหากบรษิทัฯ พจิารณาแลว้ว่าลกูหน้ี

รายใดไม่มคีวามสามารถในการชาํระหน้ีใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยประเมนิจากประสบการณ์การเกบ็เงนิ การวเิคราะหอ์ายุ

ลกูหน้ี และสถานะทางการเงนิของลกูหน้ีรายนัน้ๆ บรษิทัฯ จะตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเท่ากบัจาํนวนหน้ีทีค่า้งชาํระของ

ลกูคา้รายนัน้ๆ ทัง้จาํนวน นอกจากนัน้ สาํหรบัลกูหน้ีทีม่กีารตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู บรษิทัฯ จะไมม่กีารจาํหน่าย

สนิคา้ใหเ้พิม่เตมิ จนกว่าจะไดร้บัการชาํระหน้ีคงคา้งครบถว้น      

  นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีารปรงัปรุงนโยบายการจดัการลกูหน้ีและตดิตามลกูหน้ีทีค่า้งชาํระใหร้ดักุม

มากขึน้ และมกีารพจิารณาการใหเ้ครดติทางการคา้แก่ลกูคา้เขม้งวดมากยิง่ขึน้โดยคาํนึงถงึสถานภาพทางการเงนิทัง้

ของลกูคา้รายใหมแ่ละรายเก่า และมนีโยบายในการเกบ็หน้ีทีร่ดักุมมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งของบรษิทัฯ ยงัไดนํ้าประเดน็ดา้นลกูหน้ีทีค่า้งชาํระนาน ขึน้มาเป็นหน่ึงในหวัขอ้หลกัดา้นความเสีย่งเพื่อใหม้กีาร

บรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าวอย่างใกลช้ดิ 

  (5) ความเส่ียงจากฤดกูาล  

  เน่ืองจากผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูและคอนกรตีผสมเสรจ็นัน้ จะถูกนําไปใชง้านในการก่อสรา้ง

ประเภทต่างๆ  ซึง่โดยปกตจิะไดร้บัผลกระทบจากฤดกูาล ทัง้ชว่งวนัหยุดยาวจากเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต ์

เป็นตน้ และชว่งฤดฝูนทีม่ฝีนตกอย่างต่อเน่ือง ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของลกูคา้ทีโ่ครงการก่อสรา้งต่างๆ  ซึง่

สว่นใหญ่จะอยูใ่นชว่งไตรมาสสอง คอื ตัง้แต่เดอืนเมษายนถงึเดอืนมถุินายน ดงันัน้ รายไดจ้ากการขายและบรกิารของ

บรษิทัฯ ในชว่งไตรมาสสอง ดงักล่าวจะตํ่ากว่าชว่งไตรมาสอื่นของทุกปี อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากชว่งไตรมาสสอง 

ดงักล่าว บรษิทัฯ ยงัคงความสามารถในการสรา้งรายไดจ้ากการขายและบรกิารใหเ้ตบิโตสมํ่าเสมอ ทาํใหบ้รษิทัฯ มี

ภาพรวมผลการดาํเนินงานทีด่ ีทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว จงึใหค้วามสาํคญักบัการสง่มอบสนิคา้

และบรกิารทีม่คุีณภาพตรงความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ และสัง่ซือ้สนิคา้กบับรษิทัฯ อย่าง

ต่อเน่ือง รวมถงึสามารถขยายฐานลกูคา้ เพื่อสรา้งรายไดใ้หเ้ตบิโตต่อไปในอนาคต 

  (6) ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

  การบรหิารตน้ทุนวตัถุดบิทีด่จีะเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ ซึง่หากราคาวตัถุดบิมคีวาม

ผนัผวนสงูและบรษิทัฯ ไม่สามารถปรบัเปลีย่นราคาขายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัราคาซือ้วตัถุดบิได ้อาจสง่ผลกระทบต่อ

อตัราการทาํกาํไรของบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั 
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  ในแงข่องปรมิาณ (Quantity) บรษิทัฯ มกีารใชว้ตัถุดบิหลกัในการผลติ ไดแ้ก่ 1) หนิและทรายคดิ

เป็นประมาณรอ้ยละ 85 ของปรมิาณการใชว้ตัถุดบิทัง้หมด 2) ปนูซเีมนตผ์งคดิเป็นรอ้ยละประมาณ 10 ของปรมิาณ

การใชว้ตัถุดบิทัง้หมด 3) เหลก็/ลวดเหลก็คดิเป็นรอ้ยละประมาณ 0.6 ของปรมิาณการใชว้ตัถุดบิทัง้หมด โดยสว่นที่

เหลอือกีประมาณรอ้ยละ 5 ของปรมิาณการใชว้ตัถุดบิทัง้หมด เป็นวตัถุดบิประเภทน้ํายาคอนกรตี และเถา้ลอย  

  ทัง้น้ี หากพจิารณาในแงข่องมลูค่า (Value) บรษิทัฯ มกีารใชว้ตัถุดบิหลกัในการผลติ ไดแ้ก่ 1) หนิ

และทรายคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 40 ของมลูค่าการใชว้ตัถุดบิทัง้หมด 2) ปนูซเีมนตผ์งคดิเป็นรอ้ยละ 27 ของมลูค่าการ

ใชว้ตัถุดบิทัง้หมด 3) เหลก็/ลวดเหลก็คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 30 ของมลูค่าการใชว้ตัถุดบิทัง้หมด โดยสว่นทีเ่หลอือกี

ประมาณรอ้ยละ 3 ของมลูค่าการใชว้ตัถุดบิทัง้หมด เป็นวตัถุดบิประเภทน้ํายาคอนกรตี และเถา้ลอย 

  สาํหรบั ราคาหนิและทรายนัน้ จะค่อนขา้งมเีสถยีรภาพ มกีารเปลีย่นแปลงของราคาทีไ่ม่ผนัผวน 

เช่นเดยีวกนักบัปนูซเีมนตท์ีม่กีารผนัผวนค่อนขา้งน้อยเน่ืองจากปนูซเีมนตเ์ป็นสนิคา้ควบคุม (Sensitive List) และการ

เปลีย่นแปลงราคาปนูซเีมนตต์อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงพาณิชยก่์อน ดงันัน้ การปรบัเพิม่หรอืลดราคา

ปนูซเีมนตจ์งึมลีกัษณะค่อยเป็นค่อยไป สาํหรบัเหลก็นัน้ มรีาคาทีผ่นัผวนบา้งในอดตีแต่ค่อนขา้งคงทีใ่นระยะเวลา 3 – 

4 ปีทีผ่่านมา  

  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มนีโยบายการตัง้ราคาสนิคา้จากตน้ทุนการผลติเป็นหลกั หากราคาตน้ทนุ

วตัถุดบิมกีารปรบัตวัสงูขึน้ บรษิทัฯสามารถปรบัราคาขายสนิคา้ขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนวตัถุดบิ

ได ้นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีลยทุธใ์นการบรหิารตน้ทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเน้นการควบคุมระบบการผลติทีม่ี

ประสทิธภิาพ ตัง้แต่การจดัการดา้นการจดัหาวตัถุดบิ การออกแบบเครื่องจกัรทีค่าํนึงถงึการสญูเสยีวตัถุดบิใหน้้อยทีส่ดุ

และการวางแผนเกีย่วกบักระบวนการผลติทาํใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนการผลติไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้

ตระหนกัถงึความเสีย่งในเรื่องตน้ทุนในการผลติเป็นอย่างด ีจงึใหค้วามสาํคญัในเรื่องการควบคุมตน้ทุนการผลติ โดย

การเกบ็ขอ้มลูของผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิทุกรายเพื่อเปรยีบเทยีบเงื่อนไขและราคาอย่างใกลช้ดิ และยงัสรา้งสมัพนัธท์ีด่แีก่ผู้

จาํหน่ายสนิคา้ทุกรายเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ จะไดร้บัขอ้เสนอทีด่แีละเป็นธรรมมากทีส่ดุ รวมถงึการมนีโยบายในการ

สาํรองวตัถุดบิในปรมิาณทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัการคาดแคลนและความผนัผวนของราคาของวตัถุดบิ 
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3. การขบัเคลือ่นธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน 

 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 

 “ STC มุ่งมัน่สูค่วามเป็นหน่ึง ดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์สนิคา้ และบรกิาร ”  ซึง่เป็นรากฐานทีส่าํคญัในการ

ขบัเคลื่อนธุรกจิใหม้กีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการดาํเนินธุรกจิดว้ยความมคีวามรบัผดิชอบต่อ

สงัคม สิง่แวดลอ้ม โดยคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ พนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบดา้นเป็นสาํคญั 

โดยการนําแนวคดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนืเขา้มาเป็นแกนหลกัในกระบวนการดาํเนินงานทุกขัน้ตอน ถ่ายทอดสูส่ายงาน

ระดบัปฏบิตักิารต่างๆขององคก์ร และบรูณาการแผนการปฏบิตังิานใหม้คีวามเชื่อมโยงกนั สรา้งสมดุลในมติขิอง

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสรา้งผลสมัฤทธิแ์หง่การพฒันาองคก์รอย่างยัง่ยนื  ซึง่ได้

กาํหนดแนวทางการดาํเนินการไวด้งัน้ี 

1. ดาํเนินธุรกจิอย่างซื่อสตัยเ์ป็นธรรม ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดทางการคา้ สง่เสรมิความชดัเจน

และความโปร่งใสภายในองคก์ร และบรหิารจดัการความเสีย่งในองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ และให้

เป็นไปตามหลกัสากล รวมถงึการสนบัสนุน การต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ภายในองคก์ร และการใช้

อาํนาจในทางมชิอบ เพื่อสรา้งผลประโยชน์สงูสดุทีเ่ป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2. สง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชน  โดยคาํนึงถงึคามเป็นมนุษย ์สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอ

ภาคของบุคคลทีไ่ดร้บัการคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมถงึการใหค้วามเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ ทีบ่รษิทัฯตัง้อยู ่

3. มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิารใหค้รอบคลุมความตอ้งการทุกดา้นสาํหรบัลกูคา้ทุกกลุ่ม ตลอดจน

ห่วงโซ่คุณค่าตามหลกัการบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร เพื่อสรา้งค่านิยมดา้นคุณภาพใหแ้ก่บคุลากร

ภายในองคก์ร เพื่อสง่ต่อการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลกูคา้ และสรา้งการเจรญิเตบิโตในระยะยาว 

4. สง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการลดและควบคุมผลกระทบต่อสงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิใหพ้นกังานในองคก์รตระหนกัถงึความสาํคญัเรื่องของการเปลีย่นแปลงของสภาพ

ภูมอิากาศ รวมถงึการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

5. ใหค้วามสาํคญัต่อความปลอดภยัของพนกังาน คู่คา้ และผูม้าต่อต่อ ในดา้นชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

การทาํงาน เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ หรอืการเจบ็ป่วยทีเ่กดิจากการทาํงาน และเพื่อป้องกนัความ

เสยีหายทีจ่ะเกดิต่อชวีติและทรพัยส์นิ 

6. พฒันาบุคลากรภายในองคก์ร บรหิารจดัการดว้ยความเป็นธรรม ใหค้วามสาํคญัในการพฒันา

ความสามารถดา้นแรงงาน โดยมกีารวางแผนการพฒันาศกัยภาพพนกังานทุกคนทัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยาว ตลอดจนมกีารจดัฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง และสง่เสรมิใหเ้กดิความสขุในการทาํงาน  อนัจะนําไปสู้

การขบัเคลื่อนองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

7. สง่เสรมิ สรา้งสรรค ์คดิคน้ และพฒันานวตักรรมดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายของลกูคา้ และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลรวมถงึการสรา้ง

คุณค่าใหแ้ก่องคก์รและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

8. สรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนและสงัคม พฒันาศกัยภาพเยาวชน และสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยใหค้วาม

ร่วมมอืกบัภาคเีครอืขา่ยทัง้ชมุชน หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มใน

สงัคมใหด้ขีึน้ และสง่เสรมิใหพ้นกังานมจีติสาํนึกทีด่ต่ีอสว่นรวม และการทาํดต่ีอสงัคม 
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9. มุ่งมัน่บรหิารจดัการความเสีย่งอย่างรอบดา้น  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิม่โอกาสความสาํเรจ็ 

และลดโอกาสความลม้เหลวหรอืการสญูเสยีใหน้้อยทีส่ดุ 

 

 ทัง้น้ี บรษิทัไดแ้สดงความมุ่งมัน่ต่อการดาํเนินงานดา้นความยัง่ยนืในมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มผ่าน

นโยบายต่างๆ ทีส่าํคญั เช่น 

• นโยบายกาํกบัดแูลกจิการ ( Corporate Governance Policy ) 

• จรยิธรรมทางธุรกจิ 

• จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัสิาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน 

• นโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรปัชัน่ 

• นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน 

• ขอ้กาํหนดในการทาํธุรกรรมของ กรรมการ ผูบ้รหิารและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 นโยบายและแนวปฏบิตัขิา้งตน้ ถอืเป็นสว่นหน่ึงในเจตนารมณ์ของบรษิทั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นความ

ยัง่ยนืของบรษิทั ทัง้น้ีกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนมหีน้าทีส่นบัสนุน ผลกัดนั และปฏบิตัติามนโยบาย

การดาํเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีก่าํหนดอกีทัง้สนบัสนุนใหคู้่คา้ และพนัธมติรทางธุรกจิ นํานโยบายดงักล่าว

ไปประยุกตแ์ละปรบัใชใ้นการดาํเนินงานในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ เพื่อร่วมสรา้งสงัคมแห่งความยัง่ยนืใหเ้ตบิโตขึน้

อย่างมัน่คง 
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 3.2  การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 

  3.2.1 ห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 

  ทมีผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดม้กีารวเิคราะหแ์ละทบทวนผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบรษิทั เพื่อ

ระบุผูม้สีว่นไดเ้สยีและประเดน็ทีม่นียัสาํคญัตลอดจนความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีเ่ตบิโตอย่างเป็น

ธรรม ตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีขององคก์รทัง้ภายในและภายนอก ทัง้กจิกรรมหลกัและกจิกรรม

สนบัสนุนของบรษิทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

- ลกูคา้ 

- คู่แขง่ทางการคา้ 

 

- ผูผ้ลติวตัถุดบิ 

- ผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิ 

- ผูข้นส่งวตัถุดบิ 

 

- พนกังาน 

- คณะกรรมการ 

- ลกูคา้ 

- คู่ค่า,ผูร้บัเหมา 

- ผูถ้อืหุน้, นกัลงทุน 

- ชุมชน ,สงัคม 

- คู่แขง่ทางการคา้ 

- หน่วยงานราชการ  

 

- พนกังานขนส่ง 

- ผูร้บัจา้งขนส่ง 

- ชุมชน , สงัคม 

 

- ลกูคา้ 

- ผูใ้ชส้นิคา้ 

- ชุมชน,สงัคม 

 

 

- การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

- การทุจรติคอรปัชัน่ 

- การรกัษาความลบัของ

ขอ้มลูของลกูคา้ 

-ความรบัผดิชอบต่อ

สนิคา้และการบรกิาร 

 

- การทุจรติคอรปัชัน่ 

- สิง่แวดลอ้ม 

- การร่วมพฒันาคู่คา้ 

 

- สทิธมินุษยชน 

- การปฏบิตัดิา้น

แรงงาน 

- สุขภาพและความ

ปลอดภยัในการทาํงาน

ของพนกังาน 

- การทุจรติคอรปัชัน่ 

- การใชพ้ลงังาน 

- มลภาวะ 

- การเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ 

- การเปิดเผยขอ้มลู 

- การกบักบัดแูลกจิการ 

- การบรหิารความเสีย่ง

ขององคก์ร 

- ปฏบิตัติามกฎหมาย 

 

- สทิธมินุษยชน 

- การปฏบิตัดิา้น

แรงงาน 

- ความปลอดภยัจาก

การขนส่ง 

- มลภาวะ 

- การเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ 

- การทุจรติคอรปัชัน่ 

- การใชพ้ลงังาน 

- ปฏบิตัติามกฎหมาย 

- การบรหิารความเสีย่ง 

- การตรวจสอบคณุภาพ

สนิคา้ 

- ความปลอดภยัในการ

ใชง้านสนิคา้ และบรกิาร 

- ความรบัผดิชอบต่อ

สนิคา้และบรกิาร 

- การรบัขอ้รอ้งเรยีน

ต่างๆ 

การขายและ 

การตลาด 

การจดัซ้ือ 

การจดัหาวตัถดิุบ 

กระบวนการ 

บริหาร และ 

ผลิตสินค้า 

การจดัส่งสินค้า 

และการบริการ 

 

การใช้สินค้า 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

กิจกรรม และประเดน็ผลกระทบ 
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  3.2.2  การวิเคราะหผ์ูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 

  จากการวเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั จงึสรุปประเดน็ดา้นความรบัผดิชอบและกระบวนการ

สือ่สารการดาํเนินงานตามแต่ละกลุ่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดงัน้ี 

ผูมี้ส่วนได้เสีย 
ประเดน็ด้าน 

ความรบัผิดชอบ 

กระบวนการส่ือสาร

และการมีส่วนร่วม 

ช่องทางการ

ส่ือสาร 

ความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ส่ิงท่ีบริษทัตอบสนอง 

พนกังาน การพฒันาความรู้

ความสามารถของ

พนกังานเป็นสิง่ที่

บรษิทัใหค้วามสาํคญั

เป็นอย่างมาก มุ่งเน้น

ใหพ้นกังานในบรษิทั

ไดเ้รยีนรูท้กัษะต่างๆ

ในการทาํงานเพิม่เตมิ 

เพือ่นําไปสู่การ

ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 

รวมไปถงึความห่วงใย

ในดา้นสุขภาพและ

ความปลอดภยัจากก

การทาํงาน 

- การสือ่สารและการ

รบัขอ้มลูต่างๆภายใน

องคก์ร เช่นการส่ง

ขา่วสารผ่านไลน์กรุ๊ป 

หรอืผ่านอเีมลของ

บรษิทั 

- ผูบ้รหิารพบปะ

พนกังาน จากการเขา้

เยีย่มชมโรงงานทุก

สาขา 

- การพฒันาฝึกอบรม

บุคลากรภายในองคก์ร 

- การบัฟังขอ้คดิเหน็

ของพนกังาน 

 

- สือ่สารผ่าน

ผูจ้ดัการฝ่าย 

- สือ่สารผ่าน

บอรด์

ประชาสมัพนัธ ์

- สือ่สารผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์ 

เช่น อเีมล ไลน์

กลุ่ม,โทรศพัท ์

- พฒันาวฒันธรรมทีด่ี

งามภายในองคก์ร 

- ทศิทางการพฒันาและ

การสรา้งความสมัพนัธ ์

- การบรหิารงาน

บุคลากรอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

- สวสัดกิารค่าตอบแทน

ทีด่ขี ึน้ ความมัน่คง 

- ความปลอดภยัในการ

ทาํงาน 

- สภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานทีน่่าอยู่ 

- มคีวามทดัเทยีมและ

โอกาสในการกา้วหน้า 

- มแีผนในการอบรม

พฒันาความรูแ้ละ

ความสามารถ 

- จดักจิกรรมสรา้ง

ความสมัพนัธใ์นองคก์ร 

- กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

- การบรหิารการจดัการ

ดา้นความปลอดภยั 

- การจดัอบรมใหค้วามรู้

ใหแ้ก่พนกังาน 

- การปฏบิตัต่ิอพนกังาน

อย่างเท่าเทยีม 

คณะกรรมการ

บรษิทั 

การจดัประชุม

คณะกรรมการ

ครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนด และการ

จดัส่งหนงัสอืเชญิ

ประชุม และการ

เอกสารประกอบการ

ประชุมให้

คณะกรรมการทุกท่าน

ตามขอ้กาํหนด การ

อํานวยความสะดวก

ใหแ้ก่คณะกรรมการใน

การประชุม  

- การประชุม

คณะกรรมการบรษิทั 

- การประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

- การประชุม

คณะกรรมการสรรหาฯ 

- การเยีย่มชมโรงงาน

และสาํนกังานของ

บรษิทั 

- การอบรมเพิม่ความรู้

ความชาํนาญแก่

คณะกรรมการ 

- สือ่สารผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์ 

- การปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง

ตามกฎหมาย และ

ความถูกตอ้งตามกฎ

บตัร และหลกั

จรรยาบรรณ 

- มกีารปฏบิตังิานอย่าง

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

- ความสาํเรจ็ทางธุรกจิ 

- กาํกบักจิการทีด่ ีตาม

นโยบายและขอ้บงัคบั

อย่างเคร่งครดั 

- รายงานผลการ

ดาํเนินงาน 

ผูถ้อืหุน้/ 

นกัลงทุน 

สภาพคล่องทาง

การเงนิทีม่ ัน่คง มผีล

ประกอบการจากการ

ลงทุนทีด่ ีมี

ผลตอบแทนจากการ

ลงทุนตามนโยบาย 

ดว้ยขัน้ตอนทีส่ามารถ

ตรวจสอบได ้มคีวาม

- การจดัทาํรายงาน

ประจาํปี รายงาน

ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

- จดัประชุมผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 

- ตดิต่อสือ่สาร

ผ่านสือ่ 

อเิลก็ทรอนิกส ์

โทรศพัท ์

จดหมาย เวป็ไซต์ 

และ Facebook 

ของบรษิทั 

- ผลตอบแทนการลงทุน

ทีด่ ี

- การกาํกบักจิการทีด่ ี

- กจิการมกีารเตบิโต

อย่างต่อเนื่อง 

- ขอ้มลูของบรษิทัที่

ไดร้บัถูกตอ้งครบถว้น 

ทนัเหตุการณ์ 

- การกาํกบัดแูลกจิการ

อย่างโปร่งใสเป็นธรรม 

ตรวจสอบได ้

- จ่ายเงนิปันผลอย่าง

เหมาะสม 

- เปิดเผยขอ้มลูอย่าง

โปร่งใส 

- จดัทาํแผนกลยุทธท์าง
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ผูมี้ส่วนได้เสีย 
ประเดน็ด้าน 

ความรบัผิดชอบ 

กระบวนการส่ือสาร

และการมีส่วนร่วม 

ช่องทางการ

ส่ือสาร 

ความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ส่ิงท่ีบริษทัตอบสนอง 

ชดัเจนโปร่งใส องคก์ร

พฒันาในเชงิบวก มี

การขยายและเตบิโต

ขององคก์ร 

- การจดักจิกรรม

บรษิทัจดทะเบยีนพบ

นกัลงทุน (OPP Day) 

- การเปิดใหม้กีาร

เยีย่มชมบรษิทั 

- การเปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสารบนเวบ็ไซต์ 

และ Facebook ของ

บรษิทั 

- มรีะบบการบรหิาร

ความเสีย่งและการ

ตรวจสอบทีด่ ี

 

ธุรกจิ 

- บรหิารจดัการความ

เสีย่งอย่างรอบครอบ 

- เพิม่ขอ้มลูขา่วสาร

ต่างๆในเวบ็ไซต์ของนกั

ลงทุนสมัพนัธใ์หม้ขีอ้มลู

ทีท่นัต่อเหตุการณ์

ปัจจุบนั และทนัสมยั 

ลกูค้า/คู่ค้า การใหค้วามพงึพอใจ

ในการขายสนิคา้ และ

การบรกิาร ตอบสนอง

ความตอ้งการของ

ลกูคา้ไดอ้ย่างครบ

วงจร  

-การตดิต่อสือ่สารผ่าน

สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

- ลกูคา้เขา้เยีย่มชม

โรงงาน 

- การสาํรวจความพึง่

พอใจของลกูคา้ 

- การเขา้พบลกูคา้ 

- การบรกิารหลงัจาก

ขาย 

-การตดิต่อสือ่สาร

ผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์

ทางโทรศพัท ์

อเีมล ์ไลน์กลุ่ม 

และ Facebook 

- แบบสาํรวจ

ความพึง่พอใจ

ของลกูคา้ 

- การรบัทราบ

ขอ้มลูจากรายงาน

ประจาํปีของ

บรษิทั 

- ราคาของสนิคา้และ

บรกิารมคีวามเหมาะสม 

- ไดร้บัสนิคา้และบรกิาร

ทีม่คีุณภาพ 

- การส่งมอบสนิคา้ตรง

เวลา 

- ปฏบิตัติามขอ้ตกลง

อย่างเป็นธรรม 

- การรบัประกนัสนิคา้ 

- การรกัษาความลบัของ

ขอ้มลูของลกูคา้ 

- การกาํกบัดแูลกจิการที่

ดโีปร่งใส เป็นธรรม 

ตรวจสอบได ้

- มนีโยบายต่อตา้น

ทุจรติคอรปัชัน่ 

- มจีรรยาบรรณในการ

รกัษาขอ้มลูความลบัของ

ลกูคา้ 

- มง่มัน่พฒันาสนิคา้และ

บรกิาร ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐาน 

คู่แข่งทาง 

การค้า 

การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

การประมลูราคาที่

ถูกตอ้งตามหลกัและ

ระเบยีบขอ้บงัคบั

ต่างๆ แลกเปลีย่น

ขอ้มลูความรูท้ีเ่ป็น

ประโยชน์รว่มกนั 

- การพบปะ

แลกเปลีย่น

ประสบการณ์ 

- ความร่วมมอืทาง

ธุรกจิในอนาคต 

- รายงานประจาํปี 

- การประชุม

ร่วมกนั 

- ทาง Website 

และ Facebook 

ของบรษิทั 

- การแขง่ขนัทีโ่ปร่งใส 

มจีรยิธรรม และดาํเนิน

กจิกรรมการตลาดอย่าง

เป็นธรรม 

- การแลกเปลีย่นขอ้มลู 

ขา่วสารของผลติภณัฑ ์

แหล่งขอ้มลูวตัถุดบิ 

ตลอดจนเครือ่งมอื

เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการ

ผลติ 

- ดาํเนินธุรกจิอย่าง

โปร่งใส 

- การแขง่ขนัทางการคา้

ตามกลไกตลาดอย่าง

เป็นธรรม 

เจ้าหน้ี / 

ลกูหน้ี 

การปฏบิตัติาม

ขอ้ตกลง มคีวาม

โปร่งใสในการสัง่ซื้อ

สนิคา้ และชาํระเงนิต่อ

คู่คา้ทีเ่ป็นหลกัธรรม

มาภบิาล 

- การใหข้อ้มลูต่างๆ 

ของบรษิทั จาก

รายงานประจาํปี 

- สรา้งความสมัพนัธ์

อนัด ีเปิดใหม้รการเขา้

เยีย่มชมกจิการ 

- ใหข้อ้มลูกบั

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

อย่างถูกตอ้ง 

 

 

- ตดิต่อสือ่สาร

ผ่านการพบปะ

พดูคุย สือ่สาร

ผ่าน

อเิลก็ทรอนิกส ์

โทรศพัท ์อเีมล์

เวบ็ไซต ์

- การปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้

และลกูหนี้ ตามเงือ่นไข

และขอ้ตกลงใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 

- ปฏบิตัติามระเบยีบ

ขอ้ตกลงต่าง ๆ  และ

ดาํเนินธุรกจิดว้ยความ

โปร่งใส 

- จดัใหม้กีารเยีย่มชม

กจิการเพือ่ใหเ้กดิความ

มัน่ใจในการดาํเนินงาน 

36



 

 

 56 – 1 One Report 2020 

ผูมี้ส่วนได้เสีย 
ประเดน็ด้าน 

ความรบัผิดชอบ 

กระบวนการส่ือสาร

และการมีส่วนร่วม 

ช่องทางการ

ส่ือสาร 

ความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ส่ิงท่ีบริษทัตอบสนอง 

ชมุชน และ 

สงัคม 

การลดมลภาวะ และ

การปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกจากการ

ดาํเนินงานของบรษิทั 

จดัการดแูลและการให้

ความร่วมมอืกบัชุมชน

รอ้งขอ การสนบัสนุน

กจิกรรมต่างๆภายใน

ชุมชน 

- การสนบัสนุน

กจิกรรมและใหค้วาม

ช่วยเหลอืชุมชนและ

สงัคม ทัง้ในดา้น

การศกึษา เทคโนโลย ี

วฒันธรรม กฬีา และ

ศาสนา 

- การเขา้ร่วมประชุม

กบัหน่วยงานภาครฐั 

ภาคเอกชน และ

องคก์ารปกครอง

ทอ้งถิน่ 

- การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน

จากชุมชน 

- การใหข้อ้มลู

ต่างๆผ่านรายงาน

ประจาํปีของ

บรษิทั รายงาน

ความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 

- ตดิต่อสือ่สาร

ผ่านสือ่ 

อเิลก็ทรอนิกส ์

โทรศพัท ์

จดหมาย เวบ็ไซต์

ของบรษิทั และ 

Facebook 

- ชุมชนไดร้บัการพฒันา

อย่างยัง่ยนื 

- การดแูลสิง่แวดลอ้ม 

และการลดผลกระทบ

จากการดาํเนินงานของ

บรษิทั 

- การใหค้วามสนบัสนุน

กจิกรรมชุมชน 

- มคีวามโปร่งใสในการ

ดาํเนินงาน และปฏบิตัิ

ตามหลกัสทิธมินุษยชน 

และต่อตา้นการทุจรติ

คอรปัชัน่ 

- จดักจิกรรมต่างๆเพือ่

ช่วยเหลอื แกไ้ขปัญหา

ชุมชน และสงัคม 

- สนบัสนุนกจิกรรมที่

เป็นสาธารณะ 

- สรา้งพนกังานใหม้จีติ

อาสา เพือ่ร่วมกจิกรรมที่

เป็นสาธารณะ 

- บรหิารจดัการดา้น

สิง่แวดลอ้มโดยการลด

ผลกระทบทีเ่กดิจากการ

ดาํเนินงานของบรษิทั 

- ปฏบิตัติามหลกัสทิธิ

มนุษยชน 

- นโยบายต่อตา้นการ

ทุจรติคอรปัชัน่ และ

ส่งเสรมิการปฏบิตั ิ

 

หน่วยงาน

ภาครฐั 

บรษิทัฯ ไดม้กีาร

ตดิต่อ กบัทาง

หน่วยงานราชการโดย

ตลอด อกีทัง้

หน่วยงานราชการยงั

ตอ้งกาํกบัดแูลการ

ดาํเนินของบรษิทัให้

เป็นไปตามทีก่ฎหมาย

กาํหนด 

- การปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบของ

หน่วยงานรฐันัน้ๆ 

- จดหมายจาก

หน่วยงานราชการ 

ตดิต่อสือ่สารผ่าน

สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

โทรศพัท ์และ

เวบ็ไซต์  

- ปฏบิตัติามขอ้กาํหนด

และขอ้บงัคบัต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 

- เป็นบรษิทัทีป่ระกอบ

กจิการดว้ยความโปร่งใส 

- ใหค้วามร่วมมอืในการ

ใหข้อ้มลูแก่ภาครฐั 

- ใหก้ารสนบัสนุน

โครงการต่าง ๆ ของ

ภาครฐัทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อสว่นรวม 

 

 

- ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัทีก่ฎหมาย

กาํหนดในทุกๆ ดา้น 

- จ่ายภาษต่ีางๆ ทุก

ประเภทอย่างครบถว้น 

และตรงเวลา 

- พฒันากระบวนการ

ต่างๆเพือ่หาโอกาสใน

การปรบัปรุง ลด

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

- เปิดเผยขอ้มลูโปร่งใส 

- รายงานขอ้มลูตามที่

กฎหมายกาํหนด 

- รายงานประจาํปี 

 

 

 

 

 

 

 

37



 

 

 56 – 1 One Report 2020 

 3.3 การจดัการด้านความยัง่ยนืในมิติส่ิงแวดลอ้ม 

  3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัด้านส่ิงแวดล้อม 

  บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะดาํเนินธรุกจิใหส้ามารถเตบิโตอย่างยัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการบรหิารจดัการ

ดา้น สิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัง้น้ีนโยบายน้ียงัสนบัสนุนให ้บรษิทัร่วม คู่คา้  

ตลอดจนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลกัในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแนวทางเดยีวกนัดงัน้ี 

  (1)  ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบและขอ้กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง 

  (2) มุ่งมัน่ในการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานสากลการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ตลอดจน 

  ทบทวนและประเมนิผลการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ 

  (3) ควบคุม ป้องกนั ลดความเสีย่ง และผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ปกป้องระบบนิเวศและคงไวซ้ึง่ 

ความหลากหลายทางชวีภาพ โดยมุ่งเน้นการป้องกนัมลพษิทีแ่หล่งกาํเนิด ตลอดจนการจดัการ 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมในกระบวนการผลติ และบรกิารในการดาํเนินธุรกจิของ 

บรษิทัทีม่ผีลกระทบต่อชมุชน และผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างต่อเน่ือง 

(4) สง่เสรมิและพฒันานวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง 

(5) สง่เสรมิการมสีว่นร่วม และสรา้งจติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้ม ใหก้บัพนกังานและคูธุ่รกจิ โดยมุง่ลด 

ผลกระทบทีเ่กดิจากกระบวนการผลติและขนสง่ พรอ้มทัง้สนบัสนุนการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 

และเกดิประโยชน์สงูสดุ 

(6) สือ่สารและทาํความเขา้ใจแก่พนกังาน รวมทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

โดยผูบ้รหิารของบรษิทั จะผลกัดนั และสนบัสนุนใหบ้รษิทัดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าวอย่าง 

ต่อเน่ือง เพื่อบรรลุตามแนวทางทีต่ัง้ไว ้

 

  3.3.2 ผลการดาํเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

  ในปี 2563 บรษิทัอยู่ระหว่างศกึษาแนวทางในการจดัเกบ็ขอ้มลูแหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และการ

ประเมนิคารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร ทัง้น้ีบรษิทัอยู่ระหว่างจดัเกบ็ขอ้มลูแหล่งปล่อยก๊าซภาวะเรอืนกระจกเพื่อ

ประเมนิคารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์รในปี 2564 เป็นปีฐาน และใชข้อ้มลูปี 2565 เป็นปีเปรยีบเทยีบ เพื่อรายงานการ

ลดปัญหาก๊าซเรอืนกระจกขององคก์ร  โดยบรษิทัจะจดัเกบ็แหล่งปล่อยก๊าซภาวะเรอืนกระจกแบง่ออกเป็น 3 Scope 

ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ประเภทของการปล่อย แหล่งท่ีมาของการปล่อย 

Scope 1 

กจิกรรมการผลติไฟฟ้าจากเครื่อง Generator 

กจิกรรมการใชร้ถยนตบ์รษิทั การขนสง่สงิคา้ขององคก์ร จากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิเบนซนิ 

กจิกรรมการใชร้ถยนตบ์รษิทั การขนสง่สงิคา้ขององคก์ร จากการเผา้ไหมเ้ชือ้เพลงิดเีซล 

กจิกรรมการใชร้ถยนต ์และรถโฟลค์ลฟิขององคก์ร จากก๊าซธรรมชาต ิCNG 

กจิกรรมการใชชุ้ดตดัเหลก็ ทีใ่ชใ้นการผลติ จากแก๊ส LPG 

การเตมิสารความเยน็ (R134a) ในระบบเครื่องปรบัอากาศ 

Scope 2 การใชไ้ฟฟ้าภายในองคก์ร 

Scope 3 
การใชก้ระดาษสาํนกังาน 

การใชน้ํ้าประปาในองคก์ร 
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 3.4 การจดัการความยัง่ยืนในมิติสงัคม 

  3.4.1 นโยบายและแนวทางปฏิบติัด้านสงัคม 

  ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดด้าํเนินธุรกจิโดยตระหนกัถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นได้

สว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด นบัตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ คู่สญัญา พนกังาน และชมุชน ตลอดจนมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะ

พฒันาธุรกจิใหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนืควบคู่ไปกบัการดาํรงตนใหเ้ป็นบรษิทัฯ ทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคมทัง้ในการ

ดาํเนินงานและการทาํกจิกรรมทกุๆ ดา้น บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทาํคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ (Code of Business Conduct) และ

กาํหนดนโยบายทีส่าํคญั เช่น นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ เพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานสาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังานในการดาํเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืบนเศรษฐกจิและสงัคมทีม่ี

การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั ซึง่คณะผูบ้รหิารและพนกังานทุกท่านจะตอ้งมสีว่นร่วมในการปฏบิตัแิละ

รบัผดิชอบ เพื่อใหบ้รรลุตามแนวทางการดาํเนินกจิการดว้ยหลกัจรยิธรรมและหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมแีนว

ทางการปฏบิตัทิีค่รอบคลุม 8 หวัขอ้ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

  (1) การปฏิบติัตามกฎหมายและการรกัษากฎระเบียบของบริษทั 

  บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิโดยปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบกฎเกณฑต่์างๆ ของ

ทางราชการรวมทัง้ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ อาทเิช่น กฎหมายและกฎระเบยีบทางสงัคม กฎหมายเกีย่วกบั

หลกัทรพัยแ์ละการเปิดเผยขอ้มลูภายใน และการใชส้ทิธทิางการเมอืง ซึง่พนกังานจะตอ้งหลกีเลีย่งการมสีว่นเกีย่วขอ้ง

กบักจิกรรมทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายหรอืขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน การใชพ้นกังานหรอื

ทรพัยส์นิของบรษิทัเพื่อวตัถุประสงคท์ีผ่ดิกฎหมายเป็นเรื่องตอ้งหา้มโดยเดด็ขาด 

  (2) ความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 

  บรษิทัฯ ยดึมัน่ทีจ่ะสรา้งความเจรญิเตบิโตบนศกัยภาพหรอืขดีความสามารถทีแ่ทจ้รงิเพื่อใชผู้ถ้อืหุน้

ไดร้บัผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืจากการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยพนกังานบรษิทัฯ ทุกคนจะตอ้งปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกราย

อย่างเท่าเทยีมกนั และจะตอ้งปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ไม่วา่จะเป็นทรพัยากร ความรูท้างวชิาการ สทิธ ิและ

ลขิสทิธิใ์ดๆ ของทางบรษิทัฯ 

  (3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

  บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตังิานโดยคาํนึงถงึความขดัแยง้ของผลประโยชน์ โดยพนกังานและ

ผูบ้รหิารทุกท่านจะตอ้งหลกีเลีย่งการกระทาํใดๆ ทีจ่ะทาํใหเ้กดิการขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัทางบรษิทัฯ และจะตอ้ง

ไม่เปิดเผยขอ้มลูทีถ่อืว่าเป็นความลบัของบรษิทัฯ เพื่อผลประโยชน์ใดๆ ทัง้สิน้ในทุกกรณี โดยพนกังานทีจ่ะรบัตําแหน่ง

กรรมการหรอืทีป่รกึษาในองคก์รอื่นจะตอ้งไม่ขดัแยง้ต่อผลประโยชน์และการปฏบิตังิานโดยตรงของบรษิทัฯ รวมทัง้

ตอ้งแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  (4) ความรบัผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า 

  บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการมคีวามรบัผดิชอบต่อลกูคา้และคู่คา้เป็นอย่างมาก และไดก้าํหนด

นโยบายในการดาํเนินงานเพือ่สรา้งสมัพนัธภาพทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อลกูคา้และคู่คา้ ดงัน้ี 

 ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

- บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามเงื่อนไขทางธุรกจิทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดัและใหส้นิคา้และบรกิารทีม่คุีณภาพ

และเชื่อถอืได ้

- บรษิทัฯ จะใหค้าํแนะนําแก่ลกูคา้ในการใชส้นิคา้ของบรษิทัในแต่ละประเภทอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประหยดั 
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 ความรบัผิดชอบต่อคู่ค้า 

- บรษิทัฯ จะใหก้ารจดัหาสนิคา้และบรกิารเป็นไปอย่างมมีาตรฐาน ภายใตห้ลกัการ ดงัน้ี 

 มกีารแขง่ขนับนขอ้มลูทีเ่ท่าเทยีมกนั 

 มหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคู่คา้และคู่สญัญา 

 จดัทาํรปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสม 

 จดัใหม้รีะบบการจดัการและตดิตามเพื่อใหม้ัน่ใจว่า มกีารปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาอย่าง

ครบถว้น และป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

 จ่ายเงนิใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาํระเงนิทีต่กลงกนั 

- บรษิทัฯ มุ่งหมายทีจ่ะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัคูค่า้และคู่สญัญาทีม่วีตัถุประสงคช์ดัเจน

ในเรื่องคุณภาพสนิคา้และบรกิารทีคู่่ควรกบัมลูค่าเงนิ คุณภาพทางดา้นเทคนิค และมคีวามเชื่อถอืซึง่

กนัและกนั  

  (5) การต่อต้านการทุจริต 

  บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปร่งใส ่และมจีรยิธรรมทีย่ดึมัน่ตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึไดก้าํหนดนโยบายต่อตา้นและป้องกนัคอรร์ปัชัน่ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้

บุคลากรของบรษิทัฯ ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั พนกังานหา้มเรยีก รบั และใหผ้ลประโยชน์หรอืทรพัยส์นิใดทีส่อ่ไปทาง

จงูใจใหป้ฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางทีม่ชิอบ หรอือาจจะทาํใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์หรอืชื่อเสยีง และหา

กว่าพนกังานไดร้บัของขวญัในรปูของเงนิหรอืสิง่ของ จะตอ้งแจง้ฝ่ายตรวจสอบภายในใหท้ราบและสง่คนื หรอืพจิารณา

ดาํเนินตามความเหมาะสม 

  (6) การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

  บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม และใหค้วามเคารพในเกยีรตแิละ

ศกัดิศ์ร ีเพื่อใหเ้กดิความเสมอภาคและโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ มแีนวทางการปฏบิตัเิพื่อดแูลพนกังานทุกคน 

ดงัน้ี 

  - บรษิทัฯ คดัเลอืกบุคคลเพื่อว่าจา้งใหด้าํรงตําแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรมโดยคาํนึงถงึ

คุณสมบตัขิองแต่ละตาํแหน่งงาน คุณวุฒทิางการศกึษา ประสบการณ์ และขอ้กาํหนดอื่นๆ ทีจ่าํเป็นแก่งานโดยไมม่ขีอ้

กดีกนัเรื่อง เพศ อายุ เชือ้ชาต ิศาสนา 

  - บรษิทัฯ จะกาํหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกบัสภาพ

และลกัษณะของงาน ผลการปฏบิตังิานและความสามารถของบรษิทัฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนนัน้ 

  - บรษิทัฯ จะสนบัสนุนใหพ้นกังานไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันา เพื่อการปรบัปรุง

ประสทิธภิาพในการทาํงาน และเพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานกา้วหน้าในการทาํงานต่อไป 

  - บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหพ้นกังานมชี่องทางสือ่สาร เสนอแนะและรอ้งทุกข ์ในเรื่องคบัขอ้ง

ใจเกีย่วกบัการทาํงาน ซึง่ขอ้เสนอต่างๆ จะไดร้บัพจิารณาอยา่งจรงิจงั และกาํหนดวธิกีารแกไ้ข เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่

ทุกฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีนการทาํงานร่วมกนั 
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(7) การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

  บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะทาํใหพ้นกังานและชมุชนแวดลอ้มโรงงานและสถานทีท่าํงานของบรษิทัฯ 

มคีวามเป็นอยู่ทีด่ ีและจะธาํรงรกัษาไวซ้ึง่สภาพแวดลอ้มทีด่ ีดงันัน้ บรษิทัฯ ไดก้าํหนดวธิปีฏบิตังิานเพื่อใหเ้ป็นมติรกบั

ธรรมชาต ิและสรา้งความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี 

- บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกจิโดยคาํนึงถงึสิง่แวดลอ้ม และจะปฏบิตัใิหไ้ดต้ามขอ้กาํหนด

ตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึขอ้บงัคบัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เช่น 

เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นตําบล เป็นตน้ 

- บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มดว้ยความรบัผดิชอบ โดย 

 สง่เสรมิใหพ้นกังานมจีติสาํนึกและความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 ปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

  (8) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

  การดาํเนินกจิการควบคู่กบัการมสีว่นร่วมดแูลสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เป็นสว่นหน่ึงของเป้าหมายใน

การพฒันาทีย่ ัง่ยนืของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ตระหนกัถงึการทาํประโยชน์เพื่อตอบแทนสงัคม และตอ้งการทีจ่ะปลกูฝังให้

ทุกคนในองคก์รใหค้วามสาํคญักบัความเป็นสว่นหน่ึงของสงัคม  

  3.4.2 ผลการดาํเนินงานด้านสงัคม 

  ในปี 2563 ทีผ่่านมาบรษิทัไดม้กีารดาํเนินงานดา้นสงัคม และการเคารพสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วกบั

พนกังาน แรงงาน ชมุชนและสงัคม โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

  (1) พนักงานและแรงงาน 

  บรษิทัปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนตัง้แต่การจา้งงานจนถงึการดแูลพนกังานและบุคลากรเพื่อให้

พนกังานและบุคลากรทุกคนรูส้กึผกพนัเป็นครอบครวัเดยีวกนักบัองคก์ร โดยในปี 2563 บรษิทัดาํเนินงานดา้นพนกังาน

ทีส่าํคญัดงัน้ี 

  การจา้งงาน  

รายละเอียด 
จาํนวนพนักงาน 

ชาย หญิง 

พนกังานประจาํ 123 85 

พนกังานผูพ้กิาร 2 - 

รวม 125 85 

 

  การฝึกอบรมพนกังาน 

  ในปี 2563 บรษิทัจดัหลกัสตูรอบรมพนกังานเพื่อเพิม่ทกัษะและศกัยภาพในการทาํงานแก่พนกังาน

จาํนวน 3 หลกัสตูร โดยมจีาํนวนชัว่โมงอบรมหรอืกจิกรรมพฒันาความรูเ้ฉลีย่ของพนกังาน 6 ชัว่โมงต่อคนต่อปี จาก

