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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จ และผลการดําเนิ นงาน
1. โครงสร้างและการดําเนิ นงานของบริษทั
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “STC”) จดทะเบียนจัดตัง้ เมือ่ วันที่ 30
มิถุนายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 1,000,000 บาท เพือ่ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สําเร็จรูปทุกประเภท (Pre-cast Concrete) และคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete) พร้อมทัง้ ให้บริการอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การตอกเสาเข็ม การปั ม๊ คอนกรีต เป็ นต้น แก่ลกู ค้าโดยเฉพาะในเขตพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
และพืน้ ทีท่ วภาคตะวั
ั่
นออก โดยบริษทั ฯ มีจุดเริม่ ต้นจากนายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง ผูซ้ ง่ึ เริม่ ประกอบธุรกิจจําหน่ายไม้
แปรรูปและวัสดุก่อสร้างในเขตเมืองพัทยาในปี 2522 ภายใต้ช่อื “สิทธิชยั ค้าไม้” และได้รบั การยอมรับและไว้วางใจจาก
กลุ่มผูร้ บั เหมาก่อสร้างและกลุ่มผูป้ ระกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรแี ละจังหวัด
ใกล้เคียง ชื่อของร้าน “สิทธิชยั ค้าไม้” จึงเป็ นทีม่ าของอักษรย่อ “เอสทีซ”ี หรือ “STC” ของบริษทั ฯ และในเวลาต่อมา
คุณสุรสิทธิเห็
่ อ้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผ่านร้านสิทธิชยั ค้าไม้ จึงได้จดั ตัง้ บริษทั เอส.ที.ซี.
์ นโอกาสทางธุรกิจทีล่ กู ค้าจะสังซื
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จํากัด (“S.T.C. Concrete”) ในปี 2531 เพื่อผลิตและจําหน่ายแผ่นพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
หล่อสําเร็จ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จและคอนกรีตผสมเสร็จ และจัดตัง้ “บริษทั เอส.ที.ซี. ท่อ
คอนกรีต จํากัด” (“S.T.C. Pipe”) ในปี 2535 เพื่อผลิตและจําหน่ายท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักนํ้า
จนกระทังเกิ
่ ดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2539 ส่งผลให้ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์หยุดชะงัก และ S.T.C.
Concrete ได้หยุดดําเนินธุรกิจไป (โดย S.T.C. Concrete ได้จดทะเบียนเลิกบริษทั กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์และได้ชาํ ระบัญชีเสร็จสิน้ ในปี 2553) เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจเริม่ คลีค่ ลายลงนายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง
และครอบครัวจึงได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เอส.ที.ซี. คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด ในปี 2543 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปขึน้ อีกครัง้ โดยมีทมี งานวิศวกรผูม้ คี วามชํานาญและประสบการณ์ดา้ นการออกแบบ
การผลิตและคิดค้นสูตรการผลิตทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปทีไ่ ด้มาตรฐาน ในราคาที่
เหมาะสม จนเป็ นทีย่ อมรับในคุณภาพของกลุ่มลูกค้าทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีสาํ นักงานใหญ่ตงั ้ อยู่เลขที่ 220/26 หมู่ท่ี 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
และมีโรงงานทัง้ หมด 5 แห่งในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี ดังนี้
1.
โรงงานพัทยา 1 ตัง้ อยู่เลขที่ 16/83 หมูท่ ่ี 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2.
โรงงานพัทยา 2 ตัง้ อยู่เลขที่ 16/85 หมูท่ ่ี 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
3.
โรงงานหนองปรือ ตัง้ อยู่เลขที่ 52 หมู่ท่ี 12 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
4.
โรงงานนาวัง ตัง้ อยู่เลขที่ 154 หมู่ท่ี 4 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
5.
โรงงานห้วยใหญ่ ตัง้ อยู่เลขที่ 9/47 หมูท่ ่ี 4 ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โดยโรงงานทัง้ 5 แห่งดังกล่าวมีกาํ ลังการผลิตต่อปี รวมสําหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประมาณ 261,680 คิว
คอนกรีต แบ่งเป็ น 1) กําลังการผลิตรวมสําหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป ซึง่ ได้แก่ ท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ่อพักนํ้า เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ แผ่นพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ คานสําเร็จรูป
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ผนังสําเร็จรูป และรัว้ สําเร็จรูป ประมาณ 121,130 คิวคอนกรีต และ 2) กําลังผลิตสําหรับคอนกรีตผสมเสร็จประมาณ
140,550 คิวคอนกรีต
ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ บริษทั ฯ มุ่งมันสู
่ ค่ วามเป็ นหนึ่งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และการ
ให้บริการ โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาสินค้าทีม่ คี ุณภาพสูง มีคุณสมบัตหิ รือคุณลักษณะตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า เป็ นทีย่ อมรับและได้มาตรฐาน โดยในปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้รบั มาตรฐาน มอก. จากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังแสวงหาแนวทางหรือวิธกี ารใหม่เพื่อให้ได้มาซึง่
ผลิตภัณฑ์ทต่ี อบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และเข้าไปมีสว่ นร่วม พูดคุยแลกเปลีย่ นกับลูกค้า และ
คู่คา้ เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของลูกค้าและคูค่ า้ เพื่อนํากลับมาปรับปรุงและพัฒนาทัง้ กระบวนการ
ผลิตและการให้บริการให้ดยี งิ่ ขึน้ จึงทําให้ปัจจุบนั บริษทั ฯ เป็ นทีย่ อมรับและได้รบั ความเชื่อถือจากลูกค้าผูร้ บั เหมาทัง้
ภาครัฐและเอกชน ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนบริษทั ฯ ยังได้รบั ความไว้วางใจจากคู่คา้ ทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภทภายใต้เครื่องหมายการค้า “STC” โดยปั จจุบนั
บริษทั ฯ ไม่มบี ริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมแต่อย่างใด ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทีบ่ ริษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายได้แก่ผลิตภัณฑ์
คอนกรีตสําเร็จรูป และผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้บริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้ครอบคลุม
ความต้องการของลูกค้า โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั สามารถแบ่งได้ออกเป็ น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้
1. ผลิ ตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป (Precast Concrete)
บริษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปสําหรับงานก่อสร้างอาคารแนวราบและแนวสูง รวมถึงงาน
โครงสร้างและงานฐานรากต่างๆ (Foundation and Structure) งานปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ละภูมทิ ศั น์ (Landscape
Construction) เช่น งานกําแพงกัน้ ดินและงานรัว้ เป็ นต้น และโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure) ต่างๆ เช่น ระบบ
ระบายนํ้า (Water Drainage and Treatment System) เป็ นต้น โดยผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปทีบ่ ริษทั ฯ ผลิต ได้แก่
1. ท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก
2. เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ
3. แผ่นพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ
4. คานสําเร็จรูป ผนังสําเร็จรูป รัว้ สําเร็จรูป รวมทัง้ ยังจําหน่าย วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ได้แก่ หิน และทราย เป็ น
ต้น โดยผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ประกอบด้วยท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มคอนกรีต
เสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ แผ่นพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ และอิฐบล็อคมวลเบา
2. ผลิ ตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete)
บริษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จตามคําสังของลู
่
กค้า ซึง่ แต่ละสูตรการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
แตกต่างกันไปตามการใช้งาน บริษทั ฯ จึงต้องศึกษาพัฒนาและปรับเปลีย่ นสูตรการผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าอยู่อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จเป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ายุใช้งานจํากัด ทําให้การบริการ
ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถคอนกรีตมิกเซอร์จะทําได้แค่ในรัศมีไม่เกินระยะเวลา 2 ชม. หรือประมาณ 20 ถึง 25
กม.
3. การให้บริการที่เกี่ยวข้อง (Related Service)
บริษทั ฯ ยังมีการให้บริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การให้บริการตอกเสาเข็ม การให้บริการปั ม๊ คอนกรีตขึน้ ทีส่ งู หรือ
บริเวณทีร่ ถคอนกรีตมิกซ์เซอร์เข้าไม่ถงึ เป็ นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร (One Stop
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Shop) และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า โดยบริษทั ฯ จะให้บริการต่างๆ ผ่านการว่าจ้าง (Outsource) ไปยัง
บุคคลหรือผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอก
1.1.1 วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์ในการดําเนินงานโดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยังยื
่ น สร้างสรรค์ เอาใจใส่ เชื่อถือ
ได้และเป็ นทีย่ อมรับในอุตสาหกรรม รวมถึงการทํางานแบบซื่อตรงให้เกียรติผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกคน ร่วมกันทํางานโดยมี
ความรับผิดชอบและความสําเร็จร่วมกัน พร้อมทัง้ เอาใจใส่และสร้างความสัมพันธ์ทด่ี แี ก่ลกู ค้าและคู่คา้ และการทํางาน
โดยมีประสิทธิภาพและความมุง่ มันด้
่ วยทัศนคติกล้าคิดกล้าทํา
บริษทั ฯ มีเป้ าหมายทางธุรกิจทีจ่ ะเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตชัน้ นําในภาค
ตะวันออก เพื่อรองรับการลงทุนของภาครัฐบาลและเอกชนทัง้ ในส่วนของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor (“EEC”)) ซึง่ เน้นไปในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อเพิม่ ศักยภาพรองรับการลงทุนและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านนิคมอุตสาหกรรม และรองรับ
การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และพืน้ ทีใ่ นภาคตะวันออกทีก่ าํ ลังอยู่ในแผนพัฒนาของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมุ่งเน้นในการปรับปรุงการผลิตสินค้าและบริการเพื่อเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม โดยยึดถือแนวทางและวิสยั ทัศน์การทํางานของ STC นันคื
่ อ
“เชื่อถือได้ สร้างสรรค์ เอาใจใส่ และกล้าคิ ดกล้าทํา”
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมและคุณธรรมตามค่านิยมของบริษทั ฯ ซึง่
จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลกู ค้าและคู่คา้ ไม่หยุดนิง่ ทีจ่ ะพัฒนาและค้นหาแนวทางใหม่ๆ และวิธกี ารใหม่ๆ เพื่อ
นํามาซึง่ ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ปี่ ยมด้วยคุณภาพ ในขณะทีใ่ ช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนสร้างและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าและคู่คา้ ทางธุรกิจ และมุ่งมันที
่ จ่ ะไปสูก่ ารเป็ นผูน้ ําใน
ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตสําเร็จรูปภายใต้พนั ธกิจ “มุ่งมันสู
่ ่ความเป็ นหนึ่ งด้านคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์
สิ นค้า และบริการ”
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ปี

เหตุการณ์ที่สาํ คัญ

2531

 จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั เอส.ที.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จํากัด (S.T.C. Concrete) เพื่อผลิต
และจําหน่ายแผ่นพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ
 เปิ ดโรงงานผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จแห่งแรกตัง้ อยู่ เลขที่ 16/34
หมู่ท่ี 6 ถนนสุขมุ วิท ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ปั จจุบนั ได้จาํ หน่ายทีด่ นิ
และอาคารของโรงงานดังกล่าวให้บริษทั รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จํากัด1 ซึง่ เป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน)
 เปิ ดสํานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่เลขที่ 13/9-10 หมู่ท่ี 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2534

 เปิ ดโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จและคอนกรีตผสมเสร็จตัง้ อยู่
เลขที่ 16/83 หมู่ท่ี 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ปั จจุบนั ใช้ช่อื โรงงาน
พัทยา 1)
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ปี

เหตุการณ์ที่สาํ คัญ

2535

 จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เอส.ที.ซี. ท่อคอนกรีต จํากัด (S.T.C. Pipe) เพื่อผลิตและจําหน่ าย
ท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก
 เปิ ดโรงงานผลิตท่อระบายนํ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก และคอนกรีตผสมเสร็จขึน้ ที่
เลขที่ 16/85 หมู่ท่ี 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ปั จจุบนั ใช้ช่อื โรงงาน
พัทยา 2)

2538

 เปิ ดโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จตัง้ อยู่เลขที่ 52 หมู่ 12 ตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ปั จจุบนั ใช้ช่อื โรงงานหนองปรือ)

2543

 จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท เอส.ที.ซี. คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (“บริษัทฯ” หรือ “STC”) เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100
บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่องานก่อสร้างต่างๆ

2545

 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน
จดทะเบียนจํานวน 4 ล้านบาท โดยออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 40,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท เพื่อใช้สาํ หรับการขยายกิจการของบริษทั ฯ ส่งผลให้บริษทั ฯ
มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 5 ล้านบาท

2549

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเพิม่
ทุ น จดทะเบีย นจํ า นวน 15 ล้า นบาท โดยออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น จํา นวน
150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้สําหรับการขยายกิจการของบริษัทฯ
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 20 ล้านบาท

2553

 จดทะเบียนเลิก S.T.C. Concrete และชําระบัญชีแล้วเสร็จ
 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเพิม่
ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวน 200,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท เพื่อใช้สาํ หรับการขยายกิจการของบริษทั ฯ ส่งผลให้บริษทั ฯ
มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 40 ล้านบาท

2554

 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน
จดทะเบียน 110 ล้านบาท โดยออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 1,100,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท เพื่อใช้สาํ หรับการขยายกิจการของบริษทั ฯ ส่งผลให้บริษทั ฯ
มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 150 ล้านบาท

2555

 เปิ ดโรงงานใหญ่ซง่ึ ผลิตทุกผลิตภัณฑ์ตงั ้ อยู่เลขที่ 154 หมู่ท่ี 4 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี (ปั จจุบนั ใช้ช่อื โรงงานนาวัง)
 เริม่ ดําเนินการผลิตและจําหน่ายรัว้ สําเร็จรูป
 เริม่ ดําเนินการผลิตและจําหน่ายอิฐบล็อคมวลเบาที่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “STC Block”

2556

 บริษทั ฯ ได้ทําการปรับโครงสร้างกลุ่ม โดย S.T.C. Pipe จะหยุดดําเนินกิจการและจะโอน
บุ ค ลากรและทุ กสายการผลิตท่ อของ S.T.C. Pipe ไปยัง บริษัทฯ เพื่อ ให้ก ารผลิตและจัด
จําหน่ายสินค้าเครื่องหมายการค้า STC ทัง้ หมดอยู่ภายใต้บริษทั เดียว
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ปี

เหตุการณ์ที่สาํ คัญ
 เลิกการผลิตโรงงานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จแห่งแรกซึ่งตัง้ อยู่ เลขที่
16/34 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีกําลัง
ผลิตน้อย จึงรวมฐานการผลิตแผ่นพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จที่โรงงานนาวัง
เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถจัดการและบริหารการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเพิม่
ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวน 600,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการ ส่งผลให้บริษทั
ฯ มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 210 ล้านบาท

2557

 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 18/2557 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 บริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั ิ
การซือ้ ทรัพย์สนิ อาคาร เครื่องจักร และยานพาหนะ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั
เอส.ที.ซี. ท่อคอนกรีต จํากัด

2558

 ทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารขาย
ทีด่ นิ อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคารของโรงงานผลิตแผ่นพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ
สําเร็จตัง้ อยู่ท่ี เลขที่ 16/34 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ให้แก่บริษทั รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน ในราคา 30.00
ล้านบาท (โดยราคาประเมินจากบริษทั เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จํากัด ซึง่ เป็ นผู้
ประเมินราคาอิสระทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสํานักงานก.ล.ต. อยู่ท่ี 30.15 ล้านบาท) ทัง้ นี้ ทีด่ นิ
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคารของโรงงานผลิตทีข่ ายไปมิได้มกี ําลังการผลิตหรือใช้ดําเนิน
ธุรกิจแต่อย่างใด โดยปั จจุบนั บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จํากัด ใช้เพื่อเป็ นทีเ่ ก็บสินค้า
เท่านัน้
 ย้ายสํานักงานใหญ่ไปทีเ่ ลขที่ 220/26 หมู่ท่ี 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

2560

 บริษทั ฯ ได้วางแผนเพิม่ กําลังผลิต โดยเริม่ ดําเนินการขยายโรงงานนาวังระยะที่ 2 เพื่อเพิม่
กํ า ลัง การผลิต และเตรีย มความพร้อ มในการรองรับ ความต้ อ งการผลิต ภัณ ฑ์ค อนกรีต
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก ทีม่ เี พิม่ มากขึน้ จากภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งเป็ นผลมาจากแผนการผลักดันโครงการ “การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)" ของรัฐบาลซึง่ เป็ นยุทธศาสตร์
สําคัญภายใต้ Thailand 4.0

2561

 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 มีมติอนุ มตั เิ รื่องทีส่ าํ คัญ
ดังนี้
1. ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด
2. เปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั ฯ เป็ น บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
3. เปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้ จาก 100.00 บาทต่อหุน้ เป็ น 0.50 บาทต่อหุน้ ซึง่ ทําให้
จํานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิมจํานวน 2.10 ล้านหุ้น เป็ นจํานวน 420.00
ล้านหุน้
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ปี

เหตุการณ์ที่สาํ คัญ
4. เพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 74.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 210.00 ล้านบาท
เป็ น 284.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ จํานวน 148.00 ล้านหุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ของทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้
แรก (Initial Public Offering : IPO) คิดเป็ นร้อยละ 26.06 ของหุ้นสามัญที่ออกและ
ชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
 เริ่มต้นดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตบนพื้นที่โรงงานนาวังระยะที่ 2 เพื่อรองรับการ
เติบโตของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2562

 บริษทั ฯเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกจํานวน 148,000,000 หุน้ เสนอ
ขายในราคาหุน้ ละ 1.00 บาท
 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ และมีการ
การซือ้ ขายเป็ นครัง้ แรก โดยใช้ช่อื ย่อหลักทรัพย์ “STC”

2563

 จัดตัง้ สาขาที่ 5 เลขที่ 9/47 หมู่ท่ี 4 ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ซือ้ เครื่องจักรผสมคอนกรีตผสมเสร็จ และรถโม่คอนกรีต เพื่อขยายกําลังการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ และขยายพืน้ ทีใ่ นการจัดส่ง

2564

 จัด ตัง้ บริษัท ร่ ว มทุ น บริษัท เอสทีซี พรีเ มีย ร์ พรีค าสท์ จํา กัด เพื่อ อกกแบบ ผลิต และ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตในระบบพรีคาสท์

1.1.3 การใช้เงิ นเพิ่ มทุนที่ได้รบั จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนแก่ประชาชน (IPO)
บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนแก่ประชาชนทัวไปเป็
่
น
ครัง้ แรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 148 ล้านหุน้ ราคาหุน้ ละ 1 บาท รวมเป็ นเงินสุทธิ
ทีไ่ ด้รบั หลังจากหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายจํานวนทัง้ สิน้ 141.30 ล้านบาท โดยบริษทั มีรายละเอียดการใช้
เงิน (IPO) ดังตารางต่อไปนี้
จํานวนเงิ นที่ใช้ไปจนถึง
แผนการใช้เงิ น
(โดยประมาณ) 31 ธ.ค. 2562 30 มิ.ย 2563
31 ธ.ค. 2563
1. ชําระคืนเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน
88.00
87.29
2. เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
53.30
12.00
11.30
15.29
141.30
99.29
11.30
15.29
รวม
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
1.2.1 โครงสร้างรายได้บริษทั
บริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภท ภายใต้เครื่องหมายการค้า “STC”
เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารแนวราบและแนวสูง รวมถึงงานโครงสร้างและงานฐานราก (Foundation and Structure)
และระบบระบายนํ้า ( Water Drainage and Treatment System) โดยบริษทั ฯ มีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ ดัง
ตารางต่อไปนี้
( หน่วย : ล้านบาท )
1.
2.
3.
4.

ประเภทผลิ ตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ
รายได้บริการ
รายได้อ่นื
รวม

ปี 2561
%
247.21 64.89
114.96 30.18
17.37 4.56
1.41 0.37
380.95 100.00

ปี 2562
%
302.77 71.74
104.85 24.84
12.96 3.07
1.46 0.35
422.04 100.00

ปี 2563
%
280.02 66.54
124.29 29.54
15.19 3.61
1.30 0.31
420.80 100.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิ จ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทรายละเอียดดังนี้
ผลิ ตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป (Precast Concrete)
ท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักนํ้า
บริษทั ฯ สามารถผลิตท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดทรงปากลิน้ ราง (Tongue and Groove) ท่อระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากระฆัง (Bell and Spigot) และบ่อพักนํ้า ซึง่ ผลิตด้วยเครื่องจักรทีท่ าํ ให้เกิดการอัดแน่น
ของเนื้อคอนกรีต แต่เนื่องจากในปั จจุบนั ท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิน้ รางเป็ นทีน่ ิยมกว่าชนิดปากระฆัง
อย่างมาก เนื่องด้วยนํ้าหนักทีเ่ บากว่า ราคาทีถ่ ูกกว่า และการลักษณะการใช้งานทีท่ วไปกว่
ั่
าแบบชนิดปากระฆัง โดย
ชนิดปากระฆังนัน้ จะใช้ในงานทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจง เช่น งานทีต่ อ้ งไม่มกี ารรัวไหล
่
(No Leakage) ในโรงงานผลิต
สารเคมี โรงงานกลันซึ
่ ง่ ต้องมีการระบายความร้อนโดยระบบหล่อเย็น เป็ นต้น จึงทําให้บริษทั ฯ มีคาํ สังซื
่ อ้ ท่อระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิน้ รางเท่านัน้ โดยท่อคอนกรีตชนิดปากลิน้ รางและบ่อพักนํ้าทีบ่ ริษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายมี
รายละเอียดดังนี้
1. ท่อระบายนํ้าคอนกรีตรูปวงกลม
ผลิตภัณฑ์ท่อระบายนํ้าคอนกรีตรูปวงกลมทีบ่ ริษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายนัน้ มีทงั ้ แบบชนิดเสริมเหล็กและไม่
เสริมเหล็ก (“คมล.”) ซึง่ การเสริมเหล็กจะช่วยเพิม่ ความสามารถในการรับแรงให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์มากขึน้ โดย
จะแบ่งเป็ น 4 ประเภท เรียงตามคุณภาพจากตํ่าสุดไปสูงสุดคือ คอนกรีตเสริมเหล็กปกติ (“คสล.”) คอนกรีต
เสริมเหล็ก ชัน้ คุณภาพที่ 4 (“คสล.4”) คอนกรีตเสริมเหล็ก ชัน้ คุณภาพที่ 3 (“คสล.3”) และคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชัน้ คุณภาพที่ 2 (“คสล.2”) โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากด้านในตัง้ แต่ 30 ซม.ถึง 150 ซม. และความยาว
เท่ากับ 1 ถึง 2.5 ม. ซึง่ ท่อระบายนํ้าคอนกรีตรูปวงกลมมีขนาดทีเ่ ล็กจึงมีน้ําหนักทีเ่ บากว่าท่อรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม
ทําให้ทาํ งานได้สะดวก นอกจากนี้ ท่อรูปวงกลมมีแรงต้านทานการไหลตํ่า ทําให้ของเหลวภายในท่อเคลื่อนที่
ได้สะดวก ไม่เกิดการติดขัด
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2. ท่อระบายนํ้าคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม
นอกจากท่อระบายนํ้ารูปทรงวงกลมแล้วบริษทั ฯ ยังผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อระบายนํ้าคอนกรีตรูป
สีเ่ หลีย่ มทัง้ แบบชนิดสําหรับงานระบายนํ้าใต้ทางเท้าวัสดุถมไม่เกิน 3 ม. และ งานระบายนํ้าใต้ผวิ จราจรวัสดุ
ถมระหว่าง 0.6 ม. ถึง 3 ม. โดยมีขนาดวัดจากภายในดังนี้ 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. และความยาวเท่ากับ
1 ถึง 2.5 ม. ซึง่ ท่อระบายนํ้าคอนกรีตรูปสีเ่ หลีย่ มมีขนาดทีใ่ หญ่กว่าท่อรูปวงกลม จึงสามารถระบายนํ้าได้
มากกว่า และด้วยรูปทรงทีเ่ ป็ นสีเ่ หลีย่ ม ทําให้กระบวนการติดตัง้ จึงทําได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ ท่อระบายนํ้า
คอนกรีตรูปสีเ่ หลีย่ มยังสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกจรได้มากกว่าท่อขนาดวงกลม ในปั จจุบนั นํ้าท่วมได้เป็ น
ปั ญหาอย่างมากในทุกภาคส่วนของประเทศไทย ระบบระบายนํ้าขนาดใหญ่เป็ นทีต่ อ้ งการอย่างมากในหัวเมือง
ต่างๆ ทําให้ท่อระบายนํ้าคอนกรีตรูปสีเ่ หลีย่ มเป็ นทีต่ อ้ งการอย่างมาก
ชนิดของผลิตภัณฑ์ท่อระบายนํ้าคอนกรีตของบริษทั ฯ มีดงั นี้
ชนิ ดของผลิ ตภัณฑ์
1. ท่อระบายนํ้าคอนกรีตรูปวงกลม
คมล.
คสล.
คสล.4
คสล.3

ลักษณะการใช้งาน
สําหรับงานใต้ทางเท้าในบริเวณทีม่ ผี คู้ นสัญจร
สําหรับงานถนนในหมูบ่ า้ น ใต้ทางเท้าทีใ่ ช้รบั นํ้าหนักน้อย
สําหรับงานถนนในหมูบ่ า้ น ใต้ทางเท้า
สําหรับงานเทศบาลทัวไป
่ เช่นงานใต้ผวิ จราจรทีม่ รี ถขนาดเล็กสัญจร และนิคม
อุตสาหกรรม
สําหรับงานกรมทางหลวง งานใต้ผวิ จราจรทีม่ รี ถขนาดใหญ่สญ
ั จร

คสล.2
2. ท่อระบายนํ้าคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม
งานระบายนํ้ าใต้ทางเท้าวัส ดุ ถ มไม่ สําหรับงานในบริเวณทีม่ ผี คู้ นสัญจร
เกิน 3 ม.
งานระบายนํ้ า ใต้ ผ ิว จราจรวัส ดุ ถ ม สําหรับงานในบริเวณทีม่ รี ถสัญจรขนาดใหญ่ เช่น ตามแนวของถนนหลัก กรม
ระหว่าง 0.6 ม. ถึง 3 ม.
ทางหลวง

บริษทั ฯ ได้รบั มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบายนํ้า มอก. 128-2549
ผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสําเร็จรูปสีเ่ หลีย่ มสําหรับงานระบายนํ้า มอก. 1164-2559 และ
ผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสําเร็จรูปสีเ่ หลีย่ มสําหรับงานระบายนํ้าใต้ผวิ จราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6
ถึง 3 ม. มอก. 1166-2559 โดยในการผลิตทุกครัง้ จะใช้วธิ สี นสะเทื
ั่
อนเพื่อไล่ฟองอากาศ ทําให้คอนกรีตแน่น
ตัวขึน้ และใช้สารผสมเคมี (Admixture) เพื่อเพิม่ คุณสมบัตขิ องคอนกรีต
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รูปภาพท่อระบายนํ้าคอนกรีต
บ่อพักนํ้า
บริษทั ฯ มีการผลิตบ่อพักนํ้าคอนกรีตหล่อสําเร็จเพื่อใช้ร่วมกับท่อระบายนํ้าคอนกรีตทุกขนาดทีบ่ ริษทั ฯ ผลิต
อยู่ ซึง่ จะมีหน้าทีเ่ ป็ นบ่อพักดักตะกอนของเสียทีต่ ามมากับท่อระบายนํ้า

รูปภาพบอพักน้ําคอนกรีต
การเลือกประเภทของท่อคอนกรีตและบ่อพักนํ้าขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมในการใช้งาน หากเป็ นงานทีต่ อ้ งรับ
นํ้าหนักสูง เช่น งานเทศบาล งานถนน งานท่อระบายนํ้าสาธารณะหน่วยงานราชการนัน้ จําเป็ นต้องใช้ท่อ
คสล. ในขณะที่ หากเป็ นงานทัวไปที
่ ไ่ ม่ตอ้ งรับนํ้าหนักมาก สามารถใช้ท่อไม่เสริมเหล็กได้ โดยกลุ่มลูกค้า
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เป้ าหมายของท่อระบายนํ้าคอนกรีตและบ่อพักนํ้า ได้แก่ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างงานราชการรายใหญ่
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างงานโยธาทัวไป
่ ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมทีจ่ ะนําไปใช้กบั
โครงการหมู่บา้ นและโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ เป็ นต้น
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จเป็ นสินค้าทีท่ าํ ให้บริษทั ฯ และตราสินค้า STC เป็ นทีร่ จู้ กั และ
ได้รบั ความเชื่อถือจากวิศวกรและผูร้ บั เหมาก่อสร้างอย่างแพร่หลาย เนื่องจากบริษทั ฯ มีวศิ วกรผูม้ คี วาม
ชํานาญควบคุมการผลิตในทุกขันตอน
้
เพื่อให้ได้เสาเข็มทีต่ รงไม่คดงอและมีความแข็งแรงทนทาน ทัง้ นี้บริษทั
ฯ ได้รบั มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม สําหรับผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ มอก. 396-2549 ซึง่
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จทีบ่ ริษทั ฯ ผลิตและจําหน่าย คือ เสาเข็มหน้าตัดรูปสีเ่ หลีย่ ม โดย
มีขนาดหน้าตัดตัง้ แต่ 18 x 18 ซม.ถึง 40 x 40 ซม. เหมาะกับงานก่อสร้างในเขตทีม่ สี ภาพชัน้ ดินมีความแน่น
ถึงแน่นมากเพื่อทีจ่ ะสามารถรับกําลังแบกทาน (bearing capacity) ของตัวอาคารและสิง่ ก่อสร้างได้ดี ลูกค้า
สามารถกําหนดความยาวของเสาเข็มตามทีต่ อ้ งการ(Made-to-order) ได้ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของเสาเข็ม
คอนกรีต ได้แก่ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างและผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะนําไปใช้กบั โครงการหมู่บา้ น
โครงการอาคารพาณิชย์ต่างๆ และโครงการอาคารทัง้ แนวสูงและแนวราบ เช่นคอนโดมิเนียม เป็ นต้น
ลักษณะการใช้งานของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จของบริษทั ฯ มีดงั นี้
ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์
1. หน้าตัด 18 x 18 ซม.
2. หน้าตัด 22 x 22 ซม.
3. หน้าตัด 26 x 26 ซม.
4. หน้าตัด 30 x 30 ซม.
5. หน้าตัด 35 x 35 ซม.
6. หน้าตัด 40 x 40 ซม.

ลักษณะการใช้งาน
สําหรับบ้านชัน้ เดียว
สําหรับบ้าน 2 ชัน้
สําหรับทาวน์โฮม 2 ชัน้ / โรงงาน
สําหรับอาคารพาณิชย์ 2 – 3 ชัน้ / โรงงาน
สําหรับอาคารพาณิชย์สงู ไม่เกิน 4 ชัน้ / โรงงาน
สําหรับอาคารสูงไม่เกิน 15 ชัน้ / โรงงาน

รูปภาพเสาเข็มคอนกรีตหน้าตัดรูปสีเ่ หลีย่ ม
แผ่นพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ
แผ่นพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จทีบ่ ริษทั ฯ ผลิต เป็ นแผ่นคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบรูปหน้า
ตัดเหมือนแผ่นกระดาน เกิดจากขบวนการผลิตทีใ่ ช้การหล่อคอนกรีตและลวดอัดแรงกําลังสูง (High Tension
Wires) และการบ่มด้วยนํ้าจนคอนกรีตมีความแรงพอทีจ่ ะรับแรงกดได้ และเนื่องจากเป็ นแผ่นคอนกรีตอัดแรง
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วางชิดกันตลอด (Single Element) ทําให้มคี วามมันคงและแข็
่
งแรง อีกทัง้ ยังมีความสวยงามเมื่อติดตัง้ ด้วยผิว
ด้านท้องทีเ่ รียบดูแล้วเป็ นระเบียบซึง่ ไม่จาํ เป็ นต้องฉาบปูนทับ จึงช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างและเมื่อเท
คอนกรีตทับหน้า (Structural Topping) จะทํางานรวมเป็ นเนื้อเดียวกันกับแผ่นพืน้ คอนกรีตเพื่อช่วยรับ
นํ้าหนักของโครงสร้าง
บริษทั ฯ ได้รบั มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตหล่อสําเร็จสําหรับระบบพืน้ คอนกรีต มอก.5762546 และชิน้ ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จสําหรับระบบพืน้ ประกอบ มอก.828-2546 ผลิตภัณฑ์
แผ่นพืน้ คอนกรีตสําเร็จรูปมีความหนา 5 ซม. ความกว้าง 35 ซม. และความยาว ตัง้ แต่ 0.30 ม.ถึง 5.50 ม.
แผ่นพืน้ ขนาดต่างๆ มีการใช้งานทีเ่ หมือนกันคือวางพาดระหว่างคาน 2 คานเพื่อรองรับนํ้าหนักบรรทุกจร โดย
การเลือกขนาดแผ่นพืน้ จะแปรผันตามโครงสร้างของอาคารและนํ้าหนักบรรทุกจรทีร่ องรับ จึงเหมาะสําหรับ
อาคารทีม่ โี ครงสร้างไม่ซบั ซ้อน เช่น บ้าน อพาร์ทเม้นต์ อาคารพาณิชย์สงู ไม่เกิน 6 ชัน้ และคอนโดมิเนียมสูง
ไม่เกิน 8 ชัน้ นอกจากนี้ แผ่นพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จยังสามารถนําไปใช้ในงานอื่นๆ เช่น
โครงการวางระบบท่อระบายนํ้า โดยจะนําไปใช้วางบนท่อระบายนํ้าเพื่อรองรับนํ้าหนักจากพืน้ ถนนได้อกี ด้วย
โดยกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของแผ่นพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ได้แก่ ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ผูป้ ระกอบการ
อสังหาริมทรัพย์และร้านค้าวัสดุก่อสร้างทีจ่ ะนําไปใช้กบั โครงการหมู่บา้ นและโครงการอาคารพาณิชย์ต่างๆ
เป็ นต้น

รูปภาพแผ่นพืน้ คอนกรีต
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คานสําเร็จรูป ผนังสําเร็จรูป รัวสํ
้ าเร็จรูป
1. คานสําเร็จรูป
คานสําเร็จรูป STC เป็ นผลิตภัณฑ์ทอ่ี อกแบบมาเพื่อรองรับนํ้าหนักของพืน้ และถ่ายนํ้าหนักไปยังเสา โดยมี
การใช้งานคือ ยกคานสําเร็จรูปไปติดตัง้ เชื่อมประกอบกับเสาโครงสร้างอาคารและประสานรอยต่อด้วย
คอนกรีต ทําให้เหมาะสําหรับงานทีต่ อ้ งการความรวดเร็วและงานทีม่ โี ครงสร้างไม่ซบั ซ้อน ซึง่ คานแต่ละขนาด
มีความสามารถในการรับแรงทีแ่ ตกต่างกัน คานขนาดใหญ่จะสามารถรับแรงได้มากกว่าคานขนาดทีเ่ ล็กกว่า
คานสําเร็จรูปของบริษทั ฯ เหมาะสําหรับการใช้งานในอาคารทีพ่ กั อาศัย อพาร์ทเม้นต์ อาคารสํานักงาน และ
บ้านทัวไป
่ โดยกลุ่มเป้ าหมายหลักของคานสําเร็จรูปได้แก่ ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์
และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง คานทีบ่ ริษทั ฯ จําหน่ายมีความกว้าง ตัง้ แต่ 0.15 ม. ถึง 0.20 ม. และความสูง ตัง้ แต่
0.20 ม. ถึง 0.50 ม. ซึง่ ลูกค้าสามารถกําหนดความยาวของคานได้ตามทีต่ อ้ งการ

รูปภาพคานสําเร็จรูป
2. ผนังและชิ้ นส่วนรัวสํ
้ าเร็จรูป
ผนังสําเร็จรูปและรัว้ สําเร็จรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ทอ่ี อกแบบสําหรับการใช้งานกับลักษณะพืน้ ทีห่ ลายรูปแบบ เช่น
พืน้ ราบ พืน้ ราบเอียง หรือแม้แต่พน้ื ดินสไลด์ เป็ นต้น ซึง่ รัว้ สําเร็จรูปของ STC ถูกออกแบบให้สวยงามและมี
ความทนทาน มีให้เลือกหลายแบบทัง้ แบบกึง่ โปร่งกึง่ ทึบและแบบทึบ สามารถใช้กบั ทีพ่ กั อาศัย อาคาร
สํานักงาน โรงแรมและโรงงานได้ การติดตัง้ รัว้ สําเร็จรูปสามารถทําได้อย่างรวดเร็ว ใช้แรงงานไม่มาก อีกทัง้
ยังไม่มเี ศษวัสดุเหลือใช้ ทําให้เป็ นทีน่ ิยมในกลุ่มลูกค้าผูร้ บั เหมาก่อสร้างเพราะสามารถประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายได้
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ลักษณะการใช้งานของผนังและชิน้ ส่วนรัว้ สําเร็จรูป มีดงั นี้
ผนังและชิ้ นส่วนรัว้
สําเร็จรูป

การใช้งานของแต่ละชิ้ นส่วน

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)

1. ฟุตติ้ง

0.44 x 0.44 x 0.30 ม.

2. เสาไอ

0.15 x 0.15 x 2 – 3 ม.

3. แผ่นรัว้ สําเร็จ

0.25 x 2.92 x 0.65 ม.

4. แผ่นทับหลัง

0.25 x 2.92 x 0.15 ม.

ใช้เป็ นฐานรากของรัว้ สําเร็จรูป
ใช้เป็ นเสาหลักของรัว้ สําเร็จรูป โดยจะถูกประกอบและ
ติดตัง้ ลงในฟุตติ้ง ก่อนเทคอนกรีตทับ เพือ่ ความมังคง
่
เป็ นแผ่นรัว้ หลักของรัว้ สําเร็จรูป
เป็ นแผ่นรัว้ ทีจ่ ะถูกประกอบไว้บนสุดของแผ่นรัว้
สําเร็จรูป

หมายเหตุ: ความสูงของเสาไอสามารถกําหนดตามความต้องการใช้งานได้

รูปภาพส่วนประกอบของรัว้ สําเร็จรูป

รูปภาพรัว้ สําเร็จรูป

3. กําแพงกันดิ น
กําแพงกันดิน เป็ นผลิตภัณฑ์ทอ่ี ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วในการติดตัง้ ใช้งานง่าย รวดเร็ว สามารถ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้

รูปภาพส่วนประกอบของรัว้ สําเร็จรูป
ผลิ ตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete)
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จเป็ นทีน่ ิยมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากสูตรหรือส่วนผสมสามารถปรับเปลีย่ นเพื่อให้
มีคุณสมบัตติ รงตามความต้องการของลูกค้า ซึง่ จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง โดยบริษทั ฯได้มี
บริการขนส่งและบริการเทคอนกรีตผสมเสร็จถึงหน้างานก่อสร้างทีอ่ ยู่ในรัศมีไม่เกินระยะเวลา 2 ชม. หรือ 20 ถึง 25
กม. จากโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทัง้ 3 แห่งทีต่ งั ้ อยูใ่ นอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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ส่วนผสมทีส่ าํ คัญของคอนกรีตผสมเสร็จ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย นํ้า และนํ้ายาผสมคอนกรีต โดยคอนกรีตสามารถ
แยกออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนทีเ่ ป็ นตัวประสาน ได้แก่ ปูนซีเมนต์กบั นํ้าและนํ้ายาผสมคอนกรีต และส่วนทีเ่ ป็ นมวลรวม
ได้แก่ ทราย หิน หรือ กรวด เมือ่ ปูนซีเมนต์ผสมกับนํ้าและนํ้ายาผสมคอนกรีต จะเรียกว่า ซีเมนต์เพสต์ (Cement
Paste) ซีเมนต์เพสต์ผสมกับทราย เรียกว่า มอร์ตา้ (Mortar) มอร์ตา้ ผสมกับหินหรือกรวด เรียกว่า คอนกรีต
(Concrete) ซึง่ ส่วนผสมต่างๆ ของคอนกรีต จะมีหน้าทีแ่ ละคุณสมบัตทิ แ่ี ตกต่างกัน ดังนี้
1.

ปูนซีเมนต์

2.

มวลรวม

3.

นํ้า

4.

นํ้ายาผสม
คอนกรีต

เมือ่ ทําปฎิกริ ยิ าไฮเดรชันกั
่ บนํ้า จะเกิดเป็ นของเหลวหนืด ซึง่ จะทําหน้าทีห่ ล่อลืน่ คอนกรีตให้สามารถ
เทได้ และยึดประสานมวลรวมเข้าด้วยกัน เมือ่ แข็งตัว และจะให้กาํ ลังกับคอนกรีต
ทําหน้าทีเ่ ป็ นวัสดุเฉื่อยกระจายอยู่ทวเนื
ั ่ ้อคอนกรีต ช่วยให้คอนกรีตมีความทนทาน และยังลดการหด
:
ตัวของคอนกรีต
เมือ่ ผสมกับปูนซีเมนต์ทําให้เกิดปฏิกริ ยิ าไฮเดรชันและยั
่
งช่วยหล่อลื่นให้คอนกรีตอยู่ในสภาพเหลว
:
สามารถเทลงในแบบหล่อได้
ทําหน้าทีป่ รับปรุงคุณสมบัตติ ่างๆ ของคอนกรีตให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน เช่น ระยะเวลาการ
:
ก่อตัว กําลังอัด เป็ นต้น
:

คุณสมบัตทิ ส่ี าํ คัญทัวไปของคอนกรี
่
ตสด ได้แก่ ความสามารถในการเท การยึดเกาะ และไม่มกี ารแยกตัว เมื่อ
คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีกาํ ลังอัด ความทึบนํา ความคงทน และหดตัวน้อย ปราศจากรอยแตกร้าว โดยทีภ่ ายในต้อง
ไม่มโี พรงหรือช่องว่าง
ผลิตภัณฑ์น้ีจะผสมเมื่อได้รบั ใบสังซื
่ อ้ จากลูกค้า โดยสัดส่วนและสูตรการผสมจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะ
กับงานทีแ่ ตกต่างกันไป และจะมีการควบคุมคุณภาพและเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบหาค่าความแข็งแกร่งของสินค้าทีใ่ ช้
ในหน้างานโดยช่างเทคนิคและวิศวกรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสินค้าของบริษทั ฯ ได้มาตรฐานตามทีล่ กู ค้ากําหนดไว้
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีเครีอ่ งจักรผสมคอนกรีตจํานวน 8 หน่วยผลิตแบ่งเป็ น 1) หน่วยผลิตสนับสนุนเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปทัง้ หมด 4 หน่วยผลิต 2) หน่วยผลิตขายเพื่อผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 3 หน่วยผลิต และ 3)
หน่วยผลิตทัง้ สนับสนุนและขายอีก 1 หน่วยผลิต นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีรถคอนกรีตมิกเซอร์จาํ นวน 39 คัน แบ่งเป็ น
รถโม่ปนู หกล้อ จํานวน 3 คัน และรถโม่ปนู สิบล้อ จํานวน 36 คัน โดยกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของคอนกรีตผสมเสร็จ ได้แก่
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างและผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์

รูปภาพวัตถุดบิ และเครื่องผสมคอนกรีตผสมเสร็จ
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รูปภาพรถคอนกรีตมิกเซอร์
การให้บริการ
ธุรกิจการให้บริการเป็ นเพียงเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อให้ลกู ค้าซือ้ สินค้า
และดําเนินการก่อสร้างได้ บริษทั ฯ จึงมีบริการในส่วนนี้ดว้ ย โดยทางบริษทั ฯ จะว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource)
และคิดค่าบริการกับลูกค้า โดยมีการให้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้
การปัม๊ คอนกรีต
การปั ม๊ คอนกรีต คือการใช้อุปกรณ์ในการลําเลียงคอนกรีตผสมเสร็จชนิดหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการใน
การเทคอนกรีตในทีส่ งู หรือในทีท่ ม่ี อี ุปสรรคยากต่อการเทคอนกรีต โดยบริษทั ฯ บริการปั ม๊ คอนกรีตทัง้ หมด 2
ประเภท ได้แก่ ปั ม๊ ลาก (Trailer Pump) และปั ม๊ บูม (Boom Pump) มีรายละเอียด ดังนี้
1. ปัม๊ ลาก
ตัวปั ม๊ และท่อส่งจะถูกแยกออกจากกัน ตัวปั ม๊ ติดตัง้ อยู่บนล้อเลื่อน เมื่อต้องการใช้งานจะติดพ่วงตัวปั ม๊ ไปกับ
รถบรรทุกสูบ่ ริเวณก่อสร้าง หลังจากนัน้ จะติดตัง้ ท่อและอุปกรณ์เข้ากับปั ม๊ ปั ม๊ คอนกรีตแบบนี้มแี รงดันสูงมาก
สามารถปั ม๊ คอนกรีต ไปยังทีส่ งู ๆ ได้ แม้จะใช้พน้ื ทีใ่ นการติดตัง้ น้อย แต่ตอ้ งเสียเวลาในการติดตัง้ ท่อ และการ
เคลื่อนย้ายปั ม๊ ซึง่ อาจจะเป็ นอุปสรรคแก่งานทีเ่ ร่งรัด

รูปภาพปั ม๊ ลาก
2. ปัม๊ บูม
ปั ม๊ คอนกรีตแบบนี้ทงั ้ ตัวปั ม๊ และท่อส่ง จะถูกติดตัง้ อย่างถาวรบนรถบรรทุก โดยมีการออกแบบให้สามารถพับ
เก็บบูมได้ ทําให้สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน เคลื่อนย้ายได้สะดวก และทําความสะอาดหลังการใช้งานได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม ระยะทางทีจ่ ะปั ม๊ คอนกรีตจะถูกจํากัดโดยความยาวของบูมตามขนาดต่างๆ
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รูปภาพปั ม๊ บูม
ตอกเสาเข็ม
บริษทั ฯ ให้บริการตอกเสาเข็มถึงหน้างานเพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าแบบครบวงจร การตอกเสาเข็ม
เป็ นการตอกโดยใช้ปัน้ จันโครง
่
(Drop Hammer) และ ปั น้ จันชนิ
่ ดไฮโดรลิคแฮมเมอร์ (Hydraulic Hammer)
โดยปั น้ จันชนิ
่ ดไฮโดรลิคแฮมเมอร์จะเหมาะสําหรับงานทีม่ ขี อ้ จํากัดด้านพืน้ ทีข่ า้ งเคียง เนื่องจาก
แรงสันสะเทื
่
อนระหว่างตอกทีน่ ้อยกว่า ซึง่ การตอกจะลึกลงไปถึงระดับ (Blow-Count) ทีก่ าํ หนดไว้