เป้าหมาย 6 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
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  ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  ในปี 2563 บรษิทัพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเน่ืองเพื่อ

ลดความเสีย่งจากการป่วย บาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ และดแูลคุณภาพชวีติของพนกังานหรอืลกูจา้งอย่างเหมาะสม โดยมี

การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั เช่น การบรหิารจดัการใหเ้ป็นพืน้ทีป่ลอดภยัในการทาํงาน การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

และการดบัเพลงิของพนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั ในปี 2563 บรษิทัพบกรณีบาดเจบ็ในการทาํงานจาํนวน 1 ครัง้ 

ทัง้น้ีบรษิทัไดม้มีาตรการป้องกนัดงักล่าวแลว้คอื จดัฝึกอบรมใหค้วามตระหนกัในเรื่องการเกดิอุบตัเิหตุ และให้

ระมดัระวงัมากขึน้ 

  (2) ลูกค้า 

  บรษิทัพฒันาสนิคา้และบรกิารอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของ

ลกูคา้ดว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย ์และมจีรยิธรรม โดยในปี 2563 บรษิทัไดร้บัความพงึพอใจในระดบัด ีและไมม่ขีอ้

รอ้งเรยีนจากลกูคา้ในเรื่องสาํคญั 

  (3) ชุมชนและสงัคม 

  บรษิทัตระหนกัถงึการทาํประโยชน์เพื่อชมุชนและสงัคม เพื่อปลกูฝังใหทุ้กคนในองคก์รให้

ความสาํคญักบัความเป็นสว่นหน่ึงของสงัคม ดว้ยเหตุน้ี บรษิทัฯ จงึมกีารจดัโครงการและกจิกรรมเพื่อพฒันาชุมชนใน

แวดลอ้มขององคก์รเป็นประจาํทุกปีโดยมตีวัอย่างการทาํประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีผ่า่นมาเช่น 

 

 -   มอบเครื่องอุปโภค บรโิภคใหแ้ก่ชมุชน และพนกังานในบรษิทั 
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 - กจิกรรมถวายเทยีนพรรษาและเครื่องสงัฆภณัฑ ์ใหแ้ก่วดัหนองใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  กจิกรรมพนกังานร่วมใจปลกูตน้ไม ้ ณ โรงงานสาขานาวงั อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -  ตดิตัง้อุโมงคฆ์า่เชือ้ใหก้บัหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ทีว่า่การอาํเภอบางละมุง เทศบาลตําบลหนองปลา

ไหล เป็นตน้ 
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4.  การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 4.1 ตารางสรปุฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน 
  

      

  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1.03 0.21 1.93 0.35 17.64  2.95  1.54 0.27 

  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่  98.94 20.15 112.84 20.42 129.39  21.66  117.47 20.56 

  สนิคา้คงเหลอื 30.09 6.13 34.86 6.31 37.69  6.31  42.40 7.42 

  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 0.87 0.18 0.18 0.03 0.16  0.03  0.11 0.02 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 130.93 26.67 149.81 27.11 184.88 30.95  161.52 28.27 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
  

      

  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 353.73 72.05 396.77 71.79 409.01  68.45  364.44 63.77 

 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - - - 43.55 7.62 

  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 5.71 1.16 4.97 0.90 3.19  0.53  1.52 0.27 

  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 0.56 0.11 1.13 0.20 0.42  0.07  0.42 0.07 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 360.00 73.33 402.87 72.89 412.62  69.05 409.93 71.73 

รวมสินทรพัย ์ 490.93 100.00 552.68 100.00 597.50  100.00 571.45 100.00 

หน้ีสินหมนุเวียน 
  

      

  
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

จากสถาบนัการเงนิ 

45.62 9.29 55.53 10.05 2.46  0.41 58.07 10.16 

  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 72.42 14.75 97.36 17.62 91.58  15.33 76.17 13.33 

  
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาว 

ทีจ่ะถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 

10.49 2.14 15.56 2.82 6.68  1.12 6.81 1.19 

  
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 

7.03 1.43 10.21 1.85 13.10  2.19 13.92 2.44 

  ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.37 0.07 1.41 0.25 3.30  0.55 0.95 0.17 

  หนี้สนิหมนุเวยีนอื่นๆ 0.44 0.09 0.21 0.04 0.25  0.04 0.24 0.04 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 136.37 27.77 180.28 32.62 117.37 19.64 156.16 27.33 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน 
  

      

  
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปี 

55.07 11.22 61.49 11.13 17.87 2.99 10.99 1.92 

  
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ – สุทธจิากส่วนทีถ่งึ

กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 

13.81 2.81 19.31 3.49 22.44  3.76 14.82 2.59 

  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4.21 0.86 4.92 0.89 5.92  0.99 6.52 1.14 

  หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 4.75 0.97 6.10 1.10 6.15  1.02 5.24 0.92 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 77.84 15.86 91.82 16.61 52.38  8.76 37.57 6.57 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ 

รวมหน้ีสิน 214.21 43.63 272.10 49.23 169.75  28.40 193.73 33.90 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
  

      

ทุนจดทะเบยีน 210.00 42.78 284.00 51.39 284.00  47.53 284 49.70 

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 210.00 42.78 210.00 38.00 284.00  47.53 284 49.70 

    ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั - - - - 68.39 11.45 68.39 11.97 

  ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 0.12 0.03 0.12 0.02 0.12  0.02 0.12 0.02 

  
ส่วนตํ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุม

เดยีวกนั 

(12.74) (2.60) (12.74) (2.30) (12.74) (2.13) (12.74) (2.23) 

  กาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 5.76 1.17 6.53 1.18 7.82  1.31 8.56 1.50 

  กาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 73.58 14.99 76.67 13.87 80.16  13.42 29.39 5.14 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 276.72 56.37 280.58 50.77 427.75  71.60 377.72 66.10 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 490.93 100.00 552.68 100.00 597.50  100.00 571.45 100.00 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 372.46 99.65 379.54 99.63 420.58  99.65 419.50 99.69 

รายไดจ้ากการขาย 353.44 94.56 362.17 95.07 407.62  96.58  404.31 96.08 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 19.02 5.09 17.37 4.56 12.96  3.07 15.19 3.61 

รวมต้นทุนจากการขายและให้บริการ 277.28 74.19 275.03 72.20 286.61  67.91 302.58 71.91 

ตน้ทุนขาย 261.48 69.96 261.12 68.54 276.32  65.47 290.36 69.00 

ตน้ทุนใหบ้รกิาร 15.80 4.23 13.91 3.65 10.29  2.44 12.22 2.91 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายและให้บริการ 95.18 25.47 104.51 27.44 133.97  31.74 116.92 27.87 

กาํไรขัน้ตน้จากการขาย 91.96 24.60 101.05 26.53 131.30  31.11 113.95 27.16 

กาํไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิาร 3.22 0.86 3.46 0.91 2.67  0.63 2.97 0.71 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 38.48 10.30 41.99 11.02 47.01  11.14 48.18 11.45 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 33.86 9.06 38.12 10.01 48.82  11.57 47.50 11.27 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 22.84 6.11 24.40 6.41 38.14  9.04 21.24 5.05 

รายไดอ้ื่น 1.30 0.35 1.41 0.37 1.46 0.35 1.30 0.31 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทนุทางการเงินและ

ภาษีเงินได้ 

24.14 6.46 25.81 6.77 39.60  9.38 22.54 5.36 

ตน้ทุนทางการเงนิ 6.27 1.68 7.05 1.85 8.64  2.05 3.72 0.88 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 2.34 0.62 3.35 0.88 5.19  1.23 4.12 0.98 

กาํไรสาํหรบัปี 15.53 4.16 15.41 4.05 25.77  6.11  14.70 3.49 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 (0.27) (0.06) 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 15.53 4.16 15.41 4.05 25.77  6.11 14.43 3.43 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัก่อน IPO 

(หุน้) 

420,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,000 

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานก่อน IPO (บาท) 0.04 0.04 0.04 0.04 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัหลงั IPO 

(หุน้) 

568,000,000 568,0800,000 433,380,822 568,000,000 

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานหลงั IPO (บาท) 0.03 0.03 0.06 0.03 

หมายเหตุ: การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ทัง้ก่อนและหลงั IPO อา้งองิจากมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือ่ประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบกบัมลู

ค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในปัจจุบนั 

งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท)  

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
  

  

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล 17.87 18.76 30.96 18.83 

รายการปรบักระทบยอดกาํไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรบั(จ่าย) 

จากกจิกรรมดาํเนินงาน 

  
  

  ค่าเสือ่มราคาและตดัจาํหน่าย 21.77 22.32 26.21  30.71 

  หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) (1.64) (1.38) 3.29 5.29 

  
การปรบัลด(กลบัรายการ)สนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสุทธทิี่

จะไดร้บั 

0.40 (0.75) (0.05) 0.38 

  ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์ - 0.12 0.00  - 

  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.69 0.71 1.00  0.27 

  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 0.12 - -    - 

  ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 6.27 7.05 8.64  3.71 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละ

หนี้สนิดาํเนินงาน 

45.48 46.83 70.05 59.19 

สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง 
  

  

  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (16.44) (12.53) (19.84) (1.03) 

  สนิคา้คงเหลอื (5.31) (9.81) (2.81) (5.13) 

  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 2.10 0.69 0.02 0.04 

  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (0.42) (0.56) 0.71 - 

หนี้สนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
  

  

  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 2.63 24.87 (5.38)  (15.46) 

  หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 0.08 (0.23) 0.04 (0.01) 

  หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - - - - 

เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 28.12 49.26 42.79 37.60 
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งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท)  

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

  จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (0.03) - - - 

  จ่ายดอกเบีย้ (6.36) (8.17) (9.28) (3.67) 

  จ่ายภาษเีงนิได ้ (0.93) (0.97) (3.24) (7.31) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 20.80 40.12 30.27 26.62 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
  

  

  ซื้อสนิทรพัยถ์าวร (21.39) (49.72) (18.53) (19.84) 

  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเพิม่ขึน้ (1.99) (1.10) (0.24) - 

  เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - - 0.02 - 

เงินสดสทุธิได้มาใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (23.38) (50.82) (18.75) (19.84) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
  

  

  
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

เพิม่ขึน้(ลดลง) 

(3.28) (1.09) (16.07) 10.61 

 เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 55.00 63.50 50.00 

 ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - (44.00) (100.50) (5.00) 

  เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 40.00 25.00 50.00  

  จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (11.28) (13.51) (102.50) (6.75) 

  
เงนิสดรบัจากการทาํสญัญาขายและเช่ากลบัคนืภายใต้

สญัญาเช่าการเงนิ 

- 10.45 - - 

  จ่ายชาํระหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ (6.94) (8.70) (11.63) (14.94) 

 เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายหุน้  - - 142.39 - 

  เงนิปันผลจ่าย (17.85) (11.55) (21.00) (56.80) 

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน 0.65 11.60 4.19   (22.88) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (1.93) 0.90 15.71 (16.10) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 2.96 1.03 1.93  17.64 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1.03 1.93 17.64  1.54 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง        

  อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.96 0.83 1.58 1.03 

  อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 0.70 0.61 1.23 0.74 

  อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.15 0.25 0.20 0.19 

  อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า 3.85 3.41 3.27 3.01 

  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 94 106 110 119 

  อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 16.60 15.53 15.34 13.42 

  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 22 23 23 27 

  อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้ เท่า 5.62 4.38 3.99 4.62 

  ระยะเวลาชาํระหนี้ วนั 64 82 90 78 

  วงจรเงนิสด วนั 51 47 43 68 
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อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

       

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร   
 

   

 อตัรากาํไรขัน้ตน้จากการขาย รอ้ยละ 26.02 27.90 32.21 28.18 

 อตัรากาํไรขัน้ตน้จากการบรกิาร รอ้ยละ 16.93 19.92 20.60 19.55 

  อตัรากาํไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 25.55 27.54 31.85 27.79 

  อตัรากาํไรจากการดาํเนนิงาน รอ้ยละ 6.11 6.41 9.04 5.05 

  อตัรากาํไรสุทธ ิ รอ้ยละ 4.16 4.05 6.11 3.49 

  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 5.72 5.53 7.28 3.65 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน   
 

   

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 3.27 2.95 4.48 2.52 

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 10.60 9.91 12.77 11.05 

  อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า 0.79 0.73 0.73 0.72 

 อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.77 0.97 0.40 0.51 

 อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.48 0.58 0.15 0.28 

 อตัราการจ่ายเงนิปันผล1 รอ้ยละ 34.45 74.36 136.26 220.40 

หมายเหตุ: 1อตัราจ่ายปันผลคาํนวณจากเงนิจ่ายปันผลหารดว้ยกาํไรสุทธขิองปีก่อนหน้า 

 

 4.2 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

  4.2.1 การวิเคราะหด้์านรายได้ 

  รายไดร้วมของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและบรกิาร และรายไดอ้ื่น ในปี 2561 – 2563 บรษิทั

ฯ มรีายไดร้วมจาํนวน 380.95 ลา้นบาท 422.04 ลา้นบาท และ 420.80 ลา้นบาท รายละเอยีดดงัน้ี 

รายได้รวม 

งบการเงินสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ์

คอนกรตีสาํเรจ็รปู 
247.21 64.89 302.77 71.74 280.02 66.54 

รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ์

คอนกรตีผสมเสรจ็ 
114.96 30.18 104.85 24.84 124.29 29.54 

รายไดจ้ากการขาย 362.17  95.07  407.62  96.58 404.31 96.08 

รายไดจ้ากการบรกิาร 17.37 4.56 12.96 3.07 15.19 3.61 

รายได้จากการขายและบริการ 379.54 99.63 420.58 99.65 419.50 99.69 

รายไดอ้ื่น1 1.41 0.37 1.46 0.35 1.30 0.31 

รวมรายได้ 380.95  100.00 422.04 100.00 420.80 100.00 

หมายเหตุ 1. รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายสนิคา้ชํารุด ดอกเบี้ยรบั รายไดค้่าบา้นพกัและค่าไฟซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัจาก

พนกังาน 
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   (1) รายได้จากการขายและบริการ 

   รายได้จากขายผลิตภณัฑค์อนกรีตสาํเรจ็รปู 

   ในปี 2561 – 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู จาํนวน 

247.21 ลา้นบาท 302.77 ลา้นบาท และ 280.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 64.89 รอ้ยละ 71.74 และรอ้ยละ 

66.54 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั โดยรายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู แบง่ตามประเภท

ผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูไดด้งัน้ี 

   ในปี 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายคอนกรตีสาํเรจ็รปูจาํนวน 280.02 ลา้นบาท 

ลดลงจากปีก่อนหน้าจาํนวน 22.75 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.51 โดยรายไดท้ีล่ดลงหลกัๆเกดิจากการหดตวัของ

เศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทาํใหเ้กดิการชะลอตวั

ของการลงทุนจากทุกภาคสว่น ประกอบกบัสภาวะตลาดทีม่กีารแขง่ขนัสงูขึน้จากการทีอุ่ปสงคจ์ากผูบ้รโิภคลดลง 

  รายได้จากการขายผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสรจ็ 

  ในปี 2562 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็จาํนวน 104.85

ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจาํนวน 10.11 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 8.79 มสีาเหตุจากภาคธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อสงัหารมิทรพัยใ์นพืน้ทีเ่มอืงพทัยายงัคงชะลอตวั  

  ในปี 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็จาํนวน 124.29 

ลา้น   บาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า จาํนวน 19.44 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.54 โดยสว่นใหญ่มาจากภาคธุรกจิที่

เกีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยใ์นพืน้ทีเ่มอืงพทัยาทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั    

  รายได้จากการให้บริการ 

  ในปี 2562 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลงจากปีก่อนหน้าจาํนวน 4.41 ลา้นบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 25.39 ซึง่เป็นไปตามรายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ของบรษิทัฯ ทีเ่กดิขึน้ในปี

นัน้ๆ 

  ในปี 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร จาํนวน 15.19 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า

จาํนวน 2.23 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.21 ซึง่เป็นไปตามรายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตี

ผสมเสรจ็ของบรษิทัฯ ทีเ่พิม่ขึน้ 

 

  4.2.2  การวิเคราะหด้์านต้นทนุขายและบริการ และกาํไรขัน้ต้น 

  โครงสรา้งตน้ทุนและกาํไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ แบ่งตามกลุ่มผลติภณัฑท์ัง้ 3 กลุ่มไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์

คอนกรตีสาํเรจ็รปู ผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ และการใหบ้รกิาร รายละเอยีดดงัน้ี 

รายการ 

งบการเงินสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท 
ร้อย

ละ 
ล้านบาท 

ร้อย

ละ 
ล้านบาท 

ร้อย

ละ 

ตน้ทุนขายผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู 173.02 45.59 204.04 48.51 199.70 47.60 
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รายการ 

งบการเงินสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท 
ร้อย

ละ 
ล้านบาท 

ร้อย

ละ 
ล้านบาท 

ร้อย

ละ 

ตน้ทุนขายผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ 88.10 23.21 72.28 17.19 90.66 21.61 

ตน้ทุนการขาย 261.12 68.80 276.32 65.70 290.36 69.21 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 13.91 3.66 10.29 2.45 12.22 2.91 

รวมต้นทุนในการขายและบริการ 275.03 72.46 286.61 68.14 302.58 72.13 

กาํไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู 74.19 19.55 98.73 23.47 80.32 19.15 

กาํไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ 26.86 7.08 32.57 7.74 33.63 8.02 

กาํไรขัน้ตน้จากการขาย 101.05 26.63 131.30 31.11 113.95 27.16 

กาํไรขัน้ตน้การใหบ้รกิาร 3.46 0.91 2.67 0.63 2.97 0.71 

กาํไรขัน้ต้นรวม 104.51 27.54 133.97 31.85 116.92 27.87 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู (รอ้ยละ) 30.01 32.61 28.68 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ (รอ้ยละ) 23.36 31.06 27.06 

อตัรากาํไรขัน้ตน้จากการขาย(รอ้ยละ) 27.90 32.21 28.18 

อตัรากาํไรขัน้ตน้จากการบรกิาร(รอ้ยละ) 19.92 20.60 19.55 

อตัรากาํไรขัน้ต้นจากการขายและบริการ (ร้อยละ) 27.54 31.85 27.87 

 

  ต้นทุนขายและอตัรากาํไรขัน้ต้นของกลุ่มผลิตภณัฑค์อนกรีตสาํเรจ็รปู 

  ในปี 2562 บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายกลุ่มผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูจาํนวน 204.04 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจาํนวน 31.02  ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.93  ซึง่ตน้ทุนเพิม่ขึน้เป็นไปตาม

รายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายกลุ่มผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีาํไรขัน้ตน้จากกลุ่ม

ผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู จาํนวน 98.73 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 32.61 เน่ืองจากมกีารลงทุนใน

โครงสรา้งพืน้ฐานในเขตพืน้ทีเ่มอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีช่ดัเจนมากขึน้  

 ในปี 2563 บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายกลุ่มผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูจาํนวน 199.70 ลา้นบาท ลดลงจากปี

ก่อนหน้าจาํนวน 4.34  ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.13  ซึง่ตน้ทุนลดลงเป็นไปตามรายไดจ้ากการผลติและจาํหน่าย

กลุ่มผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูทีล่ดลง สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีาํไรขัน้ตน้จากกลุ่มผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู จาํนวน 

80.32 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 28.68 สบืเน่ืองจากการหดตวัของเศรษฐกจิและสภาวะตลาดทีม่กีาร

แขง่ขนัสงูขึน้จงึทาํใหบ้รษิทัสามารถทาํกาํไรขัน้ตน้ไดใ้นอตัราทีล่ดลง 

  ต้นทุนขายและอตัรากาํไรขัน้ต้นของกลุ่มผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสรจ็ 

  ในปี 2562 บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายกลุ่มผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็จาํนวน 72.28 ลา้นบาท ลดลง

จากปีก่อนหน้าจาํนวน 15.82 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 17.96 สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีาํไรขัน้ตน้จากกลุ่มผลติภณัฑ์

คอนกรตีผสมเสรจ็จาํนวน 32.57 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 31.06 ซึง่เพิม่ขึน้ เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีาร

จาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ทีม่โีครงการขนาดกลางและขนาดเลก็ต่อเน่ืองจากปี 2561 ทาํใหก้ารแขง่ขนัดา้นราคาไม่รุนแรง 
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และทาํใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้ดขีึน้ ประกอบกบัฐานลกูคา้ภาคเอกชนของบรษิทัฯ ในเขตเมอืงพทัยามคีวามตอ้งการลงทุน

เพิม่มากขึน้  

  ในปี 2563 บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายกลุ่มผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็จาํนวน 90.66 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จากปีก่อนหน้าจาํนวน 18.38 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.44 สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีาํไรขัน้ตน้จากกลุ่มผลติภณัฑ์

คอนกรตีผสมเสรจ็จาํนวน 33.63 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 27.06 ซึง้สอดคลอ้งกบัยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 

  ต้นทุนการให้บริการและอตัรากาํไรขัน้ต้นของกลุม่การให้บริการ  

  ในปี 2562 บรษิทัฯ มตีน้ทุนการใหบ้รกิารจาํนวน 10.29 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจาํนวน 3.62 

ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 26.02 ซึง่ตน้ทุนการใหบ้รกิารดงักล่าวลดลงตามรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง สง่ผลให้

บรษิทัฯ มกีาํไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิาร จาํนวน 2.67  ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 20.60 

  ในปี 2563 บรษิทัฯ มตีน้ทนุการใหบ้รกิารจาํนวน 12.22 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจาํนวน 

1.93ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.76 ซึง่สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีาํไร

ขัน้ตน้จากการใหบ้รกิาร จาํนวน 2.97  ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 19.55 

  4.2.3 การวิเคราะหด้์านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

รายการ 

งบการเงินสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 41.99 52.42 47.01 49.06 48.18 50.36 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 38.12 47.58 48.82 50.94 47.50 49.64 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 80.11 100.00 95.83 100.00 95.68 100.00 

อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร(รอ้ยละของรายไดร้วม) 21.03 22.71 22.74 

 

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  ในปี 2562 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการขายจาํนวน 47.01 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจาํนวน 

5.02 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.96  มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานขายและ

ขนสง่  

  ในปี 2563 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการขายจาํนวน 48.18 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจาํนวน 

1.17 ลา้นบาท มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานขายและขนสง่  

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  ในปี 2562 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารจาํนวน 48.82 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจาํนวน 

10.70 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.07 โดยการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบรหิารมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของ

เงนิเดอืนและโบนสั ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน นอกจากน้ี บรษิทัฯ  มกีารพจิารณาตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู

เพิม่ขึน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทางบญัช ีรวมทัง้มคี่าใชจ้่ายและค่าทีป่รกึษาเพื่อเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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  ในปี 2563 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารจาํนวน 47.50 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจาํนวน 

1.32 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.70 โดยเกดิจากค่าใชจ้่ายทีจ่่ายครัง้เดยีวในปีก่อน คอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการเตรยีม

ความพรอ้มเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  4.2.4 การวิเคราะหด้์านต้นทนุทางการเงิน 

  ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยดอกเบีย้จ่ายจากเงนิเบกิเกนิบญัช ีดอกเบีย้จากเงนิกูย้มื

ระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ บรษิทัฯ ไดใ้ชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวเพื่อลงทุนเครื่องจกัร อุปกรณ์ 

และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในบรษิทัฯ โดยในปี 2561 – 2563 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิจาํนวน 7.05 ลา้นบาท 8.64 

ลา้นบาท และ 3.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 1.85 รอ้ยละ 2.05 และรอ้ยละ 0.88 ของรายไดร้วมตามลาํดบั 

ซึง่ลดลงจากปีก่อนหน้าเน่ืองจากการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทนุไปชาํระคนืเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

  4.2.5 การวิเคราะหด้์านกาํไรสุทธิ 

  ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธลิดลงจากปีก่อนหน้าจาํนวน 0.12 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.78 

ทัง้น้ี ในช่วงปี 2559 – 2561 ภาพรวมสภาวะเศรษฐกจิมกีารชะลอตวัและการแขง่ขนัดา้นราคาของอุตสาหกรรมวสัดุ

และอุปกรณ์ก่อสรา้งทาํใหบ้รษิทัฯ พจิารณาปรบักลยทุธก์ารขายสนิคา้ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและ

สภาวะการแขง่ขัน้ในช่วงเวลาดงักล่าว เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัดา้นราคากบัผูจ้าํหน่ายสนิคา้รายอื่นได ้และยงัคงมผีล

กาํไร 

  ในปี 2562 บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธจิาํนวน 25.77 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากาํไรสทุธริอ้ยละ 6.11 โดย

กาํไรสทุธเิพิม่ขึน้จากของปีก่อนหน้าจาํนวน 10.36 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 67.23 การเพิม่ขึน้ของกาํไรสทุธิ

ดงักล่าวสบืเน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของอตัรากาํไรขัน้ตน้จากการจาํหน่ายสนิคา้ผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู ประกอบกบั

บรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการการผลติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ซึง่ทาํใหเ้กดิการประหยดัต่อขนาด (Economies 

of Scale) 

  ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธจิาํนวน 14.70 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากาํไรสทุธริอ้ยละ 3.49 โดย

กาํไรสทุธลิดลงจากของปีก่อนหน้าจาํนวน 11.07 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 42.96 การลดลงของกาํไรสทุธดิงักล่าว

สบืเน่ืองจากการหดตวัของเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ และการแขง่ขนัทางดา้นราคาทาํใหบ้รษิทัสามารถทาํกาํไร

ขัน้ตน้ไดล้ดลง 

 

  4.2.6 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

  การวิเคราะหด้์านสินทรพัย ์

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 552.68 ลา้นบาท 597.50 ลา้น

บาท และ 571.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยแบ่งเป็น 1) สนิทรพัยห์มุนเวยีนจาํนวน 149.81 ลา้นบาท 184.88 ลา้นบาท 

และ 161.52 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 27.11 รอ้ยละ 30.94 และรอ้ยละ 28.27 ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั ซึง่สว่นใหญ่

คอืลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น และสนิคา้คงเหลอื และ 2) และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนจาํนวน 402.87 ลา้นบาท 412.62 

ลา้นบาท และ 409.93 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 72.89 รอ้ยละ 69.05 และรอ้ยละ 71.73 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั 

ซึง่สว่นใหญ่คอืทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยรายละเอยีดของสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ มดีงัต่อไปน้ี 
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  (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจาํนวน 1.93 

ลา้นบาท 17.64 ลา้นบาท และ 1.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.35 รอ้ยละ 2.95 และรอ้ยละ 0.27 ของ

สนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั 

  (2) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 บรษิทัฯ มลีกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นจาํนวน 112.84 ลา้นบาท 

129.39 ลา้นบาท และ 117.47 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.42 รอ้ยละ 21.66 และรอ้ยละ 20.56 ของสนิทรพัยร์วม 

ตามลาํดบั ประกอบดว้ยลกูหน้ีการคา้สทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 เท่ากบั 108.93 ลา้นบาท 126.35 ลา้น

บาท และ 114.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั และลกูหน้ีอื่นสทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 เท่ากบั 3.90 ลา้นบาท 

3.04 ลา้นบาท และ 3.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลกูหน้ีอื่นของบรษิทัฯ ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ลกูหน้ีเงนิประกนัผลงาน ค่าใชจ้่าย

จ่ายล่วงหน้า และเงนิมดัจาํจ่าย เป็นตน้ ทัง้น้ีสาํหรบัลกูหน้ีการคา้มรีายละเอยีดอายหุน้ีดงัน้ี 

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลกูหนี้การคา้           

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 35.78 31.71 45.12 34.87 38.87 33.09 

เกนิกาํหนดชาํระตัง้แต่ 1-90 วนั 56.04  49.66 66.87  51.68 49.61 42.23 

เกนิกาํหนดชาํระตัง้แต่ 91-180 วนั 12.65  11.21 8.78 6.79 9.70 8.26 

เกนิกาํหนดชาํระตัง้แต่ 181-365 วนั 3.35  2.96 5.77 4.46 19.12 16.28 

เกนิกาํหนดชาํระ 365 วนั 10.34  9.17 12.33 9.53 22.33 19.00 

   หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (9.23) (8.18) (12.52) (9.68) (25.48) (21.69) 

ลกูหนี้การคา้ - สุทธ ิ 108.93 96.53 126.35 97.65 114.15 97.17 

ลกูหนี้อืน่ 3.91 3.47 3.04 2.35 3.32 2.83 

รวมลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 112.84 100.00 129.39 100.00 117.47 100.00 

  ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัฯ มลีกูหน้ีการคา้ – สทุธเิพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2561 จาํนวน 17.42 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.99 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้  ลกูหน้ีการคา้ทีเ่กนิกาํหนดชาํระ 

365 วนัจาํนวน 12.33 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัลกูหน้ีการคา้แลว้ จาํนวน 12.52 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2561 จาํนวน 3.29 ลา้นบาท 

  ณ สิน้ปี 2563 บรษิทัฯ มลีกูหน้ีการคา้ – สทุธลิดลงจากสิน้ปี 2562 จาํนวน 12.20 ลา้นบาท หรอื

ลดลงรอ้ยละ 9.66 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ ทีล่ดลง ลกูหน้ีการคา้ทีเ่กนิกาํหนดชาํระ 365 

วนัจาํนวน 22.33 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัลกูหน้ีการคา้แลว้ จาํนวน 25.48 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 จาํนวน 12.96 ลา้นบาท 

  นอกจากน้ี หากพจิารณาจากประสทิธภิาพในการจดัเกบ็หน้ีจะพบว่าบรษิทัฯ มรีะยะเวลาการเกบ็หน้ี

เฉลีย่ในชว่งปี 2561 – 2563 เท่ากบั 106 วนั 110 วนั และ 119 วนั ตามลาํดบั บรษิทัฯ มนีโยบายการใหร้ะยะเวลา

ชาํระค่าสนิคา้ (Credit term) แก่ลกูคา้ของบรษิทัฯ โดยเฉลีย่ 30-60 วนั นบัจากวนัทีส่ง่มอบสนิคา้ ทัง้น้ี สาเหตุที่

ระยะเวลาการเกบ็หน้ีเฉลีย่ในแต่ละช่วงเวลามากกว่าระยะเวลาชาํระค่าสนิคา้ (Credit term) เน่ืองดว้ยลกูคา้สว่นใหญ่

ของบรษิทัฯ ซึง่เป็นกลุ่มผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการภาครฐัซึง่มรีะยะเวลาในการเบกิเงนิงวด รวมถงึการเปลีย่นแปลงใน

ภาคการปกครองทาํใหก้ารเบกิจา่ยเงนิจากภาครฐัชะลอตวั ในขณะทีล่กูคา้ภาคเอกชนไดร้บัผลกระทบจากสภาพ
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เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัจงึขอเลื่อนการจ่ายชาํระใหช้า้ลง นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยบ์างรายมขี ัน้ตอนการ

เบกิจ่ายซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการอนุมตัเิช่นกนั 

  ในช่วงปี 2563 บรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการตัง้ค่าเผื่อหน้ีส งสยัจะสญู เพื่อจดัการความ

เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการผดินดัชาํระหน้ีของลกูหน้ีการคา้ โดยจดัทาํรายงานการวเิคราะหอ์ตัราทีค่าดว่าจะเกบ็เงนิ

ไม่ไดจ้ากขอ้มลูในอดตีเพื่อหาความน่าจะเป็นทีล่กูหน้ีจะผดินดัชาํระดว้ยวธิ ีRoll – rate method โดยมกีารพจิารณาทุก

ไตรมาส เพื่อใหไ้ดอ้ตัราทีเ่หมาะสม ตามหลกัการความระมดัระวงั การตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู จะทาํโดยวธิกีาร

ประมาณการจากยอดลกูหน้ี ณ สิน้เดอืนเทยีบกบัอตัราทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ เพื่อใหส้ะทอ้นถงึสถานะของลกูหน้ีการคา้ของ

บรษิทัฯไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้น้ีลกูหน้ีทีม่กีารตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู บรษิทัฯ จะไมม่กีารจาํหน่ายสนิคา้ใหเ้พิม่เตมิ 

จนกว่าจะไดร้บัการชาํระหน้ีทีค่งคา้งครบถว้น  

  สาํหรบัการตดิตามลกูหน้ีแต่ละราย บรษิทัฯ จะมฝ่ีายขายคอยตดิตามการชาํระหน้ีลกูหน้ีร่วมกบัฝ่าย

บญัชอีย่างใกลช้ดิ โดยแรกเริม่จะใชว้ธิกีารโทรศพัทต์ดิตามเมื่อครบกาํหนดระยะเวลาชาํระค่าสนิคา้ (Credit Term) โดย

ในกรณีทีล่กูคา้คา้งชาํระเกนิระยะเวลาทีก่าํหนดไว ้บรษิทัฯ จะพจิารณาออกหนงัสอืแจง้ใหช้าํระหน้ีเพื่อใหช้าํระ พรอ้ม

ทัง้ลดวงเงนิเครดติของลกูคา้รายนัน้ๆ และหากยงัไม่ไดร้บัชาํระภายในระยะเวลาทีก่าํหนดไวเ้พิม่เตมินัน้ บรษิทัฯ จะ

พจิารณาเพื่อใหท้นายของบรษิทัฯ ดาํเนินการต่อไป นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึการใหค้วามสาํคญักบัการ

ควบคุมคุณภาพการใหส้นิเชื่อและการทบทวนวงเงนิเครดติของลกูคา้ เพื่อลดโอกาสการเกดิหน้ีสญูในอนาคต โดย

บรษิทัฯ มนีโยบายในการพจิารณาใหว้งเงนิเครดติและระยะเวลาชาํระค่าสนิคา้ (Credit term) แบบระมดัระวงั 

(Conservative) แก่ลกูคา้โดยคาํนึงถงึฐานะการเงนิ ประวตัผิูบ้รหิารเป็นสาํคญั และจะมกีารพจิารณาอนุมตัวิงเงนิใหแ้ก่

ลกูคา้แต่ละรายตามอาํนาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ 

  (3) สินค้าคงเหลือ  

  สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย สนิคา้สาํเรจ็รปูและวตัถุดบิ ซึง่สนิคา้สาํเรจ็รปูจะเป็นสนิคา้ทีผ่ลติออก

มาแลว้และถูกจดัเกบ็ในคลงัสนิคา้เพื่อรอจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 บรษิทัฯ มี

สนิคา้คงเหลอืจาํนวน 34.86 ลา้นบาท 37.69 ลา้นบาท และ 42.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 6.31 รอ้ยละ 

6.31 และรอ้ยละ 7.42 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั 

 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 บรษิทัฯ มสีนิคา้สาํเรจ็รปูจาํนวน 18.70 ลา้นบาท 18.67 ลา้น

บาท และ 24.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมวีตัถุดบิจาํนวน 16.37 ลา้นบาท 19.18 ลา้นบาท และ 18.35 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืสทุธ ิณ สิน้ปี 2562 และ ณ สิน้ปี 2563 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า เน่ืองจากมี

การผลติตามการสัง่ซือ้ของลกูคา้ช่วงปลายปี 2563 เพื่อรอจดัจาํหน่ายและสง่ออกในช่วงตน้ปี 2564 และในปี 2561 – 

2563 บรษิทัฯ มรีะยะเวลาการขายสนิคา้เฉลีย่เท่ากบั 24 วนั 24 วนั และ 27 วนั ตามลาํดบั 

  ทัง้น้ี บรษิทัฯ มนีโยบายปรบัลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอืซึง่ปรบัปรุงใหส้ะทอ้นถงึสภาพการใชง้าน

ของสนิคา้คงเหลอืและโอกาสในการสรา้งรายไดอ้ย่างเหมาะสม โดยธรรมชาตขิองผลติภณัฑค์อนกรตี เป็นสนิคา้มอีายุ

                                 (หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 18.70 18.67 24.59 

วตัถุดบิ 16.37 19.18 18.35 

หกั: ปรบัลดมลูค่าทุนใหเ้ป็นมลูค่าสุทธ ิ (0.21) (0.16) (0.54) 

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 34.86 37.69 42.40 
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การใชง้านยาวนาน ไม่เกดิการเสยีหาย หรอืลา้สมยั (อา้งองิจากมาตรฐานงานคอนกรตีเมื่อพจิารณาความคงทนและ

อายุการใชง้าน มยผ. 1338-55) อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มแีนวทางในการตัง้สาํรองค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัดงัน้ี 

1. สนิคา้เก่าลา้สมยัทีม่อีายุเกนิ 5 ปี เป็นตน้ไป บรษิทัฯ จะดาํเนินการพจิารณาตัง้สาํรองค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้

ลดลงในอตัรารอ้ยละ 100 

2. สนิคา้คงเหลอืจากทีถู่กสัง่ทาํขึน้เป็นพเิศษ จะตัง้ค่าสาํรองสนิคา้ลา้สมยัเตม็จาํนวนทนัท ี

3. สนิคา้ทีม่มีลูค่าตํ่ากว่าตน้ทุน ทกุสิน้เดอืนฝ่ายบญัชตีน้ทุนจะทาํรายงานเกบ็รายละเอยีดสนิคา้ทีข่ายตํ่ากว่า

ตน้ทุนจรงิและบนัทกึตัง้สาํรอง 

 

  (4) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ประกอบดว้ย ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 

เครื่องจกัร อุปกรณ์ โรงงาน และเครื่องมอื เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ และสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 396.77 ลา้นบาท 409.01 ลา้นบาท และ 364.44 

ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 71.79 รอ้ยละ 68.45 และรอ้ยละ 63.77 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั  

  และในปี 2562-2563 ไดม้กีารจดัประเภทสนิทรพัยใ์นสว่นของเครื่องจกัรและยานพานะทีย่งัคงตดิ

สญัญาเช่าซือ้ จาํนวน 37.38 ลา้นบาท รวมถงึสทิธกิารเช่าทีด่นิ จาํนวน 6.17 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ 31 

ธนัวาคม 2563 ทัง้หมดจาํนวน 43.55 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.62  

  ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัฯ มอีาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2561 จาํนวน 12.24 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 3.08 

  ณ สิน้ปี 2563 บรษิทัฯ มอีาคารและอุปกรณ์ลดลงจากสิน้ปี 2562 จาํนวน 44.57 ลา้นบาท หรอื

ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 10.90 ซึง่เป็นรายการจดัประเภทไปเป็นกลุ่มสนิทรพัยส์ทิธิก์ารใชจ้าํนวน 37.38 ลา้นบาท  

  ทัง้น้ี ในปี 2561 -  2563 บรษิทัฯ มค่ีาเสือ่มราคาอาคารและอุปกรณ์จาํนวน 20.48 ลา้นบาท 24.19 

ลา้นบาท และ 24.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั ค่าเสือ่มราคาสทิธิก์ารใชส้นิทรพัยใ์นปี 2563 ในสว่นของเครื่องจกัรและยาน

พานะจาํนวน 2.94 ลา้นบาท และสทิธิก์ารเช่าจาํนวน 1.96 ลา้นบาท 

  4.2.7 การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของเงินทุน 

  การวิเคราะหด้์านหน้ีสิน 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจาํนวนทัง้สิน้ 272.10 ลา้นบาท 169.75 

ลา้นบาท และ 193.73 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบดว้ยเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เงนิกูย้มืระยะยาว และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้เป็นสว่นใหญ่ รายละเอยีดดงัน้ี 

  (1) เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 บรษิทัฯ มเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิจาํนวน 55.53 ลา้นบาท 2.46 ลา้นบาทและ 58.07 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.05 รอ้ยละ 0.41 และรอ้ยละ 

10.16 ของหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามลาํดบั โดยเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ดงักล่าวนํามาใชเ้พื่อเป็น

เงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

  (2) เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 บรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นจาํนวน 97.36 ลา้นบาท 

91.58 ลา้นบาท และ 76.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 17.62 รอ้ยละ 15.33 และรอ้ยละ 13.33 ของหน้ีสนิและ
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สว่นของผูถ้อืหุน้รวม ตามลาํดบั เจา้หน้ีอื่นของบรษิทัฯ ทีส่าํคญัประกอบดว้ย เงนิวางมดัจาํรบั ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย เงนิ

ปันผลคา้งจ่าย เป็นตน้ 

                               (หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

เจา้หนี้การคา้ 72.08 71.49 59.54 

เจา้หนี้อื่น 25.28 20.09 16.63 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 97.36 91.58 76.17 

 

  ณ สิน้ปี 2562 เจา้หน้ีการคา้ลดลงจากสิน้ปี 2561 จาํนวน 0.59 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.82  

ณ สิน้ปี 2562 เจา้หน้ีอื่นลดลงจากสิน้ปี 2561 จาํนวน 5.19 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 20.53 สบืเน่ืองจากการลดลง

ของเงนิวางมดัจาํรบัจากลกูคา้ 

  ณ สิน้ปี 2563 เจา้หน้ีการคา้ลดลงจากสิน้ปี 2562 จาํนวน 12.54 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 17.54  

และเจา้หน้ีอื่นลดลงจากสิน้ปี 2562 จาํนวน 3.46 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 17.22 สบืเน่ืองจากการลดลงของเงนิวาง

มดัจาํรบัจากลกูคา้  และการบรหิารจดัการเจา้หน้ีไดด้ขี ึน้ 

  ในปี 2561 – 2563 บรษิทัฯ มรีะยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่เท่ากบั 82 วนั 90 วนั และ 78 วนั ตามลาํดบั 

ซึง่บรษิทัฯ ไดร้ะยะเวลาชาํระค่าสนิคา้ (Credit term) จากผูจ้าํหน่ายสนิคา้โดยเฉลีย่ประมาณ 30 – 60 วนั ทัง้น้ี ในชว่ง

ปี 2561 – 2563 ทีผ่่านมา ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่ของบรษิทัฯ สงูขึน้ เน่ืองจากทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดม้กีารสรา้ง

ความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูจ้าํหน่ายสนิคา้ และมปีระวตักิารชาํระเงนิทีด่อีย่างต่อเน่ือง ทาํใหคู้่คา้มคีวามไวว้างใจ และเป็น

พนัธมติรทางการคา้ทีด่มีาโดยตลอด บรษิทัฯ จงึสามารถเจรจากบัทางคู่คา้เพื่อขอขยายระยะเวลาของเครดติเทอมใน

การชาํระหน้ีบางสว่น โดยทัง้น้ี บรษิทัฯ ไม่ไดป้ระสบกบัปัญหาขาดสภาพคล่องแต่อย่างใด 

  เงินกู้ยืมระยะยาว 

  เงนิกูย้มืระยะยาวทีบ่รษิทัฯ มนีัน้ใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเพื่อลงทุนสรา้งโรงงานผลติและ

อาคารสาํนกังาน ซือ้เครื่องจกัรในการดาํเนินการผลติผลติภณัฑค์อนกรตี และซือ้ยานพาหนะในการขนสง่ผลติภณัฑ์

คอนกรตี โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 เท่ากบั 77.05 ลา้นบาท 24.55 ลา้นบาท และ 17.80 ลา้นบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 13.94 รอ้ยละ 4.11 และรอ้ยละ 3.11 ของหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามลาํดบั 

  สิน้ปี 2562 บรษิทัฯ มเีงนิกูร้ะยะยาวลดลง 52.50 ลา้นบาทจาก ณ สิน้ปี 2561 ทัง้น้ี ณ สิน้ปี 2563 

บรษิทัฯ มเีงนิกูร้ะยะยาวลดลง 6.75 ลา้นบาท จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปชาํระคนื

เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

  หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิเป็นสญัญาเพื่อเช่ายานพาหนะจากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการ

ดาํเนินงานของกจิการ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิจาํนวน 29.52 

ลา้นบาท 35.55 ลา้นบาท และ 28.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 5.34 รอ้ยละ 5.95 และรอ้ยละ 5.03 ของ

หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม ตามลาํดบั 

  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บรษิทัฯ มสีาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจาํนวน 

4.92 ลา้นบาท 5.92 ลา้นบาท และ 6.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.89 รอ้ยละ 0.99 และรอ้ยละ 1.14 ของ

หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม ตามลาํดบั สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานคาํนวณ โดยผูเ้ชีย่วชาญตามหลกั
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คณิตศาสตรป์ระกนัภยั และใชส้มมตฐิานประกอบการคาํนวณเชน่ อตัราคดิลด อตัราการขึน้ของเงนิเดอืน อตัราการ

เปลีย่นแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

  4.2.8 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จาํนวน 280.58 ลา้นบาท 427.75 

ลา้นบาท และ 377.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่สว่นของผูถ้อืหุน้ดงักล่าว โดยหลกัประกอบดว้ยทุนจดทะเบยีนทีช่าํระ

แลว้ และกาํไรสะสม  

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2561 จาํนวน 147.17 ลา้น

บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 52.45 เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานในปี 2562 จาํนวน 25.77 ลา้นบาท 

และจาํหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ทาํใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ ในขณะที ่บรษิทัฯ มี

การพจิารณาจ่ายเงนิปันผล 21.00 ลา้นบาท (จาํนวนหุน้ 2,100,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 10 บาท) โดยบรษิทัฯ ยงัได้

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 1.29 ลา้นบาท 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจากสิน้ปี 2562 จาํนวน 50.03 ลา้นบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 11.70 เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานในปี 2563 จาํนวน 14.70  ลา้นบาท ในขณะที ่

บรษิทัฯ มกีารพจิารณาจ่ายเงนิปันผล 56.80 ลา้นบาท (จาํนวนหุน้ 568,000,000  หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.10)โดยบรษิทัฯ 

ยงัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 0.74 ลา้นบาท 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 

  บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ในปี 2561 – 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 5.53 รอ้ยละ 7.28 และรอ้ยละ 

3.65 ตามลาํดบั ซึง่เป็นไปตามทศิทางการปรบัตวัของกาํไรสทุธใินแต่ละปี และบรษิทัฯ มกีารจา่ยปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ในปี 2561 - 2563 จาํนวน 11.55 ลา้นบาท 21.00 ลา้นบาทและ 56.80 ลา้นบาทตามลาํดบั คดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิ

ปันผลเมื่อเทยีบกบักาํไรสทุธขิองช่วงก่อนหน้า เท่ากบัรอ้ยละ 136.26 ในปี 2562 และ  รอ้ยละ 220.40 ในปี 2563  

  ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นของหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่กบั 

0.97 เท่า 0.40 เท่า และ 0.51 เท่า ตามลาํดบั และบรษิทัฯ มอีตัราสว่นของหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (Interest-bearing 

Debt) ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 0.58 เท่า 0.15 เท่า และ 0.28 เทา่ ตามลาํดบั 

  โดยในปี 2561 - 2563 อตัราสว่นของหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ในปี 2561 จาก

ปีก่อนหน้ามสีาเหตุมาจากการเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิระยะยาว เพื่อใชใ้นการลงทุนขยายโรงงานนาวงัระยะที ่2 ประกอบกบั

บรษิทัฯ มกีารจา่ยเงนิปันใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และลดลงในปี 2562 มสีาเหตุมาจากการชาํระหน้ีเงนิกูย้มืโดยใชเ้งนิสว่นหน่ึง

จากการจาํหน่ายหุน้ (IPO) ในปี 2563 อตัราสว่นของหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 

เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้และการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

 2.4.9 การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

 กระแสเงินสด 

                        (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 40.12  30.27 26.62 

เงนิสดสุทธ ิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (50.82) (18.75) (19.84) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 11.60 4.19 (22.88) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 0.90 15.71 (16.10) 
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                        (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 1.03  1.93 17.64 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 1.93  17.64 1.54 

  ในปี 2561 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 40.12 ลา้นบาท ซึง่มาจาก

การบวกกลบัค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ่ายจาํนวน 22.32 ลา้นบาท ในขณะทีเ่จา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้จาํนวน 

24.87 ลา้นบาท บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจาํนวน 50.82 ลา้นบาท ซึง่มาจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและ

อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทัง้จาํนวน และบรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน 11.60 ลา้น

บาท ซึง่สว่นใหญ่มาจากเงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจาํนวน 25.00 ลา้นบาท และมเีงนิเบกิเกนิบญัชจีาํนวน 9.91 

ลา้นบาท การชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวและหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ซือ้จาํนวน 11.76 ลา้นบาท รวมทัง้มกีารจ่ายเงนิปัน

ผลจาํนวน 11.55 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดลดลงสทุธจิาํนวน 0.90 ลา้นบาท และบรษิทัฯ มเีงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1.93 ลา้นบาท 

  ในปี 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 30.27 ลา้นบาท ซึง่มาจากกาํไร

ก่อนภาษขีองบรษิทัฯ จาํนวน 30.96 ลา้นบาท และการบวกกลบัค่าเสือ่มจาํนวน 26.21  ลา้นบาท ในขณะทีล่กูหน้ี

การคา้และลกูหน้ีอื่นลดลง 19.84 ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 2.81 ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นลดลง 

5.38 ลา้นบาท บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจาํนวน 18.75 ลา้นบาท ซึง่มาจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและ

อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทัง้จาํนวน และบรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน 4.37 ลา้นบาท 

ซึง่มาจากเงนิสดรบัจากการจาํหน่ายหุน้ (IPO) 142.39 ลา้นบาท เพื่อชาํระเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิจาํนวน 53.07 ลา้นบาท พรอ้มทัง้จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาว หน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้ และเงนิปันผล

จ่ายจาํนวนรวม 135.13 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธจิาํนวน 15.71 ลา้นบาท และบรษิทัฯ มี

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 17.64 ลา้นบาท  

  ในปี 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 26.62 ลา้นบาท ซึง่มาจากกาํไร

ก่อนภาษขีองบรษิทัฯ จาํนวน 18.83 ลา้นบาท และการบวกกลบัค่าเสือ่มจาํนวน 30.71  ลา้นบาท ในขณะทีล่กูหน้ี

การคา้และลกูหน้ีอื่นลดลง 1.03 ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 5.13 ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นลดลง 

15.46 ลา้นบาท บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจาํนวน 19.84 ลา้นบาท ซึง่มาจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและ

อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทัง้จาํนวน สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดลดลงสทุธจิาํนวน 16.10 ลา้นบาท และ

บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 1.54 ลา้นบาท 

  อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)             0.83  1.58 1.03 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)             0.61  1.23 0.74 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน)   106  110 119 

ระยะเวลาการขายสินคาเฉล่ีย (วัน)               23  23 27 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย (วัน) 82               90 78 

วงจรเงินสด (วัน)               47  43 68 

58



 

 

 56 – 1 One Report 2020 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 0.83 เท่า 1.58 เท่า 

และ 1.03 เท่า ตามลาํดบั และมอีตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็เท่ากบั 0.61 เท่า 1.23 เท่า และ 0.74 เท่า ตามลาํดบั 

ทัง้น้ี ในปี 2561 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคล่องและอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ลดลงจากปีก่อนหน้า มสีาเหตุจาก

การทีห่น้ีสนิหมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้ในสว่นของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นมากกว่าการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยห์มุนเวยีน ในปี 

2562 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคล่องและอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2561 เน่ืองจากหน้ีสนิ

หมุนเวยีนทีล่ดลงในสว่นของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิโดยไดม้กีารชาํระหน้ีเงนิกูย้มื

จากเงนิสดรบัจากการจาํหน่ายหุน้ IPO ในขณะเดยีวกนักส็ง่ผลใหส้นิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้ พรอ้มกบัการบรหิาร

จดัการจาํหน่ายสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ และในปี 2563 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคล่องและอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ลดลง

เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจากหน้ีสนิหมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้ในสว่นของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิ 

  ในปี 2561 – 2563 บรษิทัฯ มรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่เท่ากบั 106 วนั 110 วนั และ 119 วนั 

ตามลาํดบั มรีะยะเวลาการขายสนิคา้เฉลีย่เท่ากบั 23  วนั 23 วนั และ 27 วนั ตามลาํดบั และมรีะยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่

เท่ากบั 82 วนั 90 วนั และ 78 วนั ตามลาํดบั สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มวีงจรเงนิสดเท่ากบั 47 วนั 43 วนั และ 68 วนั 

ตามลาํดบั ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีารจ่ายชาํระหน้ีไดด้ขี ึน้ ถงึแมว้่าบรษิทัฯ จะมกีารเกบ็หน้ีจากลกูหน้ีทีช่า้ลง ในสว่น

ของดา้นการผลติทีท่างบรษิทัไดผ้ลติเพื่อรอจดัจาํหน่ายออกในชว่งตน้ปีต่อไป ทาํใหร้ะยะเวลาการขายสนิคา้เพิม่ขึน้ จงึ

มผีลต่อวงจรเงนิสดทีล่ดลง ประจวบกบัภาวะโรคระบาดโควดิ-19 ยิง่สง่ผลใหท้ัง้ภาครฐัและภาคเอกชนชะลอตวั 

 

5.  ข้อมลูทัว่ไป และขอ้มูลสาํคญัอ่ืน 

 5.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทัภาษาไทย : บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือบริษทัภาษาองักฤษ : STC Concrete Product Public Company Limited 

ช่ือย่อหลกัทรพัย ์ : STC 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107561000447 

การประกอบธรุกิจ : ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตภายใต้เครื่องหมายการค้า "STC" 

ผลติภณัฑ์ที่จําหน่ายแบ่งออกเป็นผลติภณัฑ์คอนกรตีสําเร็จรูปและคอนกรตีผสมเสรจ็ ซึ่ง

ผลติภณัฑ์คอนกรตีสําเรจ็รปูแบ่งไดเ้ป็น ท่อระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็ บ่อพกัน้ํา เสาเขม็

คอนกรตีเสรมิเหล็กอดัแรงหล่อสําเร็จ แผ่นพื้นคอนกรตีเสรมิเหล็กอดัแรงหล่อสําเร็จ คาน

สําเรจ็รูป ผนังสําเรจ็รูป ร ัว้สําเรจ็รูป และอฐิมวลเบา รวมทัง้ใหบ้รกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 

การตอกเสาเขม็ การปัม๊คอนกรตี เป็นตน้ 

ท่ีตัง้สาํนักงาน  : 220/26 หมู ่6 ถนนสุขมุวทิ ตําบลนาเกลอื อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี20150 

เวป็ไซต ์ : http://www.stc.co.th 

ทุนจดทะเบียน : 284,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว  : 284,000,000 บาท 

มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น : 0.50 บาท 

ผูส้อบบญัชี : บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

  

ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา ออฟฟิส คอมเพลก็ซ์ 193/136-137 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่แขวง

คลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท:์ 02-264-0777 

  โทรสาร: 02-264-0790 
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ผูต้รวจสอบภายใน : บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจาํกดั (มหาชน) 

  

178 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์(ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร 10800 

  โทรศพัท:์ 02-596-0500 

  โทรสาร: 02-596-0539 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน : บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

  

87/2 อาคารซอีารซ์ทีาวเวอร ์ชัน้ 9, 18, 39, 52 ออลซซีนัสเ์พลส  

ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

  โทรศพัท:์ 02-648-1111 

  โทรสาร: 02-648-1000 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย : บรษิทั ทีป่รกึษากฎหมาย ซเีอม็ท ีจาํกดั 

  75 ซอยพึง่มี ่11 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  

  เบอรโ์ทร -3563465 

  โทรสาร: 02-3327685 

น ายท ะ เ บียน หลักท รัพ ย์หุ้ น

สามญั : 
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย)  จาํกดั (TSD) 

  

อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศพัท:์ 02-009-9000 

  โทรสาร: 02-009-9991 

  TSD Call Center: 02-009-9999 

 

 5.1 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 - ไม่ม ี- 
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ส่วนท่ี 2 

การกาํกบัดแูลกิจการ 

6. นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ

6.1  ภาพรวมนโยบายและแนวทางการปฏิบติัการกาํกบัดแูละกิจการ 

เอสทซี ีไดม้กีารกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการตามแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรพัย”์) เพื่อเป็นหลกัใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ยดึถอืและปฏบิตั ิเพื่อมุ่ง

เป้าหมายสูก่ารพฒันาและการเตบิโตอย่างยัง่ยนืบนพืน้ฐานการดาํเนินธุรกจิตามหลกัธรรมาภบิาลและหลกัการกาํกบั

ดแูลกจิการทีด่ที ัง้ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ความโปร่งใส ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม  ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาค

สว่น และตรวจสอบได ้

เอสทซี ีมคีวามมุ่งหวงัทีจ่ะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นแบบอย่างทางดา้นบรรษทัภบิาล โดยไดก้ารกาํกบัดแูลของ

คณะกรรมการบรหิารจะเป็นระบบการบรหิารจดัการทีก่่อใหเ้กดิความเป็นธรรม โปร่งใส รวมทัง้สรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่ายและสนบัสนุน สง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื กาํหนด

แนวทางปฏบิตัแิบง่ออกเป็น 5 หมวดประกอบดว้ย 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม

3. บทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส

5. ความรบัผดิชอบของกรรมการ

สิทธิของผูถื้อหุ้น

เอสทซี ีตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภท

สถาบนัไดใ้ชส้ทิธต่ิาง ๆ ในฐานะนกัลงทุน ไดแ้ก่ สทิธกิารออกเสยีง สทิธใินการมอบฉนัทะ การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การ

มสีว่นแบง่ในกาํไรของกจิการ การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของบรษิทัฯ อย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอก

เสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ การเสนอวาระการประชมุล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลในการแต่งตัง้กรรมการ การแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชแีละการกาํหนดค่าสอบบญัช ีและสทิธกิารตดัสนิใจเรื่องสาํคญัทีม่ผีลกระทบกบับรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิ

ปันผล การลดทุนหรอืเพิม่ทุน เป็นตน้ นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ 

เอสทซี ีใหข้อ้มลูทีส่าํคญัและจาํเป็นสาํหรบัผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตุการณ์ โดย

เปิดเผยขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์SET Portal ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย อยา่งต่อเนือง นอกจากน้ี  เอสทซี ีได้

ดาํเนินการในเรื่องอื่น ๆ ทีเ่ป็นการสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ประจาํปี 2563 “AGM”  

1. เอสทซี ีเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในการเสนอวาระการประชุม

2. เอสทซี ีจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบั วนั เวลา สถานทีแ่ละวาระการประชุม AGM โดยเผยแพร่ขอ้มลู

ดงักล่าวล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัขอ้มลูทีช่ดัเจน เพยีงพอและมเีวลาศกึษาขอ้มลูล่วงหน้า

ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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 3. เอสทซี ีสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนในการเขา้ร่วมประชุม AGM  ซึง่

สามารถเดนิทางเขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างสะดวก และจดัเตรยีมอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการมอบฉนัทะ ทัง้น้ีเพื่อ

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยกรรมกรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ..... 

 4. เอสทซี ีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใด เขา้ร่วมประชุมแทนตน

ไดโ้ดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดทีไ่ดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถใชห้นงัสอื

มอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกาํหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้ตามรปูแบบกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณิชยก์าํหนด พรอ้มขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทักาํหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ เพื่อใหก้าร

ลงทะเบยีนในวนัประชมุเป็นอย่างสะดวกและรวมเรว็ 

 5. เอสทซี ีไดจ้ดัใหม้กีารชีแ้จงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่การประชุม 

AGM  

 6. เอสทซี ีดาํเนินการประชุม AGM อย่างโปร่งใสและมกีลไกทีส่ามารถสอบได ้ทัง้น้ีกรรมการและผูบ้รหิารทุก

คนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึผูส้อบบญัช ีเขา้ร่วมประชุมอย่างพรอ้มเพรยีงกนัเพื่อตอบคาํถามและรบัทราบความคดิเหน็ของผู้

ถอืหุน้ 

 7. เอสทซี ีเผยแพร่มตทิีป่ระชมุ AGM ใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนน คาํถาม คาํชีแ้จง ความคดิเหน็

ของผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอในทีป่ระชุม อย่างครบถว้น ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียม 

เอสทซี ีตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม ใหไ้ดร้บัสทิธแิละการปฏบิตัิ

ทีเ่ป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัอย่างแทจ้รงิในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ..... “AGM” เพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อื

หุน้ ดงัน้ี 

1. เอสทซี ีเปิดโอกาสใหเ้สนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการที่

ครบกาํหนดออกตามวาระล่วงหน้า โดยไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ป็นผูพ้จิารณา จากนัน้นําเสนอใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาตามขัน้ตอน 

2. เอสทซี ีเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุประจาํปี AGM ดว้ยตนเองไดส้ามารถมอบฉนัทะให้

กรรมการอสิระของบรษิทัหรอืบคุคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนตน้ได ้

3. เอสทซี ีไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยป์ระกาศกาํหนด

และจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มเชญิประชมุ AGM  

4. เอสทซี ีไดจ้ดัเตรยีมบตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรบัผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงคะแนนในวาระต่าง ๆ และการนบั

คะแนนเสยีงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส 

5. ประธานในทีป่ระชมุ AGM ดาํเนินการประชุมโดยเรยีงตามวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุ  

6. ผูถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธอิอกเสยีงคะแนนตามจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู ่โดยหน่ึงหุน้มสีทิธอิอกเสยีงเท่ากบัหน่ึงเสยีง 

บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

เอสทซี ีตระหนึกถงึการปฏบิตังิานต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีและสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ ผูม้สีว่น

ไดเ้สยีควรไดร้บัการดแูลจากบรษิทัฯ ตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งสง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ 
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กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในการสรา้งความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ ในระบบการกาํกบัดแูล

กจิการทีม่ผีูส้ว่นไดเ้สยีหลายกลุ่มดว้ยกนั 

ผูถื้อหุ้น 

 เอสทซี ีใหค้วามสาํคญักบัผูถ้อืหุน้ในฐานะเจา้ของบรษิทั  บรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัในฐานะตวัแทนของผู้

ถอืหุน้บรหิารจดัการและดาํเนินธุรกจิอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของบรษิทั โดยบรษิทัฯ 

ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม และจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ครบถว้น ถูกตอ้ง

และเท่าเทยีมกนั พรอ้มทัง้กาํกบัดแูลป้องกนัมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัแสวงหาประโยชน์จากการ

ใชข้อ้มลูทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยในทางมชิอบ 

พนักงาน 

เอสทซี ีใหค้วามสาํคญัและมุ่งมัน่พฒันาทรพัยากรบุคคลขององคก์รดา้นระบบการบรหิารและการประเมนิผล

การปฏบิตังิานทีเ่ป็นธรรม การสรรหาและการรกัษาพนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถมุง่เน้นพฒันาและเพิม่

ความสามารถอย่างต่อเน่ือง การใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยดึหลกัพจิารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรม บรษิทัฯ 

ยงัคาํนึงถงึสทิธขิองพนกังานเป็นสาํคญัและเปิดโอกาสใหพ้นกังานรอ้งเรยีนกรณีทีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรมผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ 

ลูกค้า 

เอสทซี ีใหค้วามสาํคญัและสรา้งความสมัพนัธ ์ความร่วมมอืในระยะยาวกบัลกูคา้ โดยยดึหลกัความซื่อสตัย์

สจุรติความเชื่อถอืและไวว้างใจ โดยบรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ดว้ยการรบัผดิชอบ 

และใหค้วามสาํคญัต่อปัญหาและความตอ้งการของลกูคา้เป็นอนัดบัแรก โดยยดึหลกัจรยิธรรมและการใหบ้รกิารทีด่มีี

ประสทิธภิาพ 

คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจา้หน้ี 

เอสทซี ีใหค้วามสาํคญัและยดึถอืปฏบิตัต่ิอคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และมคีวามเท่าเทยีมกนั เพื่อใหก้าร

ประกอบธุรกจิเป็นธรรม ไดร้บัประโยชน์ร่วมกนั มกีารพฒันาอยา่งยัง่ยนื และเป็นคู่คา้ในระยะยาวกบับรษิทัฯ โดยเลอืก

ทาํธุรกจิกบัคู่คา้จากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไวว้างใจยดึมัน่ในสิง่ทีถู่กตอ้ง ตลอดจนความเชีย่วชาญ

ดา้นเทคนิค กฎหมาย และการป้องกนัสิง่แวดลอ้ม  และการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม ดแูลใหบ้รษิทัฯ ประกอบธุรกจิอยา่ง

เปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอย่างไม่เป็นธรรม และสรา้งความสมัพนัธแ์ละปฏบิตัต่ิอ

เจา้หน้ี โดยยดึหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ ความเชื่อถอืและไวว้างใจ และมหีน้าทีร่บัผดิชอบและใหค้วามสาํคญัต่อเงื่อนไข

ต่างๆทีไ่ดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ีอย่างดทีีส่ดุ 

ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

เอสทซี ีตระหนึกถงึการมสี่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาชุมชนและสิง่แวดลอ้ม ดูแลใหบ้รษิทัฯ และ

พนักงานดําเนินธุรกจิอย่างรบัผดิชอบและเป็นประโยชน์แก่สงัคมและชุมชน และมหีน้าทีป่ระพฤตต่ิอชุมชนทีอ่าศยัอยู่

ใกลเ้คยีงดว้ยความเป็นมติร ใหค้วามช่วยเหลอืและสนับสนุนพฒันาชุมชนใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ ี  หน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบตัิต่อภาครฐัและหน่วยงาน

ราชการต่างๆ อย่างมคีวามเป็นกลางตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎบตัรและจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจรติ

คอรปัชัน่ 
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การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

การเปิดเผยขอ้มูล 

เอสทซี ี ใหค้วามสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่าํคญัของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนด

นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยสูส่าธารณะ และกาํหนดชว่งเวลาทีต่อ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

ใหม้คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจบุนั มคีวามเป็นธรรมและโปร่งใสด ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได ้จงึจาํเป็นทีต่อ้งมี

การควบคุมและกาํหนดมาตรการในการเปิดเผยขอ้มลูใหถู้กตอ้งตาทีก่ฎหมายกาํหนด ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และอื่น ๆ เป็นตน้ 

การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 เอสทซี ีใหค้วามสาํคญัการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ภายในองคก์ร บรษิทัฯกาํหนดความเสีย่งเกีย่วกบั “การรบั

สนิบนหรอืการสนบัสนุนการทุจรติคอรร์บัชัน่” ไวใ้นแผนการบรหิารความเสีย่งประจาํปี 2562 หา้มมใิหพ้นกังานใหห้รอื

เสนอทีจ่ะใหส้ิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก หา้มมใิหพ้นกังานเรยีกหรอืรบัสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใด

สาํหรบัตนเอง หรอืผูอ้ื่นทีส่ง่ไปในทางจงูใจใหป้ฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางมชิอบ 

 

 6.2  จรรยาบรรณธรุกิจ 

 จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัตสํิาหรับผู้บริหารและพนักงาน 

 บรษิทักาํหนดจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัสิาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังานเพื่อถอืปฏบิตั ิดงัน้ี 

      6.2.1 ข้อพึงปฏิบติัสาํหรบัผูบ้ริหาร 

ผูบ้รหิาร หมายถงึ พนกังานทีม่ผีูใ้ตบ้งัคบับญัชา นอกจากผูบ้รหิารจะตอ้งพงึปฏบิตัใินจรรยาบรรณทุกๆ ขอ้ใน

ฐานะทีเ่ป็นพนกังานคนหน่ึงของบรษิทัแลว้ ผูบ้รหิารตอ้งมแีนวทางปฏบิตัทิีด่เีพื่อเสรมิสรา้งการเป็นผูบ้รหิารทีด่ ีและใน

ฐานะผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานจะตอ้งเป็นผูนํ้าและเป็นแบบอย่างในการประพฤตปิฏบิตัทิีด่ใีหแ้ก่พนกังานโดยทัว่ไป

ดว้ย จงึกาํหนดแนวทางปฏบิตัสิาํหรบัผูบ้รหิารไว ้ดงัน้ี 

ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

ผูบ้รหิารจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เอาใจใส ่และมวีสิยัทศัน์กวา้งไกล 

ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพือ่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยทุจรติ ไมใ่ชข้อ้มลูซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะของบรษิทัและไม่

เปิดเผยขอ้มลูความลบัของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ไม่ดาํเนินการใดๆ อนัเป็นลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อพนักงาน 

ผูบ้รหิารจะตอ้งปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างยุตธิรรม บรหิารงานโดยปราศจากอคต ิสนบัสนุนการสรา้งศกัยภาพ

ในความกา้วหน้าและเพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน รวมทัง้สง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจในเรื่อง

จรรยาบรรณ ทีพ่นกังานตอ้งพงึปฏบิตั ิจดัสรรสวสัดกิารใหพ้นกังานอย่างเหมาะสม และปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความ

สจุรติใจ รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอย่างมเีหตุผล 

ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อลูกค้า 

ผูบ้รหิารตอ้งปฏบิตัต่ิอลกูคา้ตามขอ้ปฏบิตัจิรยิธรรมธุรกจิ ทีบ่รษิทักาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 

ผูบ้ริหารต่อคู่ค้า 

ผูบ้รหิารจะตอ้งปฏบิตัต่ิอคูค่า้อยา่งเป็นธรรม ไม่เรยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชน์ใดๆ ทีม่ชิอบจากคูค่า้ และหาก

ปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดไม่ได ้ใหร้บีแจง้คู่คา้ใหท้ราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัแกไ้ข 
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ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

ผูบ้รหิารจะตอ้งปฏบิตัต่ิอคูแ่ขง่ทางการคา้ ภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ีและไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็น

ความลบัของคู่แขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวธิทีีไ่ม่สจุรติ 

ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

ผูบ้รหิารตอ้งปฏบิตัหิรอืควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และรบัผดิชอบต่อ

สงัคม รวมถงึใหค้วามร่วมมอื ชว่ยเหลอื สนบัสนุน และอาสาทาํกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 

 

 6.2.2  ข้อพึงปฏิบติัสาํหรบัพนักงาน 

เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งการทาํงานทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ พนกังานควรมแีนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

1. พนกังานพงึปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และดว้ยความอุตสาหะ ขยนัหมัน่เพยีร และปรบัปรุง

ประสทิธภิาพการทาํงานใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบรษิทั 

2. พนกังานพงึประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการทาํงานของบรษิทัโดยเคร่งครดั 

3. พนกังานพงึใหค้วามเคารพและเชื่อฟังผูบ้งัคบับญัชาทีส่ ัง่การโดยชอบดว้ยนโยบาย และระเบยีบขอ้บงัคบัของ

บรษิทั 

4. พนกังานพงึมคีวามสมคัรสมานสามคัคต่ีอกนั และเอือ้เฟ้ือชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ 

ซึง่จะนําไปสูค่วามเสยีหายต่อตนเอง บุคคลอื่น และบรษิทั 

5. พนกังานพงึเคารพสทิธแิละใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนัหลกีเลีย่งการนําขอ้มลูของผูอ้ื่นทัง้ในเรื่องเกีย่วกบัการ

ปฏบิตังิาน และเรื่องสว่นตวัไปเปิดเผยหรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ต่อบุคคล

อื่นและต่อบรษิทั 

6. พนกังานพงึหลกีเลีย่งการรบัของขวญัใดๆ ทีอ่าจทาํใหต้นเองปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความอยุตธิรรม หากหลกีเลีย่ง

ไม่ไดใ้หพ้นกังานแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาในทนัท ี

7. พนกังานตอ้งไม่ใชต้ําแหน่งหน้าที ่หรอืประโยชน์จากหน้าทีก่ารงาน แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรอืผูอ้ื่น

โดยมชิอบ อกีทัง้ พนกังานตอ้งไม่ประกอบธุรกจิทีเ่ป็นการแขง่ขนักบับรษิทั 

8. พนกังานพงึปฏบิตั ิต่อลกูคา้ คู่คา้ ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และดว้ยความเสมอภาค 

9. พนกังานพงึรกัษาความลบัของลกูคา้ คู่คา้ และบรษิทัอย่างเคร่งครดั 

10. พนกังานพงึรายงานเรื่องทีไ่ดร้บัทราบใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยมชิกัชา้ เมื่อเรื่องทีร่บัทราบอาจมผีลกระทบ

ต่อการดาํเนินงาน หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั 

11. พนกังานพงึรกัษาดแูลสทิธปิระโยชน์ และทรพัยส์นิของบรษิทัใหม้สีภาพด ีใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์อย่างเตม็ที ่

ประหยดั มใิหส้ิน้เปลอืง สญูเปล่า เสยีหาย หรอืเสือ่มสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

บทกาํหนดโทษ 

กรณีทีฝ่่ายบรหิารและพนกังานปฏบิตัมิชิอบในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ให้

พจิารณาไปตามโครงสรา้งการจดัองคก์รของบรษิทั และระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงาน ทัง้น้ี ใหแ้ต่ละฝ่ายงาน

เป็นผูพ้จิารณาเองในเบือ้งตน้และสรุปเรื่องสง่ต่อใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัสงูและสายงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป เพื่อตดัสนิ

ความผดิพรอ้มทัง้ระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้รุนแรงและ

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวนิิจฉยัของตน้สงักดัได ้ใหเ้สนอต่อฝ่ายบรหิาร เพื่อพจิารณาหา

ขอ้สรุปและกาํหนดโทษต่อไป 
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การกาํหนดโทษ 

1. ตกัเตอืนดว้ยวาจา 

2. ตกัเตอืนดว้ยหนงัสอื 

3. พกังานชัว่คราว 

4. เลกิจา้ง โดยไมจ่่ายค่าชดเชยภายใตบ้ทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งตามพระราชบญัญตัคุิม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

5. ดาํเนินคดตีามกฎหมาย 
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7. โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกิจการ และข้อมูลสาํคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  ผูบ้ริหาร พนักงานและอ่ืน ๆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรหิาร 

ประธานกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการบรษิทั1 กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ทรพัยากรบุคคล 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี

และการเงนิ 
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ขนสง่ 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ขาย 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 

ผูจ้ดัการโรงงาน

คอนกรตีผสมเสรจ็ 
ผูจ้ดัการโรงงาน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน2 

ผูจ้ดัการฝ่าย

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย

รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ หมายเหตุ : 

1.  นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ทําหนาที่เปนเลขานกุารบริษัท 

2.  บริษัทวาจางบุคคลภายนอก (Outsource) คือบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

7.1  โครงสรา้งองคก์ร 
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 7.2  ข้อมูลเก่ียวกบักรรมการ 

 บรษิทัฯ มโีครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหน่ึง

ในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมคุีณสมบตัเิป็นไป

ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอ

ขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ครบถว้นทุกประการ 

  7.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

 โดยม ีนางสาวอมลวรรณ ชยัตระกลูทอง ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษิทั ทัง้น้ี กรรมการทุกท่านได้

ผ่านการอบรบหลกัสตูร Director Accredited Program (DAP) หรอื Director Certification Program (DCP) จาก

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) แลว้ 

   7.2.2 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

   กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนัตามหนงัชื่อรบัรองบรษิทัฯ คอื นายเอกชยั ชยัตระกลูทอง   นาย

สรุสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง นายอาํนาจ ชยัตระกลูทอง และนางสาวอมลวรรณ ชยัตระกลูทอง กรรมการสองในสีค่นน้ี ลง

ลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ 

   7.2.3 องคป์ระกอบ อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

   ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่3 กนัยายน 2561 มมีตกิาํหนดองคป์ระกอบ 

อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั รายละเอยีดดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทัต้องมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมกีรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้ง

มถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบรษิทัจะตอ้งเป็นผูม้คุีณสมบตัติามทีก่ฎหมายกาํหนด 

 2. ในการเสนอชื่อกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัฯจะพจิารณาถงึประสบการณ์อย่างน้อยดา้นใดดา้น

หน่ึงทีส่าํคญัสาํหรบับรษิทั เช่น ดา้นธุรกจิ ดา้นการตลาด ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล ดา้นการเงนิ ดา้นกฎหมาย 

ดา้นการจดัการ เป็นตน้ 

 3. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระจาํนวนหน่ึงทีไ่ม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายกาํหนด  โดยที่

กรรมการอสิระจะตอ้งเป็นกรรมการทีไ่มม่ธีุรกจิ หรอืงานใดอนัเกีย่วขอ้ง ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจโดยอสิระ

ของตน   

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายณรงคฤ์ทธิ ์          ถาวรวศิษิฐพร  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

2. นายสรุสทิธิ ์  ชยัตระกลูทอง รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวจนิดาวรรณ ตฤณตยีะกุล กรรมการ 

4. นายเอกชยั  ชยัตระกลูทอง กรรมการ 

5. นายอาํนาจ  ชยัตระกลูทอง กรรมการ 

6. นางสาวอมลวรรณ ชยัตระกลูทอง กรรมการ 

7. นายเกยีรตพิงศ ์ ณ นคร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นายสมชาย  เลศิศกัดิว์มิาน กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

9. นายณฐัพงษ์  ลมิป์คุณพงษ ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบมีดงัน้ี 

ในการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั นอกเหนือจากการดาํเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั

ของบรษิทัฯ รวมทัง้มตใินการพจิารณาและ/หรอือนุมตั ิ

 1. คณะกรรมการมอีาํนาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการและดาํเนินกจิการของบรษิทั ให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และ

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

 2. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

 3. จดัใหม้กีารทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบ

บญัชตีรวจสอบแลว้ และนําเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

 4. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกจิ งบประมาณของบรษิทั รวมถงึควบคุม

กาํกบัดแูล (Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของบรษิทั และบรษิทัย่อย ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน งบประมาณทีก่าํหนดไว ้และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์างๆ ที่

เกีย่วขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาทเิช่น การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่าํคญั 

เท่าทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่น รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและ

เหมาะสม 

 5. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตันิโยบาย ทศิทาง กลยุทธ ์แผนงานการดาํเนินธุรกจิ ของบรษิทั 

ทีเ่สนอโดยฝ่ายบรหิาร 

 6. ตดิตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

 7. ดาํเนินการใหบ้รษิทั มรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารรายงานทางการเงนิ

และการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและ

เหมาะสม 

 8. พจิารณากาํหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร และ

กาํกบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลด

ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทั อย่างเหมาะสม 

 9. พจิารณากาํหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน มอีาํนาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถงึการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องบุคคล

ดงักล่าว 

 ทัง้น้ี การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหน้าทีท่ีก่าํหนดนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจทีท่าํให้

คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัิ

รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดทาํกบับรษิทัฯหรอืบรษิทัฯย่อย (ถา้

ม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

 10. จดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และรบัผดิชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผย 

งบการเงนิ เพื่อแสดงถงึฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ

พจิารณาและอนุมตั ิ

 11. คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างใดอย่าง

หน่ึงแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอาํนาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมี
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อาํนาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ 

เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอาํนาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

ทัง้น้ี การมอบอาํนาจนัน้ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจทีท่าํใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการ

ทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะทาํ

ขึน้กบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ตามทีนิ่ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และ/หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย

และหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

 7.3 ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน 4 ชุด  

รายละเอียดดงัน้ี 

  7.3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อและตําแหน่งดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ ถาวรวศิษิฐพร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายเกยีรตพิงศ ์ ณ นคร กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสมชาย  เลศิศกัดิว์มิาน กรรมการตรวจสอบ 

4. นายณฐัพงษ์  ลมิป์คุณพงษ ์ กรรมการตรวจสอบ 

 โดยม ีนางสาวสจุ ีแอชอ้ย ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนายสมชาย เลศิศกัดิว์มิานเป็น

กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการสอบทาน ความน่าเชื่อถอื ของงบการเงนิ 

องคประกอบ อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่3 กนัยายน 2561 มมีตกิาํหนดคุณสมบตั ิองคป์ระกอบ อาํนาจ 

หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอยีดดงัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

 1. คณะกรรมการการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี มจีาํนวนไม่น้อยกว่า  3 คน  

ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่ 2 คน ซึง่มคุีณสมบตัติามทีข่อ้บงัคบัของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  ในจาํนวนน้ีตอ้งมกีรรมการอย่างน้อย 1  ท่านเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์

เกีย่วกบัรายงานทางการเงนิ  และบญัช ี

 2. แต่งตัง้โดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการการบรษิทั 

 3. คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูแ้ต่งตัง้สมาชกิ 1 ท่าน ใหด้าํรงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและ

กาํหนดใหผู้จ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอืพนกังานบรษิทั  คนใดคนหน่ึงของบรษิทั  เป็นเลขาขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบดงัน้ี 

 1. สอบทานใหบ้รษิทั มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

 2. สอบทานใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
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ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่

รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

 3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

 4. สอบทานใหม้กีารบรหิารจดัการและปฏบิตัติามนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) 

ตามทีก่าํหนดพจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ย 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ

ต่อบรษิทั 

 6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึง่รายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

  (ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

  (ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

  (ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ

  ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

  (ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

  (จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  (ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

  ท่าน 

  (ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

  (Charter) 

  (ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

  ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 7. คณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจทีจ่ะขอความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเหน็ว่า

จาํเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

 8. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

  7.3.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจาํนวน 6 ท่าน ตามรายชื่อและตําแหน่งดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสรุสทิธิ ์   ชยัตระกลูทอง ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายเอกชยั   ชยัตระกลูทอง รองประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นางสาวอมลวรรณ  ชยัตระกลูทอง กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายสมชาย   เลศิศกัดิว์มิาน กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. นายธนาพนัธ ์ ทพิยลุ์ย้ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นายธรีะยุทธ   จัน่เทีย่ง กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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 โดยมนีายธรีะยุทธ จัน่เทีย่งทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

องคป์ระกอบ อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่5/2561  เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2561 มมีตกิาํหนดคุณสมบตั ิองคป์ระกอบ 

อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รายละเอยีดดงัน้ี 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยสมาชกิทัง้หมดอยา่งน้อย  3  คน  โดยสมาชกิคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งไมจ่าํเป็นตอ้งดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัฯ ทัง้น้ีใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯแต่งตัง้ 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแต่งตัง้เลขานุการคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อทาํหน้าทีป่ระสานงานในการนดัหมายการประชมุ จดัเตรยีมวาระประชุม นําสง่เอกสาร

ประกอบการประชมุ และบนัทกึรายการประชมุคุณสมบตัขิองสมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งเป็นบุคคลผูม้ี

คุณสมบตัดิงัน้ี 

 1. เป็นผูท้ีม่คีวามสามรถ มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ มจีรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะ

สามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่บรษิทัฯได ้

 2. มคุีณสมบตัคิรบถว้นและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนและกฎหมายอืน่ที่

เกีย่วขอ้ง 

 3. ไม่เป็นบุคคลซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักจิการของบรษิทัหรอืเขา้

เป็นหุน้สว่น หรอืกรรมการในนิตบิุคคลอื่นซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัเป็นทางการ แขง่ขนักบักจิการ

ของบรษิทั ไมว่่าจะทาํเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืบุคคลอื่นหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ

ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

 4. คณะกรรมการการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิ บญัช ีหรอืการบรหิารความ

เสีย่งอย่างน้อย 1 ท่าน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบดงัน้ี 

 1. กาํหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) และระดบัความ

เสีย่งสงูสดุทีอ่งคก์รจะยอมรบั (Risk Tolerance) และนําเสนอนโยบายการบรหิารความเสีย่งใหค้ณะกรรมการบรษิทั

พจิารณาอนุมตั ิซึง่ตอ้งครอบคลุมถงึความเสีย่งประเภทต่างๆ ทัง้จากภายนอกและภายในองคก์รทีส่าํคญั 

 2. วางกลยุทธแ์ละแผนการดาํเนินการในการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความ

เสีย่ง โดยสามารถประเมนิ ตดิตาม และดแูลปรมิาณความเสีย่ง โดยเฉพาะความเสีย่งทีส่าํคญัของบรษิทัใหอ้ยูใ่นระดบั

ทีอ่งคก์รกาํหนด 

 3. ควบคุม ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง และดแูลใหบ้รษิทัดาํเนินการตามนโยบาย

บรหิารความเสีย่งทีบ่รษิทักาํหนด ตลอดจนการปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด 

 4. สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง และดาํเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่องคก์รมกีารจดัการความเสีย่ง

อย่างเหมาะสม และมคีวามเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของ

ระบบ และการปฏบิตัติามนโยบายทีก่าํหนด 

 5. พจิารณาการปรบัปรุง แกไ้ข และใหค้วามเหน็ต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบรหิารความเสีย่ง

ดา้นต่างๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 6. รายงานสถานะความเสีย่งของบรษิทั แนวทางทีต่อ้งปรบัปรุงแกไ้ข รวมถงึผลการดาํเนินการต่อ

คณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

 7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวๆไป 
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  7.3.3  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 3 ท่าน 

ตามรายชื่อและตําแหน่งดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสรุสทิธิ ์  ชยัตระกลูทอง ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายณฐัพงษ์   ลมิป์คุณพงษ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายเกยีรตพิงศ ์ ณ นคร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 โดยม ีนางสาวสจุ ีแอชอ้ย ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบ อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่5/2561 เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2561 มมีตกิาํหนดคุณสมบตั ิองคป์ระกอบ อาํนาจ 

หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รายละเอยีดดงัน้ี 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนต้องมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

 1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ และ

ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการกึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมอีาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบดงัน้ี 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมี

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

 1. พจิารณาทบทวนโครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) รวมถงึกาํหนดหลกัเกณฑ ์และ

นโยบายการพจิารณาสรรหาผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆตาม

โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามทีก่าํหนดไว ้

 2. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และกระบวนการในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 

เพื่อดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อยต่างๆ 

 3. พจิารณาสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทักรรมการชุดย่อย 

กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อนําเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) ในกรณีทีม่ี

ตําแหน่งว่างลง 

 4. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และแนวทางในการกาํหนดค่าตอบแทน วธิกีารจ่ายค่าตอบแทน และ 

ผลประโยชน์อื่นใดทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการ

ผูจ้ดัการ ใหส้อดคลอ้งกบักบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอบรษิทั ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัฯอื่นที่

อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯเพื่อพจิารณาอนุมตัิ

ต่อไป 

 5. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย 

 

 

  7.3.4  คณะกรรมการบริหาร 

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่5/2561 (รอบแรกหลงัแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน) เมื่อวนัที ่20 

กนัยายน 2561 มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารจาํนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อและตําแหน่งดงัน้ี 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสรุสทิธ ์  ชยัตระกลูทอง ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางสาวจนิดาวรรณ  ตฤณตยีะกุล รองประธานกรรมการบรหิาร 

3. นายเอกชยั  ชยัตระกลูทอง กรรมการบรหิาร 

4. นายอาํนาจ   ชยัตระกลูทอง กรรมการบรหิาร 

5. นางสาวอมลวรรณ  ชยัตระกลูทอง กรรมการบรหิาร และเลขนุการบรหิาร 

คณุสมบติั องคป์ระกอบ อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่5/2561 เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2561 มมีตกิาํหนดคุณสมบตั ิองคป์ระกอบ อาํนาจ 

หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร รายละเอยีดดงัน้ี 

คณะกรรมการบริหารต้องมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

 1. คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ/ผูบ้รหิารจาํนวนหน่ึงตามทีเ่หน็สมควร ใหเ้ป็น

คณะกรรมการบรหิาร เพื่อปฏบิตังิานตามหน้าทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และใหค้ณะกรรมการตัง้

กรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

 2. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย ์สจุรติ มจีรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ 

และมเีวลาพยีงพอทีจ่ะสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้

 3. มคุีณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัฯ จาํกดัมหาชน จาํกดั และกฎหมายอื่น

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 4. กรรมการไม่สามารถประกอบกจิการเขา้เป็นหุน้สว่น หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิคุคลอื่นทีม่สีภาพ

อย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไมว่่าจะทาํเพื่อประโยชน์สว่นตนหรอืผลประโยชน์ของบคุคลอื่น 

เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้กรรมการบรหิารดาํรงตําแหน่งตามวาระทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัเหน็ชอบ 

คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบดงัน้ี 

 1. ดาํเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ขอ้กาํหนด และมตขิอง

ทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 2. พจิารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายจดัการและนําเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกจิ รวมถงึ

งบประมาณประจาํปีของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณาอนุมตั ิทัง้น้ีใหร้วมถงึการพจิารณาและอนุมตักิาร

เปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในระหว่างทีไ่มม่กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั และใหนํ้าเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัฯเพื่อทราบในการประชมุคราวถดัไป 

 3. ควบคุม กาํกบัดแูล และตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการ

ดาํเนินธุรกจิ กลยุทธท์างธุรกจิ และงบประมาณทีก่าํหนดไว ้และอาํนาจบรหิารต่างๆ ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการบรษิทัฯ 

 4. พจิารณาอนุมตักิารดาํเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัตามงบลงทุนหรอืงบประมาณทีไ่ดร้บั

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เป็นตน้ โดยวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามคู่มอือาํนาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรษิทั 

 5. มอีาํนาจในการแต่งตัง้ ว่าจา้ง โยกยา้ย เลกิจา้ง การกาํหนดเงนิค่าจา้ง ค่าตอบแทน รวมถงึอนุมตัิ

งบประมาณการขึน้เงนิเดอืนหรอืปรบัระดบัเงนิเดอืนพนกังานประจาํปี และการจ่ายเงนิรางวลัประจาํปี (เงนิโบนสั) 

ใหแ้ก่พนกังานของบรษิทั ตัง้แต่ระดบัตํ่ากว่ากรรมการผูจ้ดัการลงไป 
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 6. ใหม้อีาํนาจในการมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื่นใดหน่ึงคนหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่

ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอาํนาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอีาํนาจตามทีค่ณะ

กรรมการบรหิารเหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรหิารอาจ

ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจ หรอืการมอบอาํนาจนัน้ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆไป 

ทัง้น้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ 

หรอืมอบอาํนาจชว่งทีท่าํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

และ/หรอื บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการบรหิารไมม่อีาํนาจอนุมตักิารดาํเนินการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดงักล่าว

จะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัต่ิอไป ยกเวน้เป็นการ

อนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขการคา้ปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

 

 7.4 ข้อมูลเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 

   7.4.1 รายละเอียดผูบ้ริหาร 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิารรวม 9 ท่าน ตามรายชื่อและตําแหน่งดงัน้ี 

 

หมายเหตุ: 

1. นางสาวศริริตัน์ จติอารยีเ์ป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายในการจดัทาํบญัชใีหก้บับรษิทัฯ 

 7.4.2 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร 

 ( 1 ) กรรมการ 

  ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2563  มมีตอินุมตัิ

ค่าตอบแทนแก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2563 ซึง่อนุมตัเิบีย้ประชมุเท่ากบัในปี 2560 ปี 2561 และ 

2562 ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสรุสทิธิ ์  ชยัตระกลูทอง ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางสาวจนิดาวรรณ  ตฤณตยีะกุล รองประธานกรรมการบรหิาร 

3. นายเอกชยั   ชยัตระกลูทอง กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายศริศิกัดิ ์  พุทธปิทปี ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายปฏบิตักิาร 

5. ว่าที ่ร.ต. ธนาพนัธ ์ ทพิยลุ์ย้ ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 

6. นายอาํนาจ   ชยัตระกลูทอง ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

7. นางสาวอมลวรรณ  ชยัตระกลูทอง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

8. นางสาววภิรณ์  สมัปทาเสภยีร รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

9. นางสาวศริริตัน์ จติอารยี ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
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ตาํแหน่งกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าเบีย้

ประชมุ

ต่อครัง้ 

ค่าตอบแท

นราย

เดือน 

ค่าเบีย้

ประชมุ

ต่อครัง้ 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

ค่าเบีย้

ประชมุ

ต่อครัง้ 

ค่าตอบแท

นรายเดือน 

ค่าเบีย้

ประชมุ

ต่อครัง้ 

ค่าตอบแท

นราย

เดือน 

ประธานกรรมการบรษิทั 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 - 

กรรมการบรษิทั 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 - 

กรรมการบรหิาร - - - - - - - - 

ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 
- - - - - - - - 

กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 
- - - - - - - - 

ประธานการบรหิารความเสีย่ง - - - - - - - - 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง - - - - - - - - 

  ทัง้น้ีในปี 2563 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการเพิม่เตมิ เป็นบาํเหน็จ

กรรมการ โดยบรษิทัจะจ่ายบาํเหน็จกรรมการสาํหรบัคณะกรรมการทัง้ชุดโดยขึน้อยู่กบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัใน

แต่ละปีตามทีป่ระธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเหน็สมควร แต่รวมแลว้มจีาํนวนไม่เกนิ 1,000,000 

บาท (หน่ึงลา้นบาท) ต่อปี ในการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัไม่ไดร้บั

ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบีย้ประชุม และบาํเหน็จกรรมการตามรายละเอยีดทีก่าํหนดขา้งตน้ 

  ( 2 ) ผูบ้ริหาร 

ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บรษิทัฯ มกีารจา่ยค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืน โบนสั และค่าตอบแทนอื่นๆ ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร 

รายละเอยีดดงัน้ี 

ประเภท 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จาํนวน(ราย) 
ค่าตอบแทน

(บาท) 
จาํนวน(ราย) 

ค่าตอบแทน

(บาท) 
จาํนวน(ราย) 

ค่าตอบแทน

(บาท) 

เงนิเดอืน 
8 

9,906,000 
9 

11,424,000 
9 

12,362,836 

ค่าตอบแทนอืน่ๆ  552,000 568,161 432,000 

รวม  10,458,000  11,992,161  12,794,836 

  

 7.5  ข้อมูลเก่ียวกบัพนักงาน 

 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้รกิาร ดงันัน้ พนกังานบรษิทัฯ จงึถอืเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาอย่างยิง่ บรษิทัฯ จงึให้

ความสาํคญัต่อการบรกิารและพฒันาบุคลากร เพื่อใหค้งไวซ้ึง่บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ อนัจะ

เป็นพืน้ฐานของศกัยภาพการแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

 1. การพฒันาอาชพีของพนกังานเพื่อใหพ้นกังานรบัรูว้่าตนเองสามารถเลื่อนตําแหน่ง หรอืสามารถ

โอนยา้ยหรอืสบัเปลีย่นหมุนเวยีนงานไปยงัหน่วยงานอื่นๆ บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสม 

รวมทัง้กาํหนดหลกัเกณฑก์ารเลือ่นตําแหน่ง/ปรบัระดบัตําแหน่งไวอ้ย่างชดัเจน 

 2. การรบัผดิชอบต่อสงัคมร่วมกบัพนกังาน และเพื่อเป็นไปตามนโยบายและความรบัผดิชอบต่อสงัคม

และสว่นรวม โดยปลูกฝังจติสาํนึกของพนกังานทุกระดบัใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง  
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 3. การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั เช่น การบรหิารจดัการใหเ้ป็นพืน้ทีป่ลอดภยัในการทาํงาน การ

ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และการดบัเพลงิ 

 พนกังานและลกูจา้งของบรษิทัฯ โดยไม่รวมผูบ้รหิาร ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มี

จาํนวนรวม และแบ่งตามแผนกไดด้งัน้ี 

 

สายงาน 

จาํนวนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

พนักงาน

ประจาํ 

พนักงาน

รายวนั 

พนักงาน

ประจาํ 

พนักงาน

รายวนั 

พนักงาน

ประจาํ 

พนักงาน

รายวนั 

แผนกทรพัยากรบุคคล 12 1 12 1 8 11 

แผนกบญัช ี 12 - 12 - 19 - 

แผนกจดัซื้อ 4 - 4 - 4 - 

แผนกขนส่ง 47 12 47 12 57 14 

แผนกขาย 17 2 17 2 16 4 

แผนกสนบัสนุนขาย&

คอนกรตีผสมเสรจ็ 
12 - 12 - 13 0 

แผนกผลติ1 28 3 28 3 26 10 

แผนกผลติ2 12 - 12 - 15 18 

แผนกความปลอดภยั 1 - 1 - 0 - 

แผนกสารสนเทศ 1 - 1 - 0 - 

รวมพนักงาน 146 18 146 18 158 57 

 

 สาํหรบั ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิทัฯ มกีารจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ 

เงนิเดอืน เงนิโบนสั เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงนิเดอืนและโบนสั 29,861,629 32,331,169 36,833,849 

เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

และเงนิสมบทกองทุนประกนัสงัคม 
4,755,999 5,112,459 4,612,880 

ค่าตอบแทนอื่นๆ 3.444.029 2,786,886 7,056,970 

รวม 38,061,657 4 ,0 230,,514 48,503,699 

 

 7.6  ข้อมูลสาํคญัอ่ืน ๆ 

  7.6.1  รายช่ือเลขานุการบริษทั ผูไ้ด้รบัมอบหมายในการจดัทาํบญัชีให้กบับริษทั และหวัหน้า

งานตรวจสอบภายใน 

  (1) เลขานุการบริษทั 

  คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้ให ้นางสาวอมลวรรณ ชยัตระกลูทอง ดาํรงตําแหน่งเป็น

เลขานุการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่20 กนัยายน 2561 โดยคุณสมบตัขิองผูด้าํรงตําแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทัปรากฏใน

เอกสารแนบ 1 
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  (2) ผูไ้ด้รบัมอบหมายในการจดัทาํบญัชีให้กบับริษทั 

  บรษิทัไดม้อบหมายให ้นางสาวศริริตัน์ จติอารยี ์รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีและการเงนิ เป็นผูไ้ดร้บั

มอบหมายในการจดัทาํบญัชใีหก้บับรษิทั 

  (3) หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

  บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจาํกดั (“ธรรมนิต”ิ) เป็นผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบ

ภายใน และธรรมนิต ิไดม้อบหมายให ้นางสาวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมรีายละเอยีดของ

ผูต้รวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 

  7.6.2 ข้อมูลช่องทางติดต่อนักลงทุนสมัพนัธ ์  

 

นักลงทุนสมัพนัธ์ นางสาว สุจ ีแอชอ้ย 

ท่ีอยู่ บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

220/26 หมู ่6 ถ.สุขมุวทิ ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบุร ี2015 

โทร (038) 423 115-6 #312 

(038) 427 503-4 #312 

(062) 596 3335 

อีเมล info@stc.co.th 

 

  7.6.3  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

  จากการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2563 มมีตแิต่งตัง้ บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ซึง่เป็น

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นสาํนกังานสอบบญัชขีอง

บรษิทัฯ สาํหรบัปี 2562 โดยไดก้าํหนดค่าตอบแทนสาํหรบัการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2563 เป็น

จาํนวนเท่ากบั 1,450,000 บาท สาํหรบัการตรวจงบการเงนิของบรษิทัฯ 

 

  7.6.4 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

  บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มคีวามมุ่งหมายทีจ่ะ

มนีโยบายหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัฯ นําความลบัหรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ทีย่งั

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่าจะ

ไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม รวมทัง้ตอ้งไม่ทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยใชข้อ้มลูภายใน ทัง้น้ีบรษิทัฯ 

ไดก้าํหนดแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงัน้ี 

  1. ข้อห้ามในการซ้ือขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน 

  กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามขอ้หา้มในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลู

ภายใน ซึง่กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 มาตรา 241 “ ในการซือ้หรอืขายซึง่

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยห์รอืหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยห์า้มมใิหบุ้คคลใดทาํการ

ซือ้ หรอืขาย หรอืเสนอซือ้ หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอืน่ซือ้ หรอืขาย หรอืเสนอซือ้ หรอืเสนอขายซึง่

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยห์รอืหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ว่าโดยทางตรงหรอื

ทางออ้ม ในประการทีน่่าจะเป็นการเอาเปรยีบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการ

เปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ีย่งัมไิดเ้ปิดเผยต่อประชาชน และตนไดล่้วงรู ้มาในตําแหน่งหรอืฐานะเช่นนัน้ และไม่
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ว่าการกระทาํดงักล่าวจะกระทาํเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรอืผูอ้ืน่ หรอืนําขอ้เทจ็จรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่น

กระทาํดงักล่าว โดยตนไดร้บัประโยชน์ตอบแทน” 

  2. บุคคลท่ีบริษทักาํหนด (Designated Persons) 

  บุคคลทีบ่รษิทักาํหนด” หมายถงึ บุคคลทีม่ตีําแหน่งหรอืหน้าทีซ่ึง่ล่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ (รวมถงึ

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) ไดแ้ก่กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารและพนกังานของ

บรษิทัฯ ซึง่ล่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว โดยคาํจาํกดัความ

ดงักล่าวใหร้วมถงึ ผูบ้รหิารและพนกังานในหน่วยงาน ดงัน้ี ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ, ฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ,์ เลขานุการ

บรษิทั, ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนทีเ่ขา้ร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อย, บุคคลอื่น

ใดทีบ่รษิทัฯ กาํหนด โดยทีเ่ลขานุการบรษิทั มหีน้าทีใ่นการรบัผดิชอบ ดแูลรกัษาทะเบยีนรายชือ่บุคคลทีบ่รษิทัฯ 

กาํหนด และแจง้ใหบ้คุคลดงักล่าวทราบเมื่อถูกเพิม่/ลบรายชื่อในทะเบยีนดงักล่าว 

  3. ช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Blackout Period) 

  หา้มบคุคลทีบ่รษิทักาํหนดซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในชว่งเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ

ประจาํรายไตรมาสและประจาํปีและช่วงเวลาอื่นทีบ่รษิทัจะกาํหนดเป็นครัง้คราว หรอื ในสถานการณ์พเิศษ บุคคลที่

บรษิทักาํหนดอาจขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในระหว่างชว่งเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ดห้ากตกอยู่ในสถานการณ์เช่น 

มคีวามยากลาํบากทางการเงนิอย่างรุนแรง หรอืตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรอืตกอยู่ภายใตค้าํสัง่

ศาล โดยตอ้งจดัทาํบนัทกึระบุเหตุผลเสนอขออนุมตัต่ิอดงัน้ี ประธานคณะกรรมการบรษิทั (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการ

หรอืเลขานุการบรษิทั), ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานคณะกรรมการบรษิทั), ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร (กรณีผูข้ายเป็นบุคคลทีบ่รษิทักาํหนดซึง่ไม่ใชก่รรมการและเลขานุการบรษิทั) ทัง้น้ีใหจ้ดัสง่สาํเนา

บนัทกึคาํขอดงักล่าวใหแ้ก่เลขานุการบรษิทัดว้ย 

8.  รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัด้านการกาํกบัดแูลกิจการ 

 8.1 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา 

 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัและมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะบรหิารงานโดยการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อใหก้าร

บรหิารจดัการและดาํเนินงานของบรษิทัฯเป็นไปอย่างโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ

ทุกฝ่าย เพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ เช่น นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

จรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ จรยิธรรมของพนกังาน ความรบัผดิชอบต่อสงัคมชมุชนและสิง่แวดลอ้ม (CSR Policy) 

และการต่อตา้นการทจุรติและตดิสนิบน เป็นตน้ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และสอดคลอ้งกบั

แนวปฏบิตัดิา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

  8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะทาํหน้าทีใ่นการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหา

เพื่อเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ หรอืเพื่อเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ โดยหลกัเกณฑ์

ในการสรรหากรรมการใหม่จะคาํนึงถงึโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่จะประกอบดว้ยกรรมการในจาํนวนที่

เหมาะสมกบัขนาดและกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

1) กรรมการอิสระ 

กระบวนการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาสรรหาบุคคลทีจ่ะมาดาํรงตําแหน่ง

กรรมการของบรษิทัฯ จากการแนะจาํของกรรมการอื่นในบรษิทัฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการโดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
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คณุสมบติั 

(1) มคุีณสมบตัถิูกตอ้งและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจาํกดั กฎหมาย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง และการกาํกบั

ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และในกรณีทีเ่ป็นการสรรหาบุคคลเพื่อดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทัฯ และกรณี

กรรมการตรวจสอบตอ้งมคุีณสมบตัเิพิม่เตมิเป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

(2) เป็นผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญที่

หลากหลายอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

(3) มคีวามเป็นอสิระ ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการดว้ยความระมดัระวงั มคีวามซื่อสตัย ์มสีขุภาพ

ร่างกายทีแ่ขง็แรง และจติใจทีส่มบรูณ์ สามารถทุม่เทในการทาํงานใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ย่างเตม็ที ่

(4) มปีระวตักิารทาํงานทีด่ ีไม่ประกอบกจิการหรอืเป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็น

หุน้สว่นไมจ่าํกดัความรบัความผดิในหา้งหุน้สว่นจาํกดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหาชนอื่นที่

ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ ตลอดจนไดป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิ 1 % ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั* ทัง้น้ี ใหน้บัรวม

การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้

เงนิเดอืนประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายของ

กรรมการรายอื่น ผูบ้รหิารบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ 

ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั* ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้

วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์

ทางธุรกจิกบับรษิทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจควบคุม 

หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

น้อยกว่า 2 ปี   

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษา

กฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผู้

มอีาํนาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

น้อยกว่า 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั

หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่
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ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิ 1%ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ

กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงาน

ของบรษิทั 

คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

(1) ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

(2) มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

(3) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของ

บรษิทับรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั  

(4) ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็น

บรษิทัจดทะเบยีน 

(5) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้น้ี 

ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นการสอบทาน

ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาสรรหาบุคคลทีจ่ะมาดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิาร

ระดบัสงู ซึง่ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการอาวุโส และผูอ้าํนวยการ ตามคุณสมบตัทิีบ่รษิทัฯ กาํหนดไว ้

โดยจะพจิารณาสรรหาจากบุคคลภายในบรษิทัฯของผูอ้าํนวยการอาวุโส ผูอ้าํนวยการ และผูจ้ดัการฝ่าย และจงึจะสรร

หาจากบคุคลภายนอกบรษิทัฯ เพื่อเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ 

8.1.2 การเข้ารว่มประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

   (1) การเข้ารว่มประชมุ 

คณะกรรมการบริษทั 

 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

การประชุม 

คณะกรรมการ 

(จาํนวนครัง้ท่ีจดั/ 

จาํนวนครัง้ท่ีร่วม

ประชมุ) 

สามญัผูถ้ือหุ้น 

(จาํนวนครัง้ท่ีจดั/ 

จาํนวนครัง้ท่ีร่วม

ประชมุ) 

1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 6/5 1/1 

2. นายสุรสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง รองประธานกรรมการ 6/6 1/1 

3. นางสาวจนิดาวรรณ  ตฤณตยีะกุล กรรมการ 6/6 1/1 

4. นายเอกชยั  ชยัตระกลูทอง กรรมการ 6/6 1/1 

5. นายอํานาจ  ชยัตระกลูทอง กรรมการ 6/6 1/1 

6. นางสาวอมลวรรณ  ชยัตระกลูทอง กรรมการ 6/6 1/1 

7. นายเกยีรตพิงศ ์ ณ นคร กรรมการอสิระ 6/6 1/1 

8. นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน กรรมการอสิระ 6/6 1/1 

9. นายณฐัพงษ์  ลมิป์คุณพงษ์ กรรมการอสิระ 6/6 1/1 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครัง้) 

จาํนวนครัง้ท่ีจดั 
จาํนวนครัง้ท่ี 

เข้าร่วม 

1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 5 

2. นายเกยีรตพิงศ ์ ณ นคร กรรมการตรวจสอบ 5 5 

3. นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน กรรมการตรวจสอบ 5 5 

4. นายณฐัพงษ์  ลมิป์คุณพงษ์ กรรมการตรวจสอบ 5 5 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง (ครัง้) 

จาํนวนครัง้ท่ีจดั 
จาํนวนครัง้ท่ีเข้า

ร่วม 

1. นายสุรสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - - 

2. นายเอกชยั  ชยัตระกลูทอง รองประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - - 

3. นางสาวอมลวรรณ  ชยัตระกลูทอง กรรมการบรหิารความเสีย่ง - - 

4. นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน กรรมการบรหิารความเสีย่ง - - 

5. นายธนาพนัธ ์ทพิยล์ุย้ กรรมการบรหิารความเสีย่ง - - 

6. นายธรีะยุทธ จัน่เทีย่ง กรรมการบรหิารความเสีย่ง - - 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน (ครัง้) 

จาํนวนครัง้ท่ีจดั 
จาํนวนครัง้ท่ีเข้า

ร่วม 

1. นายสุรสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน - - 

2. นายเกยีรตพิงศ ์ ณ นคร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน - - 

3. นายณฐัพงษ์  ลมิป์คุณพงษ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน - - 
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คณะกรรมการบริหาร 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงิน 

ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิใหแ้ก่กรรมการ รายละเอยีดดงัน้ี 

รายช่ือ 

ค่าเบีย้ประชุม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กรรมการ

บริษทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

บริษทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

บริษทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายสุรสทิธิ ์ ชยัตระกลูทอง - - - - - - 

2. นางสาวจนิดาวรรณ ตฤณตยีะกลุ - - - - - - 

3. นายเอกชยั ชยัตระกลูทอง - - - - - - 

4. นายอาํนาจ ชยัตระกลูทอง - - - - - - 

5. นางสาวอมลวรรณ  ชยัตระกลูทอง - - - - - - 

6. นายศภุกจิ ปรมาภูต ิ - - - - - - 

7. นายเกยีรตพิงศ ์ ณ นคร 50,000 40,000 50,000 40,000 50,000 50,000 

8. นายศวิพล โอสถสทิธิ ์ 30,000 10,000 30,000 10,000 - - 

9. นายณฐัพงษ ์ ลมิป์คุณพงษ ์ 50,000 40,000 50,000 40,000 50,000 50,000 

10. นายณรงคฤ์ทธิ ์ ถาวรวศิษิฐพร 45,000 24,000 45,000 24,000 75,000 60,000 

11. นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน 20,000 20,000 20,000 20,000 50,000 50,000 

หมายเหตุ: 

1. กรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จะไมไ่ดร้บัเบีย้ประชุมตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้ไป

8.1.3 การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัในเรื่องการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิี่

เกีย่วขอ้งไวใ้นนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัและจรรยาบรรณธุรกจิ พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหเ้กดิปฏบิตัอิย่าง

แทจ้รงิเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

ในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัไดม้กีารตดิตามเพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัติามการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

ครอบคลุมเรื่อง 1) การดแูลพนกังานและการไม่เลอืกปฏบิตั ิ2) การต่อตา้นการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม 3) การดแูล

สิง่แวดลอ้ม สขุอนามยัและความปลอดภยัภายในองคก์ร 4) การรกัษาความปลอกภยัของขอ้มลูสารสนเทศ ซึง่ผลการ

ตดิตามพบว่าบรษิทัไดด้าํเนินการตามแนวทางของแต่ละประเดน็อย่างครบถว้น 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

(ครัง้) 

จาํนวนครัง้ท่ีจดั
จาํนวนครัง้ท่ีเข้า

ร่วม 

1. นายสุรสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง ประธานกรรมการบรหิาร 8 8 

2. นางสาวจนิดาวรรณ  ตฤณตยีะกุล รองประธานกรรมการบรหิาร 8 8 

3. นายเอกชยั  ชยัตระกลูทอง กรรมการบรหิาร 8 8 

4. นายอํานาจ  ชยัตระกลูทอง กรรมการบรหิาร 8 8 

5. นางสาวอมลวรรณ  ชยัตระกลูทอง กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรหิาร 8 8 
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  นอกจากน้ีบรษิทัไดต้ดิตามเพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัติามการกาํกบัดแูลกจิการทีด่อีกี 3 ประเดน็ ดงัน้ี 

  (1) การใช้ขอ้มูลภายในเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ 

   บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อป้องกนัการ

นําขอ้มลูไปใชเ้พื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึฝ่ายงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบั

ขอ้มลูสาํคญังดซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั เช่น งดซือ้ขาย 30 วนัล่วงหน้าก่อนทีง่บการเงนิจะเผยแพร่ และสามารถ

ซือ้ขายไดภ้ายหลงัทีไ่ดเ้ผยแพร่แลว้ 1 วนัทาํการ รวมทัง้งดการซือ้ขายในช่วงทีข่อ้มลูสาํคญัอื่นทีก่รรมการและผูบ้รหิาร

ล่วงรูแ้ต่ขอ้มลูนัน้ยงัไม่เผยแพร่ต่อผูล้งทุน เป็นตน้ 

   ในปีทีผ่่านมาไมพ่บว่ากรรมการและผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วงทีบ่รษิทักาํหนดใหง้ดการ

ซือ้ขาย 

   (2) การต่อต้านทุจริตคอรปัชัน่ 

  บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายและกระบวนการเพื่อต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ โดยคณะกรรมการ 

ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกาํกบัดแูลระบบควบคุมภายใน และผูบ้รหิารมหีน้าทีส่รา้งความตระหนกัและ

สือ่สารการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยสจุรติกบัพนกังานทุกคน 

  ในปีทีผ่่านมาบรษิทัไดด้าํเนินการเพือ่ต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ดงัต่อไปน้ี 

  1. จดัอบรมเพือ่สรา้งความเขา้ใจและความตระหนกัเรื่องการต่อตา้นทุจรติคอรปัชัน่เมื่อวนัที ่27 

ตุลาคม 2563  

  2.พนกังานใหม่จะตอ้งผ่านการอบรมเรื่องจรรยาบรรณพนกังาน การต่อต่านทจุรติคอรปัชัน่ก่อน

บรรจุเป็นพนกังาน 

   3. จดัสง่อเีมล เพื่อสือ่สารเพื่อสรา้งความตระหนกั และทราบถงึความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทจุรติ

คอรปัชัน่ รวมทัง้แนวทางป้องกนั 

  (3) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

  บรษิทัไดเ้ปิดช่องทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถแจง้เบาะแสและรอ้งเรยีนผ่านช่องทางทีบ่รษิทั 

จดัไว ้ผ่าน E-mail และโทรศพัท ์รายละเอยีดดงัน้ี 

  Email : cg@stc.co.th 

  โทร : 038-423115-6 ต่อ 302 และ 038 – 9166535 

โดยมฝ่ีายบรหิารของบรษิทัทาํหน้าทีก่ลัน่กรองเบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว ซึง่ในปีทีผ่่านบรษิทัไมม่กีารเกดิการ

ทุจรติหรอืการละเมดินโยบายและแนวปฏบิตักิารกาํกบัดแูลกจิการ 

 

9. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั 

 9.1  การควบคมุภายใน 

 บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการจดัการระบบควบคุมภายในทีด่ ีเพื่อเสรมิประสทิธภิาพในดา้นการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหม้คีวามโปร่งใส น่าเชื่อถอื และยัง่ยนื โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าทีส่อบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีด่ ีตลอดจนสอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบการดาํเนินธุรกจิทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

สาํนกังานกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2564 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 

4 ท่านเขา้ร่วมประชมุดว้ย คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดย
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การสอบถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบควบคุม

ภายในของบรษิทัฯ ในดา้นต่างๆ ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 

 2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

 3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 4. สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication)  

 5. กจิกรรมการกาํกบัตดิตามและประเมนิผล (Monitoring Activities) 

 โดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า ในสภาพปัจจุบนั บรษิทัฯ มกีารจดัการบรหิารงานและระบบการ

ควบคุมภายในทีม่คีวามเพยีงพอและความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิ ซึง่สอดคลอ้งกบัแบบประเมนิ

ควบคุมภายในของสาํนกังาน ก.ล.ต. และบรษิทัฯ มรีะบบทีร่ดักุมและมปีระสทิธภิาพในการควบคุมและป้องกนัเรื่องการ

ทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าว 

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการ

ปฏบิตังิานของบรษิทัฯ โดยมกีารประสานงานกบัผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายใน และผูบ้รหิารบรษิทัฯ 

เกีย่วกบัการสอบทานรายงานทางการเงนิใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอและเชื่อถอืได ้เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ

บรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์กฎ ระเบยีบ 

ประกาศ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยจะมกีารจดัทาํรายงานการปฏบิตังิานของ

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และรายงานในรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าว

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ จากการทีก่รรมการหรอื

ผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืโดยไม่มอีาํนาจ รวมถงึการทาํธรุกรรมกบับุคคลทีม่คีวามขดัแยง้และบุคคลทีเ่กีย่วโยง

ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

 บรษิทัฯ แต่งตัง้บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจาํกดั (“DIR”) ซึง่เป็นสาํนกังานตรวจสอบระบบควบคุม

ภายในจากภายนอก (Outsource) เพื่อทาํหน้าทีต่รวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ และตรวจตดิตามผลการ

ปฏบิตังิานตามระบบควบคุมภายในของบรษิทัอย่างต่อเน่ือง เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุม

ภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยผูต้รวจสอบภายจะจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ

บรษิทัฯ และนําเสนอรายการการตรวจสอบภายในดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหบ้รษิทัฯ ได้

ดาํเนินการแกไ้ขและพฒันาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึง่จะนําไปสูก่ารเสรมิสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

(Good Corporate Governance) แก่บรษิทัฯ ในระยะยาว และจะสง่เสรมิการดาํเนินงานของพนกังานและองคก์รให้

เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายทีก่าํหนดไวโ้ดยฝ่ายบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพและราบรื่น ทัง้น้ี คณะกรรมการ

ตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ธรรมนิต ิ มคุีณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ เน่ืองจากมปีระวตัแิละ

ประสบการณ์การตรวจสอบบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและมคีวามน่าเชื่อถอื 

 จากการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ของบรษิทั ประจาํปี 2563 เพื่อตดิตามว่าการปฏบิตัิ

ตามนโนบายทีบ่รษิทัฯ ไดว้างไวม้คีวามสมํ่าเสมอ และเพื่อตดิตามใหร้ะบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ มคีวามเหมาะสม

และประสทิธภิาพตามทีไ่ดก้าํหนดไว ้ จากรายงานการตรวจสอบภายในบรษิทัฯไมพ่บประเดน็จากการตรวจสอบทีม่ี

นยัสาํคญั และ บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั (“ผูส้อบบญัช”ี) ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไมม่กีารออกเอกสารรายงานสรุป

ปัญหาและขอ้เสนอแนะทีพ่บจากการตรวจสอบ (Management Letter) สาํหรบังวด สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดย

ผูส้อบบญัชไีม่พบขอ้บกพร่องของระบบควบคุมภายในดา้นบญัชทีีม่ผีลกระทบอย่างเป็นนยัสาํคญัเช่นกนั 
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  9.2 รายการระหวา่งกนั 

  9.1.2 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ ์

  บรษิทัฯ มกีารทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ต่างๆ ไดแ้ก่ กรรมการ ผูถ้อืหุน้ 

ผูบ้รหิาร และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งซึง่หมายถงึบรษิทัทีม่บีุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้ง

กบัผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักล่าว ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี 

  (1) นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และ ณ ปัจจบุนัมีรายการระหว่างกนั 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

นายเอกชยั ชยัตระกลูทอง - เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

- เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดยดาํรงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

- เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 20.07 ของ

ทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้จาํนวน 284.00 ลา้นบาท 

นายสุรสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง - เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

- เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดยดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการบรหิาร 

- เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 18.06 ของ

ทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้จาํนวน 284.00 ลา้นบาท 

นายอํานาจ ชยัตระกลูทอง - เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

- เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดยดาํรงตําแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

- เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 5.28 ของ

ทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้จาํนวน 284.00 ลา้นบาท 

นางสาวอมลวรรณ ชยัตระกลูทอง - เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

- เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดยดํารงตําแหน่งผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชแีละ

การเงนิ 

- เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 5.28 ของ

ทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้จาํนวน 284.00 ลา้นบาท 

นางสาวจนิดาวรรณ ตฤณตยีะกุล -  เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

- เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดยดาํรงตําแหน่งรองประธานกรรมการบรหิาร 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 21.13 ของ

ทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้จาํนวน 284.00 ลา้นบาท 

นายปิยเดช ชยัตระกลูทอง - เป็นน้องชายของนายเอกชยั ชยัตระกลูทอง 

- เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 5.28 ของทุนจด

ทะเบยีนทีช่าํระแลว้จาํนวน 284.00 ลา้นบาท 

นางสุวภิา ชยัตระกลูทอง 

 

- เป็นภรรยานายสุเทพ ชยัตระกูลทองซึ่งเป็นน้องของนายสุรสทิธิ ์ชยั

ตระกลูทอง 

- ทัง้นี้  บุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงตามนิยาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ที่กจ. 

17/2551 แต่เป็นการเปิดเผยในลกัษณะแจ้งให้ทราบ และเพื่อให้ขอ้มลู

เป็นไปตามทีเ่ปิดเผยบนงบการเงนิไตรมาส 3 ปี 2562 

บรษิทั รุ่งเจรญิภณัฑ ์(2548) จาํกดั 

 

- ประกอบกจิการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง 

- มผีูถ้อืหุน้คอืครอบครวัชยัตระกลูทอง ถอืหุน้ในบรษิทั                  

รุ่งเจรญิภณัฑ ์(2548) จาํกดั จาํนวน 1,100 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 44.00 
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บรษิทั คเูซี้ยงลง้ บา้นฉาง จาํกดั 

 

- ประกอบกจิการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง 

- มผีูถ้อืหุน้ใหญ่คอืครอบครวัชยัตระกลูทอง ถอืหุน้ในบรษิทั           

  คเูซี้ยงลง้ บา้นฉาง จาํกดั จาํนวน 29,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.66 

บรษิทั ควอลติี้ คอนกรตี 2013 จาํกดั - ประกอบกจิการโรงงานปนูซเีมนต์และคอนกรตี 

- มผีูถ้อืหุน้คอืครอบครวัชยัตระกลูทอง ถอืหุน้ใน บรษิทั ควอลติี้ คอนกรตี 

2013 จาํกดั จาํนวน 106,758 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 59.26 

บรษิทั ชยัเจรญิ แอสเสท (2558) จาํกดั - ประกอบกจิการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ คอื นางสาวจนิดาวรรณ ตฤณตยีะกุล และ

นางสาวอมลวรรณ ชยัตระกลูทอง 

- มผีูถ้อืหุน้ใหญ่คอืครอบครวัชยัตระกลูทอง ถอืหุน้ในบรษิทั ชยัเจรญิ แอส

เสท (2558) จาํกดั จาํนวน 50,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

บรษิทั เอส.ท.ีซ.ีซเีมนต์ไทย คอนกรตี 2011 จาํกดั - ประกอบกจิการโรงงานปนูซเีมนต์และคอนกรตี 

- มถีอืหุน้ใหญ่ (รอ้ยละ 97) และมกีรรมการคอืนายสุพรรณ ชยัตระกลูทอง

ซึง่เป็นน้องชายของนายสุรสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง 

บรษิทั บุญเจรญิ การโยธา จาํกดั - ประกอบกจิการใหเ้ชา้อสงัหารมิทรพัย ์

- มนีายกิตตอิานันท์ ชยัตระกูลทอง เป็นกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ

บรษิทัฯ 

 

 

 (2)  นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และ ณ ปัจจบุนัไมมี่รายการระหว่างกนั 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บรษิทั ชยัเจรญิพทัยา (2548) จาํกดั 

 

- ประกอบกจิการรบัเหมากอ่สรา้ง 

- มกีรรมการคอืนายปิยเดช ชยัตระกูลทองซึ่งเป็นลูกชายของนายสุรสทิธิ ์

ชยัตระกลูทอง และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

- มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนัคอืนายปิยเดช ชยัตระกูลทอง และนางสาวอมลว

รรณ ชยัตระกูลทอง ถือหุ้นในบรษิทั ชยัเจรญิพทัยา (2548) จํากดั คดิ

เป็นรอ้ยละ 77.30 และรอ้ยละ 9.10 

 บรษิทั เอส.ท.ีซ.ี เรยีลเอสเตท จาํกดั - ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

- มกีรรมการร่วมกนัคอืนายสุรสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง 

- มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือนายสุรสทิธิ ์ชยัตระกูลทอง นายปิยเดช ชยั

ตระกูลทอง และนายอํานาจ ชยัตระกูลทอง ถือหุ้นในบรษิัท เอส.ท.ีซี. 

เรียลเอสเตท จํากัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ร้อยละ 10.00 และร้อยละ 

10.00 

บรษิทั คลาสเซท็ จาํกดั - ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

- มกีรรมการคอืนายสุธรรม ชยัตระกลูทองซึง่เป็นน้องชายของนายสุรสทิธิ ์

ชยัตระกลูทอง 

- มผีู้ถือหุ้นใหญ่คอืนายสุธรรม ชยัตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนาย

สุรสทิธิ ์ชยัตระกูลทอง ถอืหุน้ในบรษิทั คลาสเซ็ท จํากดั คดิเป็นรอ้ยละ 

12.50 

บรษิทั เค.เอส.แอล.55 จาํกดั - ประกอบธุรกจิขาย โอน จาํนอง จาํนํา แลกเปลีย่น และจาํหน่ายทรพัยส์นิ 

- มกีรรมการคอืนายสุธรรม ชยัตระกลูทองซึง่เป็นน้องชายของนายสุรสทิธิ ์

ชยัตระกลูทอง 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

- มผีู้ถือหุ้นใหญ่คอืนายสุธรรม ชยัตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนาย

สุรสทิธิ ์ชยัตระกูลทอง ถือหุ้นในบรษิทั เค.เอส.แอล. 55 จํากดั     คดิ

เป็นรอ้ยละ 100.00 

บรษิทั บ ีลฟีวิง่ พรอพเพอรต์ี้ กรุ๊ป จาํกดั - ประกอบธุรกจิบา้นจดัสรร จดัสรรทีด่นิขายหรอืใหเ้ช่า 

- มกีรรมการคอืนายสุธรรม ชยัตระกลูทองซึง่เป็นน้องชายของนายสุรสทิธิ ์

ชยัตระกลูทอง 

- มผีู้ถือหุ้นใหญ่คอืนายสุธรรม ชยัตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนาย

สุรสิทธิ ์ชยัตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ป 

จาํกดั คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 

บรษิทั บ ีลฟีวิง่ พรอพเพอรต์ี ้พารท์เนอร ์จาํกดั - ประกอบธุรกจิขายบ้านและที่ดนิ ทําจดัสรรที่ดนิ เป็นนายหน้าซื้อขาย

ทีด่นิ 

- มกีรรมการคอืนายสุธรรม ชยัตระกลูทองซึง่เป็นน้องชายของนายสุรสทิธิ ์

ชยัตระกลูทอง 

- มผีู้ถือหุ้นใหญ่คอืนายสุธรรม ชยัตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนาย

สุรสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง และบุตรของนายสุธรรม ชยัตระกลูทอง ถอืหุน้ใน

บรษิทั บ ีลฟีวิง่ พรอพเพอรต์ี้ พาร์ทเนอร์ จํากดั รวมกนั คดิเป็นรอ้ยละ 

25.00 

บรษิทั เค เอส แอล มนันี่ เซนเตอร ์จาํกดั - ประกอบธุรกจิใหกู้ย้มื 

- มกีรรมการคอืนายสุธรรม ชยัตระกลูทองซึง่เป็นน้องชายของนายสุรสทิธิ ์

ชยัตระกลูทอง 

บรษิทั ดาคอน อนิสเป็คชัน่เซอรว์สิเซส จาํกดั - ประกอบธุรกจิตรวจสอบระบบภายในโรงงานอุตสาหกรรม 

- มกีรรมการร่วมกนัคอืนายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 

บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) - ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งใหล้กูคา้ในอุตสาหกรรมน้ํามนั ก๊าซ และปิ

โตรเคม ีแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี้ 1.บรกิารรบัเหมาก่อสร้างแบบ

ครบวงจร 2.บรกิารรบัเหมาก่อสรา้งตดิตัง้โครงสรา้งและระบบ 3.บรกิาร

งานด้านวศิวกรรมโยธาและอาคาร 4.บรกิารผลติ ประกอบ และบรกิาร

อื่น 

- มกีรรมการร่วมกนัคอืนายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 

บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิ้งค ์จาํกดั (มหาชน) - ประกอบธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทัง้

ภายในและต่างประเทศผ่านธุรกจิแบบเครอืขา่ย 

- มกีรรมการร่วมกนัคอืนายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 

บรษิทั สมารท์คอนกรตี จาํกดั (มหาชน) - ประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายคอนกรตีมวลเบาระบบอบไอน้ําภายใต้

ความดนัสูง เพือ่ใชใ้นงานก่อสรา้งและงานกัน้ผนงัภายในอาคาร ภายใต้

ชือ่ "SMART บลอ็คเยน็" 

- มกีรรมการร่วมกนัคอืนายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน 

หมายเหตุ: ครอบครัวชัยตระกูลทองไดแก 1) นายสุรสิทธ์ิ ชัยตระกูลทอง 2) นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล 3) นายเอกชัย 

ชัยตระกูลทอง 4) นางสาวอรพรรณ เตชฤทธิพิทักษ 5) นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง 6) นางสาวสริินทรนรี วรรณเกษมสุข  

7) นายปยเดช ชัยตระกูลทอง 8) นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง 
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 9.1.3 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัที ่STC เขา้ทาํรายการกบับุคคล/นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอยีดดงัน้ี 

 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

1. นายเอกชยั ชยัตระกลูทอง 

การคํ้าประกนัวงเงนิ 

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่กีาร 

คดิค่าใชจ่้าย 

 

 

 

 

 

 

ไมม่กีาร 

คดิค่าใชจ่้าย 

 

 

 

 

 

 

 

STC ไดม้กีารขอสนบัสนุนสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ 

โดยมเีงือ่นไขให ้นายเอกชยั ชยัตระกูลทอง เป็นผูค้ํ้า

ประกนัสนิเชือ่เตม็จาํนวนใหแ้ก่ STC 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่  

1/2564 รบัทราบรายการคํ้าประกนัดงักล่าว 

และเห็นว่าการคํ้าประกันให้แก่ STC โดย

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง เป็นไปตาม

เงือ่นไขของสถาบนัการเงนิ เพือ่นําเงนิมาใช้

ในการขยายธุรกจิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน

ในกิจการ ซึ่งไม่ได้มกีารคิดค่าธรรมเนียม

หรือค่าตอบแทนใดๆ จากการคํ้าประกัน 

และเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะนี้บริษัทอยู่ใน

ระหว่างดาํเนินการขอปลดคํ้าประกนั 

 

2. บริษทั รุ่งเจริญภณัฑ ์(2548) จาํกดั 

ขายสนิคา้ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

 

ลกูหนี้การคา้ 

 

ซื้อสนิคา้ 

ค่าใชจ่้ายซื้อสนิคา้ 

 

         

8.53  

 

0.88 

 

 

 

8.07 

 

 

 

12.46  

 

0.97 

 

 

 

24.67 

 

บริษัทฯ  ได้จํ าห น่ ายสินค้ าปร ะ เภทคอนกรีต     

สําเรจ็รูปและวสัดุก่อสรา้งอื่นๆ ใหแ้ก่บรษิทั รุ่งเจรญิ

ภณัฑ์ (2548) จํากดั ทัง้นี้  การจําหน่ายดงักล่าวใช้

ราคาและเงื่อนไขการจําหน่ายตามมาตรฐานของ

บรษิทัฯ ซึง่เทยีบเคยีงกบับุคคลภายนอก 

 

 

บริษัทฯ ได้ซื้อ ว ัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผง 

เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย และวัสดุอื่นๆ จากบริษัท     

รุ่งเจรญิภณัฑ์ (2548) จํากดั ซึ่งเป็นตวัแทนจําหน่าย

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 

1/2564 รบัทราบทัง้ 2 รายการดงักลา่ว และ

เห็นว่าทัง้ 2 รายการเป็นการทํารายการที่

สมเหตุสมผล เนื่ องจากเป็นการซื้อขาย

สินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติระหว่างกนั 

โดยบริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าที่

ใกลเ้คยีงกบับุคคลภายนอก 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

 

เจา้หนี้การคา้ 

2.93 4.01 ปูนซีเมนต์ตราดอกบวั โดยมกีารเปรยีบเทยีบราคา 

คุณภาพและเงือ่นไขกบัผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งราย

อื่นๆ 

3. บริษทั คเูซ้ียงล้ง บา้นฉาง จาํกดั 

ขายสนิคา้ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

 

ลกูหนี้การคา้ 

 

ซื้อสนิคา้ 

ค่าใชจ่้ายซื้อสนิคา้ 

 

เจา้หนี้การคา้ 

 

 

 

2.46  

 

0.29 

 

 

 

 

61.44 

 

17.56 

 

 

8.97 

 

8.27 

 

 

 

 

54.37 

 

13.50 

บริษัทฯ  ได้จํ าห น่ ายสินค้ าปร ะ เภทคอนกรีต     

สํา เร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จ  ให้แก่บริษัท                      

คูเซี้ยงลง้ บา้นฉาง จํากดั ทัง้นี้ การจําหน่ายดงักล่าว

ใช้ราคาและเงื่อนไขการจําหน่ายตามมาตรฐานของ

บรษิทัฯ ซึง่เทยีบเคยีงกบับุคคลภายนอก 

 

 

 

 

บรษิทัฯ ไดซ้ื้อวสัดุก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ปนูซเีมนต์ผง และ

เหล็ก จากบรษิัท คูเซี่ยงล้ง บ้านฉาง จํากดั ซึ่งเป็น

ตัวแทนจําหน่ายปูนซีเมนต์ตราช้าง โดยมีการ

เปรียบเทียบราคา คุณภาพและเงื่อนไขกับผู้จ ัด

จาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งรายอื่นๆ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 

1/2564 รบัทราบทัง้ 2 รายการดงักล่าว และ

เห็นว่าทัง้ 2 รายการเป็นการทํารายการที่

สมเหตุสมผล เนื่ องจากเป็นการซื้อขาย

สินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติระหว่างกนั 

โดยบริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าที่

ใกลเ้คยีงกบับุคคลภายนอก 

4. บริษทั ควอลิต้ี คอนกรีต 2013 จาํกดั 

ขายสนิคา้ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

 

ลกูหนี้การคา้ 

 

 

 

3.98  

 

0.13 

 

 

 

 

 

0.68 

 

0.39 

 

 

 

บรษิทัฯ ไดจ้ําหน่ายสนิคา้ประเภทคอนกรตีผสมเสรจ็

และวสัดุก่อสรา้งอื่นๆ ให้แก่บรษิัท ควอลติี้คอนกรตี 

จํากดั ทัง้นี้ การจําหน่ายดงักล่าวใชร้าคาและเงือ่นไข

การจาํหน่ายตามมาตรฐานของบรษิทัฯ ซึง่เทยีบเคยีง

กบับุคคลภายนอก 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่

1/2564 รบัทราบทัง้ 2 รายการดงักล่าว และ

เห็นว่าทัง้ 2 รายการเป็นการทํารายการที่

สมเหตุสมผล เนื่ องจากเป็นการซื้อขาย

สินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติระหว่างกนั 

โดยบริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าที่

ใกลเ้คยีงกบับุคคลภายนอก 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

 

ซื้อสนิคา้ 

ค่าใชจ่้ายซื้อสนิคา้ 

 

เจา้หนี้การคา้ 

 

4.05 

 

1.55 

 

22.22 

 

- 

บรษิทัฯ ไดซ้ื้อ คอนกรตีผสมเสรจ็ จากบรษิทัดงักล่าว

เพื่อมาใชใ้นการผลติ และอาศยัความไดเ้ปรยีบในเชงิ

ทีต่ ัง้แพลนท์คอนกรตีผสมเสรจ็ โดยบรษิทัฯ ใชร้าคา

และเงือ่นไขการคา้ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภายนอก 

5. บริษทั เอส.ที.ซี.ซีเมนตไ์ทย คอนกรีต 2011 จาํกดั 

ขายสนิคา้ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

 

ลกูหนี้การคา้ 

 

 

 

 

1.74 

 

0.21 

 

 

 

0.92 

 

0.18 

บริษัทฯ มีการจําหน่ายคอนกรีตผลิตเสร็จให้แก่  

บรษิัท เอส.ท.ีซี.ซีเมนต์ไทย คอนกรตี 2011 จํากดั

เพื่อไปจําหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่บรษิัท เอส.