รูปภาพการตอกเสาโดยปั น้ จันโครง
่

รูปภาพการตอกเสาโดยปั น้ จันชนิ
่ ดไฮโดรลิคแฮมเมอร์

(2) การตลาดและการแข่งขัน
1. ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย นโยบายด้านราคา และช่องทางการจัดจําหน่ าย
ลักษณะลูกค้า
บริษทั ฯ มีลกู ค้าทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยลูกค้าภาครัฐ บริษทั ฯ จะเข้ารับงานผ่านกลุ่มผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ในโครงการของรัฐ ส่วนลูกค้าภาคเอกชนจะเป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มร้านวัสดุก่อสร้าง โดยในปี
2563 บริษทั ฯ มีงานภาครัฐและภาคเอกชนในสัดส่วนเฉลีย่ ร้อยละ 70 ต่อ 30 (เมื่อคํานวณเปรียบเทียบจากรายได้รวม)
อย่างไรก็ตาม ลักษณะการสังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป มีทงั ้ การสังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบมาตรฐานและการสัง่
ทําผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบและคุณสมบัตเิ ฉพาะของแต่ละโครงการ
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กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักของบริษทั ฯ แบ่งเป็ นกลุ่มผูร้ บั เหมาก่อสร้างซึง่ เป็ นผูร้ บั เหมาหลักหรือผูร้ บั เหมาช่วง
งานของภาคเอกชน/รัฐบาล กลุ่มผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นเจ้าของโครงการก่อสร้างต่างๆ และกลุ่มร้านค้า
วัสดุก่อสร้างซึง่ นําสินค้าของบริษทั ฯ ไปจําหน่ายให้แก่ลกู ค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่ง ซึง่ ลูกค้าโดยส่วนมากเป็ นลูกค้าของ
บริษทั ฯ มานาน เป็ นผลมาจากการให้ความสําคัญในการรักษามาตรฐานและการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าใน
ระยะยาว บริษทั ฯ มุง่ เน้นในการรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดส่งสินค้าทีต่ รงเวลา การบริการหลัง
การขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้ลกู ค้ามันใจในผลิ
่
ตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ และยินดีทจ่ี ะกลับมาใช้บริการอีกใน
อนาคต
นโยบายทางด้านราคา
บริษทั ฯ มีนโยบายการตัง้ ราคาขายสินค้าจากต้นทุนการผลิตสินค้าเป็ นหลัก (Cost Plus Margin) และมีการ
ปรับราคาให้สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานของตลาดวัสดุก่อสร้างและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมโดยรวม
สําหรับการให้สว่ นลดและเงื่อนไขการค้าสําหรับลูกค้านัน้ บริษทั ฯ จะพิจารณาจากลูกค้าประจําทีส่ งซื
ั ่ อ้ สินค้าอย่าง
ต่อเนื่องและมูลค่าการสังซื
่ อ้ และเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นได้ ซึง่ ลูกค้าส่วนใหญ่ค่อนข้าง
อ่อนไหวต่อการปรับราคาขายสินค้า บริษทั ฯจึงพยายามรักษาเสถียรภาพของราคาขายและมุง่ เน้นการควบคุมต้นทุน
การผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของสินค้า และการให้บริการหลังการขายทีด่ เี พื่อสร้างความประทับใจแก่ลกู ค้า
ในระยะยาวมากกว่าการตัดราคาเพื่อทําการตลาดในระยะสัน้ เท่านัน้
ช่องทางการจําหน่ าย
บริษทั ฯ มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกู ค้า 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
กลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
: กลุ่มลูกค้าซึ่งส่วนมากเป็ นโครงการขนาดใหญ่ ในพื้นที่
เมืองพัทยาและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงจนถึงจังหวัดระยอง
: กลุ่มลูกค้าซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าเก่าทีเ่ คยซื้อขายกับทาง
บริษทั มาก่อน และมีเครดิตทางการค้า
: กลุ่มลูกค้าเงินสดทีม่ ปี ริมาณซื้อขายไม่มาก

ช่องทางการจําหน่ าย
1. พนักงานขายภาคสนาม
2. Call Center
3. พนักงานขายหน้าร้าน (Walk-in)

โดยรายได้จากการขายส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เกิดจากการทีพ่ นักงานขายของบริษทั ฯ ลงพืน้ ทีใ่ นแต่ละ
โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์และสอบถามความต้องการของลูกค้าซึง่ เป็ นกลุ่มลูกค้าทีม่ โี ครงการขนาด
ใหญ่ในพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา พืน้ ทีใ่ กล้เคียง และจังหวัดในภาคตะวันออก
2. กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภท รวมทัง้ ให้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นธุรกิจทีต่ อ้ งอาศัยกระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มาตรฐาน มีคุณภาพและ
ลักษณะเป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทัง้ ยังต้องมีความหลากหลายของสินค้าทีส่ ามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน นอกจากนัน้ ยังต้องอาศัยทีมงานทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจสินค้า และความต้องการ
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ของลูกค้าเพื่อให้สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลกู ค้าได้อย่างถูกต้องสร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า และก่อให้เกิดการ
ซือ้ ซํ้าต่อไปในอนาคต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีรายละเอียดด้านกลยุทธ์การแข่งขันดังนี้
2.1 กลยุทธ์การเป็ นผูผ้ ลิ ตและจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์คอนกรีตครบวงจร
การเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตได้เกือบทุกผลิตภัณฑ์คอนกรีตส่งผลให้แบรนด์ STC
เป็ นทีร่ จู้ กั ในวงการก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดในภาคตะวันออก จากการทีม่ ผี ลิตภัณฑ์คอนกรีตทีค่ รอบคลุม
ความต้องการตัง้ แต่งานฐานรากจนถึงงานอาคาร ทําให้ลกู ค้าสามารถสังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตได้เกือบครบทุกอย่าง
จากบริษทั ฯ ได้ตงั ้ แต่งานเสาเข็ม ท่อระบายนํ้า จนกระทัง้ แผ่นพืน้ สําเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จสําหรับงานอาคาร
ส่งผลให้ลกู ค้าสามารถวางแผนงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ประกอบกับการทีบ่ ริษทั ฯได้อยูใ่ นพืน้ ทีม่ า
นานและมีสนิ ค้าทีม่ คี ุณภาพและจัดส่งตามเวลาทีล่ กู ค้ากําหนด STC จึงมีลกู ค้าทีห่ ลากหลาย ทัง้ กลุ่มผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
กลุ่มผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ซึง่ การมีสนิ ค้าทีห่ ลากหลายได้สร้างข้อได้เปรียบทาง
การค้าเนื่องจากจะช่วยให้ลกู ค้าสามารถประหยัดเวลาให้การวางแผนงานการก่อสร้าง ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทํา
หนังสือคํ้าประกันให้แก่รา้ นค้าวัสดุก่อสร้างแต่ละร้าน ทําให้ลกู ค้าทํางานได้สะดวกยิง่ ขึน้ และจะเป็ นจุดเด่นทีส่ นับสนุน
การเลือกใช้บริการของบริษทั ฯ ส่งผลให้บริษทั มีความสามารถในการแข่งขันทีส่ งู ขึน้
2.2 กลยุทธ์การเน้ นคุณภาพของสิ นค้าและการให้บริการที่ตรงต่อเวลา
เนื่องด้วยสินค้าของ STC เป็ นชิน้ ส่วนสําคัญในงานก่อสร้างไม่วา่ จะเป็ นงานโครงสร้าง งานฐานราก
งานระบายนํ้า หรืองานผนังอาคารทีต่ อ้ งใช้วสั ดุก่อสร้างทีม่ คี วามแข็งแรงคงทนและมีอายุการใช้งานทีย่ าวนาน บริษทั ฯ
ให้ความสําคัญกับคุณภาพเป็ นสําคัญตัง้ แต่การควบคุมกระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เริม่ ตัง้ แต่การวางแผนการ
ผลิตจนส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้า โดยมีฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ทีท่ าํ หน้าทีต่ รวจสอบคุณภาพวัตถุดบิ ขัน้ ตอน
การผลิต การทดสอบความแข็งแกร่งของสินค้า การขนส่งสินค้าและบริการหลังการขาย เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าสินค้าของ
STC ทุกชิน้ จะต้องได้มาตรฐานตามทีก่ าํ หนดไว้เพื่อความปลอดภัยสําหรับผูใ้ ช้งานและผูอ้ ยู่อาศัย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รบั
การรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สําหรับผลิตภัณฑ์ท่อระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ แผ่นพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ และ
อิฐบล็อกมวลเบา
นอกจากนี้ การจัดส่งสินค้าตามเวลาทีก่ าํ หนดถือเป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯให้ความสําคัญมาโดยตลอด จาก
การทีส่ นิ ค้าของ STC เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญของงานก่อสร้างฐานรากและอาคาร ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ความสําคัญ
กับการวางแผนงานการผลิตเพือ่ เพิม่ ความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้าให้กบั ลูกค้า รวมถึงการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา
เพื่อป้ องกันผลกระทบต่อตารางการทํางานของลูกค้
2.3 กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญของการบริหารต้นทุนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้กาํ หนด
ขัน้ ตอนการผลิตไว้อย่างรัดกุมตัง้ แต่การจัดหาวัตถุดบิ การออกแบบเครื่องจักรทีค่ าํ นึงถึงการสูญเสียวัตถุดบิ ให้น้อย
ทีส่ ดุ การปรับปรุงสูตรผสมคอนกรีตเพื่อลดต้นทุนการผลิตแต่ได้มาซึง่ คุณภาพของสินค้าทีด่ ขี น้ึ กระบวนการผลิตทีไ่ ด้
กําหนดขัน้ ตอนและแรงงานไว้อย่างชัดเจนส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้
จากการที่ STC เป็ นผูป้ ระกอบการในชลบุรมี าเป็ นระยะเวลานาน และเน้นให้ความสําคัญกับการจัดการด้านห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เช่น การเข้าไปให้คาํ แนะนํากับคู่คา้ ถึงการจัดการและบริหารคุณภาพของ
วัตถุดบิ เป็ นต้น ทําให้มคี วามสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูจ้ ดั จําหน่ายวัตถุดบิ จึงสามารถจัดหาวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีด่ แี ละราคาที่
เหมาะสม อีกทัง้ มีการพัฒนาการบริหารจัดการกําลังผลิตเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ทัง้
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ในด้านจัดซือ้ จัดจ้างและการใช้ประโยชน์ผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิต และการนําข้อมูลจากอดีตมาวิเคราะห์
เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตผ่านระบบทางด้านสานสนเทศ (IT) ทีเ่ รียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning)
ซึง่ ช่วยให้สามารถบริหารสินค้าและคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต
และมีราคาขายสินค้าทีส่ ามารถแข่งขันได้ท่ามกลางสภาวะตลาดทีม่ กี ารแข่งขันทีร่ ุนแรง
2.4 กลยุทธ์ด้านการขายและการสร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้า
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมายาวนานกว่า 30 ปี โดยได้รบั ความไว้วางใจ
เป็ นทีเ่ ชื่อถือ และรูจ้ กั อย่างดีในกลุ่มลูกค้าในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปั จจุบนั บริษทั ฯ แบ่งฝ่ าย
ขายออกเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายขายสํานักงาน และฝ่ ายขายภาคสนาม โดยฝ่ ายขายสํานักงานจะเป็ นผูต้ ดิ ต่อกับกลุ่ม
ลูกค้าปั จจุบนั และลูกค้าทีส่ งซื
ั ่ อ้ สินค้าผ่าน Call Center ซึง่ ฝ่ ายขายสํานักงานมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสินค้าของ
บริษทั ฯ เป็ นอย่างดี สามารถให้คาํ แนะนําและคําปรึกษา รวมถึงช่วยแก้ไขปั ญหาให้แก่ลกู ค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ เป็ นกล
ยุทธ์ทส่ี าํ คัญในการรักษาฐานลูกค้า ฝ่ ายขายภาคสนามนัน้ จะใช้กลยุทธ์การขายเชิงรุก ซึง่ พนักงานขายภาคสนามมีเขต
พืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบของตนเองในชลบุรแี ละระยองและมีหน้าทีต่ ดิ ต่อเจ้าของโครงการโดยตรงเพื่อนําเสนอสินค้าของบริษทั
ฯ ทีส่ ามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ วิธนี ้จี ะช่วยให้วงการก่อสร้างรูจ้ กั STC มากขึน้ และเป็ นการขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ได้อกี ทางหนึ่ง นอกจากนี้ยงั เป็ นหน่วยงานทีร่ บั ฟั งความคิดเห็นของลูกค้าเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อนํามาประเมินและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับลูกค้ารวมถึงการรับทราบถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อเป็ นแนวทางการให้บริการและเสนอสินค้าทีเ่ หมาะสมแก่
ลูกค้าได้ ทําให้มลี กู ค้าประจําอย่างมากมายทัง้ ในส่วนของลูกค้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ในพืน้ ทีภ่ าค
ตะวันออก ผูร้ บั เหมาก่อสร้างงานราชการรายใหญ่ และผูร้ บั เหมาก่อสร้างงานโยธาทัวไป
่
3. ภาวะอุตสาหกรรม และสภาพแข่งขัน
3.1 สภาพการแข่งขันในผลิ ตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป
ในส่วนของตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปนัน้ บริษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สําเร็จรูปแบบครบวงจรตัง้ แต่ผลิตภัณฑ์สาํ หรับงานฐานรากจนถึงงานก่อสร้างตัวอาคาร โดยบริษทั ฯ มีประเภท
ผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า จึงมีขอ้ ได้เปรียบกว่าบริษทั อื่นทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทีม่ รี ปู แบบสินค้าให้เลือกน้อยกว่า ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีการปรับราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ทัง้ ยังได้สร้างสายสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าทุกราย
เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และยังมีกลยุทธ์อย่างการขายเชิงรุกเพือ่ หาลูกค้ารายใหม่เพื่อทีจ่ ะขยายฐานลูกค้า ผูผ้ ลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปในชลบุรยี งั มีจาํ นวนไม่มากนัก เนื่องจากการเข้ามาในธุรกิจดังกล่าวจะต้องใช้เงิน
ลงทุนทีส่ งู รวมถึงข้อจํากัดในด้านผังเมืองในการเปิ ดโรงงานและการจัดหาพืน้ ทีเ่ พื่อเป็ นแหล่งเก็บผลิตภัณฑ์ทพ่ี อเพียง
รวมทัง้ ต้องการประสบการณ์และความชํานาญของผูป้ ระกอบการทีจ่ ะพัฒนาสูตรการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ทม่ี ี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและอยู่ภายในต้นทุนการผลิตทีส่ ามารถแข่งขันได้ เช่น ในการผลิตแผ่น
พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง หากมีการดึงลวดเหล็กซึง่ เป็ นส่วนยึดคอนกรีตมากเกินไป ตัวผลิตภัณฑ์จะโก่งงอ หรือ
หากมีการดึงลวดเหล็กน้อยเกินไป ตัวผลิตภัณฑ์จะไม่แข็งแรงและแตกหัก ซึง่ จะทําให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพและไม่
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้น
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3.2 สภาพการแข่งขันในผลิ ตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ
สําหรับตลาดคอนกรีตผสมเสร็จในชลบุรนี นั ้ มีผแู้ ข่งขันหลายรายและค่อนข้างกระจายตัว ด้วย
ลักษณะของธุรกิจทีไ่ ม่มขี อ้ จํากัดด้านขนาดของธุรกิจมากนัก และผูป้ ระกอบการคอนกรีตผสมเสร็จทีไ่ ม่มโี รงงานผลิต
ซีเมนต์ผงก็สามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จได้ ทําให้ผปู้ ระกอบการรายเล็กสามารถเข้าสูต่ ลาดได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการในธุรกิจผลิตและจําหน่ายมาเป็ นเวลานาน ทําให้เป็ นทีน่ ่าเชื่อถือและรูจ้ กั ในตรา
สินค้าของบริษทั ฯ อีกทัง้ ยังมีกาํ ลังผลิตทีส่ งู เพียงพอแก่ความต้องการของลูกค้าส่วนมากทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ ทัง้ ยังได้สร้างสาย
สัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูร้ บั เหมา ผูป้ ระกอบการณ์อสังหาริมทรัพย์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ในท้องถิน่ มาโดยตลอด นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ นันคื
่ อ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงต่อเวลาเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความล่าช้าในแผนงานของลูกค้า และเนื่องจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จมีอายุในการเก็บรักษาทีจ่ าํ กัดทํา
ให้สถานทีต่ งั ้ ของโรงงานผลิตมีผลแก่การตัดสินใจในการเลือกใช้สนิ ค้าและการบริการของลูกค้า และเป็ นปั จจัยอย่าง
หนึ่งทีส่ ง่ ผลให้ผปู้ ระกอบการในภูมภิ าคอื่นไม่สามารถเข้ามาแข่งขันในจังหวัดชลบุรไี ด้ รวมทัง้ การก่อตัง้ และดําเนินการ
โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากเพื่อให้มกี าํ ลังผลิตเพียงพอกับความต้องการของ
ลูกค้า และต้องดําเนินการตามข้อบังคับด้านอุตสาหกรรมและสิง่ แวดล้อม เช่น ผูผ้ ลิตต้องติดตัง้ ระบบกําจัดฝุ่ นในโรง
ผลิต กฎหมายในด้านผังเมือง เป็ นต้น ด้วยข้อกําหนดต่างๆ ในการทําธุรกิจ อาจจะทําให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่ทม่ี ขี ดี
ความสามารถจํากัดและไม่สามารถเจาะตลาดได้อย่างเป็ นรูปธรรม
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จดทะเบียนทีป่ ระกอบธุรกิจลักษณะใกล้เคียงกับของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้

บริ ษทั จดทะเบียนซึ่ง
มีธรุ กิ จเทียบเคียง

เครื่องหมาย
การค้า

ทุนจด
ทะเบียน
ชําระแล้ว
(ล้าน
บาท)

งบการเงิ นปี 2562

งบการเงิ นปี 2563

สิ นทรัพย์
(ล้าน
บาท)

รายได้

กําไร

(ล้าน
บาท)

(ล้าน
บาท)

รายได้

กําไร

สิ นทรัพย์
(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้าน
บาท)

บริษทั ฯ

STC

284

597.50

420.59

25.77

571.45

419.51

14.70

บมจ. ผลิตภัณฑ์
คอนกรีตชลบุร ี

CCP

692

2,894.57

2,645.03

70.72

2,855.53

2,457.05

96.02

บมจ. ดีคอนโปรดักส์

DCON

538

2,623.20

1,177.21

130.67

2790

928.01

89.37

บมจ. ทักษิณคอนกรีต

SCP

300

2,379.94

1,960.16

243.83

2,398.46

1676.72

215.64

ทีม่ า: www.set.or.th
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2563 ทีผ่ ่านมาในหลายๆธุรกิจได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรน่า ( COVID – 19 ) ทําให้โครงการลงทุนก่อสร้างหดตัว จึงส่งผลให้กจิ กรรมการก่อสร้างของภาครัฐชะลอตัว
ลงอย่างหลีกเลีย่ งได้ยาก รวมทัง้ ยังทําให้นโยบายการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัว สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
และโรงงานอุตสาหกรรมจึงหดตัวตามไปด้วย ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างอย่างชัดเจนเนื่องจากปริมาณ
ความต้องการวัสดุก่อสร้างนัน้ เปลีย่ นแปลงไปตามการเติบโตและลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับเหมา
ก่อสร้าง ดังนัน้ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ผูป้ ระกอบการหลายรายได้ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์โดยเน้นแข่งขัน
ด้านราคาเป็ นหลัก ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั รูถ้ งึ สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จึงได้พฒ
ั นาสูตร และวิธกี ารการผลิตเพื่อลดต้นทุนในการ
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ผลิต พร้อมทัง้ จัดตัง้ ฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขน้ึ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผลิตภัณฑ์ทส่ี ง่ ถึงลูกค้าจะตรงตาม
มาตรฐาน อีกทัง้ ยังให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มา
ประยุกต์ใช้ ทําให้ทผ่ี ่านมา บริษทั ฯ ขายสินค้าได้ในราคาทีส่ ามารถแข่งขันได้ และทํากําไรได้ โดยบริษทั ฯ จะไม่เข้าไป
ตัดราคาแข่งขันเพื่อทําการตลาดในระยะสัน้ เท่านัน้ นอกจากนี้ หนึ่งในปั จจัยทีท่ าํ ให้บริษทั ฯ สามารถดําเนินธุรกิจและ
เติบโตได้อย่างมันคง
่ คือการศึกษาขนาดของตลาดและกลุ่มลูกค้าของบริษทั ฯ (Market Sizing) เพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการของลูกค้าทีแ่ ท้จริง ก่อนการตัดสินใจลงทุนในเครื่องจักรหรือโรงงาน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทีด่ จี ากการลงทุนที่
เหมาะสม ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ แล้วจะทําให้บริษทั ฯ สร้างกําไรได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าในระยะยาว
( 3 ) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
1. สํานักงานใหญ่
สํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ท่ี 220/26 หมู่ท่ี 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2. โรงงาน
บริษทั ฯ มีโรงงานทัง้ หมด 5 แห่ง ซึง่ แต่ละโรงงานมีสาํ นักงานตัง้ อยู่ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังนี้
โรงงานพัทยา 1
ทีต่ งั ้ โรงงาน
ขนาดเนื้อที่
ประเภทสินค้าทีผ่ ลิต

16/83 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
5 ไร่ 16 ตารางวา
คอนกรีตผสมเสร็จ (แพล้นท์ 1)

โรงงานพัทยา 2
ทีต่ งั ้ โรงงาน
ขนาดเนื้อที่
ประเภทสินค้าทีผ่ ลิต

16/85 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
8 ไร่ 259 ตารางวา
ท่อและบ่อพักคอนกรีต, คอนกรีตผสมเสร็จ (แพล้นท์ 2)

โรงงานเสาเข็มหนองปรือ
ทีต่ งั ้ โรงงาน
ขนาดเนื้อที่
ประเภทสินค้าทีผ่ ลิต

52 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
10 ไร่ 274 ตารางวา
เสาเข็ม

โรงงานนาวัง
ทีต่ งั ้ โรงงาน
ขนาดเนื้อที่

154 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
78 ไร่ 64 ตารางวา

ประเภทสินค้าทีผ่ ลิต

ท่อคอนกรีต, เสาเข็ม, แผ่นพืน้ , อิฐบล็อกมวลเบา,รัว้ สําเร็จรูป,
คอนกรีตผสมเสร็จ (แพล้นท์ 3)
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โรงงานห้วยใหญ่
ทีต่ งั ้ โรงงาน
ขนาดเนื้อที่
ประเภทสินค้าทีผ่ ลิต

9/47 ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
6 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา
คอนกรีตผสมเสร็จ (แพล้นท์ 4 )