ท.ีซี.ซีเมนต์ไทย คอนกรตี 2011 จํากดัดําเนินธุรกจิ

อยู่  โดยบริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าที่

เทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภายนอก 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่

1/2564 รบัทราบ รายการดงักล่าว และเหน็

ว่ า  ร า ย ก า ร เ ป็ น ก า ร ทํ า ร า ย ก า ร ที่

สมเหตุสมผล เนื่ องจากเป็นการซื้อขาย

สินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติระหว่างกนั 

โดยบริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าที่

ใกลเ้คยีงกบับุคคลภายนอก 

6. บริษทั ชยัเจริญ แอสเสท (2558) จาํกดั 

เช่าอาคารสาํนกังาน 

ค่าเช่าจ่าย 

 

เงนิมดัจาํค่าเช่า 

 

 

0.42 

 

0.14 

 

 

0.42 

 

0.14 

บริษัทฯ เช่าอาคารสํานักงานในอัตราเดือนละ 

140,000 บาท และ มีเงินมัดจําล่วงหน้า 1 เดือน

จํานวน 140,000 บาท โดยการเปรยีบเทยีบราคากบั

ค่าเช่าอาคารสาํนกังานในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 

1/2564 รบัทราบรายการดงักล่าว และเห็น

ว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก

ไม่ได้ทําให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์แต่

อย่างใด โดยราคาเป็นไปตามราคาประเมนิ

ของผูป้ระเมนิอสิระ 

7. บรษิทั บุญเจรญิ การโยธา จํากดั 

เช่าท่ีดินฝ่ายขนส่ง 

- 0.31 บริษัท ฯ ที่ดินในอตัราปีละ 300,000 บาท โดยการ

เปรยีบเทยีบราคากบัค่าเช่าในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 

1/2564 รบัทราบรายการดงักล่าว และเห็น

ว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก

ไม่ได้ทําให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์แต่

อย่างใด โดยราคาเป็นไปตามราคาเข่าที่ดนิ

ของพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั

(ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

8. คณุสวิุภา ชยัตระกลูทอง

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร

ลกูหนี้การคา้ 

0.17 

0.08 

0.03 

0.02 

บรษิทัฯ มกีารจาํหน่ายท่อและรัว้ใหแ้ก่  

คุณสุวภิา ชยัตระกูลทอง โดยเป็นราคาทีเ่ทยีบเคยีง

ไดก้บัราคาทขีายใหก้บัลกูคา้รายอื่น 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 

1/2564 รับทราบรายการ และเห็นว่าเป็น

รายการซึ่งมีใช้ราคาและเงื่อนไขการค้า

เช่นเดยีวกบับุคคลภายนอก และไมไ่ดท้าํให้

บรษิทัฯ เสยีผลประโยชน์แต่อย่างใด 
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ส่วนท่ี 3 

งบการเงิน 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

ความเหน็

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดง

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้และงบกระแส

เงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแส           

เงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ

ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัฯตามขอ้กาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื่นๆตามทีร่ะบใุนขอ้กาํหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชี

ทีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงนิสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการ

แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิใน

รายงานของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรื่องเหล่าน้ีดว้ย การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบที่

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิ ผล

ของวธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของ

ขา้พเจา้ต่องบการเงนิโดยรวม
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เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบสาํหรบัแต่ละเรื่องมดีงัต่อไปน้ี 

การรบัรู้รายได้จากสญัญาทีท่าํกบัลูกค้า 

รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ส่วนใหญ่ คอื รายไดจ้ากการขายสนิคา้ซึง่ถอืเป็นรายการบญัชทีีม่มีลูค่าทีเ่ป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงนิ และเป็นรายการทีส่ง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ประกอบกบับรษิทัฯ มรีายการขาย

สนิคา้กบัลูกคา้เป็นจาํนวนมากราย ซึง่มเีงื่อนไขทางการคา้ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้จงึมคีวามเสีย่งทีบ่รษิทัฯจะรบัรูร้ายไดใ้น

ช่วงเวลาทีไ่ม่เหมาะสม ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จงึใหค้วามสาํคญัต่อการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัฯ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัฯ โดยการประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายใน

ของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลอืกตวัอย่างเพื่อสุม่ทดสอบการ

ปฏบิตัติามการควบคุมทีบ่รษิทัฯ ออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ้ม่ตวัอย่างรายการขายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีและช่วง

ใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัชเีพื่อตรวจสอบการรบัรูร้ายไดว้่าเป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ะบไุวแ้ละสอดคลอ้งกบันโยบายการรบัรู้

รายไดข้องบรษิทัฯ รวมถงึการสอบทานใบลดหน้ีทีบ่รษิทัฯ ออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีประกอบกบัไดว้เิคราะห์

เปรยีบเทยีบขอ้มลูบญัชรีายไดแ้บบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการ

ขายตลอดรอบระยะเวลาบญัช ีโดยเฉพาะรายการบญัชทีีท่าํผ่านใบสาํคญัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ซึง่รวมถงึขอ้มลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ (แต่ไม่รวมถงึ  งบ

การเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึง่คาดว่าจะถูกจดัเตรยีมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่น

รายงานของผูส้อบบญัชน้ีี 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเชื่อมัน่

ในรปูแบบใดๆต่อขอ้มลูอื่นนัน้ 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาวา่ขอ้มลูอื่นนัน้มคีวาม

ขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม่ หรอืปรากฏว่าขอ้มลู

อื่นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่  

เมื่อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบรษิทัฯตามทีก่ล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรื่องดงักล่าวใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลทราบเพื่อใหม้กีารดาํเนินการ

แกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อไป 

94



 
 
 

 

 56 – 1 One Report 2020 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดแูลต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิที่

ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัฯในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การ

เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีทีม่เีรื่องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบักจิการที่

ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทัฯหรอืหยุดดาํเนินงานหรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง

อกีต่อไปได ้

ผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน

ของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล คอื ความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่

ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอื

ว่ามสีาระสาํคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมี

ผลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง             

ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิ                         

ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ

เสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของ

ขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่า

ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุม

ภายในของบรษิทัฯ 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารจดัทาํ 

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิาร และสรุป

จากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่

อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนียัสาํคญัต่อความสามารถของบรษิทัฯในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ หาก
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ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ 

ขา้พเจา้จะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึ

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

บรษิทัฯตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน

ประเมนิว่างบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลในเรื่องต่างๆซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้

วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ความเป็นอสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้

เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อ

ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื่องทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุในการ

ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจบุนัและกาํหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ีไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยเรื่องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์

ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีสาธารณะจะ

ไดจ้ากการสือ่สารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนําเสนอรายงานฉบบัน้ี 

กมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ 

  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4377 

บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

   กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพนัธ ์2564 
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บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,536,268    17,639,473  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8, 9 117,466,751     129,391,276     

สินค้าคงเหลือ 10 42,405,982  37,685,646  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 115,129      160,174      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 161,524,130     184,876,569     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 364,439,957     409,011,162    

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 12 43,552,492  -      

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 1,516,230    3,190,159    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 9 419,280      419,280      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 409,927,959     412,620,601    

รวมสินทรัพย์ 571,452,089     597,497,170    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 58,067,033          2,457,723            

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 9, 15 76,173,213          91,577,116          

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 12 -                        13,100,934          

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 12 13,917,749          -                        

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 16 6,814,156            6,680,344            

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 953,536              3,302,324            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 235,987              249,543              

รวมหนี้สินหมุนเวียน 156,161,674        117,367,984        

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่

   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 12 -                        22,445,080          

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่

   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 12 14,819,701          -                        

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งปี 16 10,988,972          17,869,329          

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17 6,521,390            5,916,368            

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 24 5,241,234            6,152,788            

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 37,571,297          52,383,565          

รวมหนี้สิน 193,732,971        169,751,549        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 568,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 284,000,000        284,000,000        

   ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 568,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 284,000,000        284,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 18 68,390,270          68,390,270          

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 124,978              124,978              

ส่วนตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (12,741,146)         (12,741,146)         

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 20 8,552,789            7,817,628            

   ยังไม่ได้จัดสรร 29,392,227          80,153,891          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 377,719,118        427,745,621        

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 571,452,089        597,497,170        

-                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า 21 419,505,782        420,588,878          

รายได้อื่น 1,297,302           1,458,146              

รวมรายได้ 420,803,084        422,047,024          

ค่าใช้จ่าย 22

ต้นทุนขาย 290,364,231        276,313,810          

ต้นทุนการให้บริการ 12,218,450         10,292,440            

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 48,180,359         47,013,212            

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 47,498,974         48,824,107            

รวมค่าใช้จ่าย 398,262,014        382,443,569          

กําไรจากการดําเนินงาน 22,541,070         39,603,455            

ต้นทุนทางการเงิน 23 (3,715,807)          (8,641,330)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18,825,263         30,962,125            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24 (4,122,051)          (5,191,567)             

กําไรสําหรับปี 14,703,212         25,770,558            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 17 (337,864)             -                           

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 67,573               -                           

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (270,291)             -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี (270,291)             -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 14,432,921         25,770,558            

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 25

กําไรสําหรับปี 0.026                 0.059                    

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 568,000,000        434,597,260          
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บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ส่วนทุน ส่วนตํ่าจาก

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย การรวมธุรกิจภายใต้ จัดสรรแล้ว - รวม

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ การควบคุมเดียวกัน สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 210,000,000        -                           124,978              (12,741,146)        6,534,061           76,666,900         280,584,793        

กําไรสําหรับปี -                        -                           -                        -                        -                        25,770,558         25,770,558         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี -                        -                           -                        -                        -                        -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                        -                           -                        -                        -                        25,770,558         25,770,558         

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 18 74,000,000         68,390,270             -                        -                        -                        -                        142,390,270        

เงินปันผลจ่าย 28 -                        -                           -                        -                        -                        (21,000,000)        (21,000,000)        

โอนกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น

   สํารองตามกฎหมาย 20 -                        -                           -                        -                        1,283,567           (1,283,567)          -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 284,000,000        68,390,270             124,978              (12,741,146)        7,817,628           80,153,891         427,745,621        

-                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 284,000,000        68,390,270             124,978              (12,741,146)        7,817,628           80,153,891         427,745,621        

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4 -                        -                           -                        -                        -                        (7,660,424)          (7,660,424)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 284,000,000        68,390,270             124,978              (12,741,146)        7,817,628           72,493,467         420,085,197        

กําไรสําหรับปี -                        -                           -                        -                        -                        14,703,212         14,703,212         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี -                        -                           -                        -                        -                        (270,291)             (270,291)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                        -                           -                        -                        -                        14,432,921         14,432,921         

เงินปันผลจ่าย 28 -                        -                           -                        -                        -                        (56,799,000)        (56,799,000)        

โอนกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น

   สํารองตามกฎหมาย 20 -                        -                           -                        -                        735,161              (735,161)             -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 284,000,000        68,390,270             124,978              (12,741,146)        8,552,789           29,392,227         377,719,118        

-                        -                           -                        -                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
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บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 18,825,263         30,962,125         

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 30,707,767         26,204,262         

   ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญ 5,295,900           3,293,801           

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ) 378,160              (50,743)              

   ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ -                        3,819                 

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 267,158              999,253              

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 3,715,808           8,641,330           

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 59,190,056         70,053,847         

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (1,031,799)          (19,840,496)        

   สินค้าคงเหลือ (5,131,644)          (2,808,552)          

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 45,045               24,265               

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -                        705,526              

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (15,456,207)        (5,379,469)          

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (13,556)              43,848               

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 37,601,895         42,798,969         

   จ่ายดอกเบี้ย (3,671,350)          (9,282,364)          

   จ่ายภาษีเงินได้ (7,314,820)          (3,244,987)          

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 26,615,725         30,271,618         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (19,835,201)        (18,525,277)        

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ -                        15,794               

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (5,748)                (235,897)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (19,840,949)        (18,745,380)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง) 10,609,310         (16,074,602)        

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 50,000,000         63,500,000         

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (5,000,000)          (100,500,000)       

จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่า/ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (14,941,746)        (11,627,405)        

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -                        50,000,000         

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (6,746,545)          (102,501,824)       

จ่ายเงินปันผล (56,799,000)        (21,000,000)        

เงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุ้นสามัญ -                        142,390,270        

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (22,877,981)        4,186,439           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (16,103,205)        15,712,677         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 17,639,473         1,926,796           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 1,536,268           17,639,473         

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

   ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -                        17,656,869         

   โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 33,148               31,779               

   โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 4,321,666           -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) จดัตัง้ขึน้เป็นบรษิทัจาํกดัและไดจ้ดทะเบยีนแปร

สภาพเป็นบรษิัทมหาชนจํากดัตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจํากดัเมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ

ประกอบกจิการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกจิหลกัในการผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑท์ีท่ําจากปูนซเีมนตท์ุก

ชนิด ที่อยู่ตามที่จดทะเบยีนของบรษิทัฯซึ่งเป็นสาํนักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตําบลนาเกลอื อําเภอ

บางละมุง จงัหวดัชลบุร ี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯมสีาขารวม 4 สาขา (2562: 4 สาขา) 

1.2 การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไดส้่งผลใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมี

ผลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนํามาซึง่ความไม่แน่นอนและผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกจิ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว

และประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกีย่วกบัมลูค่าของสนิทรพัย ์ประมาณการหน้ีสนิและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง ทัง้น้ีฝ่ายบรหิารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพนิิจในประเดน็ต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

งบการเงนิน้ีจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547

โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ลงวนัที ่11 ตุลาคม 2559 ออก

ตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยน้ี

งบการเงนิน้ีไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัช ี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั

ในระหว่างปี บรษิทัฯไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2562) และฉบบัใหม่จํานวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้สําหรบังบการเงินที่มรีอบ

ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว

ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขี ึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการใหแ้นวปฏบิตัิทางการบญัชกีบั

ผู้ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
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สาระสําคญัต่องบการเงนิของบรษิัทฯ อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึ่งได้มีการ

เปลีย่นแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่32  การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที ่19 การชาํระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า

เครื่องมอืทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจําหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทาง

การเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบั

วธิกีารคํานวณการดอ้ยค่าของเครื่องมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทาง

การเงนิ 

การนํามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรบัรูร้ายการผลขาดทุนดา้นเครดติ - บรษิทัฯรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อสนิทรพัยท์าง

การเงนิโดยไม่จําเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเกดิขึน้ก่อน บรษิทัฯใชว้ธิกีารอย่างง่ายใน

การพจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุสาํหรบัลูกหน้ีการคา้ 

 บริษัทฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏบิัติครัง้แรกโดย

ปรบัปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงนิปีก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 

 ผลสะสมของเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชแีสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า และการ

ตคีวามมาตรฐานบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้กําหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมูลค่า การ
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แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และกําหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิสาํหรบัสญัญา

เช่าทุกรายการทีม่รีะยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดอืน เวน้แต่สนิทรพัยอ์า้งองินัน้มมีลูค่าตํ่า 

การบญัชสีําหรบัผู้ให้เช่าไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมสีาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 17 ผู้ให้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุน 

บริษัทฯรบัรู้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบตัิครัง้แรก โดย

ปรบัปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงนิปีก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 

ผลสะสมของเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชแีสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือ่ง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรบัทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพื่อรองรบั

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิทางการบญัช ีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรบัทางเลอืก

เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิบางฉบบั และเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนช่วงเวลาทีย่งัมคีวามไม่แน่นอนเกี่ยวกบั

สถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏบิตัทิางการบญัชดีงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที ่22 เมษายน 2563 และมผีลบงัคบั

ใช้สําหรบัการจดัทํางบการเงินของบริษัทฯที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 

มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 บริษัทฯได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับ

ทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชใีนเรื่องการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตามวธิกีารอย่างง่าย 

ในไตรมาสที ่4 ของปี 2563 บรษิทัฯไดป้ระเมนิผลกระทบทางการเงนิเกีย่วกบัมลูค่าของสนิทรพัย ์ประมาณการ

หน้ีสนิ และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 แลว้ ดงันัน้ ในการจดัทาํงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯจงึพจิารณายกเลกิการ

ถอืปฏบิตัติามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชสีาํหรบัทุกเรื่องทีบ่รษิทัฯไดเ้คยถอื

ปฏบิตัใินช่วงทีผ่่านมา โดยไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้สาํหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรบัปรุง ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้สําหรบังบการเงินที่มรีอบระยะเวลาบญัชทีี่เริ่มในหรือหลงัวนัที่  1 

มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขี ึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่า
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เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิี

ปฏบิตัทิางการบญัชแีละการใหแ้นวปฏบิตัทิางบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯพจิารณาว่ามาตรฐานดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระสาํคญัต่องบการเงนิของ

บรษิทัฯในปีทีเ่ริม่นํามาตรฐานดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาถือปฏิบติั 

ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 บรษิทัฯไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื่องมอื

ทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัใินระหว่างปีปัจจุบนั โดยบรษิทัฯได้

เลือกปรบัผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรบัปรุงกบักําไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรบั

ยอ้นหลงังบการเงนิงวดก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เน่ืองจากการนํา

มาตรฐานเหล่าน้ีมาถอืปฏบิตั ิแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงนิ กลุ่ม
เครื่องมอืทาง

การเงนิ 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิ    
ฉบบัที ่16 

1 มกราคม 
2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรพัย ์     

สินทรพัยห์มุนเวียน     

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 129,391 (7,661) - 121,730 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 52,776 52,776 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 409,011 - (44,643) 364,368 

     

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น     

หน้ีสินหมุนเวียน     

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

13,101 

 

- 

 

(13,101) 

 

- 
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(หน่วย: พนับาท) 

ผลกระทบจาก 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงนิ กลุ่ม
เครื่องมอืทาง

การเงนิ

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิ
ฉบบัที ่16 

1 มกราคม 
2563 

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 

- - 14,942 14,942 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สทุธจิากสว่นที่
ถงึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

22,445 - (22,445) - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สทุธจิากสว่นทีถ่งึ
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

- - 28,737 28,737 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

กาํไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 80,154 (7,661) - 72,493 

4.1 เครือ่งมือทางการเงิน 

รายละเอยีดผลกระทบทีม่ต่ีอกาํไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

การรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อสนิทรพัยท์างการเงนิ (7,661) 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   กลุ่ม

เครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตั ิ (7,661) 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิของบรษิทัฯจดัประเภทและวดัมลูค่าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

4.2    สญัญาเช่า 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 มาถือปฏบิตัิครัง้แรก บรษิัทฯรบัรู้หน้ีสนิตามสญัญาเช่า

สาํหรบัสญัญาเช่าทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงานดว้ยมลูค่าปัจจบุนัของเงนิจ่ายชาํระตามสญัญาเชา่ที่

เหลอือยู่คดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 สําหรบัสญัญาเช่าที่

เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงนิทุน บรษิัทฯรบัรู้มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าดว้ย

มลูค่าตามบญัชเีดมิก่อนวนัทีนํ่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
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  (หน่วย: พนับาท) 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทีเ่ปิดเผย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  10,666 

หกั: สญัญาทีพ่จิารณาเป็นสญัญาบรกิาร   (1,784) 

หกั: ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี  (749) 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้จากการนํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 

 

 8,133 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  35,546 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  43,679 

อตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (รอ้ยละต่อปี)  4.7 

   

ประกอบดว้ย   

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าหมุนเวยีน  14,942 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน  28,737 

  43,679 

รายการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้

แรก ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ  992 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร  7,141 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน  9,972 

ยานพาหนะ  34,671 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้  52,776 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

5.1 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสนิคา้ 

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรู้เมื่อบรษิทัฯไดโ้อนอํานาจควบคุมในสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคอื เมื่อมกีารส่ง

มอบสนิคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไ่ดร้บัหรอืคาดว่าจะไดร้บัสาํหรบัสนิคา้ทีไ่ดส้่งมอบหลงัจากหกั

ประมาณการสนิคา้รบัคนืและสว่นลด โดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 รายไดค่้าบรกิาร 

 รายไดค่้าบรกิารรบัรูเ้มื่อกจิการใหบ้รกิารเสรจ็สิน้ 

รายไดด้อกเบี้ย  

รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งดว้ยวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ  โดยจะนํามลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้ของสนิทรพัยท์าง

การเงนิมาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ยกเวน้สนิทรพัยท์างการเงนิทีเ่กดิการดอ้ยค่าดา้นเครดติในภายหลงั ที่

จะนํามูลค่าตามบญัชสีุทธขิองสนิทรพัยท์างการเงนิ (สุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้) 

มาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

ตน้ทุนทางการเงนิ 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคํานวณโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ

และรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง  

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่อง

สงู ซึง่ถงึกาํหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้าและไมม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิใช ้ 

5.3 สินค้าคงเหลือ 

 สนิคา้สาํเรจ็รปูแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก) หรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะ

ตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวธิตี้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคยีงกบัต้นทุนจรงิ และประกอบด้วยต้นทุน

วตัถุดบิ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลติ 

 วตัถุดบิ วสัดุสิน้เปลอืง และสนิคา้สาํเรจ็รูปซือ้มาเพื่อขายไปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลีย่ หรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะ

ไดร้บัแลว้แต่อย่างใดจะตํ่ากว่า และจะถอืเป็นสว่นหน่ึงของตน้ทนุการผลติเมือ่มกีารเบกิใช ้

 มูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัของสนิค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกจิหกัด้วยประมาณการ

ตน้ทุนในการผลติสนิคา้นัน้ใหเ้สรจ็และค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นในการขาย 

 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้จะตัง้ขึน้สาํหรบัสนิคา้เก่าลา้สมยั เคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ 
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5.4 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี  

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์

โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 
5 - 20 ปี 

เครื่องจกัร อุปกรณ์โรงงาน และเครื่องมอื 
5 - 20 ปี 

เครื่องใชส้าํนกังาน 
3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 
12 และ 15 ปี  (ก่อน 1 กรกฎาคม 2562: 5 ปี) 

บรษิทัฯบนัทกึค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน โดยไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคาสาํหรบัทีด่นิ 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้  

บรษิทัฯตดัรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัช ีเมื่อจําหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชน์

เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจาํหน่ายสนิทรพัย ์รายการผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์

จะรบัรูใ้นสว่นของกาํไรหรอืขาดทุนเมื่อบรษิทัฯตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี

5.5 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรอืการผลติสนิทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการ

แปลงสภาพใหพ้รอ้มใชห้รอืขาย ไดถู้กนําไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัย์นัน้จะอยู่ในสภาพ

พรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามทีมุ่่งประสงค ์ ส่วนต้นทุนการกูย้มือื่นถอืเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ต้นทุนการกูย้มื

ประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืนัน้ 

5.6 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 บรษิทัฯบนัทกึต้นทุนเริม่แรกของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรก สนิทรพัย์

ไม่มตีวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี ของสนิทรพัยน์ัน้  

 บรษิทัฯตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จํากดัอย่างมรีะบบตลอดอายุการใหป้ระโยชน์

เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้ และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้เกดิ

การดอ้ยค่า บรษิทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวธิกีารตดัจาํหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนดงักล่าว

ทุกสิน้ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในสว่นของกาํไรหรอืขาดทุน 
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สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จาํกดัมดีงัน้ี 

 คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์                                                 3 และ 5 ปี 

 ไม่มกีารคดิค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรร์ะหว่างพฒันา 

5.7 สญัญาเช่า 

ณ วนัเริม่ต้นของสญัญาเช่า บรษิัทฯจะประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดย

สญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่า กต่็อเมื่อสญัญานัน้มกีารใหส้ทิธใินการควบคุมการใชส้นิทรพัย์

ทีร่ะบุไดส้าํหรบัช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 

บริษทัฯในฐานะผูเ้ช่า 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

บรษิทัฯใชว้ธิกีารบญัชเีดยีวสาํหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะ

สัน้และสญัญาเช่าที่สนิทรพัยอ์้างองิมมีูลค่าตํ่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริม่มผีล (วนัที่สนิทรพัยอ์า้งองิพรอ้มใชง้าน) 

บรษิทัฯบนัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชซ้ึง่แสดงสทิธใินการใชส้นิทรพัยอ์า้งองิและหน้ีสนิตามสญัญาเช่าตามการจ่าย

ชาํระตามสญัญาเช่า  

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้  

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุง

ดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยจํานวนเงนิของ

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริม่แรก ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้ จาํนวนเงนิทีจ่่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล และหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บั 

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้คํานวณจากราคาทุนโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่าหรอือายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงัน้ี 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 5 - 20 ปี 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 5 - 20 ปี 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5 - 20 ปี 

ยานพาหนะ  12 และ 15 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์้างองิไดโ้อนใหก้บับรษิทัฯเมื่อสิน้สุดอายุสญัญาเช่าหรอืราคาทุนของสนิทรพัย์

ดงักล่าวไดร้วมถงึการใชส้ทิธเิลอืกซือ้ ค่าเสือ่มราคาจะคาํนวณจากอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า 

จํานวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หกัด้วยสิง่จูงใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที่
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ขึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัรา จํานวนเงนิทีค่าดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื รวมถงึราคาใชส้ทิธขิอง

สทิธเิลอืกซื้อซึ่งมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบ่รษิัทฯจะใชส้ทิธนิัน้ และการจ่ายค่าปรบัเพื่อการยกเลกิ

สญัญาเช่า หากข้อกําหนดของสญัญาเช่าแสดงให้เหน็ว่าบริษัทฯจะใช้สทิธใินการยกเลิกสญัญาเช่า บริษัทฯ

บนัทกึค่าเช่าผนัแปรทีไ่ม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัราเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่หตุการณ์หรอืเงื่อนไขซึง่เกีย่วข้องกบั

การจ่ายชาํระนัน้ไดเ้กดิขึน้  

บรษิัทฯคดิลดมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี้ยตามนัยของสญัญาเช่า

หรอือตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของบรษิทัฯหลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล มลูค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิตาม

สญัญาเช่าจะเพิม่ขึน้จากดอกเบี้ยของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงอายุสญัญาเช่า 

การเปลีย่นแปลงการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมนิสทิธเิลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งองิ 

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สินทรพัยอ้์างอิงมีมูลค่าตํา่ 

สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่า 12 เดอืนหรอืน้อยกว่านบัตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัย์

อา้งองิมมีลูค่าตํ่า จะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัก่ิอนวนัที ่1 มกราคม 2563  

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผู้

เช่าถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี่

เช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองจํานวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตาม

สญัญาเช่าหกัค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหน้ีสนิระยะยาว สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในสว่นของกาํไรหรอื

ขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้

งานของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า หรอือายุของสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า  

สญัญาเช่าที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงานรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ยในสว่นของ

กาํไรหรอืขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่า 

5.8 รายการธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนักบับรษิัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก

บรษิทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบุคคลหรอืกจิการทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื

ทางออ้มซึง่ทาํใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบรษิทัฯ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯที่

มอีาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

5.9 การด้อยค่าของสินทรพัยท่ี์ไมใ่ช่สินทรพัยท์างการเงิน 

 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิัทฯจะทําการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัย์

สทิธกิารใช ้หรอืสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตนอื่นของบรษิทัฯหากมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บรษิทัฯรบัรู้

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื่อมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยม์มีูลค่าตํ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์
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นัน้ ทัง้น้ีมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืหมายถงึมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูค่าจากการ

ใชส้นิทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใชส้นิทรพัย ์บรษิทัฯประมาณการกระแสเงนิ

สดในอนาคตทีก่จิการคาดว่าจะไดร้บัจากสนิทรพัยแ์ละคํานวณคดิลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคดิลดก่อน

ภาษีทีส่ะทอ้นถงึการประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงนิสดตามระยะเวลาและความเสีย่งซึง่เป็น

ลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัยท์ีก่ําลงัพจิารณาอยู่ ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขาย บรษิทัฯใช้

แบบจําลองการประเมนิมูลค่าที่ดทีี่สุดซึ่งเหมาะสมกบัสนิทรพัย์ ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงนิที่กจิการสามารถจะ

ไดม้าจากการจําหน่ายสนิทรพัยห์กัดว้ยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนัน้ผูซ้ือ้กบัผูข้ายมคีวามรอบรู้

และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้ง

กนั  

 บรษิทัฯจะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในสว่นของกาํไรหรอืขาดทุน  

5.10 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท่ี์ชาํระด้วยตราสารทุน  

 บรษิัทฯรบัรู้การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑต์ามมูลค่ายุตธิรรมของหุน้ ณ วนัโอนหุน้ โดยบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายใน

ส่วนของกําไรหรอืขาดทุนสาํหรบัปีทีโ่อนสทิธพิรอ้มกบัรบัรู ้“ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วน

ของผูถ้อืหุน้ 

5.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

 บรษิทัฯรบัรู ้เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงนิ 

 บรษิทัฯ และพนักงานไดร่้วมกนัจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นักงานจ่ายสะสมและเงนิที่

บรษิทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนสาํรองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิัทฯ 

เงนิทีบ่รษิทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเ่กดิรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บรษิทัฯมภีาระสาํหรบัเงนิชดเชยทีต่้องจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทัฯถอื

ว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรบัพนกังาน 

 บรษิัทฯคํานวณหน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระไดท้ําการประเมนิภาระผูกพนัดงักล่าว

ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

 ผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial gains and losses) สาํหรบั

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทใีนกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 ต้นทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้ ัง้จํานวนในกําไรหรอืขาดทุนทนัททีีม่กีารแกไ้ขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ 

หรอืเมื่อกจิการรบัรูต้น้ทุนการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5.12 ภาษีเงินได้ 

 ภาษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษเีงนิไดปั้จจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 

 บรษิทัฯบนัทกึภาษีเงนิไดปั้จจุบนัตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรฐั โดยคํานวณจาก

กาํไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎหมายภาษอีากร 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 บรษิทัฯบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 

ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวขอ้งนัน้ โดยใช้อตัราภาษีที่มผีล

บงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 บรษิทัฯรบัรูห้น้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสยีภาษทีุกรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชสีําหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษี รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชใ้น

จํานวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีบ่รษิทัฯจะมกีาํไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากผล

แตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษแีละผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

 บรษิทัฯจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะทํา

การปรบัลดมูลค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯจะไม่มกีาํไรทางภาษีเพยีงพอต่อ

การนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

 บรษิทัฯจะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรายการ

ทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้  

5.13 ประมาณการหน้ีสิน 

 บรษิทัฯจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิไวใ้นบญัชเีมื่อภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ 

และมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบรษิทัฯจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ 

และบรษิทัฯสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนันัน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

5.14 เครือ่งมือทางการเงิน 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

บรษิทัฯรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทํารายการ

เฉพาะในกรณีทีเ่ป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน อย่างไรกต็าม 

สาํหรบัลูกหน้ีการคา้ทีไ่ม่มอีงคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัหาเงนิทีม่นีัยสาํคญั บรษิทัฯจะรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิ

ดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชเีรื่องการรบัรูร้ายได ้

 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
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บรษิทัฯจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเง ิน ณ วนัที่รบัรู ้รายการเริ ่มแรก เป็นสนิทรพัย์ทางการเง ินที่วดั

มูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย สนิทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และสนิทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

หรอืขาดทุน โดยพจิารณาจากแผนธุรกจิของกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และลกัษณะของกระแส

เงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

สินทรพัยท์างการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

บรษิทัฯวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย เมื่อบรษิทัฯถอืครองสนิทรพัยท์างการเงนินัน้

เพื่อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา และเงื่อนไขตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดที่เป็น

การรบัชาํระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้  

สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและตอ้งมกีารประเมนิการดอ้ยค่า 

ทัง้น้ี ผลกําไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการ การเปลีย่นแปลง หรอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว

จะรบัรูใ้นสว่นของกาํไรหรอืขาดทุน    

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

บรษิทัฯรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกสําหรบัหน้ีสนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนการทํารายการ และจดั

ประเภทหน้ีสนิทางการเงนิเป็นหน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยใช้วธิี

ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ทัง้น้ี ผลกําไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิและการตดัจําหน่าย

ตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจะรบัรูใ้นสว่นของกาํไรหรอืขาดทุน โดยการคาํนวณมลูค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถงึ

ค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถอืเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงนัน้ด้วย ทัง้น้ี  ค่าตัดจําหน่ายตามวธิี

ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิแสดงเป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนทางการเงนิในสว่นของกาํไรหรอืขาดทุน  

การตดัรายการของเครือ่งมือทางการเงิน 

สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัรายการออกจากบญัช ีเมื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สดุ

ลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นัน้ รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ หรอืมกีารโอนการควบคุมในสนิทรพัยน์ัน้ แมว้่าจะไม่มกีารโอนหรอื

ไม่ไดค้งไวซ้ึง่ความเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้   

บรษิัทฯตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิกต่็อเมื่อได้มกีารปฏบิตัติามภาระผูกพนัของหน้ีสนินัน้แลว้ มกีารยกเลกิ

ภาระผูกพนันัน้ หรอืมกีารสิน้สุดลงของภาระผูกพนันัน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นหน้ีสนิทางการเงนิทีม่อียู่ใหเ้ป็น

หน้ีสนิใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดยีวกนัซึง่มขีอ้กําหนดทีแ่ตกต่างกนัอย่างมาก หรอืมกีารแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสนิที่

มอียู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสนิเดมิและรบัรู้หน้ีสนิใหม่ โดยรบัรู้ผลแตกต่างของ

มลูค่าตามบญัชดีงักล่าวในสว่นของกาํไรหรอืขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

บรษิัทฯรบัรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของตราสารหน้ีทัง้หมดทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้คํานวณจากผลต่างของกระแสเงนิสดที่
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จะครบกําหนดชําระตามสญัญากบักระแสเงินสดทัง้หมดที่บรษิัทฯคาดว่าจะได้รบัชําระ และคดิลดด้วยอตัรา

ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิโดยประมาณของสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีไ่ดม้าโดยกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บั รวมถงึ

กระแสเงนิสดที่ได้มาจากขายหลกัประกนัที่ถือไว้ หรอืส่วนปรบัปรุงด้านเครดติอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของ

เงื่อนไขตามสญัญา 

ในกรณีที่ความเสีย่งด้านเครดติของสนิทรพัย์ไม่ได้เพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญันับตัง้แต่การรบัรู้รายการเริม่แรก 

บรษิทัฯวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยพจิารณาจากการผดิสญัญาทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน 12 

เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสนิทรพัย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญันับตัง้แต่การรบัรู้

รายการเริม่แรก บรษิัทฯวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้

ตลอดอายุทีเ่หลอือยู่ของเครื่องมอืทางการเงนิ  

บรษิทัฯพจิารณาว่าความเสีย่งดา้นเครดติจะเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญั เมื่อมกีารคา้งชาํระการจ่ายเงนิตามสญัญา

เกนิกว่า 30 วนั และพจิารณาว่าสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้มกีารผดิสญัญา เมื่อมกีารค้างชําระการจ่ายเงนิตาม

สญัญาเกนิกว่า 90 วนั อย่างไรกต็าม ในบางกรณี บรษิทัฯอาจพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีารเพิม่ขึน้

ของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสําคัญและมกีารผิดสญัญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูล

ภายนอกอื่น เช่น อนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร  

บรษิทัฯใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้สาํหรบัลกูหน้ีการคา้ดงันัน้ ทุก

วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯจงึไม่มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งทางดา้นเครดติ แต่จะ

รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งองิจาก

ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดติจากประสบการณ์ในอดตี ปรบัปรุงด้วยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกีย่วกบั

ลกูหน้ีนัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกจิ  

สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัช ีเมื่อกจิการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคนืกระแสเงนิสดตามสญัญา

อกีต่อไป  

การหกักลบของเครือ่งมือทางการเงิน 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิจะนํามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสทุธใินงบแสดงฐานะการเงนิ 

กต่็อเมื่อกจิการมสีทิธบิงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจาํนวนเงนิทีร่บัรู ้และกจิการมคีวามตัง้ใจที่

จะชาํระดว้ยยอดสทุธ ิหรอืตัง้ใจทีจ่ะรบัสนิทรพัยแ์ละชาํระหน้ีสนิพรอ้มกนั 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัก่ิอนวนัที ่1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการค้า 

ลกูหน้ีการคา้แสดงมลูค่าตามจาํนวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯบนัทกึค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัผลขาดทุน

โดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลูกหน้ีไม่ได ้ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิ

และการวเิคราะหอ์ายุหน้ี 
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5.15 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพื่อโอนหน้ีสนิ

ใหผู้อ้ื่นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที่

วดัมูลค่า บรษิทัฯใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ

ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดใหต้้องวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มี

ตลาดที่มสีภาพคล่องสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิที่มลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายใน

ตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้บรษิทัฯจะประมาณมลูค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรม

นัน้ใหม้ากทีส่ดุ  

 ลําดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมทีใ่ชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในงบการเงนิแบ่ง

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้  

 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯจะประเมนิความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดบัชัน้ของมูลค่า

ยุตธิรรมสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายตุธิรรมแบบเกดิขึน้

ประจาํ 

6. การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

 ในการจดัทํางบการเงนิตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจและการ

ประมาณการในเรื่องทีม่คีวามไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อ

จํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนทีป่ระมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทีส่าํคญัมดีงัน้ี 

 สญัญาเช่า  

การกาํหนดอายุสญัญาเช่าทีมี่สิทธิการเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลิกสญัญาเช่า - บริษทัฯ

ในฐานะผูเ้ช่า 

ในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิว่าบรษิทัฯมคีวามแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลหรอืไม่ทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่าโดยคํานึงถงึขอ้เทจ็จรงิ

และสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ําใหเ้กดิสิง่จูงใจทางเศรษฐกจิสาํหรบับรษิทัฯในการใชห้รอืไม่ใช้สทิธิ

เลอืกนัน้ 

การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิม่ - บริษทัฯในฐานะผูเ้ช่า 
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บรษิทัฯไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ

กําหนดอตัราดอกเบี้ยการกูย้มืส่วนเพิม่ของบรษิัทฯในการคดิลดหน้ีสนิตามสญัญาเช่า โดยอตัราดอกเบีย้การ

กูย้มืส่วนเพิม่เป็นอตัราดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯจะต้องจ่ายในการกูย้มืเงนิทีจ่ําเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีูลค่า

ใกล้เคียงกบัสนิทรพัย์สทิธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยมืและ

หลกัประกนัทีค่ลา้ยคลงึ  

ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหน้ีการค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใชดุ้ลย

พนิิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถงึประสบการณ์

การเกบ็เงนิในอดตี อายุของหน้ีทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีค่าดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกค้าทีม่คีวามเสีย่งดา้น

เครดติที่คล้ายคลงึกนั เป็นต้น ทัง้น้ี ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดติจากประสบการณ์ในอดตีและการคาดการณ์

สภาวะเศรษฐกจิของบรษิทัฯอาจไม่ไดบ้่งบอกถงึการผดิสญัญาของลกูคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคต 

การปรบัลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณรายการปรบัลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนที่

คาดวา่จะเกดิขึน้จากสนิคา้คงเหลอืนัน้ โดยรายการปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั พจิารณาจาก

ราคาทีค่าดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลติสนิคา้นัน้ใหเ้สรจ็และค่าใชจ้่าย

ในการขายสนิค้านัน้ และการปรบัลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือสําหรบัสนิค้าเก่าล้าสมยั เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อม

คุณภาพพจิารณาจากอายุโดยประมาณของสนิคา้แต่ละชนิด 

 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งทําการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์

และมูลค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทําการทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่า

คงเหลอืใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการน้ี

ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบั

สนิทรพัยน์ัน้ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่

ต้องอาศยัขอ้สมมตฐิานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรา

มรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

เงนิสด 47 43 

เงนิฝากธนาคาร - เงนิฝากออมทรพัย ์ 130 11,016 

เงนิฝากธนาคาร - เงนิฝากกระแสรายวนั 1,359 6,580 

รวม 1,536 17,639 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เงนิฝากออมทรพัยม์อีตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.125 ถงึ 0.50 ต่อปี (2562: รอ้ย

ละ 0.37 ถงึ 0.50 ต่อปี) 

8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ลกูหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 2,775 645 

คา้งชาํระ   

 ไม่เกนิ 3 เดอืน  7,160 1,630 

 3 - 6 เดอืน - 84 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9,935 2,359 

ลกูหน้ีการคา้ - กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั   

อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 36,094 44,475 

คา้งชาํระ   

 ไม่เกนิ 3 เดอืน  42,448 65,244 

 3 - 6 เดอืน 9,703 8,692 

120



 
 
 

 

 56 – 1 One Report 2020 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

 6 - 12 เดอืน 19,121 5,774 

 มากกว่า 12 เดอืน 22,330 12,327 

รวม 129,696 136,512 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (2562: 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู) (25,479) (12,523) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั - สทุธ ิ 104,217 123,989 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 114,152 126,348 

ลกูหน้ีอื่น   

ลกูหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18 - 

ลกูหน้ีอื่น - กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั - 13 

ลกูหน้ีเงนิประกนัผลงาน 708 434 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 2,589 2,596 

รวมลกูหน้ีอื่น 3,315 3,043 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธ ิ 117,467 129,391 

 

121



 
 
 

 

 56 – 1 One Report 2020 

9. รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 ในระหว่างปี บรษิทัฯมรีายการธุรกจิทีส่าํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไป

ตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทัฯ และบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้

ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ความสมัพนัธ ์

บรษิทั ชยัเจรญิ แอสเสท (2558) จาํกดั กรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั รุ่งเจรญิภณัฑ ์(2548) จาํกดั กรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั เอส.ท.ีซ.ีพทัยา แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั กรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั เอส.ท.ีซ.ีเรยีลเอสเตท จาํกดั กรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 

บรษิทั ดาคอน อนิ สเป็คชัน่ เซอรว์สิ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บรษิทั สมารท์คอนกรตี จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 

บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 

บรษิทั ชยัเจรญิพทัยา (2548) จาํกดั ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั คเูซีย้งลง้ บา้นฉาง จาํกดั ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั ควอลติี ้คอนกรตี 2013 จาํกดั ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั สทิธชิยัคา้วสัดุ 1988 จาํกดั ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั คลาสเซท็ จาํกดั ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั บ ีลฟีวิง่ พรอพเพอรต์ี ้พารท์เนอร ์จาํกดั ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั บ ีลฟีวิง่ พรอพเพอรต์ี ้กรุ๊ป จาํกดั ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั บญุเจรญิ การโยธา จาํกดั ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั เค.เอส.แอล. 55 จาํกดั ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั เอส.ท.ีซ.ี ซเีมนตไ์ทย คอนกรตี 2011 จาํกดั ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
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รายการธุรกจิทีส่าํคญัระหว่างบรษิทัฯและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 

ธนัวาคม  

 2563 2562 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

ขายสนิคา้ 22,969 16,705 ตามราคาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัลกูคา้ทัว่ไป 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 116 261 ตามทีค่ดิกบัลกูคา้ทัว่ไป 

ซือ้สนิคา้ 94,651 73,564 ตามราคาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูข้ายรายอื่น 

ค่าเช่าจ่าย  1,996 1,730 ราคาตามสญัญา 

ซือ้สนิทรพัย ์ 9,800 - ราคาตามสญัญา 

 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (หมายเหตุ 8)   

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9,953 2,359 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น   9,953 2,359 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น   

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 140 140 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 140 140 

เจา้หน้ีการคา้  (หมายเหตุ 15)   

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 22,659 22,418 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 22,659 22,418 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัฯมค่ีาใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานทีใ่หแ้ก่กรรมการ

และผูบ้รหิาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 11,670 9,537 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 238 

รวม 11,674 9,775 

10. สินค้าคงเหลือ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 ราคาทุน 

รายการปรบัลดราคาทุนใหเ้ป็น

มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 24,596 18,670 (544) (166) 24,052 18,504 

วตัถุดบิ 18,354 19,182 - - 18,354 19,182 

รวม 42,950 37,852 (544) (166) 42,406 37,686 

ในระหว่างปีปัจจบุนั บรษิทัฯบนัทกึการปรบัลดราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืใหเ้ป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัเป็นจํานวน 

0.38 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย (2562: กลบัรายการปรบัลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือเป็นจํานวน 

0.05 ลา้นบาท โดยนําไปหกัจากมลูค่าของสนิคา้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในระหว่างปี) 
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11. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
    (หน่วย: พนับาท) 

 

ทีด่นิและ 
สว่น

ปรบัปรุง
ทีด่นิ 

อาคารและ
สว่น

ปรบัปรุง
อาคาร 

เครื่องจกัร
อุปกรณ์
โรงงาน     

และ
เครื่องมอื 

เครื่องใช้
สาํนกังาน 

ยานพาหน
ะ 

สนิทรพัย์
ระหว่าง
ก่อสรา้ง     

และตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2562 157,472 119,804 66,214 10,755 121,910 63,650 539,805 

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

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

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (703) (71) - - (774) 

โอนมาจากสนิคา้คงเหลอื - - - - - 32 32 

ดอกเบีย้จ่ายทีถ่อืเป็นตน้ทุน - - - - - 234 234 

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

รายการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธิ
การใชจ้ากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบั
ที ่16 มาถอืปฏบิตั ิ(หมาย
เหตุ 4) - - (10,450) - (49,965) - (60,415) 

ซือ้เพิม่ 515 914 4,851 1,259 9,676 2,620 19,835 

โอนเขา้ (ออก) - - 3,576 123 1,449 (5,148) - 

โอนมาจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - 13,280 - 13,280 

โอนมาจากสนิคา้คงเหลอื - - - - - 33 33 

ดอกเบีย้จ่ายทีถ่อืเป็นตน้ทุน - - - - - 8 8 

31 ธนัวาคม 2563 157,987 149,010 108,145 14,201 117,319 1,557 548,219 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

1 มกราคม 2562 - 36,744 44,165 7,130 54,996 - 143,035 

ค่าเสือ่มราคาสาํหรบัปี - 7,313 8,268 1,953 6,653 - 24,187 

ค่าสือ่มราคาสว่นทีจ่าํหน่าย/ตดั
จาํหน่าย - - (691) (64) - - (755) 

31 ธนัวาคม 2562 - 44,057 51,742 9,019 61,649 - 166,467 
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รายการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธิ
การใชจ้ากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบั
ที ่16 มาถอืปฏบิตั ิ(หมาย
เหตุ 4) - - (478) - (15,294) - (15,772) 