3. การจัดหาวัตถุดิบในการผลิ ต
วัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิต ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผง ลวด PC-Wire ลวดเหล็ก เถ้าลอย หิน ทราย โฟม
นํ้ายาลาเท็กซ์ และนํ้ายาผสมคอนกรีต ซึง่ วัตถุดบิ เหล่านี้สามารถหาได้จากภายในประเทศทัง้ หมด โดยสัดส่วนต้นทุน
วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้าแบ่งเป็ นร้อยละประมาณ 35 – 40 จากหินและทราย ร้อยละประมาณ 25 – 30 จาก
ปูนซีเมนต์ผง ร้อยละประมาณ 30 – 35 จากลวดและเหล็ก และอืน่ ๆ อีกร้อยละประมาณ 5 เช่น เถาลอย นํ้ายาลาเท็กซ์
และนํ้ายา เป็ นต้น ซึง่ บริษทั ฯ สังซื
่ อ้ ปูนซีเมนต์ผง และลวดเหล็กผ่านตัวแทนจําหน่าย ส่วนหิน ทราย นํ้ายาลาเท็กซ์
่ อ้ ผ่านทัง้ ตัวแทนจําหน่าย
และนํ้ายาผสมคอนกรีตมีการสังซื
่ อ้ จากผูจ้ ดั จําหน่ายโดยตรง ขณะที่ ลวด PC-Wire มีการสังซื
และผูจ้ ดั จําหน่ายโดยตรง
บริษทั ฯ มีนโยบายการจัดซือ้ วัตถุดบิ แต่ละชนิดจากผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดบิ หลากหลาย โดยมีการเปรียบเทียบราคา
วัตถุดบิ จากผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดบิ ไม่ต่ํากว่า 2-3 ราย เพื่อเป็ นการเพิม่ อํานาจในการต่อรอง อย่างไรก็ตาม วัตถุดบิ ส่วน
ใหญ่เป็ นสิง่ ทีห่ าได้ภายในประเทศและมีผจู้ าํ หน่ายจํานวนหลายราย บริษทั ฯ จึงไม่เคยประสบปั ญหาการ ขาดแคลน
วัตถุดบิ ทีส่ าํ คัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จะเลือกซือ้ วัตถุดบิ ทุกชนิดโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา เงื่อนไขทางการค้าและ
คุณสมบัตวิ ตั ถุดบิ ทีส่ ามารถใช้กบั สูตรการผลิตของ STC เป็ นสําคัญ โดยก่อนทําการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ แต่ละชนิด โดยจะมี
การเปรียบเทียบราคาจากผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดบิ ไม่ต่ํากว่า 2-3 ราย และผูจ้ ดั จําหน่ายจะต้องส่งตัวอย่างวัตถุดบิ เพื่อให้
บริษทั ฯ ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละคุณภาพของสินค้า หากผ่านเกณฑ์ทก่ี าํ หนด ฝ่ ายจัดซือ้ จึงจะ จัดทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงสังซื
่ อ้ และส่งใบสังซื
่ อ้ ให้ผจู้ ดั จําหน่าย หลังจากได้รบั วัตถุดบิ จากผูจ้ ดั จําหน่ายแล้ว พนักงานฝ่ ายตรวจสอบจะ
ทําหน้าทีต่ รวจสอบลักษณะและสภาพของวัตถุดบิ ทุกครัง้ ก่อนนําไปจัดเก็บ สําหรับการจัดเก็บนัน้ จะเก็บหินและทราย
แยกออกจากกันในทีๆ่ จัดไว้เพือ่ ความสะดวกในการตวง
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4 . ขัน้ ตอนการผลิ ต
แผนภาพขัน้ ตอนการผลิ ตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป

ภาพรวมกําลังการผลิ ต
ชนิ ดผลิ ตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป
รวม

กําลังการผลิ ต (ลบ.ม)
140,550
121,130
261,680

23

ปี 2563
ปริ มาณการผลิ ต (ลบ.ม)
72,339
73,031
145,370

อัตราการใช้กาํ ลังการผลิ ต (%)
51.47%
60.29%
55.55%
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( 4 ) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์ ซึง่ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
ประเภททรัพย์สิน

1. ทีด่ นิ

2. อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ลักษณะทรัพย์สิน
โฉนดเลขที่ 1082 ทีต่ งั ้ 52 หมู่ 4 ตําบล
หนองปรือ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี รวมเนื้อที่
10-2-74 ไร่
โฉนดเลขที่ 71329, 71330, 71331,
71332, 72763 183205 และ 229654
ทีต่ งั ้ 154 หมู่ 4 ตําบลหนองปลาไหล
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
รวมเนื้อทึ 78-0-64 ไร่
โฉนดเลขที่ 34622, 35227 ทีต่ งั ้ 16/85
หมู่ 6 ตําบลนาเกลือ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี รวมเนื้อ
8-2-59 ไร่
น.ส.3 เลขที่ 1622/413, น.ส.3 เลขที่
1623/413 ทีต่ งั ้ ตําบลนาเกลือ อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุร ี รวมเนื้อที่ 0-026 ไร่
อาคารโรงงานตัง้ อยู่เลขที่ 52 หมู่ 4
ตําบลหนองปรือ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
อาคารโรงงานตัง้ อยู่เลขที่ 154 หมู่ 4
ตําบลหนองปลาไหล
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
อาคารโรงงานตัง้ อยู่เลขที่ 16/83 หมู่ 6
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุร ี
อาคารโรงงานตัง้ อยู่เลขที่ 16/85 หมู่ 6
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุร ี
อาคารสํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1623/413
ทีต่ งั ้ ตําบลนาเกลือ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษทั ฯ

การใช้งาน

ติดภาระจํานองกับสถาบัน
การเงิน

ทีต่ งั ้ โรงงานหนองปรือ

โฉนดเลขที่ 71331,
71332, 72763 และ
183205 ติดภาระจํานอง
กับสถาบันการเงิน

ทีต่ งั ้ โรงงานนาวัง
157.99

ไม่มภี าระผูกพัน

ทีต่ งั ้ โรงงานพัทยา 2

ติดภาระจํานองกับสถาบัน
การเงิน

ทีต่ งั ้ สํานักงานเก่า

ติดภาระจํานองกับสถาบัน
การเงิน

ใช้ เ ป็ นโรงงานผลิ ต
เสาเข็มเสริมเหล็กอัด
แรงหล่อสําเร็จ

ติดภาระจํานองกับสถาบัน
การเงิน

ใช้เป็ นโรงงานผลิตทุก
ผลิตภัณฑ์

ไม่มภี าระผูกพัน
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มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)

97.42

ใช้ เ ป็ นโรงงานผลิ ต
คอนกรีตผสมเสร็จ

ไม่มภี าระผูกพัน

ใช้เป็ นโรงงานผลิตท่อ
คอนกรีต อัด แรงและ
บ่อพักนํ้า

ติดภาระจํานองกับสถาบัน
การเงิน

ไม่มกี ารใช้งาน

56 – 1 One Report 2020

ประเภททรัพย์สิน

ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

3. เครื่องจักร
เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้ใน
อุปกรณ์โรงงาน
โรงงาน
และเครื่องมือ

เครื่องจักรบางส่วนติด
ภาระจํานองกับสถาบัน
การเงิน

4. เครื่องใช้
สํานักงาน

ไม่มภี าระผูกพัน

5. ยานพาหนะ

6. งานระหว่าง
ก่อสร้าง

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สาํ นักงานทีใ่ ช้
ในอาคารสํานักงานของบริษทั

ยานพาหนะบางส่วนติด
ภาระจํานองกับสถาบัน
การเงิน

ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการดําเนินธุรกิจ และ
ขนส่งสินค้า

สินทรัพย์ทอ่ี ยู่ระหว่างการติดตัง้ และ
ก่อสร้าง

ไม่มภี าระผูกพัน

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
48.22
ยอดคงเหลือซึง่ ได้มา
จากการขายและเช่า
กลับคืนภายใต้สญ
ั ญา
เช่าการเงินจํานวน 9.97
ล้านบาท
3.51

การใช้งาน

เพื่อใช้ในโรงงาน

เพื่อใช้ในสํานักงาน

55.74
ยอดคงเหลือซึง่ ได้มา
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
การเงินจํานวน 27.93
ล้านบาท

เพื่อ ใช้ใ นการดํ า เนิ น
ธุรกิจ

1.56

อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ติ ด ตั ้ง แล ะก่ อ ส ร้ า ง
สํ า ห รั บ ใ ช้ เ ป็ น
โรงงานผลิตท่อระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

364.44

2. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน ซึง่ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลค่า
ตามบัญชีสทุ ธิ 1.51 ล้านบาท
3. สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ประเภททรัพย์สิน

สิทธิการใช้

ลักษณะทรัพย์สิน
ทีด่ นิ อาคารและส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ

ลักษณะ

ภาระผูกพัน

กรรมสิ ทธิ์
(*)

(*)

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
0.56
5.61
9.45
27.93

การใช้งาน
เพื่อ ใช้ใ นการดํ า เนิ น
ธุรกิจ

หมายเหตุ: ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริษทั ฯ,มีการบันทึกสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ เนื่องจากบริษทั ฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ซึง่ กําหนดให้บริษทั ซึง่ เป็ นผูเ้ ช่ารับรูส้ นิ ทรัพย์และหนี้สนิ สําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีม่ รี ะยะเวลาใน
การเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สนิ ทรัพย์อา้ งอิงนัน้ มีมลู ค่าตํ่า
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4. เครือ่ งหมายการค้า
ในการจําหน่ายสินค้า บริษทั ฯ มีตราสินค้าทีใ่ ช้ในการจําหน่ายมาโดยต่อเนื่องตัง้ แต่เริม่ ดําเนินธุรกิจ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้รบั หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค420204
ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ซึง่ มีอายุ 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน และสามารถต่อได้ทุกๆ 10 ปี

รูปภาพเครือ่ งหมายสินค้า STC
( 5 ) งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ไม่มงี านทีย่ งั ไม่ได้สง่ มอบ
1.3 โครงสร้างการถือหุ้น
1.3.1 ผูถ้ ือหุ้น
( 1 ) รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มผูถ้ อื หุ่นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทั มีรายละเอียดดังนี้

1.

จินดาวรรณ ตฤณตียะกุล

*

120,000,000

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)
21.13%

2.

เอกชัย ชัยตระกูลทอง

*

113,992,400

20.07%

3.

สุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง

*

102,561,000

18.06%

4.

อํานาจ ชัยตระกูลทอง

*

30,000,000

5.28%

5.

ปิ ยเดช ชัยตระกูลทอง

*

30,000,000

5.28%

6.

อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง

*

30,000,000

5.28%

7.

วีรชัย เดชอมรธัญ

**

13,904,500

2.45%

8.

โรจนินทร์ ธิตภิ สั สราวงศ์

**

5,200,000

0.92%

9.

WONG PIT HIN

**

4,598,500

0.81%

10.

สุวภัทร ศรสวรรค์

**

3,525,200

0.62%

ลําดับที่

รายชื่อ

ความเกี่ยวพันธ์
กับบริษทั ฯ

จํานวน (หุ้น)

ทีม่ า : บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ ความเกีย่ วพันกับบริษทั ฯ
*
ครอบครัวชัยตระกูลทอง ** นักลงทุนภายนอก ซึง่ ไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับ “STC”
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1.4 จํานวนทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้ว
บริษทั เอสทีซี คอนกรีต โปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน
284,000,000 บาท ทุนทีเ่ รียกชําระแล้ว จํานวน 284,000,000 บาท เป็ นหุน้ สามัญจํานวน 568,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท (บริษทั มีหนุ้ สามัญประเภทเดียว และไม่มโี ครงการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น)
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี 1.6 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล และทุนสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคํานึงถึงปั จจัย
ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะ
ทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั ฯ
ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั โดยมติคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผล
จะต้องนําเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั มี
อํานาจอนุมตั ใิ ห้ดาํ เนินการได้เมือ่ เห็นว่าบริษทั มีกาํ ไรสมควรพอทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลโดยไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของบริษทั แล้วรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ประวัติการจ่ายเงิ นปันผลเปรียบเทียบกําไรสุทธิ ปี 2560 - 2563
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
เงิ นปันผลจ่าย
อัตราจ่ายปันผล (ร้อยละ)2

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

15.53
5.25
34.45

15.41
11.55
74.37

25.77
21.00
136.28

14.432
56.8
220.41%

หมายเหตุ:
1. เงินปั นผลจ่ายในปี 2559 2560 2562 และปี 2563 เป็ นการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ขณะที่ ปี 2561 เป็ นการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
2. อัตราจ่ายปั นผลคํานวณจากเงินจ่ายปั นผลหารด้วยกําไรสุทธิของปี ก่อนหน้า

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยง
บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป
ทีม่ ุ่งมันสู
่ ค่ วามเป็ นเลิศในคุณภาพของผลิตภัณฑ์คอนกรีตและงานบริการทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้า และเนื่องจากธุรกิจนี้อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจจึงเป็ นสิง่ ที่
สําคัญ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต การประเมินความเสีย่ งในภาพรวมขององค์กรจึง
มีความสําคัญทีช่ ่วยให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารขององค์กรสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั จึงได้จดั ตัง้ คณะทํางานบริหารความเสีย่ งของ
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องค์กรเพื่อให้คณะทํางานดังกล่าวประเมินความเสีย่ งในแต่ละหน่วยงานและนําความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ มาประเมินและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดําเนิ นธุรกิ จของบริษทั
(1) ความเสี่ยงจากการที่มีผปู้ ระกอบการผลิ ตผสมเสร็จหลายรายทําให้เกิ ดการแข่งขันสูง
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จในจังหวัดชลบุรี และเขตพืน้ ทีพ่ ทั ยานัน้ มีผู้
แข่งขันหลายรายและค่อนข้างกระจายตัว ด้วยลักษณะของธุรกิจทีไ่ ม่มขี อ้ จํากัดด้านขนาดของธุรกิจมากนัก และ
ผูป้ ระกอบการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทีไ่ ม่มโี รงงานผลิตซีเมนต์ผงก็สามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จได้
เพียงสังซื
่ อ้ เครื่องผสมคอนกรีตจากผูค้ า้ ในราคาทีไ่ ม่สงู พร้อมทัง้ สูตรมาตรฐานการผสม ทําให้ผปู้ ระกอบการรายเล็ก
สามารถเข้าสูต่ ลาดได้ไม่ยากนัก ดังนัน้ การแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ได้
อย่างไรก็ตาม จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการในธุรกิจผลิตและจําหน่ายมาเป็ นเวลานาน ทําให้ตราสินค้า STC ได้รบั
ความเชื่อถือและเป็ นทีร่ จู้ กั ของลูกค้า อีกทัง้ บริษทั ฯ มีการสร้างสายสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูร้ บั เหมา ผูป้ ระกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ในท้องถิน่ มาโดยตลอด ประกอบกับมีกาํ ลังผลิตทีส่ งู เพียงพอแก่ความต้องการ
ของลูกค้าส่วนมากทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ นันคื
่ อ การส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ตรงต่อเวลาเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในแผนงานของลูกค้า จึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีท่ าํ ให้ลกู ค้า
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จมีอายุในการเก็บรักษาทีจ่ าํ กัดทําให้สถานทีต่ งั ้ ของ
โรงงานผลิตมีผลแก่การตัดสินใจในการเลือกใช้สนิ ค้าและการบริการของลูกค้า และเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่งทีส่ ง่ ผลให้
ผูป้ ระกอบการในภูมภิ าคอื่น หรือแม้แต่พน้ื ทีจ่ งั หวัดใกล้เคียงไม่สามารถเข้ามาแข่งขันในจังหวัดชลบุรไี ด้ รวมทัง้ การ
ก่อตัง้ และดําเนินการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อให้มกี าํ ลังผลิตเพียงพอกับความต้องการของลูกค้าจําเป็ นต้องใช้
เงินลงทุนจํานวนมาก โดยต้องดําเนินการตามข้อบังคับด้านอุตสาหกรรมและสิง่ แวดล้อม เช่น ผูผ้ ลิตต้องติดตัง้ ระบบ
กําจัดฝุ่ นในโรงผลิต กฎหมายในด้านผังเมือง เป็ นต้น ด้วยข้อกําหนดต่างๆ ในการทําธุรกิจ อาจจะทําให้ผปู้ ระกอบการ
รายใหม่ทม่ี ขี ดี ความสามารถจํากัดและไม่สามารถเจาะตลาดได้อย่างเป็ นรูปธรรม
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีทมี งานผูบ้ ริหาร และวิศวกรทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญด้าน
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทําให้บริษทั ฯ สามารถคิดค้น และคํานวณสูตรการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิ สามารถจําหน่ายให้แก่ลกู ค้าใน
ราคาทีเ่ หมาะสมกว่า โดยยังคงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าให้อยูใ่ นระดับทีล่ กู ค้าพึงพอใจ นอกเหนือจากนัน้ ใน
กรณีท่ี ลูกค้าบางรายมีความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จทีม่ คี ุณภาพและคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง บริษทั ฯ
สามารถช่วยลูกค้าในการคิดค้นและคํานวณสูตรการผสมทีเ่ หมาะสมได้ ซึง่ สูตรมาตรฐานนัน้ ครอบคลุมไม่ถงึ จึงทําให้
บริษทั ฯ ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งรายอื่นได้
(2) ความเสี่ยงด้านข้อจํากัดของผลิ ตภัณฑ์คอนกรีต
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แบ่งเป็ น 2 ประเภทได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สําเร็จรูป และผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และมีโรงงานทัง้ หมด 5 แห่ง ตัง้ อยู่ในเขตตําบลนาเกลือ ตําบลหนองปรือ และ
ตําบลห้วยใหญ่ ซึง่ สามารถครอบคลุมความต้องการสินค้าในพืน้ ทีเ่ มืองพัทยาและพืน้ ทีเ่ ชื่อมโยง (บางละมุง-สัตหีบ) ได้
ทัง้ หมด โดยในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตนัน้ ค่าขนส่งถือเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยสําคัญทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการ
แข่งขัน เนื่องจากจะถูกนํามาคิดในการคํานวณราคาสินค้าเพื่อจําหน่ายให้แก่ลกู ค้า
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ดังนัน้ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์นอกพืน้ ทีใ่ นระยะไกล อาจทําให้บริษทั ฯ ประสบกับข้อจํากัดของ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดย 1) การจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป ต้นทุนด้านการขนส่งถือเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งทีส่ ง่ ผล
ต่อราคาและความสามารถด้านการแข่งขันของบริษทั ฯ และคูแ่ ข่งนอกพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก ซึง่ ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ สามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปให้แก่ลกู ค้า
นอกเหนือจากพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็ นต้น ลูกค้าเหล่านี้สว่ นใหญ่เป็ นลูกค้าเดิมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั เครดิตเทอมในการ
ซือ้ สินค้าและมีการขยายโครงการใหม่ไปยังพืน้ ทีต่ ่างๆ และ 2) การจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จนัน้
นอกเหนือจากต้นทุนขนส่งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อราคาแล้ว ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จจะมีกระบวนการการแข็งตัว
หรือเซ็ตตัว (หมดอายุ) ค่อนข้างเร็ว (ภายในประมาณ 2 ชัวโมงหรื
่
อประมาณ 20 – 25 กิโลเมตร) ซึง่ ทําให้เป็ นอุปสรรค
ต่อการขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ตระหนักถึงข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์คอนกรีตดังกล่าว โดยนอกเหนือจากการ
พัฒนา การผลิต รวมทัง้ การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ ทําให้ตน้ ทุนการผลิตของบริษทั ฯ อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
แล้ว สําหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป หากบริษทั ฯ มีการพิจารณาขยายการจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป
นอกพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก บริษทั ฯ อาจต้องพิจารณาจัดตัง้ ศูนย์
กระจายสินค้า หรือโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมในอนาคต และสําหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ หากลูกค้ามี
โครงการตัง้ อยู่บนพืน้ ทีไ่ กลจากพืน้ ทีข่ องบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะสังซื
่ อ้ จากคู่คา้ รายอื่นเพื่อจําหน่ายให้แก่ลกู ค้ารายนัน้ ๆ ใน
ราคาทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ หากลูกค้ามีโครงการขนาดใหญ่เพียงพอ หรือบริษทั ฯ พบว่าพืน้ ทีใ่ ดก็ตาม มีลกู ค้าทีม่ ี
ศักยภาพและมีความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จทีส่ งู บริษทั ฯ อาจพิจารณาขยายฐานการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ เพื่อเข้าไปจําหน่ายให้แก่โครงการ หรือลูกค้าในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ โดยตรง เนื่องจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ
ไม่ได้ตอ้ งการเงินลงทุนทีส่ งู
ทัง้ นี้ ในปั จจุบนั บริษทั ฯ สามารถจัดจําหน่ายสินค้าครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงในราคา
ทีส่ ามารถแข่งขันได้ ซึง่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงดังกล่าว เป็ นพืน้ ทีภ่ ายใต้โครงการพัฒนาโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และบริษทั ฯ คาดว่าจะยังคงเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพและมีความต้องการผลิตภัณฑ์
คอนกรีตอย่างต่อเนื่อง
(3) ความเสี่ยงจากการจัดส่งสิ นค้าที่ล่าช้า
เนื่องจากการสังซื
่ อ้ สินค้าของลูกค้าจะเกิดขึน้ ค่อนข้างมากในแต่ละช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันของทุกปี
โดยส่วนมากจะเป็ นหลังจากช่วงเทศกาลต่างๆ ทีม่ รี ะยะเวลาหยุดยาวหลายวัน และช่วงประกาศผลการประมูลงาน
ราชการของผูร้ บั เหมาในท้องที่ รวมถึงช่วงหลังฤดูฝน ทําให้การส่งสินค้ากระจุกตัว บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งในการขนส่ง
สินค้าไม่ทนั เวลา ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของลูกค้าและชื่อเสียงของบริษทั ฯ ได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีการวางแผนการส่งสินค้าล่วงหน้าทุกครัง้ โดยทีมงาน ฝ่ ายขนส่ง ฝ่ ายขาย
และฝ่ ายผลิตจะวางแผนการผลิตและจัดส่งสินค้าไว้อย่างรัดกุม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั ฯ สามารถจัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้า
ตามประเภทและเวลาทีก่ าํ หนดไว้ได้ ซึง่ การจัดส่งสินค้าตามเวลาทีก่ าํ หนดถือเป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสําคัญมาโดย
ตลอด จากการทีส่ นิ ค้าของบริษทั ฯ เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญของงานก่อสร้างฐานรากและอาคาร ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้
ความสําคัญกับการวางแผนงานการผลิตเพื่อเพิม่ ความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้าให้กบั ลูกค้า รวมถึงการส่งมอบสินค้า
ตรงตามเวลาเพื่อป้ องกันผลกระทบต่อตารางการทํางานของลูกค้าโดยรวม อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการ
สือ่ สารอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้สามารถวางแผนการส่งสินค้าให้สอดคล้องกับแผนการทํางานของบริษทั ฯ และลูกค้า
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นอกจากนี้ ยังกําหนดให้พนักงานขับรถศึกษาแผนทีแ่ ละเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครัง้ เพื่อลดความเสีย่ งในการส่ง
มอบสินค้าทีล่ ่าช้าและเป็ นการใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษทั ฯ ยังมีการเช่ารถขนส่งมาเพิม่
และ/หรือเพิม่ เทีย่ วรถในกรณีทม่ี กี ารสังสิ
่ นค้าเข้ามาอย่างมาก เพือ่ ให้การจัดส่งสินค้าทันกับความต้องการของลูกค้าและ
รักษามาตรฐานในการบริการของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ มีความเชื่อมันว่
่ า ความเสีย่ งดังกล่าวสามารถป้ องกันและ
บริหารจัดการได้
(4) ความเสี่ยงจากการผิดชําระของลูกหนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายการให้เครดิตทางการค้าแก่ลกู ค้า ซึง่ มีระยะเวลาการชําระเงินเป็ นไปตามการ
พิจารณาทีแ่ ตกต่างกันในลูกค้าแต่ละราย โดยส่วนใหญ่จะให้เครดิตประมาณ 30 วัน อย่างไรก็ตามจากข้อมูลแสดงฐานะ
การเงินของบริษทั ฯ ในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ยังมีความเสีย่ งจากการผิดชําระของลูกหนี้การค้า ซึง่ บริษทั ฯ มี
นโยบายในการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้คา้ งชําระมากกว่า 365 วัน ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยจะพิจารณา
จากรายงานการวิเคราะห์ลกู หนี้การค้ารายบุคคลควบคู่กนั ไป ทัง้ นี้ สําหรับลูกหนี้การค้าค้างชําระมากกว่า 365 วัน
บริษทั ฯ จะมีการดําเนินการพิจารณาสถานะของลูกหนี้แต่ละรายในทุกเดือน และหากบริษทั ฯ พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้
รายใดไม่มคี วามสามารถในการชําระหนี้ให้แก่บริษทั ฯ โดยประเมินจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุ
ลูกหนี้ และสถานะทางการเงินของลูกหนี้รายนัน้ ๆ บริษทั ฯ จะตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจํานวนหนี้ทค่ี า้ งชําระของ
ลูกค้ารายนัน้ ๆ ทัง้ จํานวน นอกจากนัน้ สําหรับลูกหนี้ทม่ี กี ารตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษทั ฯ จะไม่มกี ารจําหน่าย
สินค้าให้เพิม่ เติม จนกว่าจะได้รบั การชําระหนี้คงค้างครบถ้วน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการปรังปรุงนโยบายการจัดการลูกหนี้และติดตามลูกหนี้ทค่ี า้ งชําระให้รดั กุม
มากขึน้ และมีการพิจารณาการให้เครดิตทางการค้าแก่ลกู ค้าเข้มงวดมากยิง่ ขึน้ โดยคํานึงถึงสถานภาพทางการเงินทัง้
ของลูกค้ารายใหม่และรายเก่า และมีนโยบายในการเก็บหนี้ทร่ี ดั กุมมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งของบริษทั ฯ ยังได้นําประเด็นด้านลูกหนี้ทค่ี า้ งชําระนาน ขึน้ มาเป็ นหนึ่งในหัวข้อหลักด้านความเสีย่ งเพื่อให้มกี าร
บริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ
(5) ความเสี่ยงจากฤดูกาล
เนื่องจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จนัน้ จะถูกนําไปใช้งานในการก่อสร้าง
ประเภทต่างๆ ซึง่ โดยปกติจะได้รบั ผลกระทบจากฤดูกาล ทัง้ ช่วงวันหยุดยาวจากเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์
เป็ นต้น และช่วงฤดูฝนทีม่ ฝี นตกอย่างต่อเนื่อง ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการทํางานของลูกค้าทีโ่ ครงการก่อสร้างต่างๆ ซึง่
ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วงไตรมาสสอง คือ ตัง้ แต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ดังนัน้ รายได้จากการขายและบริการของ
บริษทั ฯ ในช่วงไตรมาสสอง ดังกล่าวจะตํ่ากว่าช่วงไตรมาสอื่นของทุกปี อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากช่วงไตรมาสสอง
ดังกล่าว บริษทั ฯ ยังคงความสามารถในการสร้างรายได้จากการขายและบริการให้เติบโตสมํ่าเสมอ ทําให้บริษทั ฯ มี
ภาพรวมผลการดําเนินงานทีด่ ี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงให้ความสําคัญกับการส่งมอบสินค้า
และบริการทีม่ คี ุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ และสังซื
่ อ้ สินค้ากับบริษทั ฯ อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงสามารถขยายฐานลูกค้า เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตต่อไปในอนาคต
(6) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
การบริหารต้นทุนวัตถุดบิ ทีด่ จี ะเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั ฯ ซึง่ หากราคาวัตถุดบิ มีความ
ผันผวนสูงและบริษทั ฯ ไม่สามารถปรับเปลีย่ นราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับราคาซือ้ วัตถุดบิ ได้ อาจส่งผลกระทบต่อ
อัตราการทํากําไรของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
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ในแง่ของปริมาณ (Quantity) บริษทั ฯ มีการใช้วตั ถุดบิ หลักในการผลิต ได้แก่ 1) หินและทรายคิด
เป็ นประมาณร้อยละ 85 ของปริมาณการใช้วตั ถุดบิ ทัง้ หมด 2) ปูนซีเมนต์ผงคิดเป็ นร้อยละประมาณ 10 ของปริมาณ
การใช้วตั ถุดบิ ทัง้ หมด 3) เหล็ก/ลวดเหล็กคิดเป็ นร้อยละประมาณ 0.6 ของปริมาณการใช้วตั ถุดบิ ทัง้ หมด โดยส่วนที่
เหลืออีกประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณการใช้วตั ถุดบิ ทัง้ หมด เป็ นวัตถุดบิ ประเภทนํ้ายาคอนกรีต และเถ้าลอย
ทัง้ นี้ หากพิจารณาในแง่ของมูลค่า (Value) บริษทั ฯ มีการใช้วตั ถุดบิ หลักในการผลิต ได้แก่ 1) หิน
และทรายคิดเป็ นประมาณร้อยละ 40 ของมูลค่าการใช้วตั ถุดบิ ทัง้ หมด 2) ปูนซีเมนต์ผงคิดเป็ นร้อยละ 27 ของมูลค่าการ
ใช้วตั ถุดบิ ทัง้ หมด 3) เหล็ก/ลวดเหล็กคิดเป็ นประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าการใช้วตั ถุดบิ ทัง้ หมด โดยส่วนทีเ่ หลืออีก
ประมาณร้อยละ 3 ของมูลค่าการใช้วตั ถุดบิ ทัง้ หมด เป็ นวัตถุดบิ ประเภทนํ้ายาคอนกรีต และเถ้าลอย
สําหรับ ราคาหินและทรายนัน้ จะค่อนข้างมีเสถียรภาพ มีการเปลีย่ นแปลงของราคาทีไ่ ม่ผนั ผวน
เช่นเดียวกันกับปูนซีเมนต์ทม่ี กี ารผันผวนค่อนข้างน้อยเนื่องจากปูนซีเมนต์เป็ นสินค้าควบคุม (Sensitive List) และการ
เปลีย่ นแปลงราคาปูนซีเมนต์ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากกระทรวงพาณิชย์ก่อน ดังนัน้ การปรับเพิม่ หรือลดราคา
ปูนซีเมนต์จงึ มีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป สําหรับเหล็กนัน้ มีราคาทีผ่ นั ผวนบ้างในอดีตแต่ค่อนข้างคงทีใ่ นระยะเวลา 3 –
4 ปี ทผ่ี ่านมา
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีนโยบายการตัง้ ราคาสินค้าจากต้นทุนการผลิตเป็ นหลัก หากราคาต้นทุน
วัตถุดบิ มีการปรับตัวสูงขึน้ บริษทั ฯสามารถปรับราคาขายสินค้าขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนวัตถุดบิ
ได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการควบคุมระบบการผลิตทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ตัง้ แต่การจัดการด้านการจัดหาวัตถุดบิ การออกแบบเครื่องจักรทีค่ าํ นึงถึงการสูญเสียวัตถุดบิ ให้น้อยทีส่ ดุ
และการวางแผนเกีย่ วกับกระบวนการผลิตทําให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้
ตระหนักถึงความเสีย่ งในเรื่องต้นทุนในการผลิตเป็ นอย่างดี จึงให้ความสําคัญในเรื่องการควบคุมต้นทุนการผลิต โดย
การเก็บข้อมูลของผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดบิ ทุกรายเพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขและราคาอย่างใกล้ชดิ และยังสร้างสัมพันธ์ทด่ี แี ก่ผู้
จําหน่ายสินค้าทุกรายเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั ฯ จะได้รบั ข้อเสนอทีด่ แี ละเป็ นธรรมมากทีส่ ดุ รวมถึงการมีนโยบายในการ
สํารองวัตถุดบิ ในปริมาณทีเ่ หมาะสมเพือ่ ป้ องกันการคาดแคลนและความผันผวนของราคาของวัตถุดบิ
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3. การขับเคลือ่ นธุรกิ จเพื่อความยังยื
่ น
3.1 นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยังยื
่ น
“ STC มุ่งมันสู
่ ค่ วามเป็ นหนึ่ง ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ ” ซึง่ เป็ นรากฐานทีส่ าํ คัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้มกี ารเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น บริษทั มีความมุง่ มันในการดํ
่
าเนินธุรกิจด้วยความมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิง่ แวดล้อม โดยคํานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้านเป็ นสําคัญ
โดยการนําแนวคิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ นเข้ามาเป็ นแกนหลักในกระบวนการดําเนินงานทุกขัน้ ตอน ถ่ายทอดสูส่ ายงาน
ระดับปฏิบตั กิ ารต่างๆขององค์กร และบูรณาการแผนการปฏิบตั งิ านให้มคี วามเชื่อมโยงกัน สร้างสมดุลในมิตขิ อง
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างผลสัมฤทธิแห่
่ น ซึง่ ได้
์ งการพัฒนาองค์กรอย่างยังยื
กําหนดแนวทางการดําเนินการไว้ดงั นี้
1. ดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็ นธรรม ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดทางการค้า ส่งเสริมความชัดเจน
และความโปร่งใสภายในองค์กร และบริหารจัดการความเสีย่ งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้
เป็ นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุน การต่อต้านการทุจริตคอรัปชันภายในองค์
่
กร และการใช้
อํานาจในทางมิชอบ เพื่อสร้างผลประโยชน์สงู สุดทีเ่ ป็ นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
2. ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงคามเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของบุคคลทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงการให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ ทีบ่ ริษทั ฯตัง้ อยู่
3. มุ่งมันพั
่ ฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ครอบคลุมความต้องการทุกด้านสําหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ตลอดจน
ห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร เพื่อสร้างค่านิยมด้านคุณภาพให้แก่บคุ ลากร
ภายในองค์กร เพื่อส่งต่อการสร้างคุณค่าให้แก่ลกู ค้า และสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว
4. ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคม และ
สิง่ แวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสําคัญเรื่องของการเปลีย่ นแปลงของสภาพ
ภูมอิ ากาศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
5. ให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยของพนักงาน คู่คา้ และผูม้ าต่อต่อ ในด้านชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
การทํางาน เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ หรือการเจ็บป่ วยทีเ่ กิดจากการทํางาน และเพื่อป้ องกันความ
เสียหายทีจ่ ะเกิดต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
6. พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร บริหารจัดการด้วยความเป็ นธรรม ให้ความสําคัญในการพัฒนา
ความสามารถด้านแรงงาน โดยมีการวางแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะ
ยาว ตลอดจนมีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทํางาน อันจะนําไปสู้
การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริม สร้างสรรค์ คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้า และเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลรวมถึงการสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กรและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
8. สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม พัฒนาศักยภาพเยาวชน และสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยให้ความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทัง้ ชุมชน หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
สังคมให้ดขี น้ึ และส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สํานึกทีด่ ตี ่อส่วนรวม และการทําดีต่อสังคม
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9. มุ่งมันบริ
่ หารจัดการความเสีย่ งอย่างรอบด้าน ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิม่ โอกาสความสําเร็จ
และลดโอกาสความล้มเหลวหรือการสูญเสียให้น้อยทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ บริษทั ได้แสดงความมุ่งมันต่
่ อการดําเนินงานด้านความยังยื
่ นในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมผ่าน
นโยบายต่างๆ ทีส่ าํ คัญ เช่น
• นโยบายกํากับดูแลกิจการ ( Corporate Governance Policy )
• จริยธรรมทางธุรกิจ
• จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั สิ าํ หรับผูบ้ ริหารและพนักงาน
• นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่
• นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน
• ข้อกําหนดในการทําธุรกรรมของ กรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
นโยบายและแนวปฏิบตั ขิ า้ งต้น ถือเป็ นส่วนหนึ่งในเจตนารมณ์ของบริษทั เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายด้านความ
ยังยื
่ นของบริษทั ทัง้ นี้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าทีส่ นับสนุน ผลักดัน และปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยังยื
่ นทีก่ าํ หนดอีกทัง้ สนับสนุนให้ค่คู า้ และพันธมิตรทางธุรกิจ นํานโยบายดังกล่าว
ไปประยุกต์และปรับใช้ในการดําเนินงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งความยังยื
่ นให้เติบโตขึน้
อย่างมันคง
่