ค่าเสือ่มราคาสาํหรบัปี - 7,528 8,657 1,674 6,267 - 24,126 

ค่าเสือ่มสะสมสาํหรบัสนิทรพัย์
โอนมาจากสนิทรพัยส์ทิธกิาร
ใช ้ - - - - 8,958 - 8,958 

31 ธนัวาคม 2563 - 51,585 59,921 10,693 61,580 - 183,779 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

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

31 ธนัวาคม 2563 157,987 97,425 48,224 3,508 55,739 1,557 364,440 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี      

2562 (16.2 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลติ สว่นทีเ่หลอืรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร) 24,187 

2563 (16.2 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลติ สว่นทีเ่หลอืรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร) 24,126 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯมอีาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซึง่ตดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่า

ตามบญัชก่ีอนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยด์งักล่าวมจีาํนวนเงนิประมาณ 93.25 ลา้นบาท (2562: 43.30 

ลา้นบาท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯมยีอดคงเหลอืของยานพาหนะซึง่ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ โดยมมีลูค่า

สุทธติามบญัชเีป็นจํานวนเงนิ 34.67 ล้านบาท และมยีอดคงเหลอืของเครื่องจกัรซึ่งได้มาจากการขายและเช่า

กลบัคนืภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ โดยมมีลูค่าสทุธติามบญัชเีป็นจาํนวนเงนิ 9.97 ลา้นบาท  

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯได้นําที่ดนิบางส่วนพรอ้มสิง่ปลูกสร้างบนทีด่นิและ/หรอืทีจ่ะมขีึน้ต่อไปใน

ภายหน้าบนที่ดินดงักล่าว เครื่องจกัรและยานพาหนะบางส่วนของบริษัทฯซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจํานวน

ประมาณ 111.74 ล้านบาท (2562: 113.88 ล้านบาท) ไปจดจํานองจํานําเพื่อเป็นหลักทรพัย์คํ้าประกนัเงิน

เบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 และ   ขอ้ 

16 

 ในระหว่างปี 2563 บรษิทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์จาํนวน 0.01 ลา้นบาท 

(2562: 0.23 ลา้นบาท) โดยคาํนวณจากอตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนในอตัรารอ้ยละ 4 ต่อปี (2562: รอ้ยละ 4 ต่อปี) 

 ในระหว่างปี 2562 บรษิทัฯได้พจิารณาทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของยานพาหนะแต่ละประเภทและพบว่า

ทรพัย์สนิดงักล่าวมีการดูแลรกัษาอย่างสมํ่าเสมอ ฝ่ายบริหารจึงเห็นควรพิจารณาอายุการให้ประโยชน์ให้

เหมาะสมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระประเมินอายุการให้ประโยชน์ของยานพาหนะแต่ละประเภทใหม่ ซึ่งจาก

รายงานการประเมนิระบุอายุการให้ประโยชน์ คอื 12 ปี และ 15 ปี ฝ่ายบรหิารจงึตดัสนิใจเปลี่ยนอายุการให้
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ประโยชน์ของทรพัยส์นิจากเดมิ 5 ปี เป็น 12 ปี และ 15 ปี โดยบรษิทัฯไดนํ้าอายุการใหป้ระโยชน์ของทรพัยส์นิ

ที่ประเมินใหม่ตามจํานวนปีที่คงเหลือจากการประเมินมาใช้ในการคํานวณค่าเสื่อมราคามีผลตัง้แต่วนัที่ 1 

กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 

12. สญัญาเช่า  

 บริษทัฯในฐานะผูเ้ช่า  

บรษิทัฯทาํสญัญาเช่าสนิทรพัยเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดยมอีายุสญัญาระหว่าง 2 - 5 ปี  

12.1 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้  

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้าํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ทีด่นิและสว่น

ปรบัปรุงทีด่นิ 

อาคารและสว่น

ปรบัปรุงอาคาร 

เครื่องจกัร 

และอุปกรณ์ 

โรงงาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 992 7,141 9,972 34,671 52,776 

 (หมายเหตุ 4)      

โอนไปทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - - - (4,322) (4,322) 

ค่าเสือ่มราคาสาํหรบัปี (432) (1,531) (523) (2,416) (4,902) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 560 5,609 9,449 27,933 43,552 

12.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า/ หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

จาํนวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 30,394 38,168 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจาํหน่าย (1,657) (2,622) 

รวม 28,737 35,546 

หกั: สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (13,918) (13,101) 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า/ หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ -                       สทุธจิาก

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14,819 22,445 
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การวเิคราะหก์ารครบกาํหนดของจํานวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าเปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุ 30 ภายใต้

หวัขอ้ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง  

12.3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรอืขาดทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2563 

ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 4,902 

ดอกเบีย้จ่ายของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 1,715 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 167 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ่า 9 

12.4 อ่ืน ๆ   

 บรษิัทฯมกีระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่าสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จํานวน 15.11 ล้าน

บาท ซึง่รวมถงึกระแสเงนิสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสัน้ และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ่า  

13. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

 (หน่วย: พนับาท) 

   

คอมพวิเตอร์

ซอฟตแ์วร ์

ราคาทุน    

1 มกราคม 2562   8,339 

ซือ้เพิม่   235 

31 ธนัวาคม 2562   8,574 

ซือ้เพิม่   6 

31 ธนัวาคม 2563   8,580 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    

1 มกราคม 2562   3,367 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี   2,017 
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31 ธนัวาคม 2562   5,384 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี   1,680 

31 ธนัวาคม 2563   7,064 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

31 ธนัวาคม 2562   3,190 

31 ธนัวาคม 2563   1,516 

14. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี)  

 2563 2562 2563 2562 

เงนิเบกิเกนิบญัช ี MOR MOR 13,067 2,458 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 2 - 4 - 45,000 - 

รวม   58,067 2,458 

 วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองจาํนําทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูก

สรา้ง เครื่องจกัรและยานพาหนะบางสว่นของบรษิทัฯ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทีย่งัมไิดเ้บกิ

ใชเ้ป็นจาํนวน 12 ลา้นบาท (2562: 57 ลา้นบาท) 

15. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 22,659 22,418 

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 36,878 49,074 

เจา้หน้ีอื่น - กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 4,212 7,671 

เงนิวางมดัจาํรบั 4,127 6,011 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,944 4,354 
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อื่นๆ 2,353 2,049 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 76,173 91,577 

16. เงินกู้ยืมระยะยาว 

    (หน่วย: พนับาท) 

เงนิกู ้

อตัรา

ดอกเบีย้(รอ้ย

ละต่อปี) 

วงเงนิกู้

(ลา้น

บาท) การชาํระคนื 2563 2562 

1 4 และ MLR  40 ชาํระคนืเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้เป็นรายเดอืนเดอืนละ 

642,000 บาท โดยกําหนดชําระคืนภายใน 7 ปี 

นบัตัง้แต่วนัทีม่กีารเบกิเงนิกูค้รัง้แรก 

17,803 24,549 

หกั: สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     (6,814) (6,680) 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธจิากสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    10,989 17,869 

 การเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิกูย้มืระยะยาวสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 24,549 

หกั: จ่ายคนืเงนิกู ้ (6,746) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 17,803 

 เงนิกูย้มืดงักล่าวคํา้ประกนัโดยการจดจาํนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางสว่นของบรษิทัฯ  

 ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บรษิทัฯตอ้งปฎบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการตามทีร่ะบุในสญัญา  

17. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงนิชดเชยพนกังานเมื่อออกจากงานแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 5,916 4,917 

สว่นทีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน   
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ตน้ทุนบรกิารในอดตี  - 472 

ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั  222 461 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 45 66 

สว่นทีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น           

ขาดทุน(กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร ์  ประกนัภยั   

สว่นทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ  350 - 

สว่นทีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ (12) - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 6,521 5,916 

 บรษิทัฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจํานวนประมาณ  0.7 

ลา้นบาท (2562: 1.1 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ

บรษิทัฯประมาณ 6 ปี (2562: 4 ปี) 

 สมมตฐิานทีส่าํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: รอ้ยละต่อปี) 

 2563 2562 

อตัราคดิลด 0.7 1.7 

อตัราการขึน้เงนิเดอืน  5.0 5.0 

อตัราการเปลีย่นแปลงในจาํนวนพนกังาน 5.0 - 40.0 5.0 - 40.0 

 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานที่สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 ขอ้สมมติ

เปลีย่นแปลง

เพิม่ขึน้ 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพิม่ขึน้ (ลดลง)  

ขอ้สมมติ

เปลีย่นแปลง

ลดลง 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพิม่ขึน้ (ลดลง)  

 (รอ้ยละต่อปี) (พนับาท) (รอ้ยละต่อปี) (พนับาท) 

อตัราคดิลด 0.5 (180) 0.5 190 

อตัราการขึน้เงนิเดอืน 0.5 181 0.5 (173) 

อตัราการเปลีย่นแปลงใน   

    จาํนวนพนกังาน 10 (258) 10 313 
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 ขอ้สมมติ

เปลีย่นแปลง

เพิม่ขึน้ 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพิม่ขึน้ (ลดลง)  

ขอ้สมมติ

เปลีย่นแปลง

ลดลง 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพิม่ขึน้ (ลดลง)  

 (รอ้ยละต่อปี) (พนับาท) (รอ้ยละต่อปี) (พนับาท) 

อตัราคดิลด 0.5 (88) 0.5 93 

อตัราการขึน้เงนิเดอืน 0.5 118 0.5 (112) 

อตัราการเปลีย่นแปลงใน   

    จาํนวนพนกังาน 10 (217) 10 265 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              

ราชกจิจานุเบกษา ซึง่ไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง สาํหรบัลูกจา้งซึง่ทํางานตดิต่อกนั

ครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้สีทิธไิดร้บัค่าชดเชยไมน้่อยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้

ตัง้แต่วนัที ่5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลีย่นแปลงดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรบัโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมผีลกระทบให้บรษิัทฯมหีน้ีสนิสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

เพิม่ขึน้ 0.47 ลา้นบาท บรษิทัฯบนัทกึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยรบัรูต้น้ทุนบรกิารในอดตีเป็น

ค่าใชจ้่ายทนัทใีนสว่นของกาํไรหรอืขาดทุนสาํหรบัปี 2562 

18. ทุนเรอืนหุ้น 

ในระหว่างวนัที ่20 - 22 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 148 ลา้นหุน้ ในราคา

หุน้ละ 1.00 บาท แก่ประชาชนทัว่ไป กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ บรษิทัฯไดร้บัชาํระเงนิค่าหุน้

เพิ่มทุนดงักล่าวทัง้จํานวนในวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้น

จาํนวนเงนิ 5.61 ลา้นบาทไดแ้สดงหกัจากสว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 

บรษิทัฯไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนทีช่าํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่26 พฤศจกิายน 2562 

ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ ไดร้บัหุน้สามญัของบรษิทัฯเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ

และเริม่ซือ้ขายในวนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 

19.  ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

ในปี 2560 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯไดโ้อนหุน้ของบรษิทัฯใหแ้ก่พนกังานของบรษิทัฯ โดยไม่มค่ีาตอบแทน 

รายการดงักล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 เรื่องการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑ ์ทําใหบ้รษิทัฯต้องบนัทกึมูลค่ายุตธิรรมของหุน้ดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่าย บรษิทัฯไดบ้นัทกึรายการดงักล่าว

เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรอืขาดทุนในปีที่เกิดรายการ และบนัทึกส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑใ์นสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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20. สาํรองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯตอ้งจดัสรรกาํไร

สุทธปิระจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยก

มา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าว

ไม่สามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้ 

 ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯได้โอนกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.7 ล้านบาท 

(2562: 1.3 ลา้นบาท) 

21. รายได้จากสญัญาท่ีทาํกบัลูกค้า  

 รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ของบรษิทัฯสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ประเภทของสินค้าหรอืบริการ   

ขายผลติภณัฑค์อนกรตี 280,023 302,772 

ขายคอนกรตีผสมเสรจ็ 124,291 104,850 

รายไดค่้าบรกิาร 15,192 12,967 

รวมรายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ - รบัรูร้ายได ้                                               

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 419,506 420,589 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 209,832 194,950 

ตน้ทุนสนิคา้ทีซ่ือ้มาเพื่อจาํหน่าย 19,580 19,821 

ค่าตอกเสาเขม็และปัม๊คอนกรตี 12,218 10,292 
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การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปู 5,926 (30) 

เงนิเดอืน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 54,905 52,425 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 30,708 26,204 

ค่าเช่าและบรกิาร 7,149 10,193 

ค่าสาธารณูปโภค 4,415 4,332 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 4,205 4,011 

23. ต้นทุนทางการเงิน    

    (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของเงนิกูย้มื 2,001 7,091 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 1,715 1,550 

รวม 3,716 8,641 

24. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั   

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัปี 4,966 5,143 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากการเกดิผลแตกต่างชัว่คราว                                           

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (844) 49 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 4,122 5,192 

จํานวนภาษีเงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  
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(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (68) - 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  (68) - 

รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบญัชกีบัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดม้ดีงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

กาํไรทางบญัชก่ีอนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 18,825 30,962 

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 20% 20% 

กาํไรทางบญัชก่ีอนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคณูอตัราภาษ ี 3,765 6,192 

ผลกระทบทางภาษสีาํหรบั:   

ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้ม 1,844 1,930 

ค่าใชจ้่ายทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้ (1,514) (2,895) 

อื่น ๆ 27 (35) 

รวม 357 (1,000) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดท้ีแ่สดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 4,122 5,192 

สว่นประกอบของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีประกอบดว้ยรายการ

ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงนิ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

 2563 2562 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี   

ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 109 33 

135



 
 
 

 

 56 – 1 One Report 2020 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,304 1,183 

สญัญาเช่า 24 - 

รวม 1,437 1,216 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   

ค่าเสือ่มราคาสะสม - ยานพาหนะ 6,678 7,369 

รวม 6,678 7,369 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสุทธิ 5,241 6,153 

25. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปี (ไมร่วมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลีย่ถ่วง

น้ําหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี 

25.1 จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก 

 (หน่วย: พนัหุน้) 

 2563 2562 

ยอดยกมา 568,000 420,000 

บวก: จาํนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญั                                                       

ทีอ่อกในระหว่างปี - 14,597 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 568,000 434,597 

25.2 การกระทบยอดกาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 
2563 2562 

กาํไรสาํหรบัปี (พนับาท) 14,703 25,771 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (พนัหุน้) 568,000 434,597 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.026 0.059 

26. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
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 ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานทีนํ่าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯทีผู่้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้น

การดําเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงาน

และประเมนิผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทัง้น้ีผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบรษิทัฯ คอื 

คณะกรรมการบรหิาร 

 บรษิทัฯดําเนินธุรกจิหลกัในส่วนงานดําเนินงานทีร่ายงานเพยีงส่วนงานเดยีว คอืผลติและจําหน่ายผลติภณัฑท์ี่

ทําจากปูนซีเมนต์ทุกชนิด และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย บรษิัทฯประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของสว่นงานโดยพจิารณาจากกาํไรหรอืขาดทุนจากการดาํเนินงานซึง่วดัมลูค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัที่

ใชใ้นการวดักําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงนิ ดงันัน้ รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และ

สนิทรพัยท์ีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ จงึถอืเป็นการรายงานตามสว่นงานดาํเนินงานและเขตภูมศิาสตรแ์ลว้  

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯมรีายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่สงูสดุจาํนวน 10 ราย เป็นจาํนวนเงนิ

ประมาณ 146 ลา้นบาท (2562: 162 ลา้นบาท) 

27. กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 

 บรษิทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี พ.ศ. 

2530 ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืนและเงนิทีบ่รษิทัฯจ่ายสมทบใหใ้น

อตัรารอ้ยละ 5 - 15 ของเงนิเดอืน กองทุนสาํรองเลีย้งชพีน้ีบรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย 

จํากดั และจะถูกจ่ายใหก้บัพนักงานในกรณีทีอ่อกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ ในระหว่างปี 

2563 บรษิทัฯรบัรูเ้งนิสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายจาํนวน 1.66 ลา้นบาท (2562: 1.57 ลา้นบาท)  

28. เงินปันผล 

เงนิปันผลจ่ายสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นดงัน้ี 

เงนิปันผล อนุมตัโิดย เงนิปันผลจ่าย เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงนิปันผลระหว่างกาลสาํหรบัปี 

2563 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ

เมื่อวนัที ่2 เมษายน 2563 56.80 0.10 

รวมเงนิปันผลสาํหรบัปี 2563  56.80  

    

เงนิปันผลจากกาํไรสะสมสาํหรบัปี

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 

ทีป่ระชมุสามญัผุถ้อืหุน้บรษิทัฯ

เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2562          

21.00 0.05 

รวมเงนิปันผลสาํหรบัปี 2562  21.00  

29. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 
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29.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯมภีาระผูกพนัเกี่ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงนิประมาณ 0.6 ล้านบาท                

ทีเ่กีย่วกบัการก่อสรา้งโรงงานและพฒันาคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์(2562: 3.46 ลา้นบาท)  

29.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน  

 บรษิทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเช่าทีด่นิและอุปกรณ์ และสญัญาบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง โดย

อายุของสญัญามรีะยะเวลาตัง้แต่ 1 ถงึ 5 ปี  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิัทฯมจีํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่า

ดาํเนินงานและสญัญาบรกิารทีบ่อกเลกิไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 2562 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 1.4 3.9 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี - 6.7 

29.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯมหีนังสอืคํ้าประกนัซึ่งออกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯคงเหลอืเป็นจํานวน 

6.6 ลา้นบาท (2562: 5.6 ลา้นบาท) ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.6                   ลา้น

บาท (2562: 0.6 ลา้นบาท) และการคํ้าประกนัการซือ้ขายสนิคา้หรอืจา้งทาํของเป็นจาํนวน 6.0 ลา้นบาท (2562: 

5.0 ลา้นบาท)  

30. เครือ่งมือทางการเงิน 

30.1 วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เครื่องมอืทางการเงนิทีส่าํคญัของบรษิทัฯประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหน้ีการคา้ เจา้หน้ี

การค้าและเจา้หน้ีอื่น เงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยาว บรษิัทฯมคีวามเสีย่งทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอื

ทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายการบรหิารความเสีย่ง ดงัน้ี 

ความเสีย่งด้านเครดิต 

บรษิทัฯมคีวามเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น และเงนิฝากกบัธนาคารและสถาบนั

การเงนิ โดยจํานวนเงนิสูงสุดที่บรษิัทฯอาจต้องสูญเสยีจากการให้สนิเชื่อคือมูลค่าตามบญัชทีี่แสดงอยู่ในงบ

แสดงฐานะการเงนิ  
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ลูกหน้ีการค้า  

บรษิทัฯบรหิารความเสีย่งโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคุมการใหส้นิเชื่ออย่างเหมาะสม จงึไม่คาดว่าจะ

เกดิผลขาดทุนทางการเงนิทีม่สีาระสําคญั นอกจากน้ี บรษิัทฯมกีารติดตามยอดคงค้างของลูกหน้ีการค้าอย่าง

สมํ่าเสมอ และการจดัส่งสนิค้าให้กบัลูกค้ารายใหญ่มกัจะมกีารขอหนังสอืคํ้าประกนัสนิเชื่อจากธนาคารและ

สถาบนัการเงินอื่นที่มีชื่อเสยีง นอกจากน้ี การให้สนิเชื่อของบริษัทฯเป็นการให้สนิเชื่อแบบไม่กระจุกตวัสูง 

เน่ืองจากบรษิทัฯมฐีานลกูคา้จาํนวนมาก  
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บรษิทัฯพจิารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน อตัราการตัง้สาํรองของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าด

ว่าจะเกดิขึน้คํานวณโดยพจิารณาจากอายุหน้ีคงค้างนับจากวนัทีถ่ึงกําหนดชําระสําหรบักลุ่มลูกคา้ทีม่รีูปแบบ

ของความเสีย่งดา้นเครดติทีค่ลา้ยคลงึกนั โดยจดักลุ่มลกูคา้ตามประเภทของลกูคา้และอนัดบัความน่าเชื่อถอืของ

ลกูคา้ รวมถงึการมหีนงัสอืคํ้าประกนัสนิเชื่อ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้

คาํนึงถงึผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ําหนกั มลูค่าของเงนิตามเวลาและขอ้มลูทีม่คีวามสมเหตุสมผลและสามารถ

สนับสนุนได้ที่มอียู่ ณ วนัที่รายงานเกี่ยวกบัเหตุการณ์ในอดตี สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะ

เศรษฐกจิในอนาคต  

เครือ่งมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

บรษิทัฯบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบัยอดคงเหลอืกบัธนาคารและสถาบนัการเงนิโดยจะลงทุนกบั

คู่สญัญาทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้เท่านัน้และอยู่ในวงเงนิสนิเชื่อทีก่ําหนดใหก้บัคู่สญัญาแต่ละราย โดยวงเงนิสนิเชื่อ

จะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบรษิัทฯเป็นประจําทุกปีและอาจมกีารปรบัปรุงในระหว่างปีขึน้อยู่กบัความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ การกําหนดวงเงนิดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสีย่งของการ

กระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้จากผดินดัชาํระของคู่สญัญา  

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร หน้ีสินตามสญัญาเช่า              

เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัรา

ตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนัปัจจุบนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของ

บรษิทัฯจงึอยู่ในระดบัตํ่า 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สนิทรพัย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่สําคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบีย้ และสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัที่

ครบกําหนด หรอืวนัที่มกีารกําหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ (หากวนัที่มกีารกําหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ถงึก่อน) ได้

ดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลง         

ตามราคา ไม่มอีตัรา  อตัราดอกเบีย้ 

 คงที ่ ตลาด ดอกเบีย้ รวม ทีแ่ทจ้รงิ 

     (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 130 1,406 1,536 0.125 - 0.50 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - - 117,467 117,467 - 

หน้ีสินทางการเงิน      

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- 58,067 - 58,067 MOR, 2 - 4 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - 76,173 76,173 - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 28,737 - - 28,737 4.38 - 11.69 

เงนิกูย้มืระยะยาว - 17,803 - 17,803 MLR 

    (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลง                       

ตามราคา ไม่มอีตัรา  อตัราดอกเบีย้ 

 คงที ่ ตลาด ดอกเบีย้ รวม ทีแ่ทจ้รงิ 

     (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 11,016 6,623 17,639 0.37 - 0.50 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - - 129,391 129,391 - 
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลง         

ตามราคา ไม่มอีตัรา  อตัราดอกเบีย้ 

 คงที ่ ตลาด ดอกเบีย้ รวม ทีแ่ทจ้รงิ 

หน้ีสินทางการเงิน      

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- 2,458 - 2,458 MOR - 1.0            

ถงึ MOR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - 91,577 91,577 - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 35,546 - - 35,546 4.38 - 11.69 

เงนิกูย้มืระยะยาว - 24,549 - 24,549 MLR  

การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ย  

ผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีของบรษิทัฯจากการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้อย่างสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบีย้

ของเงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

สกุลเงนิ เพิม่ขึน้ / ลดลง 

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
 

(รอ้ยละ) (พนับาท) 

บาท +0.5 (142) 

 -0.5 134 

การวเิคราะหผ์ลกระทบขา้งต้นจดัทําขึน้โดยใชส้มมตฐิานว่าจํานวนเงนิกู้ยมืทีม่อีตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตาม

อตัราตลาด และตวัแปรอื่นทัง้หมดคงทีต่ลอด 1 ปี และยงัถอืเสมอืนว่าอตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด

ของเงนิกูย้มืดงักล่าวไม่ไดม้อีตัราดอกเบีย้ทีก่าํหนดไวแ้ลว้ ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้จงึ

มผีลกระทบต่อดอกเบีย้ที่ต้องชําระตลอด 12 เดอืนเต็ม ทัง้น้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรอืพยากรณ์สภาวะ

ตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง  

บรษิัทฯมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงนิเบิกเกนิบญัช ีเงินกู้ยืมธนาคารและ

สญัญาเช่า ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯมหีน้ีสนิประมาณรอ้ยละ 85.5 ทีจ่ะครบกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปีเมื่อเทยีบกบัมูลค่าตามบญัชทีัง้หมดของหน้ีสนิดงักล่าวทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ (2562:                รอ้ย
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ละ 73.8) บรษิัทฯได้ประเมนิการกระจุกตวัของความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกู้ยมืเงนิเพื่อนําไปชําระหน้ีสนิเดมิ

และไดข้อ้สรุปว่าบรษิทัฯมคีวามสามารถในการเขา้ถงึแหล่งของเงนิทุนทีห่ลากหลายอย่างเพยีงพอ  

รายละเอยีดการครบกาํหนดชาํระของหน้ีสนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธข์องบรษิทัฯ ณ วนัที ่            31 

ธนัวาคม 2563 ซึง่พจิารณาจากกระแสเงนิสดตามสญัญาทีย่งัไม่คดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
ไม่เกนิ  

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์    

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 58,067 - 58,067 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 76,173 - 76,173 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 14,948 15,446 30,394 

เงนิกูย้มืระยะยาว 6,814 10,989 17,803 

รวมรายการท่ีไมใ่ช่ตราสารอนุพนัธ ์ 156,002 26,435 182,437 

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมอืทางการเงิน 

 เน่ืองจากเครื่องมอืทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรอืมอีตัราดอกเบี้ยใกล้เคยีงกบั

อตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯจงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูค่า

ตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

31. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที่สําคญัของบริษัทฯ คือ การจดัให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่                            

31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯมอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนเท่ากบั 0.51:1 (2562: 0.40:1) 

32. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

32.1 ในวนัที่ 29 มกราคม 2564 บรษิัทฯได้ทําสญัญาร่วมลงทุนกบัผู้ร่วมทุน เพื่อดําเนินการจดัตัง้ บรษิัท เอสทีซี

พรเีมยีร ์พรคีาสท ์แอนด ์ดไีซน์ จํากดั ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รูปในระบบ 

พรคีาสท์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯเมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิายน 2563 โดยบรษิัทดงักล่าวมทีุนจด

ทะเบยีนเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นเงนิทัง้สิน้ 20 ลา้นบาท บรษิทัฯ  มอีตัราสว่น

การถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวรอ้ยละ 55 

32.2 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯได้มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 

2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท โดยบริษัทฯจะนําเสนอเพื่อขออนุมัติการจ่าย          

เงนิปันผลดงักล่าวในทีป่ระชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯต่อไป 
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33. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2564 
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ส่วนท่ี 4  

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

“บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัขอรบัรองว่า ขอ้มลู

ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ้ื่นสาํคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 

บรษิทัขอรบัรองว่า 

1) งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถว้น

ในสาระสาํคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทั

2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระสาํคญัทัง้ของ

บรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว

3) บรษิทัไดจ้ดัใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทั

ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่ 16  กุมภาพนัธ ์ 2564  ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัของระบบการควบคุมภายใน

รวมทัง้การกระทาํทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทั

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิัทไดร้บัรองความถูกต้องแลว้ 

บรษิทัไดม้อบหมายให ้นายสรุสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง และนายเอกชยั ชยัตระกลูทอง เป็นผูล้งลายมอืชื่อกาํกบัเอกสารน้ีไว้

ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นายสุรสทิธิ ์ชยัตระกูลทอง และนายเอกชยั ชยัตระกูลทอง กํากบัไว้ 

บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1.นายสรุสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

…............................................................ 

2.นายเอกชยั ชยัตระกลูทอง กรรมการผูจ้ดัการ 

.............................................................. 
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บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ

และเลขานุการบริษทั 
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1. ข้อมูลกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ   

การเงิน ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลทาํบญัชี เลขานุการบริษทั และตวัแทน

ติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษทัต่างประเทศ 

 

1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการของบริษทั 

 

 

1. นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร 
 คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
ประธานกรรมการ ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิสาํหรบัผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ ปรญิญาโท สถาบนัเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัทรอนด์เฮม 
กรรมการอสิระ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อายุ 69 ปี หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่166/2012 
 ประสบการณ์ทาํงาน/ตาํแหน่งล่าสุด 
 2561 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ   

                       บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 
 2561 – ปัจจุบนั    ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ   

                        บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิ้งค ์จาํกดั (มหาชน) 
 2560 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

                         บรษิทั ดาคอน อนิสเป็คชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั      ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

                          บรษิทั ดาคอน อนิสเป็คชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 
 2561 –  2563        กรรมการผูจ้ดัการ    บรษิทั เรลโซเชยีลเอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั 
 สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั :  - 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : - 

2. นายสรุสิทธ์ิ ชยัตระกลูทอง 
 คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
รองประธานกรรมการ มธัยมศกึษาปีที ่6 
ประธานกรรมการบรหิาร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที1่12/2014 
ประธานกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน/ตาํแหน่งล่าสุด 
2557 – ปัจจุบนั             รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
                                   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง     บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 

ความเสีย่ง 2536 – ปัจจุบนั              กรรมการ    บรษิทั เอส.ท.ีซ.ี เรยีลเอสเตท จํากดั 
อายุ 62 ปี สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั :   18.06% 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : สามนีางสาวจนิดาวรรณ ตฤณตยีะกุล 

3. นางสาวจินดาวรรณ  ตฤณตียะกลุ 
 คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
กรรมการ มธัยมศกึษาปีที ่3 
รองประธาน
กรรมการบรหิาร 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่112/2014 

อายุ 62 ปี ประสบการณ์ทาํงาน/ตาํแหน่งล่าสุด 
2552 – ปัจจุบนั             กรรมการ / รองประธานกรรมการบรหิาร  บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 

 2558 – ปัจจุบนั              กรรมการ    บรษิทั ชยัเจรญิ แอสเสท (2558) จํากดั 
 สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั :   21.13% 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : ภรรยานายสรุสทิธิ ์ ชยัตระกลูทอง 
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4. นายสมชาย เลิศศกัด์ิวิมาน 
 คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
กรรมการ ปรญิญาโท สาขาการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
กรรมการตรวจสอบ ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
กรรมการอสิระ หลกัสตูร Director Certification Program (DAP) รุ่นที ่SET/2012 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง ประสบการณ์ทาํงาน/ตาํแหน่งล่าสุด 
อายุ 60 ปี 2561 – ปัจจุบนั          กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

                              บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 
 2555 – ปัจจุบนั          กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

                              บรษิทั สมารท์คอนกรตี จาํกดั (มหาชน) 
 2555 – 2563             ผูอ้ํานวยการกองบญัชกีลาง  บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
 2554 – 2555            ผูจ้ดัการกองบญัชทีัว่ไป       บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน)      
 2532 – 2553             ผูจ้ดัการแผนกบญัชทีรพัยส์นิ      บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน)      
 สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั :  - 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : - 

 

 

5. นายเกียรติพงศ ์ณ นคร 
 คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
กรรมการ ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
กรรมการตรวจสอบ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่116/2015 
กรรมการอสิระ ประสบการณ์ทาํงาน/ตาํแหน่งล่าสุด 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2557 – ปัจจุบนั         กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

                                 บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 
อายุ 67 ปี สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั :  - 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : - 

6. นายณัฐพงษ์ ลิมป์คณุพงษ์ 
 คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
กรรมการ ปรญิญาโท คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
กรรมการตรวจสอบ ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิสาขาบรหิารทัว่ไป มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
กรรมการอสิระ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่116/2015 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

ประสบการณ์ทาํงาน/ตาํแหน่งล่าสุด 
2557 – ปัจจุบนั         กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

อายุ 69 ปี                                บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 
 สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั :  - 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : - 

7. นายเอกชยั ชยัตระกลูทอง 
 คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
กรรมการ ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยับรูพา 
กรรมการบรหิาร ปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 
กรรมการผูจ้ดัการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่112/2014 
รองประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ประสบการณ์ทาํงาน/ตาํแหน่งล่าสุด 
2548 – ปัจจุบนั          กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ /  

อายุ 40 ปี                                บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 
 สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั :   20.07% 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : บุตรนายสรุสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง 
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8. นายอาํนาจ ชยัตระกลูทอง 
 คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
กรรมการ ปรญิญาตร ีคณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 
กรรมการบรหิาร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่112/2014 
ผูอ้ํานวยการฝ่ายขาย ประสบการณ์ทาํงาน/ตาํแหน่งล่าสุด 
อายุ 38 ปี 2557 – ปัจจุบนั          กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ผูอ้ํานวยการฝ่ายขาย 

                               บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 
 2559 – ปัจจุบนั          กรรมการ       บรษิทั เอส.ท.ีซ.ี พทัยา แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั             
 2545 – 2558             กรรมการ        บรษิทั เอส.ท.ีซ.ี ท่อคอนกรตี จํากดั 
 2557 – 2561             กรรมการ        บรษิทั รุ่งเจรญิภณัฑ(์2548) จํากดั 
 2548 – 2560             กรรมการ        บรษิทั ชยัเจรญิพทัยา (2548) จาํกดั 
 สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั :  5.28 % 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : บุตรนายสรุสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง 

9. นางสาวอมลวรรณ ชยัตระกลูทอง 
 คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
กรรมการ ปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กรรมการบรหิาร 
ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ 

หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่61/2014 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่147/2018 

คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

ประสบการณ์ทาํงาน/ตาํแหน่งล่าสุด 
2557 – ปัจจุบนั   กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /เลขานุการ       
บรษิทั                บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 

เลขานุการบรษิทั 2556 – 2557     ผูช้่วยผูส้อบบญัช ี บรษิทั สาํงานอวีาย จาํกดั 

อายุ 30 ปี สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั :  5.28 % 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : บุตรนายสรุสทิธิ ์ชยัตระกลูทอง 

10. นายศิริศกัด์ิ พทุธิปทีป 
 คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
ผูอ้ํานวยการฝ่ายปฏบิตักิาร
อาวุโส 

ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการงานก่อสรา้ง)  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

อายุ 64 ปี หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่132/2016 
 ประสบการณ์ทาํงาน/ตาํแหน่งล่าสุด 

2561 – ปัจจุบนั   ผูอ้ํานวยการฝ่ายปฏบิตักิาร (อาวุโส)  บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 
 2549 – 2559    บรษิทั ผลติภณัฑค์อนกรตีชลบุร ีจาํกดั (มหาชน) 
 สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั :  - 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : - 

149



11. นายธนาพนัธ์ ทิพยล์ุ้ย 
 คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
ผูอ้ํานวยการฝ่ายปฏบิตักิาร  
อายุ 41 ปี ประสบการณ์ทาํงาน/ตาํแหน่งล่าสุด 

2548 – ปัจจุบนั  กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  ผูอ้ํานวยการฝ่ายปฏบิตักิาร  บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 
 สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั :  - 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : - 

 

 

 

 1.2  หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั และตวัแทนต่อต่อประสานงาน 

 เลขานุการของบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่าํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่31 สงิหาคม 2551  

ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบับรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัมดีงัน้ี 

 1  ดแูลและใหค้าํแนะนําแก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้กาํหนด 

กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั และตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ  

 2. รบัผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ดแูลประสานงานให้

มกีารปฏบิตัติามมตขิองทีป่ระชมุดงักล่าว 

 3. ดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบเป็นไปตามระเบยีบและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

12. นางสาววิภรณ์ สมัปทาเสถียร 
 คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
รองผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 

ปรญิญาโท วทิยาลยัพาณชิยศาสตร ์สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยับรูพา 
ปรญิญาตร ีคณะธุรกจิบณัฑติ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

อายุ 54 ปี  
 ประสบการณ์ทาํงาน/ตาํแหน่งล่าสุด 

2543 – ปัจจุบนั   รองผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 
 สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั :  0.11% 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : - 

13. นางสาวศิริรตัน์ จิตอารีย ์
 คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ 

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาการบญัช ี

อายุ 38 ปี ประสบการณ์ทาํงาน/ตาํแหน่งล่าสุด 
2559 – ปัจจุบนั   รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 

 2556 – 2559      -หวัหน้าฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษิทั ไทยมฮิาร่า จํากดั 
 สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั :  - 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : - 
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 4. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  

  4.1 ทะเบยีนกรรมการ  

  4.2 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

  4.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้  

  4.4 รายงานประจาํปีของบรษิทั  

  4.5 รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร  

 5. จดัสง่สาํเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 
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2. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

คณุณรงคฤ์ทธ์ิ 

ถาวรวิศิษฐพร 

คณุเกียรติพงศ ์ 

ณ นคร 

คณุสมชาย  

เลิศศกัด์ิวิมาน 

คณุณัฐพงษ์ 

ลิมป์คณุพงษ์ 

คณุสรุสิทธ์ิ  

ชยัตระกลูทอง 

คณุจินดาวรรณ 

ตฤณตียะกลุ 

คณุเอกชยั

ชยัตระกลูทอง 

นายอาํนาจ  

ชยัตระกลูทอง 

คณุอมลวรรณ  

ชยัตระกลูทอง 

คณุธนาพนัธ ์

ทิพยล์ุ้ย 

คณุวิภรณ์ 

สมัปทาเสถียร 

คณุศิริศกัด์ิ 

พทุธิปทีป 

คณุศิริรตัน์ 

จิตอารีย ์

บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตี

โปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) I, IV, V IV, VI IV, VI IV, VI II, VII, M III, VIII, M III, VIII, D, M II, VII, M III, VIII, M M M M M 

บรษิทั เอส.ท.ีซ.ี เรยีลเอสเตท 

จาํกดั III 

บรษิทั ชยัเจรญิ แอสเสท 

(2558) จาํกดั III III 

บรษิทั เอส.ท.ีซ.ี พทัยา แลนด ์

แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั III 

บรษิทั เรลโซเชีย่ลเอน็เตอร์

ไพรสจ์ํากดั 

บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศ

ไทย) จํากดั มหาชน I, IV, VI 

บรษิทั ดาคอน อนิสเป็คชัน่

เทคโนโลยสี ์จํากดั IV, VI 

บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จาํกดั

(มหาชน) I, IV, VI 

บรษิทั สมารท์คอนกรตี จาํกดั 

(มหาชน) IV, VI 

หมายเหต ุ

I = ประธานกรรมการบรษิทั II = รองประธานกรรมการ III = กรรมการบรษิทั IV = กรรมการอสิระ V = ประธานกรรมการตรวจสอบ 

VI = กรรมการตรวจสอบ VII = ประธานกรรมการบรหิาร VIII = กรรมการบรหิาร D = กรรมการผูจ้ดัการ M = ผูบ้รหิาร 
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บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการของบริษทัย่อย
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รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

- ไม่ม ี- 
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บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ 

หวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจาํกดั (“ธรรมนิต”ิ) เป็นผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบภายใน และธรรมนิต ิ

ไดม้อบหมายให ้นางสาวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมรีายละเอยีดของผูต้รวจสอบภายใน

และทมีงาน ดงัน้ี 

นางสาวกรกช วนสวสัด์ิ 
คณุวฒิุการศึกษา 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อายุ 41 ปี ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

Certificate 
ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 
ประวติัการอบรม 
หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภาวชิาชพีบญัช ี
อมรมประกาศนยีบตัรผูต้รวจสอบภายใน CPIAT 
โครงการดาํรงและปรบัปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016 
Leading IA in the ERA of Digital Disruption 
CAC SME Certification 
Trandforming IA for the Digital Age 
Introduction to COBIT 2019 
CAE Forum 2019 
Smart IA in The Digital World 2020 
ประสบการณ์ทาํงาน/ตาํแหน่งล่าสุด 
3/6/2559 – ปัจจุบนั     รองประธานกรรมการ   บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ/ใหบ้รกิารตรวจสอบภายใน 
1/1/2559-2/6/2559       ผูจ้ดัการอาวุโส  บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ/ใหบ้รกิารตรวจสอบภายใน 
2555 - .2558       ผูจ้ดัการ บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ/ใหบ้รกิารตรวจสอบภายใน 
2553 - .2554       ผูช้่วยผูจ้ดัการ   บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ/ใหบ้รกิารตรวจสอบภายใน 
2551 -  2552   ผูต้รวจสอบภายในอาวุโส บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ/ใหบ้รกิารตรวจสอบภายใน 
2550 -  2546   ผูต้รวจสอบภายใน บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ/ใหบ้รกิารตรวจสอบภายใน 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั :  - 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : - 
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บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4 

รายงานการประเมินทรพัยสิ์น
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รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินทรพัยสิ์น 

- ไมมี่ - 
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บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัการกาํกบัดแูลกิจการ ฉบบัเตม็ และจรรยาบรรณธรุกิจ
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นโยบายในการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ของบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

 เพื่อใหบ้รษิทัมรีะบบการกาํกบัดแูลทีด่ ีตามแนวทางของหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบั 

บรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการของบรษิทั เอสทซี ี

คอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)  จงึไดจ้ดัทาํขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกาํกบัดแูลกจิการเพื่อใหเ้ป็นแนวทางใน

การปฏบิตั ิดงัน้ี 

1. จรยิธรรมทางธุรกจิ 

2. หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

3. จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัสิาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน 

4. กฎบตัรของคณะกรรมการ 

5. กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

7. กฎบตัรของคณะกรรมการบรหิาร 

8. กฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

9. ขอบเขตอาํนาจ หน้าที ่ความรบัผดิชอบของประธานคณะกรรมการบรหิาร 

10. ขอบเขตอาํนาจ หน้าที ่ความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

11. กฎบตัรของเลขานุการบรษิทั 

12. ขอ้กาํหนดในการทาํธุรกรรมของ กรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

13. นโยบายทีส่าํคญัและการตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160



จริยธรรมทางธรุกิจ 

บรษิัทมีหลกัจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัท ยึดถือเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏบิตังิานในฐานะตวัแทนของบรษิทั ดงัน้ี 

1. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ บริษัทจะดํา เ นินธุ รกิจด้วยความโป ร่ง ใส มีการ เ ปิดเผยข้อมูล 

ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีช่ดัเจน ถูกตอ้ง ครบถว้น มุ่งมัน่ต่อการ

สรา้งผลการดําเนินงานทีด่แีละการเตบิโตทีม่ ัน่คงภายใต้ระบบเศรษฐกจิ

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามนโยบายของรฐับาลในแต่ละยุคสมยั เพื่อก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 

2. การปฏบิตัต่ิอพนกังาน บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับของบริษัทอย่างเท่า เทียม  

เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็น

ความสําคัญของการพฒันาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของ

บุคลากรของบรษิทั ดงันัน้ บรษิัทจงึจดัใหม้กีารอบรม การสมัมนา และ

การฝึกอบรมแก่พนักงานแต่ละระดบัอย่างสมํ่าเสมอ และสร้างแรงจูงใจ

ให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในระดบัสูงให้ร่วมดําเนินงานกับ

บรษิัทเพื่อเป็นกําลงัในการร่วมพฒันาบริษัทต่อไป นอกจากน้ี บริษัท

กาํหนดแนวทางการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ และปลูกฝังใหพ้นักงานทุก

คนปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การหา้มใช้

ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมชิอบเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น 

เป็นตน้ 

3. การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ บรษิทัมกีระบวนการในการคดัเลอืกคู่คา้โดยการใหคู้่ค้าสามารถแข่งขนั

ได้บนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และมีระบบการคัดเลือกคู่ค้าภายใต้

หลกัเกณฑ์ทียุ่ตธิรรม มคีวามเป็นกลาง และปราศจากการมสี่วนไดเ้สยี 

รวมถงึการจดัการเจรจาทางการคา้เพื่อสรา้งโอกาสในการต่อรองทีจ่ะยงั

มาซึง่ความเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย อกีทัง้ บรษิทัมกีารจดัใหม้รีะบบ

การติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสญัญาอย่าง

ถูกต้องครบถ้วน และป้องกันมิให้เกิดการประพฤติทุจริตหรือการ

ประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอน 

4. การปฏบิตัต่ิอลกูคา้ บรษิทัรบัผดิชอบต่อลกูคา้ของบรษิทัโดยการรกัษาและพฒันาซึง่คุณภาพ

และมาตรฐานของสนิคา้และบรกิารของบรษิทัโดยการใหบ้รกิารที่

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ การสรา้งความ  

พงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ในระยะยาว การจดัใหม้บีรกิารหลงัการขายหรอืการ

ใหบ้รกิารเพื่อตดิตามความพงึพอใจและพฒันาคุณภาพสนิคา้และ

คุณภาพการใหบ้รกิารต่อไป ตลอดจน 

การใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น ไม่บดิเบอืน หรอื 

เกนิความจรงิต่อลกูคา้ และจดัใหม้ชี่องทางการรบัแจง้ปัญหา พฤตกิรรม

หรอืการใหบ้รกิารทีไ่ม่เหมาะสมเพื่อดาํเนินการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน และ
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กาํหนดวธิทีางป้องกนัมใิหเ้กดิกรณีปัญหาเช่นเดมิหรอื 

ทีค่ลา้ยคลงึกนัหรอืทีม่ลีกัษณะอย่างเดยีวกนัในอนาคต 

5. การปฏบิตัต่ิอเจา้หน้ี บรษิัทจะปฏบิตัิตามสทิธ ิหน้าที่ และเงื่อนไขอื่นใดที่บรษิัทมต่ีอเจ้าหน้ี

ตามทีร่ะบุในสญัญาอย่างเคร่งครดั  

6. การปฏบิตัต่ิอลกูหน้ี บริษัทจะปฏิบตัิตามสทิธ ิหน้าที่ และเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทมต่ีอลูกหน้ี

ตามทีร่ะบุในสญัญาอย่างเคร่งครดั 

7. การปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ บรษิทัจะดาํเนินธุรกจิของบรษิทัตามกลยุทธท์างธุรกจิภายใต้กตกิาทาง

ธุรกจิและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้สนบัสนุนและสง่เสรมินโยบาย

การแขง่ขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม 

8. การปฏบิตัต่ิอสงัคมและสว่นรวม บรษิัทให้ความสําคญัต่อการมสี่วนร่วมต่อสงัคมและการรบัผดิชอบต่อ

สิง่แวดล้อมโดยการปฏบิตัิตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่

เสรมิสรา้งและรกัษาไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้มของชุมชนและประเทศชาต ิ
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หลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

 บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ตีามหลกัการทีก่าํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“ก.ล.ต.”) เพราะหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีสดงใหเ้หน็ถงึการปฏบิตังิานทีเ่ป็น

มาตรฐานสากล เสรมิสรา้งความโปร่งใสและการบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ และสรา้งความเชือ่มัน่ใหเ้กดิแก่ผูถ้อืหุน้ ผู้

ลงทุนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย ซึง่จะนําไปสูค่วามมัน่คงเจรญิกา้วหน้า เป็นเครื่องมอืเพือ่เพิม่มลูค่าและสง่เสรมิ

การเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั โดยบรษิทัไดก้าํหนดระเบยีบปฏบิตัติามแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบั

บรษิทัจดทะเบยีน (Corporate Governance Code for listed companies) ซึง่ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด เพื่อใชเ้ป็น

แนวปฏบิตัสิาํหรบัคณะกรรมการในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

3. บทบาทผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 

 บรษิทัใหค้วามสาํคญัและเคารพในสทิธขิองผูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยผูถ้อื

หุ้นทุกรายทัง้ในฐานะนักลงทุนในหลกัทรพัย์และในฐานะเจ้าของบรษิัทพึงได้รบัสทิธิข ัน้พื้นฐานอย่างเท่าเทยีมกนั 

บรษิทัจงึไดก้าํหนดแนวปฏบิตัทิีด่เีพื่อเป็นการสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ไว ้ดงัน้ี 

1.1 บรษิทัจะจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพร้อมทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน 

โดยระบุเหตุผล วตัถุประสงค์ ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา

ขอ้มูลอย่างครบถว้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 14 วนั พรอ้มเผยแพร่เอกสารดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์อง

บรษิทัเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองได ้บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้

โดยกาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 

1.2 บรษิทัอาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการเขา้ร่วมประชุมโดยกําหนดใหจ้ดัประชุม

ผูถ้อืหุน้ในวนัเวลาทีเ่หมาะสม ณ สถานทีท่ีม่คีวามสะดวกในการเดนิทาง 

1.3 คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมปีระธานกรรมการทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมเพื่อ

ดําเนินการประชุมใหท้ี่ประชุมพจิารณาและลงมตเิรยีงตามวาระทีก่ําหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงขอ้มูลสําคญั หรอืเพิม่

วาระการประชุมในการประชุมโดยไม่จําเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ
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ดาํเนินงานของบรษิทั สอบถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ทัง้น้ี บรษิทัสนับสนุนใหก้รรมการทุกท่าน

และผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งทุกท่านเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบคาํถามในทีป่ระชุมดว้ย 

1.4 บรษิัทเพิม่ช่องทางในการรบัทราบข่าวสารของผูถ้ือหุน้ผ่านทาง เวบ็ไซต์ ของบรษิัท โดยบรษิัทจะเผยแพร่

ขา่วสารต่างๆ และรายละเอยีดผ่าน เวบ็ไซต ์ของบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยตรง 

1.5 คณะกรรมการจะกาํกบัดูแลใหก้ารจดัทาํบนัทกึรายงานการประชุมถูกต้องตามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้ง โดยการตรวจสอบใหม้กีารบนัทกึขอ้มลูใหค้รบถว้น มกีารบนัทกึประเดน็ขอ้ซกัถาม และ/หรอื ขอ้เสนอแนะที่

สําคญัจากผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ี บรษิัทจะจดัใหม้กีารบนัทกึวดีทีศัน์

ภาพการประชุมเพื่อบนัทกึเป็นขอ้มูลสาํหรบัการสอบทานและอา้งองิ และจะเผยแพร่มตทิีป่ระชุมและผลการออกเสยีง

ลงคะแนนภายในวนัทาํการถดัไปผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 

เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท และนําส่งสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้ ตามลาํดบั 

หมวดท่ี 2 ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น (The Equitable of Shareholders) 

ผูถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธแิละความเท่าเทยีมกนั ดงัน้ี 

1. สทิธใินการเป็นเจา้ของบรษิทัโดยควบคุมการดําเนินกจิการของบรษิทัผ่านคณะกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้

โดยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. สทิธกิารซือ้ขายหรอืโอนหุน้ 

3. สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้และออกเสยีงลงคะแนน รวมถงึการแสดงความคดิเหน็ และร่วมพจิารณา

ตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัต่างๆ 

4. สทิธใินการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

5. สทิธใินการแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการ 

6. สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี

7. สทิธใินการรบัทราบขอ้มลู ผลการดาํเนินงาน นโยบายการบรหิารงาน อย่างสมํ่าเสมอและทนัเวลา 

8. สทิธใินการรบัสว่นแบ่งกาํไรอย่างเท่าเทยีมกนั 

9. สทิธใินการรบัทราบขอ้มูลการทํารายการที่สําคญั เช่นรายการที่เกี่ยวโยงกนั การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัยข์องบรษิทั 

บรษิัทมแีนวทางปฏบิตัต่ิอผูถ้ือหุน้ทุกรายทัง้ผู้ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้ือหุน้รายย่อย รวมทัง้ผูถ้ือหุน้ต่างชาติ

อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยบรษิทัไดก้าํหนดแนวปฏบิตัทิีด่ไีวด้งัน้ี 

1   ใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตามจาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอืหุน้อยู่ โดย 1 หุน้มสีทิธเิท่ากบั 1 เสยีง 
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2   อาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรอืเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ

ผูถ้อืหุน้ เพื่อแสดงถงึความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ หรอืเรื่องการเพิม่วาระทีผู่ถ้อืหุน้

น้อยเสมอ 

3   เพิม่การอาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ

ให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรอืกรรมการอสิระซึ่งบรษิัทจะเสนอรายชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คนไว้ในหนังสอืนัด

ประชุมผูถ้อืหุน้ ใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้ 

4   การดําเนินการประชุมจะเป็นไปตามของบงัคบัของบรษิทัและตามลําดบัวาระการประชุมทีก่ําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิ

ประชุม ซึง่บรษิทัจะจดัเตรยีมเอกสารประกอบการพจิารณาในแต่ละวาระอย่างชดัเจนและเพยีงพอ รวมทัง้ไม่เพิม่วาระ

การประชุมหากไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัทีผู่ถ้อืหุน้ต้องใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มูล

ก่อนตดัสนิใจ 

5   บรษิทัจะจดัใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระทีส่าํคญั เช่น การทาํรายการ

ไดม้าหรอืจาํหน่ายไป การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงเป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

 บรษิทัตระหนักและรบัรูถ้งึความสาํคญัในการกาํกบัดแูลผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั โดยผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน 

ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แขง่ และหน่วยงานอืน่ๆ รวมทัง้ชุมชน

ใกล้เคยีงที่เกี่ยวขอ้ง โดยผู้มสี่วนได้เสยีจะได้รบัการดูแลจากบรษิัทตามสทิธทิี่มตีามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง หรอืตาม

ข้อตกลงที่มกีบับริษัทและบรษิัทจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีเหล่านัน้ โดยบรษิัท

กาํหนดนโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

3.1  นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัระลกึอยู่เสมอว่าผูถ้อืหุน้ คอื เจา้ของกจิการ และบรษิทัมหีน้าทีส่รา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 

จงึกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งปฏบิตัติามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

- ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆ ตามหลกัการของวชิาชพี 

ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

- นําเสนอรายงาน ผลประกอบการ ข้อมูลทางการเงนิ การบญัชี และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง 

ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และมคีวามน่าเชื่อถอื 

-  หา้มมใิหแ้สวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรอืเพื่อผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิทัซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณะ หรอืดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

3.2  นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอพนกังาน 

บรษิทัตระหนกัว่า พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัทีม่คุีณค่ายิง่ จงึเป็น

นโยบายของบรษิทั ทีจ่ะใหก้ารปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรมทัง้การใหโ้อกาส ผลตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง การ

เปลี่ยนขอบเขตงานที่รบัผดิชอบ ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บรษิัทจงึมหีลกั

ปฏบิตัดิงัน้ี 

- ปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนดว้ยความเท่าเทยีมกนัอย่างสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจก

ชน 
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- ใหผ้ลตอบแทนระยะสัน้และระยะยาวทีเ่หมาะสมต่อตําแหน่งหน้าทีข่องพนักงานแต่ละคนอย่างเป็น

ธรรม รวมทัง้มีการจัดตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสําคัญในด้านการดูแล

สวสัดกิารของพนกังานดา้นต่างๆ 

- ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 

- การเลื่อนตําแหน่ง การเปลีย่นสายงาน รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน ดาํเนินการดว้ย

ความซื่อสตัย์ ปราศจากอคติ และอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของ

พนกังานนัน้ 

- บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพ และความสามารถของพนักงาน โดยจดัใหม้กีารอบรม

หรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งนัน้ๆ เพื่อพฒันาความสามารถของพนักงาน

ใหเ้กดิศกัยภาพในการปฏบิตังิานอย่างมอือาชพีและนําพาบรษิทัใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

- รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 

- ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั 

3.3 นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอลกูคา้ 

บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของลกูคา้ จงึไดก้าํหนดนโยบายในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดงัน้ี 

- บรกิารลกูคา้ดว้ยความสภุาพ มคีวามกระตอืรอืรน้ พรอ้มใหก้ารบรกิาร ตอ้นรบัดว้ยความจรงิใจ เตม็

ใจ ตัง้ใจ และใสใ่จ ดแูลผูร้บับรกิารดุจญาตสินิท บรกิารดว้ยความรวดเรว็  

- รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่นําไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

- ใหข้อ้มูลข่าวสารทีถู่กต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื่อใหท้ราบเกีย่วกบัผลติภณัฑ์

และการบรกิารโดยไม่มกีารโฆษณาเกนิความเป็นจรงิทีเ่ป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพ 

หรอืเงื่อนไขใดๆ ของผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร 

3.4  นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ/หรอื เจา้หน้ี 

บรษิทัมนีโยบายใหพ้นกังานปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ/หรอื เจา้หน้ีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่เอารดัเอา

เปรียบคู่ค้า โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รบัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจาแกปั้ญหาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์

ทางธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

- ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หน้ี กรณีทีม่ี

ขอ้มลูว่ามกีารเรยีก หรอืรบั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติเกดิขึน้ ตอ้งเปิดเผย

รายละเอยีดต่อคู่คา้และ/หรอื เจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

-  ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดได ้

ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

3.5  นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ขนั 

 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมดิความลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของ 

 คู่แขง่ขนัดว้ยวธิฉ้ีอฉล จงึกาํหนดหลกันโยบายดงัน้ี 

- ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

- ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม 

-  ไม่ทาํลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 
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3.6  นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทให้ความสําคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใกล้เคียงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมถงึใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของ

ชุมชนและสงัคมเพื่อชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 

 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

 คณะกรรมการมนีโยบายทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิและอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิและผล

ประกอบการของบรษิทัทีต่รงต่อความเป็นจรงิ ครบถ้วน เพยีงพอ สมํ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงใหเ้หน็ถงึสถานภาพทาง

การเงนิและการประกอบการทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั รวมทัง้อนาคตของธุรกจิของบรษิทั 

 คณะกรรมการมุ่งมัน่ทีจ่ะดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบั

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั จดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องบรษิทัทัง้ภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสือ่มวลชน ระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์

ของบรษิัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ ได้รบัทราบขอ้มูลของบรษิทัได้อย่างทัว่ถึง และจะทําการปรบัปรุง

เปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ และ ก.ล.ต. ประกาศใชบ้งัคบั 

 บรษิทัจดัใหม้เีจา้หน้าทีฝ่่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อทาํหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบันกั

ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบนัและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจดัให้มีการประชุมเพื่อวเิคราะห์ผลการ

ดําเนินงานเป็นประจํา รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ไปให้แก่ผู้ถือหุ้น 

นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื และหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ การ

รายงานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  ก.ล.ต. และเวบ็ไซตข์องบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มลู

อย่างสมํ่าเสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขา่วสารเป็นประจาํ โดยผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าว

ประชาสมัพนัธ ์รายงานประจาํปี โครงสรา้งบรษิทั และผูบ้รหิาร โครงสรา้งการถอืหุน้และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

 นอกจากน้ี บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อรายงานทางการเงนิ เพื่อใหแ้สดงถงึสถานะทางการเงนิและผล

การประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบญัชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม

มาตรฐานการบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักรรมการแต่ละท่าน ตลาดจนบทบาทและ

หน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัทในรายงานประจําปีของบรษิัท (แบบ 56-2) และแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงในรายงาน

ประจาํปีของบรษิทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบรษิทั มอีงคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั คณะกรรมการของบรษิทั ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัรไทย กรรมการของบรษิัท

จะตอ้งเป็นผูม้คุีณสมบตัติามทีก่ฎหมายกาํหนด และกรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้

2. คณะกรรมการ ประกอบกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารในจํานวนทีม่กีารถ่วงดุลกนั

อย่างเหมาะสม และมจีํานวนกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกําหนด และกรรมการอสิระนัน้ ๆ มคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง

กาํหนดดว้ย 
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3. คณะกรรมการ จะคดัเลอืกกรรมการอสิระคนหน่ึงจากกรรมการอสิระทัง้หมดเพื่อแต่งตัง้ใหท้ําหน้าทีป่ระธาน

กรรมการ  

4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 

เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนใหด้า้นความรบัผดิชอบระหว่างการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลและการบรหิารงาน

ประจาํ 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวน

กรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออก

จากตําแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัการแปรสภาพนัน้ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ใน

ตําแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่อกีไดโ้ดยทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ 

นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมื่อ 

1. เสยีชวีติ 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

4. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธิ

ออกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนหุน้ถอืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอก

เสยีง 

5. ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 

บรษิทัมนีโยบายใหก้รรมการอสิระของบรษิทัมกีารดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกนิ 9 ปี นับจากวนัทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก หากมบีรษิทัมคีวามจําเป็นตอ้งแต่งตัง้กรรมการอสิระท่านใด

ใหด้าํรงตําแหน่งต่อเน่ืองมากกว่า 9 ปี จะตอ้งแสดงเหตุผล ความจาํเป็นในการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระ

ท่านดงักล่าว 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็น 

ผูพ้จิารณาเสนอแนวทาง และหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการและ

ผูถ้อืหุน้ โดยมนีโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี 

1. ผลประกอบการของบรษิทั และขนาดธุรกจิ โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั 

2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที ่และขอบเขตความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

3. ประโยชน์ทีค่าดว่าบรษิทัจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน 
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4. ค่าตอบแทนที่กําหนดขึ้นนัน้จะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจําเป็นและ

สถานการณ์ของบรษิทั ใหม้าเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารได ้

คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจาํนวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งโดยไดม้กีาร

กาํหนดขอบเขต อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไวอ้ย่างชดัเจน 

รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํรายงานประจาํปี แบบ 56-1 รายงานทางการเงนิของบรษิทั 

และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจาํปี การจดัทํารายงานทางการเงนิเป็นการจดัทําตามมาตรฐานการ

บญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัสิมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงั

ในการจัดทํา รวมทัง้กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้แูลเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ และเป็น

ผูใ้หค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั 
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นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 

 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของการบรหิารจดัการองคก์รทีด่ ีเพื่อขบัเคลื่อนองคก์รใหม้กีาร

เตบิโตและขยายธุรกจิอย่างมเีสถยีรภาพ มฐีานะการเงนิทีด่มี ัน่คง และสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระดบั

ทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทั จงึเหน็ควรใหนํ้าระบบการบรหิารความเสีย่งมาปฏบิตัโิดยมกีรอบการดาํเนินงาน และขัน้ตอน

การบรหิารความเสีย่งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง The Committee of  Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) ซึง่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้งมคีวามเขา้ใจหลกัการบรหิารความเสีย่งนําไป

ประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

 1. กาํหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบของพนกังานทุกคนทีต่อ้งตระหนกัถงึความ

เสีย่งในการปฏบิตังิานในหน่วยงานของตนและองคก์รโดยรวม และตอ้งใหค้วามสาํคญัในการบรหิารความเสีย่งดา้น

ต่างๆ อย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

 2. กาํหนดใหทุ้กหน่วยงานมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการประเมนิความเสีย่ง กาํหนดตวัชีว้ดัความเสีย่ง 

แนวทางและบรรเทาความเสีย่ง รวมถงึตดิตมและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอ พรอ้มทัง้จดัทาํ

รายงานทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งตามกรอบการดาํเนินงานและขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่ง 

 3. กาํหนดใหก้ระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหน่ึงในการจดัการวางแผนกลยทุธ ์และการ

ดาํเนินงานของบรษิทั 

 4. เมื่อพนกังานพบเหน็หรอืรบัทราบความเสีย่ง โดยเฉพาะความเสีย่งดา้นคอรปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อ

บรษิทัจะตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลตามนโยบายรบัเรื่องรอ้งเรยีน และตามนโยบายการต่อตา้นคอรปัชัน่

ของบรษิทั 5. มุ่งสง่เสรมิสนบัสนุน และใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ และแนวทางการบรหิาร

ความเสีย่งแก่ผูบ้รหิารและพนกังานอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการปลกูฝังใหบุ้คลากรทกุระดบั ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญั 

และความมสีว่นร่วมรบัผดิชอบในการดาํเนินการดา้นบรหิารความเสีย่งขององคก์รใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของวฒันธรรมที่

นําไปสูก่ารสรา้งมลูค่าเพิม่ (Value Creation) 

  

 ทัง้น้ี คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมมีตใิหจ้ดัตัง้ คณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง เพื่อทบทวนและประเมนิ

คามเสีย่งทีอ่าจมผีลต่อองคก์ร ทัง้ความเสีย่งจกภายนอกและภายในองคก์ร โดยครอบคลุมความเสีย่ง สี(่4) ประการดงัน้ี 

 1. ความเสีย่งเชงิกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

 2. ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) 

 3. ความเสีย่งดา้นการดาํเนินงาน (Operation  Risk) 

 4. ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก (Compliance Risk) 

 คณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง ตอ้งกาํหนดกลยุทธ ์ทีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางธุรกจิ 

ของบรษิทั โดยตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิาร 
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การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

 

 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีค่วบคุมภายในทีค่รอบคลุมทุกดา้น เพือ่ใหก้าร

ปฏบิตังิานของบรษิทัเป็นไปตามเป้าหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึไดจ้ดัใหม้กีลไกการตรวจสอบ และ

ถ่วงดุลทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างเพยีงพอ ในการปกป้อง รกัษา  และดแูลเงนิทุนของผูถ้อืหุน้ และสนิทรพัยข์องบรษิทั 

กาํหนดลาํดบัชัน้ของการอนุมต ิและความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร และพนกังาน กาํหนดระเบยีบการปฏบิตังิานอย่าง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรมฝ่ีายตรวจสอบภายในทาํหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง 

รดักุม และเป็นไปตามทีร่ะเบยีบกาํหนดไว ้รวมทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าทีก่าํกบัดแูลการดาํเนินงาน และ

บรหิารงานบรษิทั  เพื่อใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ ระบบรายงานทางการเงนิทีน่่าเชื่อถอืโดย

ฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่จะตอ้งรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้าํหน้าทีต่รวจสอบ และ

ทบทวนระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 
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จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัสาํหรบัผูบ้ริหารและพนักงาน 

บรษิทักาํหนดจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัสิาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังานเพื่อถอืปฏบิตั ิดงัน้ี 

1. ข้อพึงปฏิบติัสาํหรบัผูบ้ริหาร 

ผูบ้รหิาร หมายถงึ พนกังานทีม่ผีูใ้ตบ้งัคบับญัชา นอกจากผูบ้รหิารจะตอ้งพงึปฏบิตัใินจรรยาบรรณทุกๆ ขอ้ใน

ฐานะทีเ่ป็นพนกังานคนหน่ึงของบรษิทัแลว้ ผูบ้รหิารตอ้งมแีนวทางปฏบิตัทิีด่เีพือ่เสรมิสรา้งการเป็นผูบ้รหิารทีด่ ีและใน

ฐานะผูบ้งัคบับญัชาของพนักงานจะตอ้งเป็นผูนํ้าและเป็นแบบอย่างในการประพฤตปิฏบิตัทิีด่ใีหแ้ก่พนักงานโดยทัว่ไป

ดว้ย จงึกาํหนดแนวทางปฏบิตัสิาํหรบัผูบ้รหิารไว ้ดงัน้ี 

1.1 ผูบ้รหิารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ 

ผูบ้รหิารจะต้องปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เอาใจใส่ และมวีสิยัทศัน์กวา้งไกล 

ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรอืผู้อื่นโดยทุจรติ ไม่ใช้ขอ้มูลซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะของบรษิทัและไม่

เปิดเผยขอ้มูลความลบัของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ไม่ดําเนินการใดๆ อนัเป็นลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

1.2 ผูบ้รหิารปฏบิตัต่ิอพนกังาน 

ผูบ้รหิารจะต้องปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างยุตธิรรม บรหิารงานโดยปราศจากอคต ิสนับสนุนการสรา้งศกัยภาพ

ในความก้าวหน้าและเพิม่ประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน รวมทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามเขา้ใจในเรื่อง

จรรยาบรรณ ทีพ่นักงานต้องพงึปฏบิตั ิจดัสรรสวสัดกิารใหพ้นักงานอย่างเหมาะสม และปฏบิตัต่ิอพนักงานดว้ยความ

สจุรติใจ รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอย่างมเีหตุผล 

1.3 ผูบ้รหิารปฏบิตัต่ิอลกูคา้ 

ผูบ้รหิารตอ้งปฏบิตัต่ิอลกูคา้ตามขอ้ปฏบิตัจิรยิธรรมธุรกจิ ทีบ่รษิทักาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 

1.4 ผูบ้รหิารต่อคู่คา้ 

ผูบ้รหิารจะตอ้งปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเป็นธรรม ไม่เรยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชน์ใดๆ ทีม่ชิอบจากคู่คา้ และหาก

ปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดไม่ได ้ใหร้บีแจง้คู่คา้ใหท้ราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัแกไ้ข 

1.5 ผูบ้รหิารปฏบิตัต่ิอคูแ่ขง่ทางการคา้ 

ผูบ้รหิารจะตอ้งปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ ภายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ีและไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็น

ความลบัของคู่แขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวธิทีีไ่ม่สจุรติ 

1.6 ผูบ้รหิารปฏบิตัต่ิอสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ผู้บรหิารต้องปฏบิตัิหรอืควบคุมให้มกีารปฏบิตัิตามกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และรบัผดิชอบต่อ

สงัคม รวมถงึใหค้วามร่วมมอื ชว่ยเหลอื สนบัสนุน และอาสาทาํกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 
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2. ข้อพึงปฏิบติัสาํหรบัพนักงาน 

เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งการทาํงานทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ พนกังานควรมแีนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

2.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมัน่เพียร และปรับปรุง

ประสทิธภิาพการทาํงานใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบรษิทั 

2.2 พนกังานพงึประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการทาํงานของบรษิทัโดยเคร่งครดั 

2.3 พนกังานพงึใหค้วามเคารพและเชื่อฟังผูบ้งัคบับญัชาทีส่ ัง่การโดยชอบดว้ยนโยบาย และระเบยีบขอ้บงัคบัของ

บรษิทั 

2.4 พนักงานพงึมคีวามสมคัรสมานสามคัคต่ีอกนั และเอือ้เฟ้ือช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ 

ซึง่จะนําไปสูค่วามเสยีหายต่อตนเอง บุคคลอื่น และบรษิทั 

2.5 พนักงานพงึเคารพสทิธแิละให้เกยีรติซึ่งกนัและกนัหลกีเลี่ยงการนําขอ้มูลของผู้อื่นทัง้ในเรื่องเกี่ยวกบัการ

ปฏบิตังิาน และเรือ่งสว่นตวัไปเปิดเผยหรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ต่อบุคคล

อื่นและต่อบรษิทั 

2.6 พนกังานพงึหลกีเลีย่งการรบัของขวญัใดๆ ทีอ่าจทาํใหต้นเองปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความอยุตธิรรม หากหลกีเลีย่ง

ไม่ไดใ้หพ้นกังานแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาในทนัท ี

2.7 พนกังานตอ้งไม่ใชต้ําแหน่งหน้าที ่หรอืประโยชน์จากหน้าทีก่ารงาน แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรอืผูอ้ื่น

โดยมชิอบ อกีทัง้ พนกังานตอ้งไม่ประกอบธุรกจิทีเ่ป็นการแขง่ขนักบับรษิทั 

2.8 พนกังานพงึปฏบิตั ิต่อลกูคา้ คู่คา้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และดว้ยความเสมอภาค 

2.9 พนกังานพงึรกัษาความลบัของลกูคา้ คู่คา้ และบรษิทัอย่างเคร่งครดั 

2.10 พนักงานพงึรายงานเรื่องทีไ่ดร้บัทราบใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยมชิกัชา้ เมื่อเรื่องทีร่บัทราบอาจมผีลกระทบ

ต่อการดาํเนินงาน หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั 

2.11 พนักงานพึงรกัษาดูแลสทิธปิระโยชน์ และทรพัย์สนิของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

ประหยดั มใิหส้ิน้เปลอืง สญูเปล่า เสยีหาย หรอืเสือ่มสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

 

บทกาํหนดโทษ 

กรณีทีฝ่่ายบรหิารและพนกังานปฏบิตัมิชิอบในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ให้

พจิารณาไปตามโครงสร้างการจดัองค์กรของบรษิทั และระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทํางาน ทัง้น้ี ให้แต่ละฝ่ายงาน

เป็นผู้พจิารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัสูงและสายงานที่เกี่ยวขอ้งต่อไป เพื่อตดัสนิ

ความผิดพร้อมทัง้ระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและ

ก่อให้เกดิความเสยีหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวนิิจฉัยของต้นสงักดัได้ ให้เสนอต่อฝ่ายบรหิาร เพื่อพจิารณาหา

ขอ้สรุปและกาํหนดโทษต่อไป 

 

การกาํหนดโทษ 

1. ตกัเตอืนดว้ยวาจา 

2. ตกัเตอืนดว้ยหนงัสอื 
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3. พกังานชัว่คราว 

4. เลกิจา้ง โดยไมจ่่ายค่าชดเชยภายใตบ้ทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งตามพระราชบญัญตัคุิม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

5. ดาํเนินคดตีามกฎหมาย 
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กฎบตัรของคณะกรรมการ 

 

ดว้ยบรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)  (บรษิทั )ตระหนกัถงึความสาํคญัของระบบกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี  

(  Good  corporate  Governance  )   จงึไดพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทัขึน้   เพื่อเป็นเครื่องมอืหรอืกลไกลที่

สาํคญัในการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัทีม่ปีระสทิธผิล  โปร่งใส   สรา้งความน่าเชื่อถอื  และเพื่อสอดคลอ้ง

กบันโยบายดงักล่าวบรษิทัฯ  จงึไดม้มีตกิาํหนดขอบเขตหน้าที ่ ความรบัผดิชอบ  ของคณะกรรมการดงัน้ี 

 

1.  วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการบรษิทั   คอื  ตวั แทนผูถ้อืหุน้ทีแ่ต่งตัง้โดยผูถ้อืหุน้  เพื่อกบักบัดแูลกจิการของบรษิทัใหเ้จรญิ

รุ่งเรื่องและเกดิประโยชน์ทีส่งูสดุต่อผูถ้อืหุน้ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งตระหนกัถงึความสาํคบัของหลกัธรรมาภิ

บาลในการสง่เสรมิ  และสรา้งความน่าเชื่อถอืเชื่อหมัน่ของผูถ้อืหุน้  ผูม้สีว่นไดเ้สยี  ตลอดจนสาธารณชนและเชื่อว่าการ

ปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลจะเอือ้ยประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้   และเพื่อใหบ้รรลุถงึวสิยัทศัน์ของบรษิทัคณะกรรมการ

บรษิทัจะตอ้งดาํเนินการโดยใชม้าตรฐานจรยิธรรมสงูสดุ   และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้

ถอืหุน้   และเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2.  โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั 

 2.1  ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า  5  คน   และมกีรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงจาํนวนกรรมการทัง้หมด

ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร   และกรรมการของบรษิทัจะตอ้งเป็นผูม้คุีณสมบตัติามทีก่ฎหมายกาํหนด 

 2.2  ในการเสนอชื่อกรรมการบรษิทั   คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาถงึประสบการณ์อย่างน้อยดา้นหน่ึง

ดา้นในทีส่าํคญั   สาํหรบับรษิทั  เช่น   ดา้นธุรกจิ   การตลาด  การบรหิารทรพัยากรบุคคล   การเงนิ   กฎหมาย  การ

จดัการ  เป็นตน้  

 2.3  คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระจาํนวนหน่ึงทีไ่ม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายกาํหนด  โดยที่

กรรมการอสิระจะตอ้งเป็นกรรมการทีไ่มม่ธีุรกจิ    หรอืงานใดอนัเกีย่วขอ้ง   ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจโดย

อสิระของตน   

 

3.  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการประชมุ 

 3.1การเขา้เป็นกรรมการใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการ  โดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑ ์

 3.2 การพน้จากตําแหน่ง   กรรมการจะพน้จากตําแหน่งเมื่อ 

- เสยีชวีติ 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

- ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมี

สทิธอิอกเสยีง   และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนหุน้ถอืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมี

สทิธอิอกเสยีง 

- ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 
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 3.3  ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 ภายหลงัทีบ่รษิทัแปร

สภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดัแลว้ กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที ่2 ภายหลงัการแปรสภาพเป็น

บรษิทัมหาชนจาํกดันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุ

นัน้ เป็นผูอ้อกจากตําแหน่งกรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่กไ็ด ้

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง  ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการและการลาออกมผีลนบัแต่วนัที่

ทีก่รรมการย่นใบลาออก 

- ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเพระสาเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืก

บุคคลซึง่มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดัเขา้เป็นกรรมการการ

แทนในประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอื

น้อยกว่า  2 เดอืน โดยบุคคลทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่ากบัวาระ

ทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นเขา้ไปแทน   โดยมตขิองคณะกรรมการ จะตอ้งประกอบดว้ยเสยีงไม่น้อยกว่า  

3 ใน 4   ของจาํนวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่

4.  อาํนาจและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

                4.1  คณะกรรมการมอีาํนาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการและดาํเนินกจิการของบรษิทั

ให ้

 เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความ              

ซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

 4.2 จดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

 4.3 จดัใหม้กีารทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบ

บญัช ี

                      ตรวจสอบแลว้ และนําเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

4.4  กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกจิ งบประมาณของบรษิทั รวมถึงควบคุม

กาํกบัดแูล (Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของบรษิทั และบรษิทัย่อย ใหเ้ป็นไป

ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณทีก่ําหนดไว ้และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและ

หลกัเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์  และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาทเิช่น การทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การ

ได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิทีส่ําคญั เท่าที่ไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่น รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

   4.5  พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตันิโยบาย ทศิทาง กลยุทธ ์แผนงานการดาํเนินธุรกจิ ของบรษิทัที่

เสนอ  

          โดยฝ่ายบรหิาร 

 4.6  ตดิตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 

4.7  ดาํเนินการใหบ้รษิทัมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารรายงานทางการเงนิ

และ 
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       การสอบบญัชีที่เชื่อถือได้ รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่

เพยีงพอ   

       และเหมาะสม 

4.8  พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร และ

กาํกบัดแูล 

       ใหม้รีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลด 

       ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสม 

4.9  พจิารณากาํหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน มอีาํนาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าที ่

       บรหิาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถงึการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ

บุคคล 

       ดงักล่าว 

ทัง้น้ี การมอบอํานาจตามขอบเขตอาํนาจหน้าทีท่ีก่าํหนดนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจทีท่าํให้

คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณา

และอนุมตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดทาํกบับรษิทั

หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ

พจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

            4.10  จดัทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการ และรบัผดิชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อ

แสดงถงึ 

                     ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา

และ  

                     อนุมตั ิ

4.11  คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่าง

ใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคล

ดงักล่าวมอีํานาจตามที่คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเหน็สมควร ซึ่ง

คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอาํนาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

ทัง้น้ี การมอบอาํนาจนัน้ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจทีท่าํใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและ

อนุมตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะทาํขึน้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ตามทีนิ่ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิว้

แลว้ 

5. การประชุม 

5.1 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด

จงึเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีอง

ประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุ ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานทีป่ระชมุ 
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5.2 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ใหถ้อืเสยีงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมหีน่ึงเสยีง

ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดจะไม่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและไมม่สีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็น

เสยีงชีข้าด 

5.3 การประชุมคณะกรรมการบรษิทัตามปกตใิหจ้ดัขึน้อย่างน้อย ไตรมาสละหน่ึงครัง้ใหป้ระธานกรรมการเป็น

ผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทั หรอืในกรณีจาํเป็น ถา้กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจรอ้งขอให้

ประธานกรรมการเรยีกประชุมกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการกาํหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่

ไดร้บัการรอ้งขอ 

5.4 ใหป้ระธานกรรมการ หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้าํหนดวนั เวลาและสถานที่

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัซึง่สถานทีท่ีป่ระชมุนัน้อาจกาํหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากทอ้งที่

อนัเป็นทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิทัหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงกไ็ด ้หากประธานกรรมการหรอืบุคคลทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากประธานกรรมการ มไิดก้าํหนดสถานที ่ๆ ประชมุใหใ้ชส้ถานทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิทั

เป็นสถานทีป่ระชุม 

5.5 ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทั ใหป้ระธานกรรมการ หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสอืนดั

ประชุมโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืสง่มอบใหแ้ก่กรรมการโดยตรง โดยระบวุนั เวลา สถานที ่และ

กจิการทีจ่ะประชมุไปยงักรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจาํเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษา

สทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนดัประชมุโดยวธิอีืน่ หรอืกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

6.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั  เบีย้ประชมุ  บาํเหน็จ  โบนสั  หรอื

ผลประโยชน์  ตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ  ตามขอ้บงัคบั  หรอืตามทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กาํหนด  ทัง้น้ีไม่ว่าจะกาํหนดเป็น

จาํนวนแน่นอน  หรอืกาํหนดเป็นกฎเกณฑท์ีจ่ะใชใ้นการพจิารณาเป็นคราวๆไป  หรอืกาํหนดใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะ

มกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้และใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัเบีย้เลีย้ง  และสวสัดกิารต่างๆตามระเบยีบของบรษิทัโดยไม่

กระทบกระเทอืนถงึสทิธขิองพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทัซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการในอนัทีจ่ะไดร้บั

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทัอกีต่างหากดว้ย 

7. การประเมินผลของคณะกรรมการ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการจะจดัใหม้ขี ึน้ทกุปี โดยเป็นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

คณะกรรมการทัง้คณะและรายบคุคล ทัง้น้ี ผลคะแนนและขอ้คดิเหน็ของกรรมการจะนําไปใชเ้พื่อการปรบัปรุงการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการมปีระสทิธผิลมากขึน้  
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กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั  ตระหนกัถงึความสาํคญัของกระบวนการกาํกบัการดแูลกจิการทีด่ ี(  Good  corporate   

Governance   ) จงึไดพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการการตรวจสอบขึน้  เพื่อเป็นเครื่องมอืหรอืกลไกลทีส่าํคญัช่วยแบง่

เบาภาระของคณะกรรมการบรษิทั  ในการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธผิล  โปร่งใส  สรา้งความ

น่าเชื่อถอืในการเปิดเผยขอ้มลูในรายการทางเงนิ  มรีะบบควบคุมภายในและกระบวนการกาํกบัดแูลทีเ่พยีงพอ  และ

สอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวคณะกรรมการบรษิทั  จงึไดม้มีตกิาํหนดขอบเขตหน้าที ่ ความรบัผดิชอบ  ของ

คณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี   

1. วตัถปุระสงค ์ 

เพื่อกาํหนด  อาํนาจ  หน้าที ่และความรกัผดิชอบในการปฏบิตังิานหน้าทีข่องคณะกรรมการการตรวจสอบในการ

กาํกบัดแูลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคุมภายใน  การบรหิารความเสีย่งและการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

รวมทัง้การการจดัทาํรายงานทางการเงนิ  ใหเ้ป็นไปตามนโยบายบญัชแีละกฎระเบยีบอย่างมรีะบบและต่อเน่ือง  มี

ประสทิธภิาพผลเพื่อใหเ้กดิ  ประโยชน์สงูสดุและเป็นไปตามการตรวจสอบ  และกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

2. องคป์ระกอบและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการการตรวจสอบ  ( Audit  committee  )  ของบรษิทัองคป์ระกอบดงัน้ีต่อไปน้ี 

2.1 คณะกรรมการการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี มจีาํนวนไม่น้อยกว่า  3 คน  ประกอบดว้ย  

ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน  ซึง่มคุีณสมบตัติามทีข่อ้บงัคบัของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  ในจาํนวนน้ีตอ้งมกีรรมการอย่างน้อย 1  ท่านเป็นผูม้คีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์เกีย่วกบัรายงานทางการเงนิ  และบญัช ี

2.2  แต่งตัง้โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการการบรษิทั 

2.3 คณะกรรมการบรษิทั  เป็นผูแ้ต่งตัง้สมาชกิ  1 ท่าน  ใหด้าํรงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและ

กาํหนดใหผู้จ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  หรอืพนกังานบรษิทั  คนใดคนหน่ึงของบรษิทั  เป็นเลขาขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณุสมบติั 

กรรมการการตรวจสอบตอ้งมคุีณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

3.1 มคุีณสมบตัติามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

3.2 ดาํรงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบรษิทั โดยคุณสมบตักิรรมการอสิระ เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั

ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ีใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของ

กรรมการรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บั

เงนิเดอืนประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบั
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เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้น้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่

รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

(3) ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่

สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจ

ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

หรอื 

บรษิทัย่อย 

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน 

รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั

บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคแรก รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ทีก่ระทาํเป็นปกต ิเพื่อประกอบ

กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความ

ช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึ

พฤตกิารณ์อืน่ทาํนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่อ้งชาํระต่ออกีฝ่ายหน่ึง 

ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธหิรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า 

ทัง้น้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่

ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์

ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี

อาํนาจควบคมุของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบ

บญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจ

ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บั

การแต่งตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ ราย

ใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผู้

ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บั

การแต่งตัง้  

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่

เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่
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ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ 

หรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

(10) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทั บรษิทั

ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

3.3 ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

4. อาํนาจหน้าท่ี  และความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการการตรวจสอบมอีาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัน้ี 

4.1 สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

4.2 สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่น

ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

4.3 สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4.4 สอบทานใหม้กีารบรหิารจดัการและปฏบิตัติามนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) 

ตามทีก่าํหนดพจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้

ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4.5 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

บรษิทั 

4.6 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

 (ก)   ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข)   ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

(ค)   ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด  

        หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(ง)   ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ)   ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ)   จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

(ช)   ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

(Charter) 
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(ซ)   รายการอื่นทีเ่หน้ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บั  

        มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

4.7 คณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจทีจ่ะขอความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเหน็ว่าจาํเป็น

ดว้ยค่าใชจ้า่ยของบรษิทั 

4.8 ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

5.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในตําแหน่งตามวาระเดยีวกบัคณะกรรมการบรษิทั  กรรมการตรวจสอบ

ซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัหารแต่งตัง้ใหม่อกีได ้

5.2 ในกรณีกรรมการตรวจสอบจะขอลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตําแหน่ง  ใหแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ

ประธานคณะกรรมการล่วงหน้า  1  เดอืนพรอ้มเหตุผล 

5.3 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตําแหน่งหรอืมเีหตุทาํใหก้รรมการตรวจสอบไม่สามารถปฏบิตัิ

หน้าทีไ่ดจ้นครบกาํหนดวาระมผีลใหจ้าํนวนกรรมการการตรวจสอบเหลอืน้อยกวา่  3  คน  คณะกรรมการ

บรษิทัความแต่งตัง้คณะกรรมการการตรวจสอบทดแทนภายใน  3 เดอืน  นบัแต่วนัทีจ่าํนวนกรรมการไม่

ครบถว้น  เพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานของคณะกรรมการการตรวจสอบโยกรรมการทีเ่ขา้

ทดแทนจะอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการการตรวจสอบซึง่ตนเขา้มาแทน 

6. การประชมุ 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ  1 ครัง้ และอาจมกีารประชุมพเิศษ

ตามความเหมาะสม โดยมกีารกาํหนดวาระการประชุมและแจง้ใหก้รรมการทราบลว้งหน้าและใหข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอ 

6.2  ตอ้งมกีารกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์

ประชุม 

6.3  มตทิีป่ระชมุจะกระทาํโดยไดร้บัเสยีงขา้งมากจากกรรมการทีม่าประชุมครบองคป์ระชุม ถา้คะแนนเสยีง

เท่ากนัใหป้ระธานการตรวจสอบเป็นผูช้ีข้าด 

6.4  ในระหวา่งการสรรหากรรมการการตรวจสอบทดแทนตําแหน่งทีว่่างลง ใหก้รรมการตรวจสอบ ทีเ่หลอือยู่

จาํนวนอย่างน้อย 2 คน สามารถดาํเนินการประชุมและปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆ ตามอาํนาจหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได ้คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเชญิผูเ้กีย่วขอ้งไดแ้ก่ กรรมการ

บรษิทั ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน ของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัในกลุ่ม ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน ใหเ้ขา้ร่วม

ประชุม หารอื ชีแ้จง หรอืตอบขอ้ซกัถามได ้

6.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดัทาํหนงัสอืเชญิประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละ

ครัง้การกาํหนดวนั เวลา สถานทีแ่ละวาระการประชุมอย่างชดัเจนและจดัสง่เอกสารการประกอบการประชมุให้

คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชมุเป็นการล่วงหน้าดว้ยระยะเวลาพอสมควร เพื่อใหม้เีวลาในการ

พจิารณาเรื่องต่างๆ หรอืเรยีกรอ้งขอขอ้มลูประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ 

6.6  มใิหก้รรมการตรวจสอบซึง่เป็นผูท้ีม่สีว่นเสยีใดๆ หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง ออกเสยีงหรอืเสนอความเหน็ในเรื่อง

นัน้ๆ 
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7. การรายงาน 

7.1 คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการรายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรอื

หน้าทีอ่ื่นใดทีไ่ดม้อบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เช่น รายงานการประชุม

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ควรจะตอ้งระบุความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆไวอ้ย่าง

ขดัเจน 

7.2  หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกะทบอย่างมนียัสาํคญัต่อฐานะ

การเงนิและการดาํเนินงาน และไดม้กีารหารอืกบัคณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารแลว้ว่าตอ้งดาํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อครบกาํหนดเวลาทีก่าํหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารเพกิเฉยต่อ

การดาํเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหน่ึงหรอื

คณะกรรมการตรวจสอบ อาจรายงานสิง่ทีพ่บดงักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยได ้

7.3 การรายงานต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป รายงานกจิกกรมทีท่าํระหว่างปีตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ

เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั  

 

8. การประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการการตรวจสอบ 

การประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการการตรวจสอบใหเ้ป็นเป็นประเมนิรายบคุคลและประเมนิทัง้คณะโดย

กาํหนดปีละ  1 ครัง้  โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมประจาํปี  ของคณะกรรมการบรษิทั  
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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1.  วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดย

รบัผดิชอบในการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายรวมทัง้ดาํเนินการ ในการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บรษิทั และกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏบิตังิานดา้นอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

 

2.  องคป์ระกอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั และประกอบดว้ย

กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการกึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

 

3.  การแต่งตัง้วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 3.1 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

 3.2  กรรมการสรรหาและพจิาณาค่าตอบแทน อาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งต่อไปไดอ้กีตามที่

คณะกรรมการบรษิทัว่าเหมาะสม 

 3.3 นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพน้

จากตําแหน่งเมื่อ 

 - ตาย 

 - ลาออก 

 - คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 

 3.4 คณะกรรมการบรษิทั มอีาํนาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพิม่เตมิ เพื่อ

ประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์หรอืเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีพ่น้จาก

ตําแหน่งจากการลาออกหรอืกรรมการมมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง ไดโ้ดยบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เขา้เป็น กรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน จะอยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ซึง่ตนแทนทีเ่ท่านัน้ 

 

4.  ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ  

  

 4.1 พจิารณาทบทวนโครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ          

เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) รวมถงึกาํหนดหลกัเกณฑ ์และ

นโยบายการพจิารณาสรรหาผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆตาม

โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามทีก่าํหนดไว ้

 4.2 กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และกระบวนการในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม 

เพื่อดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อยต่างๆ  
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  4.3 พจิารณาสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทักรรมการชุดย่อย 

กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อนําเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) ในกรณีทีม่ตีําแหน่ง

ว่างลง 

 4.4 กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และแนวทางในการกาํหนดค่าตอบแทน วธิกีารจ่ายค่าตอบแทน และ 

ผลประโยชน์อื่นใดทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการ

ผูจ้ดัการ ใหส้อดคลอ้งกบักบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอบรษิทั ผลการดาํเนินงานของบรษิทั และบรษิทัอื่นทีอ่ยูใ่น

อุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

 4.5 ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย 

  

5.  การรายงาน  

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 

6.  การประชมุ 

 6.1 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตามทีเ่หน็สมควร อย่างน้อยปีละ 

1 ครัง้ และมอีาํนาจในการเรยีกประชุมเพิม่ไดต้ามความจาํเป็น  โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ย  กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

 6.2 กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชมุทุกครัง้ ยกเวน้มเีหตุจาํเป็นไม่อาจเขา้ร่วมประชมุได ้ควรแจง้ให้

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า 

 6.3 ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นประธานทีป่ระชมุในกรณี ประธานกรรมการสรรหา 

และพจิาณาค่าตอบแทน ไม่อยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่

ในทีป่ระชมุหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีม่าประชุมเลอืกกรรมการสรรหา

และกาํหนดตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานทีป่ระชุม 

 6.4 การลงมตขิองกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กระทาํไดโ้ดยถอืเสยีงขา้งมากทัง้น้ี กรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีม่สีว่นไดเ้สยีใด ๆ ในเรื่อง ทีพ่จิารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็ และไมม่ี

สทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรื่องนัน้ๆ 

 6.5 การจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุใหแ้ก่ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ใหจ้ดัสง่ล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นหรอืเร่งด่วน จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่น หรอืกาํหนดวดัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้ได ้โดย

ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิาณาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

 6.6 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน สามารถเชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาร่วมประชมุเพือ่ชีแ้จง

ขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ ใหแ้ก่ทีป่ระชมุ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทราบได ้
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กฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

 

1.  วตัถปุระสงค ์ 

 คณะกรรมการบรหิารจดัตัง้ขึน้โดย คณะกรรมการบรษิทั มวีตัถุประสงคเ์พื่อทาํหน้าทีก่าํกบัดแูลสนบัสนุนและ

สง่เสรมิการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารในการบรหิารกจิการของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่

กาํหนดไว ้รวมทัง้การปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อ

สง่เสรมิใหเ้กดิการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

 เพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิานรวมทัง้ก่อใหเ้กดิความชดัเจนในเรือ่งองคป์ระกอบวาระการดาํรงตาํแหน่ง อาํนาจ

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบการประชุมของคณะกรรมการบรหิาร ซึง่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หถู้กตอ้งตาม

กฎหมาย สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทั จงึกาํหนดใหม้บีตัรคณะกรรมการบรหิาร 

 

2.  องคป์ระกอบและแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

 2.1 คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ/ผูบ้รหิารจาํนวนหน่ึงตามทีเ่หน็สมควร ใหเ้ป็นคณะกรรมการ

บรหิาร เพื่อปฏบิตังิานตามหน้าทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และใหค้ณะกรรมการตัง้กรรมการบรหิาร

คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

 2.2 กรรมการตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย ์สจุรติ มจีรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ 

และมเีวลาพยีงพอทีจ่ะสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้

2.3 มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัจาํกดัมหาชน จาํกดั และกฎหมายอื่นที่

เกีย่วขอ้ง 

2.4 กรรมการไม่สามารถประกอบกจิการเขา้เป็นหุน้สว่น หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิคุคลอื่นทีม่สีภาพอย่าง

เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะทาํเพือ่ประโยชน์สว่นตนหรอืผลประโยชน์ของบุคคล

อื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้กรรมการบรหิารดาํรงตําแหน่งตามวาระที่

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

3.  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการประชมุ 

 คณะกรรมการบรหิาร มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัทีม่มีตแิต่งตัง้ และเมอืครบ 

วาระแลว้หากคณะกรรมการบรษิทั ยงัไม่ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารชุดใหม่ กใ็หค้ณะกรรมการชุด

เก่าปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป จนกว่าคณะกรรมการบรษิทั จะไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารชุดใหมแ่ทน

คณะกรรมการบรหิารชุดเดมิทีห่มดวาระในการแต่งตัง้ตอ้งกระทาํภายใน 2 เดอืน นบัแต่วนัครบวาระของคณะ

กรรมการบรหิารชุดเดมิ กรรมการบรหิารซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อกีได ้ในกรณีที่

ตําแหน่งกรรมการบรหิารว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ แลว้ยงัคงเหลอืวาระไม่น้อย

กว่า 2 เดอืน ใหค้ณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้กรรมการบรษิทัแทนตําแหน่งว่างลงในการประชมุคณะกรรมการ

บรษิทั คราวถดัไป บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการบรหิารดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของ

กรรมการบรหิารทีต่นแทนเท่านัน้ 
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   4.  ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ  

 4.1 ดาํเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ขอ้กาํหนด และมตขิองที่

ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

 4.2 พจิารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายจดัการและนําเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกจิ รวมถงึ

งบประมาณประจาํปีของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิทัง้น้ีใหร้วมถงึการพจิารณาและอนุมตักิาร

เปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในระหว่างทีไ่มม่กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั และใหนํ้าเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบในการประชุมคราวถดัไป 

 4.3 ควบคุม กาํกบัดแูล และตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการ

ดาํเนินธุรกจิ กลยุทธท์างธุรกจิ และงบประมาณทีก่าํหนดไว ้และอาํนาจบรหิารต่างๆ ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการบรษิทั  

 4.4 พจิารณาอนุมตักิารดาํเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัตามงบลงทุนหรอืงบประมาณทีไ่ดร้บั

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เป็นตน้ โดยวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามคู่มอือาํนาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรษิทั 

 4.5 มอีาํนาจในการแต่งตัง้ ว่าจา้ง โยกยา้ย เลกิจา้ง การกาํหนดเงนิค่าจา้ง ค่าตอบแทน รวมถงึอนุมตัิ

งบประมาณการขึน้เงนิเดอืนหรอืปรบัระดบัเงนิเดอืนพนกังานประจาํปี และการจ่ายเงนิรางวลัประจาํปี (เงนิโบนสั) 

ใหแ้ก่พนกังานของบรษิทั ตัง้แต่ระดบัตํ่ากว่ากรรมการผูจ้ดัการลงไป  

 4.6 ใหม้อีาํนาจในการมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื่นใดหน่ึงคนหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่

ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอาํนาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอีาํนาจตามทีค่ณะ

กรรมการบรหิารเหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรหิารอาจ

ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจ หรอืการมอบอาํนาจนัน้ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 4.7 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆไป 

ทัง้น้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการ

มอบอาํนาจ หรอืมอบอาํนาจช่วงทีท่าํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอื

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอื

บรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการบรหิารไมม่อีาํนาจอนุมตักิารดาํเนินการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่อง

ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัต่ิอไป ยกเวน้เป็น

การอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขการคา้ปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

 5. ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการบรหิารมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนและบาํเหน็จจากบรษิทัตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั กาํหนดโดยไม่

กระทบกระเทอืนถงึสทิธขิองกรรมการบรหิารในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะทีเ่ป็น

กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทั 
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กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

1.  วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจดัตัง้ขึน้เพื่อชว่ยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการกาํหนดนโยบายดา้น

การ  บรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร   รวมทัง้กาํกบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารความเสีย่งเพื่อลด

ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอยา่งเหมาะสม 

 

2.  องคป์ระกอบคณะกรรมการ   

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยสมาชกิทัง้หมดอยา่งน้อย  3  คน  โดยสมาชกิคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งไมจ่าํเป็นตอ้งดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั   ทัง้น้ีใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้  

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแต่งตัง้เลขานุการคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อทาํหน้าทีป่ระสานงานในการนดัหมายการประชมุ   จดัเตรยีมวาระประชุม   นําสง่

เอกสารประกอบการประชุม  และบนัทกึรายการประชุม 

คุณสมบตัขิองสมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสยงตอ้งเป็นบคุคลผูม้คีุณสมบตั ิ  ดงัน้ี  

 -  เป็นผูท้ีม่คีวามสามรถ มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ   มจีรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ   และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะ

สามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่บรษิทัได ้

 - มคุีณสมบตัคิรบถว้นและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนและกฎหมายอื่นที่

เกีย่วขอ้ง 

 -ไม่เป็นบุคคลซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั   และเป็นการแขง่ขนักจิการของบรษิทัหรอืเขา้เป็น

หุน้สว่น  หรอืกรรมการในนิตบิุคคลอื่นซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัเป็นทางการ แขง่ขนักบักจิการของ

บรษิทั   ไม่ว่าจะทาํเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืบุคคลอื่นหรอืผูอ้ื่น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

 -คณะกรรมการการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิ  บญัช ี หรอืการบรหิารความเสีย่ง

อย่างน้อย  1  ท่าน| 

3.  การแต่งตัง้วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 3.1 ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัติามทีร่ะบุไว ้  ขา้งตน้   เพื่อดาํรงตําแหน่ง  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง  โดยมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ  3  ปี 

 3.2  ในกรณีทีก่รรมการบรหิารความเสีย่งครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง  หรอืไม่อาจดาํรงตําแหน่งจนครบวาระ

ซึง่สง่ผลใหม้จีาํนวนกรรมการบรหิารความเสีย่งตํ่ากว่า   3  คน  คณะกรรมการบรษิทัควรจะแต่งตัง้กรรมการบรหิาร
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ความเสีย่งรายใหมใ่หค้รบถว้นภายใน  3  เดอืน  นบัจากวนัทีจ่าํนวนสมาชกิไม่ครบถว้นเพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองใน

การปฏบิตัหิน้าทีใ่นการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ซึง่กรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่ขา้มาใหม่น้ี    

จะอยู่ตําแหน่งไดพ้ยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการความเสีย่งทีต่นเขา้มาแทน 

4.  ขอบเขต  หน้าท่ี   ความรบัผิดชอบ 

 4.1 กาํหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) และระดบัความ

เสีย่งสงูสดุทีอ่งคก์รจะยอมรบั (Risk Tolerance) และนําเสนอนโยบายการบรหิารความเสีย่งใหค้ณะกรรมการบรษิทั

พจิารณาอนุมตั ิซึง่ตอ้งครอบคลุมถงึความเสีย่งประเภทต่างๆ ทัง้จากภายนอกและภายในองคก์รทีส่าํคญั  

 4.2 วางกลยุทธแ์ละแผนการดาํเนินการในการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความ

เสีย่ง โดยสามารถประเมนิ ตดิตาม และดแูลปรมิาณความเสีย่ง โดยเฉพาะความเสีย่งทีส่าํคญัของบรษิทัใหอ้ยูใ่นระดบั

ทีอ่งคก์รกาํหนด 

 4.3  ควบคุม ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง และดแูลใหบ้รษิทัดาํเนินการตามนโยบาย

บรหิารความเสีย่งทีบ่รษิทักาํหนด ตลอดจนการปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด 

 4.4  สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง และดาํเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าองคก์รมกีารจดัการความเสีย่ง

อย่างเหมาะสม และมคีวามเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของ

ระบบ และการปฏบิตัติามนโยบายทีก่าํหนด 

 4.5 พจิารณาการปรบัปรุง แกไ้ข และใหค้วามเหน็ต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบรหิารความเสีย่ง

ดา้นต่างๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 4.6 รายงานสถานะความเสีย่งของบรษิทั แนวทางทีต่อ้งปรบัปรุงแกไ้ข รวมถงึผลการดาํเนินการต่อ

คณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส  

 4.7  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวๆไป  

5.  การประชมุ 

 5.1 ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตามทีป่ระธานบรหิารความเสีย่งทีเ่หน็สมควรแต่ใหม้กีาร

ประชุมอย่างน้อย  1  ครัง้ทุกๆระยะเวลา  3 เดอืน   

 5.2  ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งใหป้ระธานกรรมการบรหิารความเสีย่งหรอืบุคลซึง่

ไดร้บัมอบหมาย  สง่หนงัสอืนดัประชุม  พรอ้มระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชุมในกรรมการบรหิารความ

เสีย่งทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกวา่  3 วนัก่อนวนัประชมุ   เพื่อใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่าง

เพยีงพอ  เวน้แต่กรณีจาํเป็นเร่งด่วน   เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัใหส้ามารถแจง้การถนดัประชุม   โดยวธิี

อื่นหรอืกาํหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้
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 5.3  ใหก้ารประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมื่อบรษิทั  มแีผนจะลงทุน  มแีผนทีจ่ะลงทนุในโครงการ

ใหม่ทีต่อ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั   แผนลงทนุดงักล่าวควรไดร้บัการพจิารณาความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้  

และมกีารบนัทกึความคดิเหน็เพือ่นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัในการประชุมครัง้ต่อไป 

6.  องคป์ระชมุและคะแนนสียง 

 6.1  ในประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ตอ้งมกีรรมการบรหิารความเสีย่งมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่

หน่ึงของจาํนวนกรรมการความเสีย่งทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งไม่อยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หก้รรมการบรหิารความเสีย่ง  ซึง่มาประชมุเลอืก

กรรมการบรหิารความเสีย่งคนใดคนหน่ึงทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 6.2  การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเป็นเสยีงขา้งมาก 

 6.3  ในการออกเสยีงลงคะแนนเสยีง  กรรมการบรหิารความเสีย่งคนหน่ึงมสีทิธอิอกเสยีงหน่ึงเสยีงเวน้แต่

กรรมการบรหิารความเสีย่งสว่นไดเ้สยีในเรื่องไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้  ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนัให้

ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกิหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 6.4  ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

พจิารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทุกไตรมาส 
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ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร 

 

 ประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูสดุของบรษิทั  และทาํหน้าทีเ่ป็นประธานของคณะ

กรรมการบรหิาร มอีาํนาจดาํเนินการตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย ในการบรหิารจดัการเพื่อใหบ้รรลุตาม

แผนธุรกจิและเป้าหมายทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดไว ้

 

 1. นําคณะบรหิารและควบคมุการบรหิารใหบ้รษิทัมกีารเจรญิเตบิโตและเพิม่ความมัน่คงอย่างต่อเน่ืองตาม

นโยบาย และทศิทางธุรกจิทีไ่ดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 2. ดาํเนินการ หรอืบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิ และงบประมาณประจาํปีทีว่างไว ้

 3. มอีาํนาจอนุมตัเิงนิ หรอืการใชจ้่ายเงนิรวมถงึการเขา้เป็นผูป้ระกนัชาํระเงนิเพื่อธุรกรรมตามปกตขิองบรษิทั 

 4. เป็นผูร้บัมอบอาํนาจของบรษิทั ในการบรหิารกจิการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  และ

นโยบายของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มตคิณะกรรมการบรษิทั และมตคิณะกรรมการบรหิาร 

 

 ทัง้น้ี อาํนาจของประธานกรรมการบรหิาร ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอื่นทีป่ระธานกรรมการบรหิาร

เหน็สมควร จะไม่รวมถงึอาํนาจ และ/หรอื การมอบอาํนาจในการอนุมตัริายการใด ทีต่นหรอืบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั มสีว่น

ไดส้ว่นเสยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอนัใดขดัแยง้กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตามกฎเกณฑ ์ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซึง่การอนุมตริายการดงักล่าว จะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อ

พจิารณาอนุมตั ิ
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ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 1. ควบคุมดแูลการดาํเนินกจิการ และ/หรอืบรหิารงานประจาํวนัของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ขอ้กาํหนด คาํสัง่ และมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 2. จดัทาํนโยบาย แผนธุรกจิ รวมถงึกลยุทธท์างธุรกจิ และงบประมาณประจาํปีของบรษิทั เพื่อเสนอต่อคณะ

กรรมการบรหิาร และคณะกรรมการของบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

 3. กาํกบัดแูลการดาํเนินงานหรอืการปฏบิตังิานของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่

ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั รวมถงึการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิทั ให้

เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด และมหีน้าที่รายงานผลการดําเนินงานการบรหิารจดัการ รวมถึงความคบืหน้าในการ

ดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 4. พจิารณาอนุมตักิารดาํเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทั ตามงบลงทุนหรอืงบประมาณทีไ่ดร้บั

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นคูม่อือาํนาจอนุมตัทิีผ่่านการ

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ แต่ไม่เกนิงบประมาณประจาํปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

 5. มอีํานาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายในการดําเนินการตามธุรกจิปกตขิองบรษิทั เช่นการจดัซือ้วสัดุก่อสรา้ง 

โดยวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นคู่มอือํานาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั

แลว้ แต่ไม่เกนิงบประมาณประจาํปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

 6. มอีํานาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่าํคญัๆ ทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นงบประมาณประจําปีตามทีไ่ด้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้  

 7. มอีาํนาจพจิารณาอนุมตัค่ิาใชจ้า่ยในการดาํเนินการตามปกตธิุรกจิของบรษิทั ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรษิทั และเป็นไปตามคู่มอือาํนาจอนุมตัซิึง่ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

 8. มอีาํนาจออกคาํสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทั เป็นไปตาม

นโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั เพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร 

 9. มอีาํนาจในการแต่งตัง้ ว่าจา้ง โยกยา้ย การกาํหนดเงนิค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัและการเลกิจา้งพนักงาน

ตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการลงไป 

 10. ประสานงานกบัหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อใหก้ารดาํเนินการ

ทางธุรกจิรวมทัง้การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั รวมทัง้นโยบายของบรษิทัตาม

หลกั   ธรรมาภบิาล 

 11. มอีาํนาจแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะทาํงานชุดต่างๆ หรอืมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื่นใดหน่ึงคนหรอืหลาย

คนปฏบิตัิการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จดัการ หรอือาจมอบอํานาจเพื่อใหบุ้คคล
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ดงักล่าวมอีํานาจตามที่กรรมการผู้จดัการเหน็สมควร และภายในระยะเวลาที่เหน็สมควร ซึ่งกรรมการผู้จดัการอาจ

ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจ หรอืการมอบอาํนาจนัน้ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 12. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

 ทัง้น้ี ในการดาํเนินการเรื่องใดทีก่รรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากกรรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ )ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  และ /หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/

หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด  (มสีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั และ/หรอื บรษิทั

ย่อย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกรรมการผูจ้ดัการ ไมม่อีาํนาจอนุมตักิารดาํเนินการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดงักล่าว

จะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการและ/อทีป่หรื ระชมุผูถ้อืหุน้ )แลว้แต่กรณี (เพื่ออนุมตัต่ิอไป  ยกเวน้เป็นการอนุมตัิ

รายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขการคา้ปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/

หรอื ตลาดหลกัทรพัย์/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด  
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กฎบตัรของเลขานุการบริษทั 

 

 คณะกรรมการตระหนักถงึความสําคญัของบทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั จงึได้

พจิารณาแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัขึน้ เพื่อทาํหน้าทีช่่วยสนบัสนุนกจิกรรมดา้นต่างๆ ของคณะกรรมการ และเพื่อช่วยให้

คณะกรรมการและบรษิทัเอง สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีทีก่ําหนดโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการจงึเหน็สมควรกําหนดกฎบตัรของเลขานุการบรษิทั ไว้

ดงัต่อไปน้ี 

1. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั  

เลขานุการบรษิทัตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ ตามพ.ร.บ. 

หลกัทรพัยฯ์ ซึง่ไดก้าํหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบสาํหรบัเลขานุการบรษิทัไวโ้ดยเฉพาะดงัน้ี 

1.1 ดแูลและใหค้ําแนะนําแก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั และตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ  

1.2 รบัผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ดูแลประสานงานให้มกีาร

ปฏบิตัติามมตขิองทีป่ระชุมดงักล่าว 

1.3 ดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบเป็นไปตามระเบยีบและขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึง

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

1.4 จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  

1.4.1 ทะเบยีนกรรมการ  

1.4.2 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

1.4.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้  

1.4.4 รายงานประจาํปีของบรษิทั  

1.4.5 รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร  

1.5 จดัสง่สาํเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 

 

2. หลกัในการปฏิบติังานของเลขานุการบริษทั 

เลขานุการบรษิทัตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัิ

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตผิูถ้อืหุน้โดย 

2.1 กระทาํการโดยสจุรติเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นสาํคญั 

2.2 ไม่หาประโยชน์จากการใชข้อ้มูลของบรษิทัทีล่่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ หรอืใช้

ทรพัย์สนิหรอืโอกาสทางธุรกจิของบรษิัทในลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รอืหลกัปฏบิตัทิัว่ไปตามที่

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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3. กรณีท่ีเลขานุการบริษทัพ้นจากตาํแหน่ง หรอืไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กําหนดไว้

ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัคนใหม่ภายใน 90 วนั นับแต่วนัทีเ่ลขานุการบรษิทัคนเดมิพน้จาก

ตําแหน่ง หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที ่ได ้

3.2 ใหค้ณะกรรมการมอีํานาจมอบหมายใหก้รรมการท่านหน่ึงท่านใด ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนในช่วงเวลาทีเ่ลขานุการ

บรษิทัพน้จากตาํแหน่ง หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

3.3 ใหป้ระธานกรรมการแจง้ชื่อเลขานุการบรษิทั ต่อสาํนักงานกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 14 

วนั นบัแต่วนัทีจ่ดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในตําแหน่งดงักล่าว 

3.4 ดําเนินการแจง้ใหส้ํานักงานกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ทราบถึงสถานทีเ่กบ็เอกสารตามขอ้ 1.1 

และ 1.2 
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ข้อกาํหนดในการทาํธรุกรรมของ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

 

บรษิทัถอืเป็นนโยบายทีส่าํคญัทีจ่ะไมใ่ห ้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง

กนั ใชโ้อกาสจากการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนักบับรษิทั แสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตน จงึกําหนดเป็นขอ้ปฏบิตัิสําหรบั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร และบุคคลอื่นที่มคีวาม

เกีย่วขอ้งกบับรษิทั ดงัต่อไปน้ี 

1. หลกีเลีย่งการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

2. ในกรณีทีจ่ําเป็นต้องทาํรายการเช่นนัน้เพื่อประโยชน์ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ใหท้ํารายการนัน้เสมอืนการ

ทํารายการกบับุคคลภายนอก ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั

ทีม่สีว่นไดเ้สยีในรายการนัน้จะตอ้งไม่มสีว่นในการพจิารณาอนุมตั ิ

3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องปฏิบัติตาม 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างเคร่งครดัโดย 

3.1 การทาํธุรกรรมทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิ�ชูนจะพงึกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไป

ในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุมตัิ

หลักการ และวงเงินในการทําธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการ หรือเป็นไปตามหลักการที่

คณะกรรมการไดอ้นุมตัไิวแ้ลว้ 

3.2 ใหจ้ดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมทีม่ขีนาดรายการ ตามหลกัการทีไ่ดผ้่านการอนุมตัติามขอ้ 3.1 

เพื่อรายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส หรอืตามความประสงคข์องคณะกรรมการ 

4. ในกรณีทีธุ่รกรรมทีเ่ขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทีไ่ม่เป็นไปตามลกัษณะรายการคา้ตามขอ้ 3.1 ในการ

ทาํธุรกรรมดงักล่าว ใหข้ออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัก่อนทีจ่ะมกีารทาํรายการเป็นครัง้ๆ ไป 
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นโยบายท่ีสาํคญัของบริษทั และการติดตามดแูลให้มีการปฏิบติั 

 

1. นโยบายด้านการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

บรษิัทมนีโยบายทีจ่ะจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล คณะกรรมการและ

ผูบ้รหิารมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยตรงในการจดัใหม้แีละรกัษาไวซ้ึง่ระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ดําเนินการ

ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและ

ทรพัย์สนิของบรษิทั การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงนิ การดําเนินงาน การกํากบัดูแลการ

ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และการบรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคุมภายในทีบ่รษิทั

จดัไว ้เพื่อช่วยใหบ้รษิทัมคีวามมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ทีจ่ะสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีว่างไวใ้นเรื่อง

ของระบบขอ้มลูและรายงานทางการเงนิมคีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้ในเรื่องดงัน้ี 

1. ไดม้กีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบ นโยบาย กระบวนการทาํงานของบรษิทั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ทรพัยส์นิของบรษิทัมอียู่จรงิ และไดม้กีารควบคุมดแูล จดัเกบ็ รกัษา เป็นอย่างด ี

3. การดาํเนินงานของบรษิทั เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มกีารใชท้รพัยากรอย่างประหยดั 

4. วตัถุประสงค ์กลยุทธข์องบรษิทั ไดม้กีารบรรลุและดาํเนินการอย่างมปีระสทิธผิล 

การตรวจสอบภายใน 

บรษิทัไดก้าํหนดใหม้กีารตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยมหีน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั และใช้

บรกิารของสํานักงานตรวจสอบภายนอกร่วมด้วย เพื่อกํากบัดูแลการทํางานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมหีน้าทีใ่นการใหค้ําปรกึษาและตรวจสอบ ประเมนิการควบคุมภายในระบบการบรหิาร

ความเสีย่ง เพื่อใหแ้น่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบรหิารความเสีย่ง และกระบวนการกํากบัดูแลกจิการ

ของบรษิทั ไดจ้ดัใหม้ขี ึน้อย่างเพยีงพอ มปีระสทิธภิาพตรงตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้

2. นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัไดก้ําหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรขึน้อย่างเป็นระบบตัง้แต่วนัที ่5 เมษายน 2560 

โดยจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อทําหน้าทีใ่นการจดัทาํนโยบาย วางระบบ และประเมนิความเสีย่งต่างๆ 

ทัง้ทีเ่กดิจากปัจจยัภายนอกและจากการบรหิารงาน และการปฏบิตังิานภายในองค์กร รวมทัง้กําหนดแนวทางในการ

บรหิารและจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้มกีารสื่อสาร จดัฝึกอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารแก่พนกังาน ให้

ตระหนกัถงึความสาํคญัของการบรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั มดีงัน้ี 

 

2.1  การกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเสีย่ง 

เป็นการกําหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์ขอบเขต ความรบัผดิชอบ หลกัเกณฑแ์ละแนวทางบรหิารความเสีย่ง

ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ ์เป้าหมาย แผนและทศิทางการดําเนินธุรกจิ ซึง่บรษิทัจะมกีารทบทวนเป็นประจาํทุกปี และจะ

ดาํเนินการจดัทาํพรอ้มกนักบัแผนธุรกจิเพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั 

2.2  การระบุความเสีย่ง 

เป็นการระบุความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย โดยพจิารณาจากความเสีย่ง

ทีเ่กดิจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เช่นจากสภาพแวดลอ้ม กฎหมาย การเงนิ ระบบสารสนเทศ ระบบขอ้มลูเพื่อ
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การตดัสนิใจ ความพงึพอใจของนักลงทุน การบรหิารเงนิลงทุน ทรพัยากรบุคคล ชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ ระบบรกัษา

ความปลอดภยั เป็นต้น ซึ่งบรษิัทจะบรหิารความเสีย่งโดยพจิารณาจดัลําดบัความเสีย่งก่อนการพจิารณาระบบการ

ควบคุม ซึง่ถา้อยู่ในเกณฑส์งูและสงูมากบรษิทัจะนํามาความเสีย่งเหล่านัน้มาวเิคราะหเ์พื่อใชใ้นการจดัการก่อน 

2.3  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

เป็นการวเิคราะหเ์พื่อประเมนิระดบัความเสีย่งทีเ่หลอือยู่หลงัจากไดป้ระเมนิ ระบบการควบคุมทีม่อียู่ และการ

จดัลําดบัความสาํคญัของความเสีย่ง ซึง่หากความเสีย่งทีเ่หลอืยงัคงอยู่ในระดบัสงูหรอืสงูมาก จะต้องกําหนดมาตรการ

การจดัการความเสีย่งทนัท ีโดยผู้บรหิารระดบัสูงที่รบัผดิชอบ และหากความเสีย่งที่เหลอือยู่ในระดบัปานกลางหรือ

ระดบัตํ่า ใหก้าํหนดมาตรการจดัการในระดบัฝ่ายหรอืแกไ้ขในกระบวนการปฏบิตังิาน 

2.4  การจดัการความเสีย่ง 

เป็นการกาํหนดวธิกีารจดัทาํแผนในการจดัการความเสีย่งทีม่คีวามสาํคญั ตามทีไ่ดม้กีารจดัลาํดบัไวใ้นขัน้ตอน

ของการวเิคราะหค์วามเสีย่ง การจดัการความเสีย่งมไีด้หลายวธิ ีเช่น การควบคุม การโอนความเสีย่ง การหลกีเลีย่ง

ความเสีย่ง การใชป้ระโยชน์จากความเสีย่ง หรอืการยอมรบัความเสีย่ง 

 2.5  การตดิตามผลและการสอบทาน 

เป็นขัน้ตอนของการตดิตามผลการบรหิารความเสีย่งตามแผนทีก่าํหนดไว ้รวมทัง้ประเมนิผลการจดัการความ

เสีย่ง ซึง่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะตดิตามและรายงานใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 3. นโยบายด้านการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ 

บรษิทั กาํหนดใหค้ณะกรรมการ มหีน้าทีใ่นการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ ทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงนิ และ

สารสนเทศเรือ่งอื่นอย่างครบถ้วนและเพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลา เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัไดร้บัสารสนเทศอย่าง

เท่าเทยีมกนัโดยสารสนเทศของบรษิทัจะตอ้งจดัทาํขึน้อย่างรอบคอบ ชดัเจน กะทดัรดั เขา้ใจง่ายและโปร่งใส และต้อง

เปิดเผยสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ระมดัระวงัไม่ใหเ้กดิขอ้สบัสนในขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้จดัใหม้ี

หน่วยงานประชาสมัพนัธข์อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั  

4. นโยบายด้านบญัชีและการเงิน 

บรษิทัให้ความสําคญัต่อการทํารายงานทางบญัชแีละการเงนิ ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง 

ทนัเวลาสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรฐั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ ดงันัน้จึงกําหนดให้

บุคลากรทุกระดบั จะต้องปฏบิตัิตามขัน้ตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบบญัช ีการเงนิ และการควบคุม

ภายใน รวมถงึขอ้กาํหนดทางบญัชแีละการเงนิของบรษิทั และหลกัการบญัชทีีย่อมรบัทัว่ไปอย่างเคร่งครดั ดงัน้ี 

4.1  ความถูกตอ้งของการบนัทกึรายการ 

การบนัทกึรายการทางธุรกจิทุกอย่างของบรษิทั จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได ้โดยไม่มี

ขอ้จาํกดัหรอืยกเวน้การบนัทกึรายการตามความเป็นจรงิ ตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบั และตามขอ้กฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง มเีอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกจิครบถว้นและเหมาะสม 

4.2  รายการทางบญัชแีละการเงนิ 

รายการทางบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของบรษิทั จะต้องมคีวามถูกต้องชดัเจน มขีอ้มูลทีเ่ป็นสาระสําคญั

เพียงพอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรบัทัว่ไป และเป็นไปตามระเบยีบ
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การเงนิและการบญัชขีองบรษิทั พนักงานทุกคนต้องตระหนักถงึความถูกตอ้งของรายการบญัชแีละการเงนิของบรษิทั 

เป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในรายการทางธุรกจิในชัน้

ตอนต่างๆ 

5. นโยบายด้านการปฏิบติัตามกฎหมาย 

บุคคลากรทุกระดบัจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ และขอ้กาํหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในประเทศ และ/หรอื 

ต่างประเทศ และก่อนการปฏบิตังิานใดๆ ทีอ่าจมขีอ้กฎหมายกาํหนดไว ้จะต้องมคีวามระมดัระวงั มกีารสอบทานอย่าง

รอบคอบ และมกีารตรวจสอบโดยผูท้ีร่บัผดิชอบ ว่าไดถ้อืปฏบิตัติามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

 

6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะใหพ้นักงาน และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อนัประกอบดว้ย

วงจรเครอืขา่ยการสือ่สารขอ้มลู ระบบซอฟทแ์วร ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตักิารและประมวลผลขอ้มลู เครื่องคอมพวิเตอร ์พรอ้ม

อุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัท อย่างมีประสทิธิภาพ ไม่ขดัต่อกฎหมาย หรือพระราชบญัญัติที่

เกีย่วขอ้ง โดยมมีาตรฐานความปลอดภยัทีเ่พยีงพอ เพื่อประโยชน์และประสทิธผิลทางธุรกจิของบรษิทั จงึกาํหนดใหถ้อื

ปฏบิตั ิดงัน้ี 

6.1  นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นทุกด้านของงานพร้อมกบัพฒันาบุคลากรของบรษิัท ให้มคีวามรู้

ความสามารถเพิม่มากขึน้ 

6.2  พนักงานจะต้องนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาเพื่อส่งเสรมิกจิการของบรษิทั ต้องไม่กระทําเพื่อประโยชน์

สว่นบุคคล หรอืละเมดิจรยิธรรม และศลีธรรมอนัด ี 

6.3  ขอ้มูลทีไ่ดบ้นัทกึผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศถอืเป็นความรบัผดิชอบของเจา้ของขอ้มลู

นัน้ๆ ทีจ่ะตอ้งดแูลไม่ใหเ้กดิความผดิกฎหมาย หรอืละเมดิต่อบุคคลทีส่าม 

6.4  ใชซ้อฟทแ์วรท์ีถู่กกฎหมาย 

6.5  การนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชง้าน จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัแิละปฏบิตัติามระเบยีบทีก่าํหนดไว ้

6.6  เจ้าของขอ้มูลจะต้องป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลที่สําคญัทางธุรกจิของตนเอง จากการ

เขา้ถงึจากภายนอกหรอืการโจรกรรมและการบ่อนทาํลาย เพื่อใหแ้น่ใจว่าธุรกจิของบรษิทั จะดาํเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง 

6.7  ผู้มหีน้าที่รบัผดิชอบต่อระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยรวม ที่ได้รบัการมอบหมายจากบรษิทั มหีน้าที่ต้อง

กาํหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้คีวามมัง่คงและปลอดภยั รวมทัง้

ตอ้งตดิตามใหบุ้คลากรทุกคนถอืปฏบิตัติามขอ้กาํหนดโดยเคร่งครดั 

 

7. นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

บรษิัทยดึมัน่การดําเนินธุรกจิตามหลกับรรษทัภิบาลที่ด ีซึ่งรบัผดิชอบต่อสงัคมและผู้ทีม่สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม 

บรษิทัตระหนักดวี่า การคอรร์ปัชัน่เป็นการกระทําทีไ่ม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมในการดําเนินธุรกจิอนัจะส่งผลเสยีหาย

ต่อบรษิทัและสงัคม ดงันัน้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมเีจตนารมณ์ทีจ่ะป้องกนัและลดโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติและคอรร์ปัชัน่
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ขึน้ บรษิทัจงึจดัทํานโยบายฉบบัน้ีเพื่อเป็นการส่งเสรมิบุคคลกรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใชเ้ป็นหลกัปฏบิตั ิในการป้องกนัการ

ทุจรติและคอรร์ปัชัน่ โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามนโยบาย ดงัต่อไปน้ี 

1 คาํนิยาม  

“การคอรร์ปัชัน่” (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอหรอื

สญัญาว่าจะให ้การรบัหรอืเรยีกร้องซึ่งเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด กบัเจ้าหน้าทีข่องรฐั 

หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอืผู้ที่มหีน้าที่ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อให้บุคคล

ดงักล่าวกระทําหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่หรอืเพื่อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาซึง่ผลประโยชน์ทางธุรกจิที่

ไม่ถูกตอ้ง 

 

2 นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ต้องไม่กระทาํการใดๆ ทีเ่ป็นการเรยีกรอ้ง หรอืยอมรบั

การคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั 

หรือคนรู้จ ัก หรือเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้าน

คอรร์ปัชัน่ฉบบัน้ีอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏบิตั ิและขอ้กําหนดในการดําเนินการ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

3 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

3.1 คณะกรรมการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการ

คอรร์ปัชัน่ และกํากบัดูแลใหม้รีะบบทีส่นบัสนุนการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการตระหนักถึงความสําคญัและนํานโยบายไปปฏบิตัิจนเกิดเป็น

วฒันธรรมขององคก์ร 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการสอบทานให้บรษิัท มกีารควบคุม

ภายในอย่างเพยีงพอ และสอบทานการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

3.3 กรรมการผู้จดัการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการกําหนดให้มรีะบบ ให้การส่งเสรมิ สนับสนุน 

และควบคุมดแูลเพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมกีารปฏบิตัติามนโยบาย

ต่อต้านการคอร์รปัชัน่ รวมทัง้มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ อย่าง

สมํ่าเสมอว่ามคีวามเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั 

3.4 ฝ่ายตรวจสอบหน้าที่รบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิว่าเป็นไปตาม

นโยบาย แนวทางปฏบิตัิที่บริษัทได้กําหนดไว้ และสอดคล้องกบัระเบียบขอ้กฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัมคีวามเหมาะสมเพยีงพอ

และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4 ขอบเขตและแนวทางปฏบิตั ิ

4.1 บรษิทั กําหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏบิตัอิย่างระมดัระวงัต่อ

รปูแบบของการคอรร์ปัชัน่ ดงัน้ี 

 การให้หรอืรบัสินบน 

หา้มใหห้รอืรบัสนิบนทุกรปูแบบ ไม่ว่าจะดว้ยตนเองหรอืมอบหมายใหผู้อ้ื่นกระทาํ

แทนตน 

 การให้หรอืรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง และผลประโยชน์อ่ืน ๆ  

การใหห้รอืรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ จากลูกคา้ คู่คา้ 

หรอืบุคคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งอื่น ใหป้ฏบิตัติามคู่มอืจรรยาบรรณ ของบรษิทั 
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 การบริจาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน

บริษัทกําหนดให้การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงิน

สนบัสนุน ดงัน้ี

1) ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ขดัต่อศลีธรรม และไม่

เกดิผลเสยีหายต่อสว่นรวม

2) ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนอนุมตัริายการเพื่อการบรจิาค ทีบ่รษิทัไดก้ําหนด

ไว้

4.2 บริษัท มุ่งมัน่ที่จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ว่า การคอร์รัปชัน่เป็นสิง่ที่

ยอมรบัไม่ได ้ทัง้การกระทาํธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

4.3 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน ไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระทําที่

เข้าข่ายการคอร์รัปชัน่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่

รบัผดิชอบใหท้ราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

4.4 บรษิัท ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏเิสธการคอร์รปัชัน่ หรอืแจ้งเบาะแส

เรื่องการคอร์รปัชัน่ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท โดยจะไม่มกีารลงโทษหรือให้ผลในทางลบต่อ

พนักงานที่ปฏเิสธการคอร์รปัชัน่ แม้ว่าการกระทํานัน้อาจทําใหบ้รษิทัสูญเสยีโอกาสทาง

ธุรกจิกต็าม 

4.5 นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่น้ีใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่

การคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมนิผลปฏบิตังิานของ

พนักงาน โดยกําหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารทําความเขา้ใจกบัพนักงานเพื่อให้

สามารถปฏบิตัติามนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

8. การติดตามดแูลให้การปฏิบติั

บรษิทักาํหนดใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน ทีจ่ะตอ้งรบัทราบ

ทาํความเขา้ใจและถอืปฏบิตัติามนโยบายและขอ้ปฏบิตัทิีก่าํหนดไวใ้นคู่มอืน้ีอย่างเคร่งครดั 

ผู้บรหิารทุกระดบัในองคก์รจะต้องรบัผดิชอบดูแล และถือเป็นเรื่องสําคญัทีจ่ะดําเนินการใหพ้นักงานภายใต้

สายบงัคบับญัชาของตนทราบ และปฏบิตัติามคู่มอืจรยิธรรมของบรษิทั อย่างจรงิจงั หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และหนกั

งานผูใ้ดกระทาํผดิหลกัการกาํกบัดแูลกจิการตามทีก่าํหนดไว ้จะไดร้บัโทษทัง้ทางวนิยั และหากมกีารกระทาํทีเ่ชื่อไดว้่า

ทาํผดิกฎหมาย กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของรฐั บรษิทั จะสง่เรื่องใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัดาํเนินการต่อไป 

หากพนักงานพบเหน็การกระทํา ผดิกฎหมาย และ/หรอื หลกัการกํากบัดูแลกจิการตามทีก่ําหนดไวใ้นคู่มอืน้ี 

ใหแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้กล่าวหา ไปยงัประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ หรอื

กรรมการบรหิารของบรษิทั ทัง้น้ีบรษิทั จะดาํเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบาะแส เพื่อคุม้ครองผลกระทบ

ทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว 

----------------------------------------------------------------- 
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บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจาํนวน  4 

ท่าน ซึง่ในปี 2563 กรรมการแต่ละท่านไดเ้ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็น จาํนวนครัง้ ดงัน้ี   

 

1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ ถาวรวศิษิฐพร ประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุม  5/5 ครัง้ 

2. นายเกยีรตพิงศ ์ ณ นคร  กรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 5/5 ครัง้ 

3. นายณฐัพงษ์  ลมิป์คุณพงษ ์ กรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 5/5 ครัง้ 

4. นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน กรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 5/5 ครัง้ 

 

โดยกรรมการแต่ละท่านมคุีณสมบตัคิรบถว้น และไดป้ฏบิตัภิารกจิอย่างเป็นอสิระภายใตข้อบเขต หน้าที ่และความ

รบัผดิชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนด

และแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยบ์รษิทัและ

ตลาดหลกัทรพัย ์

 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 5 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ชญิผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ี ผูต้รวจสอบ

ภายใน และผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มลูและคาํชีแ้จงเพิม่เตมิในประเดน็สาํคญั สง่ผลใหก้ารสอบทานในเรื่อง

ต่างๆ มปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ไมพ่บการปฏบิตัใิดๆ อนัเป็น

การขดัแยง้กบัขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแต่อย่างใด ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการสอบทาน

และขอ้คดิเหน็ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ ซึง่สามารถสรุปประเดน็ทีเ่ป็นสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํปี 2563 ซึง่ผ่านการสอบทาน และ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ เพื่อให ้มัน่ใจว่าการจดัทาํงบการเงนิเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย มาตรฐานการ

บญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ มคีวามเชื่อถอื

ได ้และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงนิ  

 

2. รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและใหค้วามเหน็ต่อการทาํรายการระหว่างบรษิทักบับุคคลหรอืนิตบิุคคลที่

เกีย่วขอ้ง หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูของ รายการดงักล่าว 

ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล บรษิทัไดด้าํเนินการตามเงื่อนไข

การคา้ทางธุรกจิปกตทิัว่ไป มคีวามเป็นธรรม และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั รวมทัง้มกีารเปิดเผยและแสดงรายการ

ในงบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิอย่าง ถูกตอ้งและครบถว้น 
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3. การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพยีงพอเหมาะสมกบัความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในและ

การบรหิารความเสีย่งทีส่าํคญัของบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายงานสรุปผลการตรวจสอบและการ

ตดิตามผลจากผู ้ตรวจสอบภายในแลว้ ไม่พบประเดน็หรอืขอ้บกพร่องทีม่สีาระสาํคญัซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อบรษิทั 

ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในพรอ้มขอ้แนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ให้

คณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส  เพื่อบรษิทัดาํเนินการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง 

 

4. การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกาํหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตังิานตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎระเบยีบ

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ ไทย 

และกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั รวมถงึขอ้ผกูพนัทีบ่รษิทัมกีบับุคคลภายนอกแลว้ ไม่พบ

ประเดน็สาระสาํคญัทีข่ดัต่อกฎหมายและขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 

5. การสอบถามการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หข้อ้เสนอแนะต่างๆ และไดส้อบทานนโยบายสง่เสรมิจรยิธรรม นโยบายต่อตา้นการทจุรติ 

เพื่อใหบ้รษิทัมกีารบรหิารจดัการและการกาํกบัดแูล กจิการทีเ่หมาะสมตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีมคีวามโปร่งใส ความ

เป็นธรรม และเกดิความเชื่อมัน่ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

 

6. การกาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัติามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และไดพ้จิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยนําเสนอกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัเิป็นประจาํทุกปี นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองแลว้ พบว่า ไดป้ฏบิตัภิารกจิครบถว้นสมบรูณ์ภายใตก้ฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และไดใ้ช้

ความรูค้วามสามารถในการใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างเป็นอสิระ  

ในสว่นของการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หข้อ้เสนอแนะและขอ้สงัเกตทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผลการ

ตรวจสอบประจาํปี 2563 และสนบัสนุนใหผู้ต้รวจสอบภายในตดิตาม ฝ่ายบรหิารใหด้าํเนินการตามขอ้เสนอแนะ สาํหรบั

ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในแลว้ จงึไดอ้นุมตัิ

แผนการตรวจสอบประจาํปี 2564 ของผูต้รวจสอบภายใน  

 

7. การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิผูส้อบบญัช ีในปี 2563 มคีวามเหน็ว่า มคีวามเป็นอสิระ มคีวามรู ้ความสามารถ 

และผลการปฏบิตังิานโดยรวมเป็นทีน่่าพอใจ สาํหรบัรอบบญัชปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและเสนอ

ต่อกรรมการบรษิทั เพื่อเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหแ้ต่งตัง้ บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ซึง่มคีวามอสิระ

และมคุีณสมบตัขิองผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้ไดเ้สนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชโีดยพจิารณาความเหมาะสมกบั

ปรมิาณงาน เป็นจาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,450,000  บาท 
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การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 มคีวามเป็นอสิระ และไดร้บัความร่วมมอืจากบรษิทัเป็นอย่างด ี

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า การดาํเนินงานของบรษิทัถูกตอ้งตามขอ้กฎหมาย คณะกรรมการและผูบ้รหิาร

รวมถงึพนกังานปฏบิตังิานดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูม้สีว่นได้

เสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั  

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

(นายณรงคฤ์ทธิ ์ ถาวรวศิษิฐพร) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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