33

56 – 1 One Report 2020

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิ จ
3.2.1 ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิ จ
ทีมผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้มกี ารวิเคราะห์และทบทวนผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษทั เพื่อ
ระบุผมู้ สี ว่ นได้เสียและประเด็นทีม่ นี ยั สําคัญตลอดจนความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อสร้างผลตอบแทนทีเ่ ติบโตอย่างเป็ น
ธรรม ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียขององค์กรทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ กิจกรรมหลักและกิจกรรม
สนับสนุนของบริษทั สามารถสรุปได้ดงั นี้
การขายและ
การตลาด

การจัดซื้อ
การจัดหาวัตถุดิบ

กระบวนการ
บริ หาร และ
ผลิ ตสิ นค้า

การจัดส่งสิ นค้า
และการบริ การ

การใช้สินค้า

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
- ลูกค้า
- คู่แข่งทางการค้า

- ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ
- ผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดบิ
- ผูข้ นส่งวัตถุดบิ

- พนักงาน
- คณะกรรมการ
- ลูกค้า
- คู่ค่า,ผูร้ บั เหมา
- ผูถ้ อื หุน้ , นักลงทุน
- ชุมชน ,สังคม
- คู่แข่งทางการค้า
- หน่ วยงานราชการ

- พนักงานขนส่ง
- ผูร้ บั จ้างขนส่ง
- ชุมชน , สังคม

- ลูกค้า
- ผูใ้ ช้สนิ ค้า
- ชุมชน,สังคม

กิ จกรรม และประเด็นผลกระทบ
- การแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม - การทุจริตคอรัปชัน่
- การทุจริตคอรัปชัน่
- สิง่ แวดล้อม
- การรักษาความลับของ - การร่วมพัฒนาคู่คา้
ข้อมูลของลูกค้า
-ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและการบริการ

- สิทธิมนุ ษยชน
- การปฏิบตั ดิ า้ น
แรงงาน
- สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงาน
- การทุจริตคอรัปชัน่
- การใช้พลังงาน
- มลภาวะ
- การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
- การเปิ ดเผยข้อมูล
- การกับกับดูแลกิจการ
- การบริหารความเสีย่ ง
ขององค์กร
- ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
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- สิทธิมนุ ษยชน
- การปฏิบตั ดิ า้ น
แรงงาน
- ความปลอดภัยจาก
การขนส่ง
- มลภาวะ
- การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
- การทุจริตคอรัปชัน่
- การใช้พลังงาน
- ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
- การบริหารความเสีย่ ง

- การตรวจสอบคุณภาพ

สินค้า
- ความปลอดภัยในการ
ใช้งานสินค้า และบริการ
- ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ
- การรับข้อร้องเรียน
ต่างๆ
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3.2.2 การวิ เคราะห์ผมู้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิ จ
จากการวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั จึงสรุปประเด็นด้านความรับผิดชอบและกระบวนการ
สือ่ สารการดําเนินงานตามแต่ละกลุ่มของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียดังนี้
ผูม้ ีส่วนได้เสีย
พนักงาน

คณะกรรมการ
บริษทั

ผูถ้ อื หุน้ /
นักลงทุน

ประเด็นด้าน
ความรับผิดชอบ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถของ
พนักงานเป็ นสิง่ ที่
บริษทั ให้ความสําคัญ
เป็ นอย่างมาก มุ่งเน้น
ให้พนักงานในบริษทั
ได้เรียนรูท้ กั ษะต่างๆ
ในการทํางานเพิม่ เติม
เพือ่ นําไปสู่การ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
รวมไปถึงความห่วงใย
ในด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยจากก
การทํางาน

กระบวนการสื่อสาร
และการมีส่วนร่วม
- การสือ่ สารและการ
รับข้อมูลต่างๆภายใน
องค์กร เช่นการส่ง
ข่าวสารผ่านไลน์กรุ๊ป
หรือผ่านอีเมลของ
บริษทั
- ผูบ้ ริหารพบปะ
พนักงาน จากการเข้า
เยีย่ มชมโรงงานทุก
สาขา
- การพัฒนาฝึ กอบรม
บุคลากรภายในองค์กร
- การับฟั งข้อคิดเห็น
ของพนักงาน

ช่องทางการ
สื่อสาร
- สือ่ สารผ่าน
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
- สือ่ สารผ่าน
บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
- สือ่ สารผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
เช่น อีเมล ไลน์
กลุ่ม,โทรศัพท์

การจัดประชุม
คณะกรรมการ
ครบถ้วนตาม
ข้อกําหนด และการ
จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุม และการ
เอกสารประกอบการ
ประชุมให้
คณะกรรมการทุกท่าน
ตามข้อกําหนด การ
อํานวยความสะดวก
ให้แก่คณะกรรมการใน
การประชุม
สภาพคล่องทาง
การเงินทีม่ นคง
ั ่ มีผล
ประกอบการจากการ
ลงทุนทีด่ ี มี
ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนตามนโยบาย
ด้วยขันตอนที
้
ส่ ามารถ
ตรวจสอบได้ มีความ

- การประชุม
คณะกรรมการบริษทั
- การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- การประชุม
คณะกรรมการสรรหาฯ
- การเยีย่ มชมโรงงาน
และสํานักงานของ
บริษทั
- การอบรมเพิม่ ความรู้
ความชํานาญแก่
คณะกรรมการ
- การจัดทํารายงาน
ประจําปี รายงาน
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
- จัดประชุมผูถ้ อื หุน้
ประจําปี

- สือ่ สารผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
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- ติดต่อสือ่ สาร
ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์
จดหมาย เว็ปไซต์
และ Facebook
ของบริษทั

ความคาดหวังของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
- พัฒนาวัฒนธรรมทีด่ ี
งามภายในองค์กร
- ทิศทางการพัฒนาและ
การสร้างความสัมพันธ์
- การบริหารงาน
บุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สวัสดิการค่าตอบแทน
ทีด่ ขี น้ึ ความมันคง
่
- ความปลอดภัยในการ
ทํางาน
- สภาพแวดล้อมในการ
ทํางานทีน่ ่ าอยู่
- มีความทัดเทียมและ
โอกาสในการก้าวหน้า
- มีแผนในการอบรม
พัฒนาความรูแ้ ละ
ความสามารถ
- การปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และ
ความถูกต้องตามกฎ
บัตร และหลัก
จรรยาบรรณ
- มีการปฏิบตั งิ านอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ความสําเร็จทางธุรกิจ

- ผลตอบแทนการลงทุน
ทีด่ ี
- การกํากับกิจการทีด่ ี
- กิจการมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
- ข้อมูลของบริษทั ที่
ได้รบั ถูกต้องครบถ้วน
ทันเหตุการณ์

สิ่ งที่ บริ ษทั ตอบสนอง
- จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ในองค์กร
- กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
- การบริหารการจัดการ
ด้านความปลอดภัย
- การจัดอบรมให้ความรู้
ให้แก่พนักงาน
- การปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
อย่างเท่าเทียม

- กํากับกิจการทีด่ ี ตาม
นโยบายและข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด
- รายงานผลการ
ดําเนินงาน

- การกํากับดูแลกิจการ
อย่างโปร่งใสเป็ นธรรม
ตรวจสอบได้
- จ่ายเงินปั นผลอย่าง
เหมาะสม
- เปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส
- จัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
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ผูม้ ีส่วนได้เสีย

ประเด็นด้าน
ความรับผิดชอบ
ชัดเจนโปร่งใส องค์กร
พัฒนาในเชิงบวก มี
การขยายและเติบโต
ขององค์กร

กระบวนการสื่อสาร
และการมีส่วนร่วม
- การจัดกิจกรรม
บริษทั จดทะเบียนพบ
นักลงทุน (OPP Day)
- การเปิ ดให้มกี าร
เยีย่ มชมบริษทั
- การเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารบนเว็บไซต์
และ Facebook ของ
บริษทั
-การติดต่อสือ่ สารผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
- ลูกค้าเข้าเยีย่ มชม
โรงงาน
- การสํารวจความพึง่
พอใจของลูกค้า
- การเข้าพบลูกค้า
- การบริการหลังจาก
ขาย

ลูกค้า/คู่ค้า

การให้ความพึงพอใจ
ในการขายสินค้า และ
การบริการ ตอบสนอง
ความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างครบ
วงจร

คูแ่ ข่งทาง
การค้า

การแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม
การประมูลราคาที่
ถูกต้องตามหลักและ
ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ แลกเปลีย่ น
ข้อมูลความรูท้ เ่ี ป็ น
ประโยชน์รว่ มกัน

- การพบปะ
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์
- ความร่วมมือทาง
ธุรกิจในอนาคต

เจ้าหนี้ /
ลูกหนี้

การปฏิบตั ติ าม
ข้อตกลง มีความ
โปร่งใสในการสังซื
่ ้อ
สินค้า และชําระเงินต่อ
คู่คา้ ทีเ่ ป็ นหลักธรรม
มาภิบาล

- การให้ขอ้ มูลต่างๆ
ของบริษทั จาก
รายงานประจําปี
- สร้างความสัมพันธ์
อันดี เปิ ดให้มรการเข้า
เยีย่ มชมกิจการ
- ให้ขอ้ มูลกับ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างถูกต้อง
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ช่องทางการ
สื่อสาร

-การติดต่อสือ่ สาร
ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
ทางโทรศัพท์
อีเมล์ ไลน์กลุ่ม
และ Facebook
- แบบสํารวจ
ความพึง่ พอใจ
ของลูกค้า
- การรับทราบ
ข้อมูลจากรายงาน
ประจําปี ของ
บริษทั
- รายงานประจําปี
- การประชุม
ร่วมกัน
- ทาง Website
และ Facebook
ของบริษทั

- ติดต่อสือ่ สาร
ผ่านการพบปะ
พูดคุย สือ่ สาร
ผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ อีเมล์
เว็บไซต์

ความคาดหวังของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
- มีระบบการบริหาร
ความเสีย่ งและการ
ตรวจสอบทีด่ ี

สิ่ งที่ บริ ษทั ตอบสนอง
ธุรกิจ
- บริหารจัดการความ
เสีย่ งอย่างรอบครอบ
- เพิม่ ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆในเว็บไซต์ของนัก
ลงทุนสัมพันธ์ให้มขี อ้ มูล
ทีท่ นั ต่อเหตุการณ์
ปั จจุบนั และทันสมัย

- ราคาของสินค้าและ
บริการมีความเหมาะสม
- ได้รบั สินค้าและบริการ
ทีม่ คี ุณภาพ
- การส่งมอบสินค้าตรง
เวลา
- ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง
อย่างเป็ นธรรม
- การรับประกันสินค้า
- การรักษาความลับของ
ข้อมูลของลูกค้า

- การกํากับดูแลกิจการที่
ดีโปร่งใส เป็ นธรรม
ตรวจสอบได้
- มีนโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอรัปชั ่น
- มีจรรยาบรรณในการ
รักษาข้อมูลความลับของ
ลูกค้า
- ม่งมันพั
่ ฒนาสินค้าและ
บริการ ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน

- การแข่งขันทีโ่ ปร่งใส
มีจริยธรรม และดําเนิน
กิจกรรมการตลาดอย่าง
เป็ นธรรม
- การแลกเปลีย่ นข้อมูล
ข่าวสารของผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลวัตถุดบิ
ตลอดจนเครือ่ งมือ
เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการ
ผลิต
- การปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้
และลูกหนี้ ตามเงือ่ นไข
และข้อตกลงให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย

- ดําเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส
- การแข่งขันทางการค้า
ตามกลไกตลาดอย่าง
เป็ นธรรม

- ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ข้อตกลงต่าง ๆ และ
ดําเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส
- จัดให้มกี ารเยีย่ มชม
กิจการเพือ่ ให้เกิดความ
มันใจในการดํ
่
าเนินงาน
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ผูม้ ีส่วนได้เสีย
ชุมชน และ
สังคม

หน่ วยงาน
ภาครัฐ

ประเด็นด้าน
ความรับผิดชอบ
การลดมลภาวะ และ
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการ
ดําเนินงานของบริษทั
จัดการดูแลและการให้
ความร่วมมือกับชุมชน
ร้องขอ การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆภายใน
ชุมชน

กระบวนการสื่อสาร
และการมีส่วนร่วม
- การสนับสนุน
กิจกรรมและให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนและ
สังคม ทัง้ ในด้าน
การศึกษา เทคโนโลยี
วัฒนธรรม กีฬา และ
ศาสนา
- การเข้าร่วมประชุม
กับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
องค์การปกครอง
ท้องถิน่
- การรับเรือ่ งร้องเรียน
จากชุมชน

ช่องทางการ
สื่อสาร
- การให้ขอ้ มูล
ต่างๆผ่านรายงาน
ประจําปี ของ
บริษทั รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
- ติดต่อสือ่ สาร
ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์
จดหมาย เว็บไซต์
ของบริษทั และ
Facebook

ความคาดหวังของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
- ชุมชนได้รบั การพัฒนา
อย่างยังยื
่ น
- การดูแลสิง่ แวดล้อม
และการลดผลกระทบ
จากการดําเนินงานของ
บริษทั
- การให้ความสนับสนุน
กิจกรรมชุมชน
- มีความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน และปฏิบตั ิ
ตามหลักสิทธิมนุ ษยชน
และต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน่

บริษทั ฯ ได้มกี าร
ติดต่อ กับทาง
หน่วยงานราชการโดย
ตลอด อีกทัง้
หน่วยงานราชการยัง
ต้องกํากับดูแลการ
ดําเนินของบริษทั ให้
เป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด

- การปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบของ
หน่วยงานรัฐนัน้ ๆ

- จดหมายจาก
หน่ วยงานราชการ
ติดต่อสือ่ สารผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ และ
เว็บไซต์

- ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด
และข้อบังคับต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง
- เป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบ
กิจการด้วยความโปร่งใส
- ให้ความร่วมมือในการ
ให้ขอ้ มูลแก่ภาครัฐ
- ให้การสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อส่วนรวม
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สิ่ งที่ บริ ษทั ตอบสนอง
- จัดกิจกรรมต่างๆเพือ่
ช่วยเหลือ แก้ไขปั ญหา
ชุมชน และสังคม
- สนับสนุนกิจกรรมที่
เป็ นสาธารณะ
- สร้างพนักงานให้มจี ติ
อาสา เพือ่ ร่วมกิจกรรมที่
เป็ นสาธารณะ
- บริหารจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อมโดยการลด
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการ
ดําเนินงานของบริษทั
- ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิ
มนุ ษยชน
- นโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั ่น และ
ส่งเสริมการปฏิบตั ิ
- ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับทีก่ ฎหมาย
กําหนดในทุกๆ ด้าน
- จ่ายภาษีต่างๆ ทุก
ประเภทอย่างครบถ้วน
และตรงเวลา
- พัฒนากระบวนการ
ต่างๆเพือ่ หาโอกาสใน
การปรับปรุง ลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
- เปิ ดเผยข้อมูลโปร่งใส
- รายงานข้อมูลตามที่
กฎหมายกําหนด
- รายงานประจําปี
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3.3 การจัดการด้านความยังยื
่ นในมิ ติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะดําเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยังยื
่ น ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ
ด้าน สิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้ นี้นโยบายนี้ยงั สนับสนุนให้ บริษทั ร่วม คู่คา้
ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ทราบนโยบาย เพื่อเป็ นหลักในการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามแนวทางเดียวกันดังนี้
(1) ปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
(2) มุ่งมันในการดํ
่
าเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ
(3) ควบคุม ป้ องกัน ลดความเสีย่ ง และผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ปกป้ องระบบนิเวศและคงไว้ซง่ึ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุ่งเน้นการป้ องกันมลพิษทีแ่ หล่งกําเนิด ตลอดจนการจัดการ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในกระบวนการผลิต และบริการในการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างต่อเนื่อง
(4) ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยังยื
่ นด้านสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
(5) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม และสร้างจิตสํานึกด้านสิง่ แวดล้อม ให้กบั พนักงานและคูธ่ ุรกิจ โดยมุง่ ลด
ผลกระทบทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตและขนส่ง พร้อมทัง้ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
และเกิดประโยชน์สงู สุด
(6) สือ่ สารและทําความเข้าใจแก่พนักงาน รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
โดยผูบ้ ริหารของบริษทั จะผลักดัน และสนับสนุนให้บริษทั ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อบรรลุตามแนวทางทีต่ งั ้ ไว้
3.3.2 ผลการดําเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม
ในปี 2563 บริษทั อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร ทัง้ นี้บริษทั อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลแหล่งปล่อยก๊าซภาวะเรือนกระจกเพื่อ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กรในปี 2564 เป็ นปี ฐาน และใช้ขอ้ มูลปี 2565 เป็ นปี เปรียบเทียบ เพื่อรายงานการ
ลดปั ญหาก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยบริษทั จะจัดเก็บแหล่งปล่อยก๊าซภาวะเรือนกระจกแบ่งออกเป็ น 3 Scope
ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทของการปล่อย
แหล่งที่มาของการปล่อย
กิจกรรมการผลิตไฟฟ้ าจากเครื่อง Generator
กิจกรรมการใช้รถยนต์บริษทั การขนส่งสิงค้าขององค์กร จากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงเบนซิน
กิจกรรมการใช้รถยนต์บริษทั การขนส่งสิงค้าขององค์กร จากการเผ้าไหม้เชือ้ เพลิงดีเซล
Scope 1
กิจกรรมการใช้รถยนต์ และรถโฟล์คลิฟขององค์กร จากก๊าซธรรมชาติ CNG
กิจกรรมการใช้ชุดตัดเหล็ก ทีใ่ ช้ในการผลิต จากแก๊ส LPG
การเติมสารความเย็น (R134a) ในระบบเครื่องปรับอากาศ
การใช้ไฟฟ้ าภายในองค์กร
Scope 2
การใช้กระดาษสํานักงาน
Scope 3
การใช้น้ําประปาในองค์กร
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3.4 การจัดการความยังยื
่ นในมิ ติสงั คม
3.4.1 นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ ด้านสังคม
ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ ได้ดาํ เนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด นับตัง้ แต่ผถู้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ คู่สญ
ั ญา พนักงาน และชุมชน ตลอดจนมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะ
พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยังยื
่ นควบคู่ไปกับการดํารงตนให้เป็ นบริษทั ฯ ทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในการ
ดําเนินงานและการทํากิจกรรมทุกๆ ด้าน บริษทั ฯ จึงได้จดั ทําคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และ
กําหนดนโยบายทีส่ าํ คัญ เช่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เป็ นต้น เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงานในการดําเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ นบนเศรษฐกิจและสังคมทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในปั จจุบนั ซึง่ คณะผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั แิ ละ
รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามแนวทางการดําเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีแนว
ทางการปฏิบตั ทิ ค่ี รอบคลุม 8 หัวข้อ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
(1) การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและการรักษากฎระเบียบของบริษทั
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
ทางราชการรวมทัง้ ระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ อาทิเช่น กฎหมายและกฎระเบียบทางสังคม กฎหมายเกีย่ วกับ
หลักทรัพย์และการเปิ ดเผยข้อมูลภายใน และการใช้สทิ ธิทางการเมือง ซึง่ พนักงานจะต้องหลีกเลีย่ งการมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับกิจกรรมทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้พนักงานหรือ
ทรัพย์สนิ ของบริษทั เพื่อวัตถุประสงค์ทผ่ี ดิ กฎหมายเป็ นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด
(2) ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ยึดมันที
่ จ่ ะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถทีแ่ ท้จริงเพื่อใช้ผถู้ อื หุน้
ได้รบั ผลตอบแทนทีย่ งยื
ั ่ นจากการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยพนักงานบริษทั ฯ ทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปกป้ องทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นทรัพยากร ความรูท้ างวิชาการ สิทธิ และ
ลิขสิทธิใดๆ
์ ของทางบริษทั ฯ
(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยพนักงานและ
ผูบ้ ริหารทุกท่านจะต้องหลีกเลีย่ งการกระทําใดๆ ทีจ่ ะทําให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ทางบริษทั ฯ และจะต้อง
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ อื ว่าเป็ นความลับของบริษทั ฯ เพื่อผลประโยชน์ใดๆ ทัง้ สิน้ ในทุกกรณี โดยพนักงานทีจ่ ะรับตําแหน่ง
กรรมการหรือทีป่ รึกษาในองค์กรอื่นจะต้องไม่ขดั แย้งต่อผลประโยชน์และการปฏิบตั งิ านโดยตรงของบริษทั ฯ รวมทัง้
ต้องแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(4) ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่คา้ เป็ นอย่างมาก และได้กาํ หนด
นโยบายในการดําเนินงานเพือ่ สร้างสัมพันธภาพทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่คา้ ดังนี้
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- บริษท
ั ฯ จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางธุรกิจทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดและให้สนิ ค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และเชื่อถือได้
ั ฯ จะให้คาํ แนะนําแก่ลกู ค้าในการใช้สนิ ค้าของบริษทั ในแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพและ
- บริษท
ประหยัด
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ความรับผิดชอบต่อคู่คา้
- บริษท
ั ฯ จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการ ดังนี้
 มีการแข่งขันบนข้อมูลทีเ่ ท่าเทียมกัน
ั ญา
 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ และคู่สญ
 จัดทํารูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสม
 จัดให้มรี ะบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า มีการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา
ู า้ และคู่สญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินทีต่ กลงกัน
 จ่ายเงินให้ค่ค
- บริษท
ั ฯ มุ่งหมายทีจ่ ะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ นกับคูค่ า้ และคู่สญ
ั ญาทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจน
ในเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการทีค่ ่คู วรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึง่
กันและกัน
(5) การต่อต้านการทุจริต
บริษทั ฯ ยึดมันในการดํ
่
าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส่ และมีจริยธรรมทีย่ ดึ มันตาม
่
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี จึงได้กาํ หนดนโยบายต่อต้านและป้ องกันคอร์รปั ชันไว้
่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้
บุคลากรของบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด พนักงานห้ามเรียก รับ และให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิ ใดทีส่ อ่ ไปทาง
จูงใจให้ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางทีม่ ชิ อบ หรืออาจจะทําให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์หรือชื่อเสียง และหา
กว่าพนักงานได้รบั ของขวัญในรูปของเงินหรือสิง่ ของ จะต้องแจ้งฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ทราบและส่งคืน หรือพิจารณา
ดําเนินตามความเหมาะสม
(6) การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรม และให้ความเคารพในเกียรติและ
ศักดิศรี
์ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯ มีแนวทางการปฏิบตั เิ พื่อดูแลพนักงานทุกคน
ดังนี้
บริษทั ฯ คัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดาํ รงตําแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็ นธรรมโดยคํานึงถึง
คุณสมบัตขิ องแต่ละตําแหน่งงาน คุณวุฒทิ างการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกําหนดอื่นๆ ทีจ่ าํ เป็ นแก่งานโดยไม่มขี อ้
กีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชือ้ ชาติ ศาสนา
บริษทั ฯ จะกําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพ
และลักษณะของงาน ผลการปฏิบตั งิ านและความสามารถของบริษทั ฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนนัน้
บริษทั ฯ จะสนับสนุนให้พนักงานได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางาน และเพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการทํางานต่อไป
บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสือ่ สาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้อง
ใจเกีย่ วกับการทํางาน ซึง่ ข้อเสนอต่างๆ จะได้รบั พิจารณาอย่างจริงจัง และกําหนดวิธกี ารแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่วมกัน
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(7) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะทําให้พนักงานและชุมชนแวดล้อมโรงงานและสถานทีท่ าํ งานของบริษทั ฯ
มีความเป็ นอยู่ทด่ี ี และจะธํารงรักษาไว้ซง่ึ สภาพแวดล้อมทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั ฯ ได้กาํ หนดวิธปี ฏิบตั งิ านเพื่อให้เป็ นมิตรกับ
ธรรมชาติ และสร้างความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ดังนี้
- บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสิง่ แวดล้อม และจะปฏิบตั ใิ ห้ได้ตามข้อกําหนด
ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นต้น
- บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ โดย
 ส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สํานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
 ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
(8) กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
การดําเนินกิจการควบคู่กบั การมีสว่ นร่วมดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม เป็ นส่วนหนึ่งของเป้ าหมายใน
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ตระหนักถึงการทําประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม และต้องการทีจ่ ะปลูกฝั งให้
ทุกคนในองค์กรให้ความสําคัญกับความเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
3.4.2 ผลการดําเนิ นงานด้านสังคม
ในปี 2563 ทีผ่ ่านมาบริษทั ได้มกี ารดําเนินงานด้านสังคม และการเคารพสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วกับ
พนักงาน แรงงาน ชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) พนักงานและแรงงาน
บริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนตัง้ แต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากรเพื่อให้
พนักงานและบุคลากรทุกคนรูส้ กึ ผกพันเป็ นครอบครัวเดียวกันกับองค์กร โดยในปี 2563 บริษทั ดําเนินงานด้านพนักงาน
ทีส่ าํ คัญดังนี้
การจ้างงาน
จํานวนพนักงาน
รายละเอียด
ชาย
หญิ ง
พนักงานประจํา
123
85
พนักงานผูพ้ กิ าร
2
รวม
125
85
การฝึกอบรมพนักงาน
ในปี 2563 บริษทั จัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิม่ ทักษะและศักยภาพในการทํางานแก่พนักงาน
จํานวน 3 หลักสูตร โดยมีจาํ นวนชัวโมงอบรมหรื
่
อกิจกรรมพัฒนาความรูเ้ ฉลีย่ ของพนักงาน 6 ชัวโมงต่
่
อคนต่อปี จาก
เป้ าหมาย 6 ชัวโมงต่
่
อคนต่อปี
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ในปี 2563 บริษทั พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพดําเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ลดความเสีย่ งจากการป่ วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวติ และดูแลคุณภาพชีวติ ของพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม โดยมี
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น การบริหารจัดการให้เป็ นพืน้ ทีป่ ลอดภัยในการทํางาน การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
และการดับเพลิงของพนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ในปี 2563 บริษทั พบกรณีบาดเจ็บในการทํางานจํานวน 1 ครัง้
ทัง้ นี้บริษทั ได้มมี าตรการป้ องกันดังกล่าวแล้วคือ จัดฝึกอบรมให้ความตระหนักในเรื่องการเกิดอุบตั เิ หตุ และให้
ระมัดระวังมากขึน้
(2) ลูกค้า
บริษทั พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม โดยในปี 2563 บริษทั ได้รบั ความพึงพอใจในระดับดี และไม่มขี อ้
ร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องสําคัญ
(3) ชุมชนและสังคม
บริษทั ตระหนักถึงการทําประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม เพื่อปลูกฝั งให้ทุกคนในองค์กรให้
ความสําคัญกับความเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยเหตุน้ี บริษทั ฯ จึงมีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใน
แวดล้อมขององค์กรเป็ นประจําทุกปี โดยมีตวั อย่างการทําประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทีผ่ า่ นมาเช่น
- มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ชมุ ชน และพนักงานในบริษทั
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- กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆภัณฑ์ ให้แก่วดั หนองใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- กิจกรรมพนักงานร่วมใจปลูกต้นไม้ ณ โรงงานสาขานาวัง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- ติดตัง้ อุโมงค์ฆา่ เชือ้ ให้กบั หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ทีว่ า่ การอําเภอบางละมุง เทศบาลตําบลหนองปลา
ไหล เป็ นต้น
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4. การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
4.1 ตารางสรุปฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
งบแสดงฐานะการเงิ น

งบแสดงฐานะการเงิ น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
ล้านบาท ร้อยละ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาว
ทีจ่ ะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้ – สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

1.03
98.94
30.09
0.87
130.93

ตรวจสอบแล้ว
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2562
ล้าน
ร้อย
ล้าน
ร้อย
บาท
ละ
บาท
ละ

0.21
1.93
20.15 112.84
6.13 34.86
0.18
0.18
26.67 149.81

0.35 17.64
20.42 129.39
6.31 37.69
0.03
0.16
27.11 184.88

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
ล้าน
ร้อย
บาท
ละ

2.95
1.54
21.66 117.47
6.31 42.40
0.03
0.11
30.95 161.52

0.27
20.56
7.42
0.02
28.27

353.73 72.05 396.77 71.79 409.01 68.45 364.44 63.77
- 43.55
7.62
5.71
1.16
4.97
0.90
3.19
0.53
1.52
0.27
0.56
0.11
1.13
0.20
0.42
0.07
0.42
0.07
360.00 73.33 402.87 72.89 412.62 69.05 409.93 71.73
490.93 100.00 552.68 100.00 597.50 100.00 571.45 100.00
45.62

9.29

55.53

10.05

2.46

0.41

58.07

10.16

72.42
10.49

14.75
2.14

97.36
15.56

17.62
2.82

91.58
6.68

15.33
1.12

76.17
6.81

13.33
1.19

7.03

1.43

10.21

1.85

13.10

2.19

13.92

2.44

0.55
0.95
0.04
0.24
19.64 156.16

0.17
0.04
27.33

0.37
0.44
136.37

0.07
1.41
0.09
0.21
27.77 180.28

0.25
3.30
0.04
0.25
32.62 117.37

55.07

11.22

61.49

11.13

17.87

2.99

10.99

1.92

13.81

2.81

19.31

3.49

22.44

3.76

14.82

2.59

4.21
4.75
77.84

0.86
0.97
15.86

4.92
6.10
91.82

0.89
1.10
16.61

5.92
6.15
52.38

0.99
1.02
8.76

6.52
5.24
37.57

1.14
0.92
6.57
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งบแสดงฐานะการเงิ น

รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ส่วนตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
กําไรสะสมจัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ตรวจสอบแล้ว
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2563
ล้าน
ร้อย
ล้าน
ร้อย
ล้าน
ร้อย
ล้านบาท ร้อยละ
บาท
ละ
บาท
ละ
บาท
ละ
214.21 43.63 272.10 49.23 169.75 28.40 193.73 33.90
210.00
210.00
0.12
(12.74)

42.78 284.00
42.78 210.00
0.03
0.12
(2.60) (12.74)

5.76

1.17

6.53

51.39 284.00
38.00 284.00
- 68.39
0.02
0.12
(2.30) (12.74)
1.18

7.82

47.53
284
47.53
284
11.45 68.39
0.02
0.12
(2.13) (12.74)
1.31

49.70
49.70
11.97
0.02
(2.23)

8.56

1.50

73.58 14.99 76.67 13.87 80.16 13.42 29.39
5.14
276.72 56.37 280.58 50.77 427.75 71.60 377.72 66.10
490.93 100.00 552.68 100.00 597.50 100.00 571.45 100.00

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รวมรายได้จากการขายและให้บริ การ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รวมต้นทุนจากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนให้บริการ
กําไรขันต้
้ นจากการขายและให้บริ การ
กําไรขันต้
้ นจากการขาย
กําไรขันต้
้ นจากการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไรจากการดําเนิ นงาน
รายได้อ่นื
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิ นและ
ภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

ปี 2560
ล้าน
ร้อยละ
บาท
372.46 99.65
353.44 94.56
19.02
5.09
277.28 74.19
261.48 69.96
15.80
4.23
95.18 25.47
91.96 24.60
3.22
0.86
38.48 10.30
33.86
9.06
22.84
6.11
1.30
0.35
24.14
6.46
6.27
2.34
15.53

1.68
0.62
4.16
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ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
ปี 2562
ล้าน
ล้าน ร้อย
ร้อยละ
บาท
บาท
ละ
379.54 99.63 420.58 99.65
362.17 95.07 407.62 96.58
17.37
4.56 12.96 3.07
275.03 72.20 286.61 67.91
261.12 68.54 276.32 65.47
13.91
3.65 10.29 2.44
104.51 27.44 133.97 31.74
101.05 26.53 131.30 31.11
3.46
0.91
2.67 0.63
41.99 11.02 47.01 11.14
38.12 10.01 48.82 11.57
24.40
6.41 38.14 9.04
1.41
0.37
1.46 0.35
25.81
6.77 39.60 9.38
7.05
3.35
15.41

1.85
0.88
4.05

8.64
5.19
25.77

2.05
1.23
6.11

ปี 2563
ล้าน ร้อย
บาท
ละ
419.50 99.69
404.31 96.08
15.19 3.61
302.58 71.91
290.36 69.00
12.22 2.91
116.92 27.87
113.95 27.16
2.97 0.71
48.18 11.45
47.50 11.27
21.24 5.05
1.30 0.31
22.54 5.36
3.72
4.12
14.70

0.88
0.98
3.49
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ปี 2560
ล้าน
ร้อยละ
บาท
0.00
0.00
15.53
4.16
420,000,000

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
ปี 2562
ล้าน
ล้าน ร้อย
ร้อยละ
บาท
บาท
ละ
0.00
0.00
0.00 0.00
15.41
4.05 25.77 6.11
420,000,000
420,000,000

ปี 2563
ล้าน ร้อย
บาท
ละ
(0.27) (0.06)
14.43 3.43
420,000,000

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักก่อน IPO
(หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐานก่อน IPO (บาท)
0.04
0.04
0.04
0.04
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักหลัง IPO
568,000,000
568,0800,000
433,380,822
568,000,000
(หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐานหลัง IPO (บาท)
0.03
0.03
0.06
0.03
หมายเหตุ: การคํานวณกําไรต่อหุน้ ทัง้ ก่อนและหลัง IPO อ้างอิงจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับมูล
ค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในปั จจุบนั

งบกระแสเงิ นสด
งบกระแสเงิ นสด
(หน่ วย : ล้านบาท)

ปี 2560

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและตัดจําหน่าย
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
การปรับลด(กลับรายการ)สินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิท่ี
จะได้รบั
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ดําเนินงาน
สินทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
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ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
ปี 2562

ปี 2563

17.87

18.76

30.96

18.83

21.77
(1.64)
0.40

22.32
(1.38)
(0.75)

26.21
3.29
(0.05)

30.71
5.29
0.38

0.69
0.12
6.27
45.48

0.12
0.71
7.05
46.83

0.00
1.00
8.64
70.05

0.27
3.71
59.19

(16.44)
(5.31)
2.10
(0.42)

(12.53)
(9.81)
0.69
(0.56)

(19.84)
(2.81)
0.02
0.71

(1.03)
(5.13)
0.04
-

2.63
0.08
28.12

24.87
(0.23)
49.26

(5.38)
0.04
42.79

(15.46)
(0.01)
37.60

56 – 1 One Report 2020

งบกระแสเงิ นสด
(หน่ วย : ล้านบาท)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพิม่ ขึน้
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
เงิ นสดสุทธิ ได้มาใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการทําสัญญาขายและเช่ากลับคืนภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากการจําหน่ายหุน้
เงินปั นผลจ่าย
เงิ นสดสุทธิ ได้มา(ใช้ไป)ในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายปี

ปี 2560
(0.03)
(6.36)
(0.93)
20.80

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
ปี 2562
(8.17)
(9.28)
(0.97)
(3.24)
40.12
30.27

ปี 2563
(3.67)
(7.31)
26.62

(21.39)
(1.99)
(23.38)

(49.72)
(1.10)
(50.82)

(18.53)
(0.24)
0.02
(18.75)

(19.84)
(19.84)

(3.28)

(1.09)

(16.07)

10.61

40.00
(11.28)
-

55.00
(44.00)
25.00
(13.51)
10.45

63.50
(100.50)
50.00
(102.50)
-

50.00
(5.00)

(6.94)
(17.85)
0.65
(1.93)
2.96
1.03

(8.70)
(11.55)
11.60
0.90
1.03
1.93

(11.63)
142.39
(21.00)
4.19
15.71
1.93
17.64

(14.94)
(56.80)
(22.88)
(16.10)
17.64
1.54

(6.75)
-

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
วงจรเงินสด

หน่ วย
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน
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ปี 2560
0.96
0.70
0.15
3.85
94
16.60
22
5.62
64
51

ปี 2561
0.83
0.61
0.25
3.41
106
15.53
23
4.38
82
47

ปี 2562
1.58
1.23
0.20
3.27
110
15.34
23
3.99
90
43

ปี 2563
1.03
0.74
0.19
3.01
119
13.42
27
4.62
78
68
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อัตราส่วนทางการเงิ น

หน่ วย

ปี 2560

ปี 2561

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
26.02
อัตรากําไรขันต้
้ นจากการขาย
ร้อยละ
16.93
อัตรากําไรขันต้
้ นจากการบริการ
ร้อยละ
25.55
อัตรากําไรขันต้
้ น
ร้อยละ
6.11
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
ร้อยละ
4.16
อัตรากําไรสุทธิ
ร้อยละ
5.72
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
ร้อยละ
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
3.27
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ร้อยละ
10.60
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
ร้อยละ
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
0.79
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่า
0.77
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่า
0.48
1
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ร้อยละ
34.45
หมายเหตุ: 1อัตราจ่ายปั นผลคํานวณจากเงินจ่ายปั นผลหารด้วยกําไรสุทธิของปี ก่อนหน้า

ปี 2563

ปี 2562

27.90
19.92
27.54
6.41
4.05
5.53

32.21
20.60
31.85
9.04
6.11
7.28

28.18
19.55
27.79
5.05
3.49
3.65

2.95
9.91
0.73
0.97
0.58
74.36

4.48
12.77
0.73
0.40
0.15
136.26

2.52
11.05
0.72
0.51
0.28
220.40

4.2 การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
4.2.1 การวิ เคราะห์ด้านรายได้
รายได้รวมของบริษทั ฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ และรายได้อ่นื ในปี 2561 – 2563 บริษทั
ฯ มีรายได้รวมจํานวน 380.95 ล้านบาท 422.04 ล้านบาท และ 420.80 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
งบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม

ปี 2561
ล้านบาท

ปี 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2563
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
247.21
64.89
302.77
71.74
280.02
66.54
คอนกรีตสําเร็จรูป
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
114.96
30.18
104.85
24.84
124.29
29.54
คอนกรีตผสมเสร็จ
รายได้จากการขาย
362.17
95.07
407.62
96.58
404.31
96.08
รายได้จากการบริการ
17.37
4.56
12.96
3.07
15.19
3.61
รายได้จากการขายและบริ การ
379.54
99.63
420.58
99.65
419.50
99.69
รายได้อ่นื 1
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. รายได้อ่นื ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าชํารุด ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าบ้านพักและค่าไฟซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั จาก
พนักงาน
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(1) รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากขายผลิ ตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป
ในปี 2561 – 2563 บริษทั ฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป จํานวน
247.21 ล้านบาท 302.77 ล้านบาท และ 280.02 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 64.89 ร้อยละ 71.74 และร้อยละ
66.54 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยรายได้จากการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป แบ่งตามประเภท
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปได้ดงั นี้
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายคอนกรีตสําเร็จรูปจํานวน 280.02 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อนหน้าจํานวน 22.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.51 โดยรายได้ทล่ี ดลงหลักๆเกิดจากการหดตัวของ
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้เกิดการชะลอตัว
ของการลงทุนจากทุกภาคส่วน ประกอบกับสภาวะตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสูงขึน้ จากการทีอ่ ุปสงค์จากผูบ้ ริโภคลดลง
รายได้จากการขายผลิ ตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จจํานวน 104.85
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจํานวน 10.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.79 มีสาเหตุจากภาคธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ในพืน้ ทีเ่ มืองพัทยายังคงชะลอตัว
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จจํานวน 124.29
ล้าน บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า จํานวน 19.44 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.54 โดยส่วนใหญ่มาจากภาคธุรกิจที่
เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในพืน้ ทีเ่ มืองพัทยาทีเ่ ริม่ ฟื้ นตัว
รายได้จากการให้บริการ
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการลดลงจากปี ก่อนหน้าจํานวน 4.41 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 25.39 ซึง่ เป็ นไปตามรายได้จากการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทั ฯ ทีเ่ กิดขึน้ ในปี
นัน้ ๆ
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการ จํานวน 15.19 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า
จํานวน 2.23 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.21 ซึง่ เป็ นไปตามรายได้จากการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ผสมเสร็จของบริษทั ฯ ทีเ่ พิม่ ขึน้
4.2.2 การวิ เคราะห์ด้านต้นทุนขายและบริการ และกําไรขันต้
้ น
โครงสร้างต้นทุนและกําไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ทงั ้ 3 กลุ่มได้แก่ ผลิตภัณฑ์
คอนกรีตสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และการให้บริการ รายละเอียดดังนี้

รายการ
ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป

งบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ละ
ละ
ละ
173.02
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45.59

204.04

48.51

199.70

47.60
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รายการ
ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

งบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ละ
ละ
ละ
88.10

23.21

72.28

17.19

90.66

21.61

261.12

68.80

276.32

65.70

290.36

69.21

13.91

3.66

10.29

2.45

12.22

2.91

275.03

72.46

286.61

68.14

302.58

72.13

กําไรขันต้
้ นจากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป

74.19

19.55

98.73

23.47

80.32

19.15

กําไรขันต้
้ นจากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

26.86

7.08

101.05

26.63

32.57
131.30

7.74
31.11

33.63
113.95

8.02
27.16

3.46

0.91

2.67

0.63

2.97

0.71

104.51

27.54

133.97

31.85

116.92

27.87

ต้นทุนการขาย
ต้นทุนการให้บริการ
รวมต้นทุนในการขายและบริ การ

กําไรขันต้
้ นจากการขาย
กําไรขันต้
้ นการให้บริการ
กําไรขัน้ ต้นรวม
อัตรากําไรขันต้
้ นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป (ร้อยละ)

30.01

32.61

28.68

อัตรากําไรขันต้
้ นผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (ร้อยละ)

23.36

31.06

27.06

อัตรากําไรขันต้
้ นจากการขาย(ร้อยละ)

27.90

32.21

28.18

อัตรากําไรขันต้
้ นจากการบริการ(ร้อยละ)

19.92

20.60

19.55

อัตรากําไรขัน้ ต้นจากการขายและบริ การ (ร้อยละ)

27.54

31.85

27.87

ต้นทุนขายและอัตรากําไรขัน้ ต้นของกลุ่มผลิ ตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปจํานวน 204.04 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจํานวน 31.02 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.93 ซึง่ ต้นทุนเพิม่ ขึน้ เป็ นไปตาม
รายได้จากการผลิตและจําหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน้ ต้นจากกลุม่
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป จํานวน 98.73 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 32.61 เนื่องจากมีการลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ ฐานในเขตพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงทีช่ ดั เจนมากขึน้
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปจํานวน 199.70 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนหน้าจํานวน 4.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.13 ซึง่ ต้นทุนลดลงเป็ นไปตามรายได้จากการผลิตและจําหน่าย
กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปทีล่ ดลง ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน้ ต้นจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป จํานวน
80.32 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 28.68 สืบเนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทีม่ กี าร
แข่งขันสูงขึน้ จึงทําให้บริษทั สามารถทํากําไรขัน้ ต้นได้ในอัตราทีล่ ดลง
ต้นทุนขายและอัตรากําไรขัน้ ต้นของกลุ่มผลิ ตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จจํานวน 72.28 ล้านบาท ลดลง
จากปี ก่อนหน้าจํานวน 15.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.96 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน้ ต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์
คอนกรีตผสมเสร็จจํานวน 32.57 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นร้อยละ 31.06 ซึง่ เพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีการ
จําหน่ายให้แก่ลกู ค้าทีม่ โี ครงการขนาดกลางและขนาดเล็กต่อเนื่องจากปี 2561 ทําให้การแข่งขันด้านราคาไม่รุนแรง
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และทําให้อตั รากําไรขัน้ ต้นดีขน้ึ ประกอบกับฐานลูกค้าภาคเอกชนของบริษทั ฯ ในเขตเมืองพัทยามีความต้องการลงทุน
เพิม่ มากขึน้
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จจํานวน 90.66 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนหน้าจํานวน 18.38 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.44 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน้ ต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์
คอนกรีตผสมเสร็จจํานวน 33.63 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นร้อยละ 27.06 ซึง้ สอดคล้องกับยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้
ต้นทุนการให้บริการและอัตรากําไรขัน้ ต้นของกลุม่ การให้บริการ
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการให้บริการจํานวน 10.29 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจํานวน 3.62
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.02 ซึง่ ต้นทุนการให้บริการดังกล่าวลดลงตามรายได้จากการให้บริการทีล่ ดลง ส่งผลให้
บริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน้ ต้นจากการให้บริการ จํานวน 2.67 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 20.60
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการให้บริการจํานวน 12.22 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจํานวน
1.93ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.76 ซึง่ สอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาํ ไร
ขัน้ ต้นจากการให้บริการ จํานวน 2.97 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 19.55
4.2.3 การวิ เคราะห์ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
งบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

รายการ

ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย

41.99

52.42 47.01

49.06 48.18

50.36

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

38.12

47.58 48.82

50.94 47.50

49.64

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

80.11 100.00 95.83 100.00 95.68 100.00

อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร(ร้อยละของรายได้รวม)

21.03

ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

22.71

ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

22.74

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 47.01 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจํานวน
5.02 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.96 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานขายและ
ขนส่ง
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 48.18 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจํานวน
1.17 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานขายและขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 48.82 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจํานวน
10.70 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.07 โดยการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของ
เงินเดือนและโบนัส ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการพิจารณาตัง้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เพิม่ ขึน้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายทางบัญชี รวมทัง้ มีค่าใช้จ่ายและค่าทีป่ รึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ในปี 2563 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 47.50 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจํานวน
1.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.70 โดยเกิดจากค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายครัง้ เดียวในปี ก่อน คือค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการเตรียม
ความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.2.4 การวิ เคราะห์ด้านต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ ประกอบด้วยดอกเบีย้ จ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชี ดอกเบีย้ จากเงินกูย้ มื
ระยะสัน้ และระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษทั ฯ ได้ใช้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อลงทุนเครื่องจักร อุปกรณ์
และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั ฯ โดยในปี 2561 – 2563 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 7.05 ล้านบาท 8.64
ล้านบาท และ 3.72 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.85 ร้อยละ 2.05 และร้อยละ 0.88 ของรายได้รวมตามลําดับ
ซึง่ ลดลงจากปี ก่อนหน้าเนื่องจากการนําเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนไปชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน
4.2.5 การวิ เคราะห์ด้านกําไรสุทธิ
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิลดลงจากปี ก่อนหน้าจํานวน 0.12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.78
ทัง้ นี้ ในช่วงปี 2559 – 2561 ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวและการแข่งขันด้านราคาของอุตสาหกรรมวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้างทําให้บริษทั ฯ พิจารณาปรับกลยุทธ์การขายสินค้าให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สภาวะการแข่งขัน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับผูจ้ าํ หน่ายสินค้ารายอื่นได้ และยังคงมีผล
กําไร
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 25.77 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 6.11 โดย
กําไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จากของปี ก่อนหน้าจํานวน 10.36 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 67.23 การเพิม่ ขึน้ ของกําไรสุทธิ
ดังกล่าวสืบเนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของอัตรากําไรขัน้ ต้นจากการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป ประกอบกับ
บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ ทําให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies
of Scale)
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 14.70 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 3.49 โดย
กําไรสุทธิลดลงจากของปี ก่อนหน้าจํานวน 11.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.96 การลดลงของกําไรสุทธิดงั กล่าว
สืบเนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และการแข่งขันทางด้านราคาทําให้บริษทั สามารถทํากําไร
ขัน้ ต้นได้ลดลง
4.2.6 การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น
การวิ เคราะห์ด้านสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 552.68 ล้านบาท 597.50 ล้าน
บาท และ 571.45 ล้านบาท ตามลําดับ โดยแบ่งเป็ น 1) สินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 149.81 ล้านบาท 184.88 ล้านบาท
และ 161.52 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 27.11 ร้อยละ 30.94 และร้อยละ 28.27 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ ซึง่ ส่วนใหญ่
คือลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื และสินค้าคงเหลือ และ 2) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 402.87 ล้านบาท 412.62
ล้านบาท และ 409.93 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 72.89 ร้อยละ 69.05 และร้อยละ 71.73 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
ซึง่ ส่วนใหญ่คอื ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ของบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
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(1) เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 1.93
ล้านบาท 17.64 ล้านบาท และ 1.54 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.35 ร้อยละ 2.95 และร้อยละ 0.27 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ
(2) ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 บริษทั ฯ มีลกู หนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จํานวน 112.84 ล้านบาท
129.39 ล้านบาท และ 117.47 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.42 ร้อยละ 21.66 และร้อยละ 20.56 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 เท่ากับ 108.93 ล้านบาท 126.35 ล้าน
บาท และ 114.15 ล้านบาท ตามลําดับ และลูกหนี้อ่นื สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 เท่ากับ 3.90 ล้านบาท
3.04 ล้านบาท และ 3.32 ล้านบาท ตามลําดับ ลูกหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ทีส่ าํ คัญ ได้แก่ ลูกหนี้เงินประกันผลงาน ค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้า และเงินมัดจําจ่าย เป็ นต้น ทัง้ นี้สาํ หรับลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดอายุหนี้ดงั นี้
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระตัง้ แต่ 1-90 วัน
เกินกําหนดชําระตัง้ แต่ 91-180 วัน
เกินกําหนดชําระตัง้ แต่ 181-365 วัน
เกินกําหนดชําระ 365 วัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อน่ื
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ

31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท ร้อยละ
35.78
56.04
12.65
3.35
10.34
(9.23)
108.93
3.91
112.84

31.71
49.66
11.21
2.96
9.17
(8.18)
96.53
3.47
100.00

31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท ร้อยละ
45.12
66.87
8.78
5.77
12.33
(12.52)
126.35
3.04
129.39

34.87
51.68
6.79
4.46
9.53
(9.68)
97.65
2.35
100.00

31 ธ.ค. 2563
ล้านบาท ร้อยละ
38.87
49.61
9.70
19.12
22.33
(25.48)
114.15
3.32
117.47

33.09
42.23
8.26
16.28
19.00
(21.69)
97.17
2.83
100.00

ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั ฯ มีลกู หนี้การค้า – สุทธิเพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2561 จํานวน 17.42 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.99 เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ลูกหนี้การค้าทีเ่ กินกําหนดชําระ
365 วันจํานวน 12.33 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การค้าแล้ว จํานวน 12.52
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2561 จํานวน 3.29 ล้านบาท
ณ สิน้ ปี 2563 บริษทั ฯ มีลกู หนี้การค้า – สุทธิลดลงจากสิน้ ปี 2562 จํานวน 12.20 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 9.66 เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการของบริษทั ฯ ทีล่ ดลง ลูกหนี้การค้าทีเ่ กินกําหนดชําระ 365
วันจํานวน 22.33 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การค้าแล้ว จํานวน 25.48 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2562 จํานวน 12.96 ล้านบาท
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้จะพบว่าบริษทั ฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้
เฉลีย่ ในช่วงปี 2561 – 2563 เท่ากับ 106 วัน 110 วัน และ 119 วัน ตามลําดับ บริษทั ฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลา
ชําระค่าสินค้า (Credit term) แก่ลกู ค้าของบริษทั ฯ โดยเฉลีย่ 30-60 วัน นับจากวันทีส่ ง่ มอบสินค้า ทัง้ นี้ สาเหตุท่ี
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย่ ในแต่ละช่วงเวลามากกว่าระยะเวลาชําระค่าสินค้า (Credit term) เนื่องด้วยลูกค้าส่วนใหญ่
ของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นกลุ่มผูร้ บั เหมาก่อสร้างโครงการภาครัฐซึง่ มีระยะเวลาในการเบิกเงินงวด รวมถึงการเปลีย่ นแปลงใน
ภาคการปกครองทําให้การเบิกจ่ายเงินจากภาครัฐชะลอตัว ในขณะทีล่ กู ค้าภาคเอกชนได้รบั ผลกระทบจากสภาพ
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เศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวจึงขอเลื่อนการจ่ายชําระให้ชา้ ลง นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์บางรายมีขนั ้ ตอนการ
เบิกจ่ายซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการอนุมตั เิ ช่นกัน
ในช่วงปี บริษทั ฯ มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนี้ส 2563งสัยจะสูญ เพื่อจัดการความ
เสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้การค้า โดยจัดทํารายงานการวิเคราะห์อตั ราทีค่ าดว่าจะเก็บเงิน
ไม่ได้จากข้อมูลในอดีตเพื่อหาความน่าจะเป็ นทีล่ กู หนี้จะผิดนัดชําระด้วยวิธี Roll – rate method โดยมีการพิจารณาทุก
ไตรมาส เพื่อให้ได้อตั ราทีเ่ หมาะสม ตามหลักการความระมัดระวัง การตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จะทําโดยวิธกี าร
ประมาณการจากยอดลูกหนี้ ณ สิน้ เดือนเทียบกับอัตราทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น เพื่อให้สะท้อนถึงสถานะของลูกหนี้การค้าของ
บริษทั ฯได้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ลกู หนี้ทม่ี กี ารตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษทั ฯ จะไม่มกี ารจําหน่ายสินค้าให้เพิม่ เติม
จนกว่าจะได้รบั การชําระหนี้ทค่ี งค้างครบถ้วน
สําหรับการติดตามลูกหนี้แต่ละราย บริษทั ฯ จะมีฝ่ายขายคอยติดตามการชําระหนี้ลกู หนี้ร่วมกับฝ่ าย
บัญชีอย่างใกล้ชดิ โดยแรกเริม่ จะใช้วธิ กี ารโทรศัพท์ตดิ ตามเมื่อครบกําหนดระยะเวลาชําระค่าสินค้า (Credit Term) โดย
ในกรณีทล่ี กู ค้าค้างชําระเกินระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ บริษทั ฯ จะพิจารณาออกหนังสือแจ้งให้ชาํ ระหนี้เพื่อให้ชาํ ระ พร้อม
ทัง้ ลดวงเงินเครดิตของลูกค้ารายนัน้ ๆ และหากยังไม่ได้รบั ชําระภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้เพิม่ เติมนัน้ บริษทั ฯ จะ
พิจารณาเพื่อให้ทนายของบริษทั ฯ ดําเนินการต่อไป นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงการให้ความสําคัญกับการ
ควบคุมคุณภาพการให้สนิ เชื่อและการทบทวนวงเงินเครดิตของลูกค้า เพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้สญ
ู ในอนาคต โดย
บริษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาให้วงเงินเครดิตและระยะเวลาชําระค่าสินค้า (Credit term) แบบระมัดระวัง
(Conservative) แก่ลกู ค้าโดยคํานึงถึงฐานะการเงิน ประวัตผิ บู้ ริหารเป็ นสําคัญ และจะมีการพิจารณาอนุมตั วิ งเงินให้แก่
ลูกค้าแต่ละรายตามอํานาจอนุมตั ขิ องบริษทั ฯ
(3) สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย สินค้าสําเร็จรูปและวัตถุดบิ ซึง่ สินค้าสําเร็จรูปจะเป็ นสินค้าทีผ่ ลิตออก
มาแล้วและถูกจัดเก็บในคลังสินค้าเพื่อรอจําหน่ายให้แก่ลกู ค้า ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 บริษทั ฯ มี
สินค้าคงเหลือจํานวน 34.86 ล้านบาท 37.69 ล้านบาท และ 42.40 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 6.31 ร้อยละ
6.31 และร้อยละ 7.42 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
(หน่ วย: ล้านบาท)
สินค้าสําเร็จรูป
วัตถุดบิ
หัก: ปรับลดมูลค่าทุนให้เป็ นมูลค่าสุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ – สุทธิ

31 ธ.ค. 2561
18.70
16.37
(0.21)
34.86

31 ธ.ค. 2562
18.67
19.18
(0.16)
37.69

31 ธ.ค. 2563
24.59
18.35
(0.54)
42.40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 บริษทั ฯ มีสนิ ค้าสําเร็จรูปจํานวน 18.70 ล้านบาท 18.67 ล้าน
บาท และ 24.59 ล้านบาท ตามลําดับ และมีวตั ถุดบิ จํานวน 16.37 ล้านบาท 19.18 ล้านบาท และ 18.35 ล้านบาท
ตามลําดับ การเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ สิน้ ปี 2562 และ ณ สิน้ ปี 2563 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า เนื่องจากมี
การผลิตตามการสังซื
่ อ้ ของลูกค้าช่วงปลายปี 2563 เพื่อรอจัดจําหน่ายและส่งออกในช่วงต้นปี 2564 และในปี 2561 –
2563 บริษทั ฯ มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลีย่ เท่ากับ 24 วัน 24 วัน และ 27 วัน ตามลําดับ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายปรับลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือซึง่ ปรับปรุงให้สะท้อนถึงสภาพการใช้งาน
ของสินค้าคงเหลือและโอกาสในการสร้างรายได้อย่างเหมาะสม โดยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์คอนกรีต เป็ นสินค้ามีอายุ
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การใช้งานยาวนาน ไม่เกิดการเสียหาย หรือล้าสมัย (อ้างอิงจากมาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทนและ
อายุการใช้งาน มยผ. 1338-55) อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีแนวทางในการตัง้ สํารองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยดังนี้
1. สินค้าเก่าล้าสมัยทีม่ อี ายุเกิน 5 ปี เป็ นต้นไป บริษทั ฯ จะดําเนินการพิจารณาตัง้ สํารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
ลดลงในอัตราร้อยละ 100
2. สินค้าคงเหลือจากทีถ่ ูกสังทํ
่ าขึน้ เป็ นพิเศษ จะตัง้ ค่าสํารองสินค้าล้าสมัยเต็มจํานวนทันที
3. สินค้าทีม่ มี ลู ค่าตํ่ากว่าต้นทุน ทุกสิน้ เดือนฝ่ ายบัญชีตน้ ทุนจะทํารายงานเก็บรายละเอียดสินค้าทีข่ ายตํ่ากว่า
ต้นทุนจริงและบันทึกตัง้ สํารอง
(4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงาน และเครื่องมือ เครื่องใช้สาํ นักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์ 396.77 ล้านบาท 409.01 ล้านบาท และ 364.44
ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 71.79 ร้อยละ 68.45 และร้อยละ 63.77 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
และในปี 2562-2563 ได้มกี ารจัดประเภทสินทรัพย์ในส่วนของเครื่องจักรและยานพานะทีย่ งั คงติด
สัญญาเช่าซือ้ จํานวน 37.38 ล้านบาท รวมถึงสิทธิการเช่าทีด่ นิ จํานวน 6.17 ล้านบาท เป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ 31
ธันวาคม 2563 ทัง้ หมดจํานวน 43.55 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.62
ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2561 จํานวน 12.24 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 3.08
ณ สิน้ ปี 2563 บริษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์ลดลงจากสิน้ ปี 2562 จํานวน 44.57 ล้านบาท หรือ
ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 10.90 ซึง่ เป็ นรายการจัดประเภทไปเป็ นกลุ่มสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
จาํ นวน 37.38 ล้านบาท
์
ทัง้ นี้ ในปี 2561 - 2563 บริษทั ฯ มีค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์จาํ นวน 20.48 ล้านบาท 24.19
ล้านบาท และ 24.13 ล้านบาท ตามลําดับ ค่าเสือ่ มราคาสิทธิการใช้
สนิ ทรัพย์ในปี 2563 ในส่วนของเครื่องจักรและยาน
์
พานะจํานวน 2.94 ล้านบาท และสิทธิการเช่
าจํานวน 1.96 ล้านบาท
์
4.2.7 การวิ เคราะห์เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิ นทุน
การวิ เคราะห์ด้านหนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจํานวนทัง้ สิน้ 272.10 ล้านบาท 169.75
ล้านบาท และ 193.73 ล้านบาท ตามลําดับ ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เงินกูย้ มื ระยะยาว และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้ เป็ นส่วนใหญ่ รายละเอียดดังนี้
(1) เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 บริษทั ฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงินจํานวน 55.53 ล้านบาท 2.46 ล้านบาทและ 58.07 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.05 ร้อยละ 0.41 และร้อยละ
10.16 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามลําดับ โดยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ดังกล่าวนํามาใช้เพื่อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษทั ฯ
(2) เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื จํานวน 97.36 ล้านบาท
91.58 ล้านบาท และ 76.17 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 17.62 ร้อยละ 15.33 และร้อยละ 13.33 ของหนี้สนิ และ
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ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลําดับ เจ้าหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ทีส่ าํ คัญประกอบด้วย เงินวางมัดจํารับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงิน
ปั นผลค้างจ่าย เป็ นต้น
(หน่ วย: ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่นื
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

31 ธ.ค. 2561
72.08
25.28
97.36

31 ธ.ค. 2562
71.49
20.09
91.58

31 ธ.ค. 2563
59.54
16.63
76.17

ณ สิน้ ปี 2562 เจ้าหนี้การค้าลดลงจากสิน้ ปี 2561 จํานวน 0.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.82
ณ สิน้ ปี 2562 เจ้าหนี้อ่นื ลดลงจากสิน้ ปี 2561 จํานวน 5.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.53 สืบเนื่องจากการลดลง
ของเงินวางมัดจํารับจากลูกค้า
ณ สิน้ ปี 2563 เจ้าหนี้การค้าลดลงจากสิน้ ปี 2562 จํานวน 12.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.54
และเจ้าหนี้อ่นื ลดลงจากสิน้ ปี 2562 จํานวน 3.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.22 สืบเนื่องจากการลดลงของเงินวาง
มัดจํารับจากลูกค้า และการบริหารจัดการเจ้าหนี้ได้ดขี น้ึ
ในปี 2561 – 2563 บริษทั ฯ มีระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ เท่ากับ 82 วัน 90 วัน และ 78 วัน ตามลําดับ
ซึง่ บริษทั ฯ ได้ระยะเวลาชําระค่าสินค้า (Credit term) จากผูจ้ าํ หน่ายสินค้าโดยเฉลีย่ ประมาณ 30 – 60 วัน ทัง้ นี้ ในช่วง
ปี 2561 – 2563 ทีผ่ ่านมา ระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ ของบริษทั ฯ สูงขึน้ เนื่องจากทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ได้มกี ารสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูจ้ าํ หน่ายสินค้า และมีประวัตกิ ารชําระเงินทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง ทําให้ค่คู า้ มีความไว้วางใจ และเป็ น
พันธมิตรทางการค้าทีด่ มี าโดยตลอด บริษทั ฯ จึงสามารถเจรจากับทางคู่คา้ เพื่อขอขยายระยะเวลาของเครดิตเทอมใน
การชําระหนี้บางส่วน โดยทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่ได้ประสบกับปั ญหาขาดสภาพคล่องแต่อย่างใด
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีบ่ ริษทั ฯ มีนนั ้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกูย้ มื เพื่อลงทุนสร้างโรงงานผลิตและ
อาคารสํานักงาน ซือ้ เครื่องจักรในการดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต และซือ้ ยานพาหนะในการขนส่งผลิตภัณฑ์
คอนกรีต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 เท่ากับ 77.05 ล้านบาท 24.55 ล้านบาท และ 17.80 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 13.94 ร้อยละ 4.11 และร้อยละ 3.11 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามลําดับ
สิน้ ปี 2562 บริษทั ฯ มีเงินกูร้ ะยะยาวลดลง 52.50 ล้านบาทจาก ณ สิน้ ปี 2561 ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2563
บริษทั ฯ มีเงินกูร้ ะยะยาวลดลง 6.75 ล้านบาท จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากการนําเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนไปชําระคืน
เงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินเป็ นสัญญาเพื่อเช่ายานพาหนะจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการ
ดําเนินงานของกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินจํานวน 29.52
ล้านบาท 35.55 ล้านบาท และ 28.74 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 5.34 ร้อยละ 5.95 และร้อยละ 5.03 ของ
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลําดับ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษทั ฯ มีสาํ รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจํานวน
4.92 ล้านบาท 5.92 ล้านบาท และ 6.52 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.89 ร้อยละ 0.99 และร้อยละ 1.14 ของ
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลําดับ สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานคํานวณ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญตามหลัก
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คณิตศาสตร์ประกันภัย และใช้สมมติฐานประกอบการคํานวณเช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ ของเงินเดือน อัตราการ
เปลีย่ นแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
4.2.8 ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จํานวน 280.58 ล้านบาท 427.75
ล้านบาท และ ล้านบาท ตามลําดับ ซึง่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว โดยหลักประกอบด้วยทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระ 377.72
แล้ว และกําไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2561 จํานวน 147.17 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52.45 เนื่องจากบริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิจากการดําเนินงานในปี 2562 จํานวน 25.77 ล้านบาท
และจําหน่ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ทําให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ ในขณะที่ บริษทั ฯ มี
การพิจารณาจ่ายเงินปั นผล 21.00 ล้านบาท (จํานวนหุน้ 2,100,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 10 บาท) โดยบริษทั ฯ ยังได้
จัดสรรกําไรสะสมเป็ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.29 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจากสิน้ ปี 2562 จํานวน 50.03 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 11.70 เนื่องจากบริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิจากการดําเนินงานในปี 2563 จํานวน 14.70 ล้านบาท ในขณะที่
บริษทั ฯ มีการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล 56.80 ล้านบาท (จํานวนหุน้ 568,000,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.10)โดยบริษทั ฯ
ยังได้จดั สรรกําไรสะสมเป็ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.74 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2561 – 2563 เท่ากับร้อยละ 5.53 ร้อยละ 7.28 และร้อยละ
3.65 ตามลําดับ ซึง่ เป็ นไปตามทิศทางการปรับตัวของกําไรสุทธิในแต่ละปี และบริษทั ฯ มีการจ่ายปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในปี 2561 - 2563 จํานวน 11.55 ล้านบาท 21.00 ล้านบาทและ 56.80 ล้านบาทตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงิน
ปั นผลเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิของช่วงก่อนหน้า เท่ากับร้อยละ 136.26 ในปี 2562 และ ร้อยละ 220.40 ในปี 2563
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนของหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ
0.97 เท่า 0.40 เท่า และ 0.51 เท่า ตามลําดับ และบริษทั ฯ มีอตั ราส่วนของหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ (Interest-bearing
Debt) ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.58 เท่า 0.15 เท่า และ 0.28 เท่า ตามลําดับ
โดยในปี 2561 - 2563 อัตราส่วนของหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ในปี 2561 จาก
ปี ก่อนหน้ามีสาเหตุมาจากการเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ ระยะยาว เพื่อใช้ในการลงทุนขยายโรงงานนาวังระยะที่ 2 ประกอบกับ
บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นให้แก่ผถู้ อื หุน้ และลดลงในปี 2562 มีสาเหตุมาจากการชําระหนี้เงินกูย้ มื โดยใช้เงินส่วนหนึ่ง
จากการจําหน่ายหุน้ (IPO) ในปี 2563 อัตราส่วนของหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า
เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
2.4.9 การวิ เคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงิ นสด
(หน่ วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
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ปี 2561

ปี 2562

40.12
(50.82)
11.60
0.90

30.27
(18.75)
4.19
15.71

ปี 2563
26.62
(19.84)
(22.88)
(16.10)
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(หน่ วย: ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นงวด

ปี 2561

ปี 2562

1.03
1.93

1.93
17.64

ปี 2563
17.64
1.54

ในปี 2561 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 40.12 ล้านบาท ซึง่ มาจาก
การบวกกลับค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ่ายจํานวน 22.32 ล้านบาท ในขณะทีเ่ จ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จํานวน
24.87 ล้านบาท บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 50.82 ล้านบาท ซึง่ มาจากการซือ้ ทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทัง้ จํานวน และบริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 11.60 ล้าน
บาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวน 25.00 ล้านบาท และมีเงินเบิกเกินบัญชีจาํ นวน 9.91
ล้านบาท การชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวและหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้ จํานวน 11.76 ล้านบาท รวมทัง้ มีการจ่ายเงินปั น
ผลจํานวน 11.55 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจาํ นวน 0.90 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1.93 ล้านบาท
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 30.27 ล้านบาท ซึง่ มาจากกําไร
ก่อนภาษีของบริษทั ฯ จํานวน 30.96 ล้านบาท และการบวกกลับค่าเสือ่ มจํานวน 26.21 ล้านบาท ในขณะทีล่ กู หนี้
การค้าและลูกหนี้อ่นื ลดลง 19.84 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 2.81 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลง
5.38 ล้านบาท บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 18.75 ล้านบาท ซึง่ มาจากการซือ้ ทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทัง้ จํานวน และบริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 4.37 ล้านบาท
ซึง่ มาจากเงินสดรับจากการจําหน่ายหุน้ (IPO) 142.39 ล้านบาท เพื่อชําระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงินจํานวน 53.07 ล้านบาท พร้อมทัง้ จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาว หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้ และเงินปั นผล
จ่ายจํานวนรวม 135.13 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิจาํ นวน 15.71 ล้านบาท และบริษทั ฯ มี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 17.64 ล้านบาท
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 26.62 ล้านบาท ซึง่ มาจากกําไร
ก่อนภาษีของบริษทั ฯ จํานวน 18.83 ล้านบาท และการบวกกลับค่าเสือ่ มจํานวน 30.71 ล้านบาท ในขณะทีล่ กู หนี้
การค้าและลูกหนี้อ่นื ลดลง 1.03 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 5.13 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลง
15.46 ล้านบาท บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 19.84 ล้านบาท ซึง่ มาจากการซือ้ ทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทัง้ จํานวน ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจาํ นวน 16.10 ล้านบาท และ
บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1.54 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

ป 2561
0.83
0.61
106
23
82
47
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ป 2562
1.58
1.23
110
23
90
43

ป 2563
1.03
0.74
119
27
78
68

56 – 1 One Report 2020

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.83 เท่า 1.58 เท่า
และ 1.03 เท่า ตามลําดับ และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.61 เท่า 1.23 เท่า และ 0.74 เท่า ตามลําดับ
ทัง้ นี้ ในปี 2561 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจากปี กอ่ นหน้า มีสาเหตุจาก
การทีห่ นี้สนิ หมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื มากกว่าการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียน ในปี
2562 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากหนี้สนิ
หมุนเวียนทีล่ ดลงในส่วนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินโดยได้มกี ารชําระหนี้เงินกูย้ มื
จากเงินสดรับจากการจําหน่ายหุน้ IPO ในขณะเดียวกันก็สง่ ผลให้สนิ ทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ พร้อมกับการบริหาร
จัดการจําหน่ายสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และในปี 2563 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากหนี้สนิ หมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในส่วนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน
ในปี 2561 – 2563 บริษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ เท่ากับ 106 วัน 110 วัน และ 119 วัน
ตามลําดับ มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลีย่ เท่ากับ 23 วัน 23 วัน และ 27 วัน ตามลําดับ และมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่
เท่ากับ 82 วัน 90 วัน และ 78 วัน ตามลําดับ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีวงจรเงินสดเท่ากับ 47 วัน 43 วัน และ 68 วัน
ตามลําดับ ในปี 2563 บริษทั ฯ มีการจ่ายชําระหนี้ได้ดขี น้ึ ถึงแม้ว่าบริษทั ฯ จะมีการเก็บหนี้จากลูกหนี้ทช่ี า้ ลง ในส่วน
ของด้านการผลิตทีท่ างบริษทั ได้ผลิตเพื่อรอจัดจําหน่ายออกในช่วงต้นปี ต่อไป ทําให้ระยะเวลาการขายสินค้าเพิม่ ขึน้ จึง
มีผลต่อวงจรเงินสดทีล่ ดลง ประจวบกับภาวะโรคระบาดโควิด-19 ยิง่ ส่งผลให้ทงั ้ ภาครัฐและภาคเอกชนชะลอตัว
5. ข้อมูลทัวไป
่ และข้อมูลสําคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อบริ ษทั ภาษาไทย
ชื่อบริ ษทั ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริ ษทั
การประกอบธุรกิ จ

:
:
:
:
:

ที่ตงั ้ สํานักงาน
เว็ปไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ผูส้ อบบัญชี

:
:
:
:
:
:

บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
STC Concrete Product Public Company Limited
STC
0107561000447
ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ผลิต และจํ า หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ ค อนกรีต ภายใต้ เ ครื่อ งหมายการค้ า "STC"
ผลิตภัณฑ์ท่จี ําหน่ ายแบ่งออกเป็ นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปแบ่งได้เป็ น ท่อระบายนํ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพักนํ้ า เสาเข็ม
คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ คาน
สําเร็จรูป ผนังสําเร็จรูป รัว้ สําเร็จรูป และอิฐมวลเบา รวมทัง้ ให้บริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
การตอกเสาเข็ม การปั ม๊ คอนกรีต เป็ นต้น
220/26 หมู่ 6 ถนนสุขมุ วิท ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 20150
http://www.stc.co.th
284,000,000 บาท
284,000,000 บาท
0.50 บาท
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ส คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง
คลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-264-0777
โทรสาร: 02-264-0790
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ผูต้ รวจสอบภายใน

:

ที่ปรึกษาทางการเงิ น

:

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

:

บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด (มหาชน)
178 อาคารธรรมนิ ติ ซอยเพิ่ม ทรัพ ย์ ( ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่ น แขวงบางซื่ อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: 02-596-0500
โทรสาร: 02-596-0539
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
87/2 อาคารซีอาร์ซที าวเวอร์ ชัน้ 9, 18, 39, 52 ออลซีซนั ส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-648-1111
โทรสาร: 02-648-1000
บริษทั ทีป่ รึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จํากัด
75 ซอยพึง่ มี่ 11 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทร -3563465
โทรสาร: 02-3327685

นายทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ห้ ุ น
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD)
สามัญ
:
อาคารตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย 93 ถนนรัช ดาภิเษก แขวงดิน แดง เขตดิน แดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-009-9000
โทรสาร: 02-009-9991
TSD Call Center: 02-009-9999

5.1 ข้อพิ พาททางกฎหมาย
- ไม่มี -
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ส่วนที่ 2
การกํากับดูแลกิ จการ
6. นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
6.1 ภาพรวมนโยบายและแนวทางการปฏิ บตั ิ การกํากับดูและกิ จการ
เอสทีซี ได้มกี ารกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อเป็ นหลักให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ยึดถือและปฏิบตั ิ เพื่อมุ่ง
เป้ าหมายสูก่ ารพัฒนาและการเติบโตอย่างยังยื
่ นบนพืน้ ฐานการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ที งั ้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาค
ส่วน และตรวจสอบได้
เอสทีซี มีความมุ่งหวังทีจ่ ะพัฒนาองค์กรให้เป็ นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาล โดยได้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารจะเป็ นระบบการบริหารจัดการทีก่ ่อให้เกิดความเป็ นธรรม โปร่งใส รวมทัง้ สร้างความเชื่อมันต่
่ อผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกฝ่ ายและสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ให้เติบโตอย่างยังยื
่ น กําหนด
แนวทางปฏิบตั แิ บ่งออกเป็ น 5 หมวดประกอบด้วย
1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้
2. การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม
3. บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
เอสทีซี ตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ประเภท
สถาบันได้ใช้สทิ ธิต่าง ๆ ในฐานะนักลงทุน ได้แก่ สิทธิการออกเสียง สิทธิในการมอบฉันทะ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การ
มีสว่ นแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออก
เสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลในการแต่งตัง้ กรรมการ การแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและการกําหนดค่าสอบบัญชี และสิทธิการตัดสินใจเรื่องสําคัญทีม่ ผี ลกระทบกับบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงิน
ปั นผล การลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็ นต้น นอกเหนือจากสิทธิพน้ื ฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว
เอสทีซี ให้ขอ้ มูลทีส่ าํ คัญและจําเป็ นสําหรับผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดย
เปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างต่อเนือง นอกจากนี้ เอสทีซี ได้
ดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ ทีเ่ ป็ นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจําปี 2563 “AGM”
1. เอสทีซี เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการเสนอวาระการประชุม
2. เอสทีซี จัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับ วัน เวลา สถานทีแ่ ละวาระการประชุม AGM โดยเผยแพร่ขอ้ มูล
ดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั ข้อมูลทีช่ ดั เจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
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3. เอสทีซี ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนในการเข้าร่วมประชุม AGM ซึง่
สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และจัดเตรียมอากรแสตมป์ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการมอบฉันทะ ทัง้ นี้เพื่อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยกรรมกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี .....
4. เอสทีซี ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด เข้าร่วมประชุมแทนตน
ได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดทีไ่ ด้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้หนังสือ
มอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ตามรูปแบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์กาํ หนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กําหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้การ
ลงทะเบียนในวันประชุมเป็ นอย่างสะดวกและรวมเร็ว
5. เอสทีซี ได้จดั ให้มกี ารชีแ้ จงหลักเกณฑ์และวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนเริม่ การประชุม
AGM
6. เอสทีซี ดําเนินการประชุม AGM อย่างโปร่งใสและมีกลไกทีส่ ามารถสอบได้ ทัง้ นี้กรรมการและผูบ้ ริหารทุก
คนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงผูส้ อบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อตอบคําถามและรับทราบความคิดเห็นของผู้
ถือหุน้
7. เอสทีซี เผยแพร่มติทป่ี ระชุม AGM ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน คําถาม คําชีแ้ จง ความคิดเห็น
ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอในทีป่ ระชุม อย่างครบถ้วน ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียม
เอสทีซี ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทุกกลุ่ม ให้ได้รบั สิทธิและการปฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็ นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ..... “AGM” เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื
หุน้ ดังนี้
1. เอสทีซี เปิ ดโอกาสให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการที่
ครบกําหนดออกตามวาระล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เป็ นผูพ้ จิ ารณา จากนัน้ นําเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาตามขัน้ ตอน
2. เอสทีซี เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมประจําปี AGM ด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทั หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนต้นได้
3. เอสทีซี ได้จดั เตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ประกาศกําหนด
และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมเชิญประชุม AGM
4. เอสทีซี ได้จดั เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถ้ อื หุน้ ในการออกเสียงคะแนนในวาระต่าง ๆ และการนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยและโปร่งใส
5. ประธานในทีป่ ระชุม AGM ดําเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
6. ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิออกเสียงคะแนนตามจํานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เอสทีซี ตระหนึกถึงการปฏิบตั งิ านต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียและสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียควรได้รบั การดูแลจากบริษทั ฯ ตามสิทธิทม่ี ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทั ฯ
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กับผูม้ สี ว่ นได้เสียในการสร้างความมังคั
่ ง่ ความมันคงทางการเงิ
่
นและความยังยื
่ นของกิจการ ในระบบการกํากับดูแล
กิจการทีม่ ผี สู้ ว่ นได้เสียหลายกลุม่ ด้วยกัน
ผูถ้ ือหุ้น
เอสทีซี ให้ความสําคัญกับผูถ้ อื หุน้ ในฐานะเจ้าของบริษทั บริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั ในฐานะตัวแทนของผู้
ถือหุน้ บริหารจัดการและดําเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายของบริษทั โดยบริษทั ฯ
ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม และจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ครบถ้วน ถูกต้อง
และเท่าเทียมกัน พร้อมทัง้ กํากับดูแลป้ องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั แสวงหาประโยชน์จากการ
ใช้ขอ้ มูลทีย่ งั มิได้เปิ ดเผยในทางมิชอบ
พนักงาน
เอสทีซี ให้ความสําคัญและมุ่งมันพั
่ ฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรด้านระบบการบริหารและการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นธรรม การสรรหาและการรักษาพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถมุง่ เน้นพัฒนาและเพิม่
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง การให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็ นธรรม บริษทั ฯ
ยังคํานึงถึงสิทธิของพนักงานเป็ นสําคัญและเปิ ดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีทไ่ี ม่ได้รบั ความเป็ นธรรมผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ
ลูกค้า
เอสทีซี ให้ความสําคัญและสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริตความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษทั ฯ มีหน้าทีใ่ นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าด้วยการรับผิดชอบ
และให้ความสําคัญต่อปั ญหาและความต้องการของลูกค้าเป็ นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการทีด่ มี ี
ประสิทธิภาพ
คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
เอสทีซี ให้ความสําคัญและยึดถือปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การ
ประกอบธุรกิจเป็ นธรรม ได้รบั ประโยชน์รว่ มกัน มีการพัฒนาอย่างยังยื
่ น และเป็ นคู่คา้ ในระยะยาวกับบริษทั ฯ โดยเลือก
ทําธุรกิจกับคู่คา้ จากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมันในสิ
่ ง่ ทีถ่ ูกต้อง ตลอดจนความเชีย่ วชาญ
ด้านเทคนิค กฎหมาย และการป้ องกันสิง่ แวดล้อม และการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ดูแลให้บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจอย่าง
เปิ ดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม และสร้างความสัมพันธ์และปฏิบตั ติ ่อ
เจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและให้ความสําคัญต่อเงื่อนไข
ต่างๆทีไ่ ด้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้อย่างดีทส่ี ดุ
ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
เอสทีซี ตระหนึกถึงการมีส่วนร่วมและเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสิง่ แวดล้อม ดูแลให้บริษทั ฯ และ
พนักงานดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็ นประโยชน์แก่สงั คมและชุมชน และมีหน้าทีป่ ระพฤติต่อชุมชนทีอ่ าศัยอยู่
ใกล้เคียงด้วยความเป็ นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุ นพัฒนาชุมชนให้มคี วามเป็ นอยู่ทด่ี ี หน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบตั ิต่อภาครัฐและหน่ วยงาน
ราชการต่างๆ อย่างมีความเป็ นกลางตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน่
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การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิ ดเผยข้อมูล
เอสทีซี ให้ความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ าํ คัญของบริษทั คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนด
นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยสูส่ าธารณะ และกําหนดช่วงเวลาทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
ให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปั จจุบนั มีความเป็ นธรรมและโปร่งใสด ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ จึงจําเป็ นทีต่ อ้ งมี
การควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้องตาทีก่ ฎหมายกําหนด ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอื่น ๆ เป็ นต้น
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
เอสทีซี ให้ความสําคัญการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันภายในองค์
่
กร บริษทั ฯกําหนดความเสีย่ งเกีย่ วกับ “การรับ
สินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รบั ชัน”
่ ไว้ในแผนการบริหารความเสีย่ งประจําปี 2562 ห้ามมิให้พนักงานให้หรือ
เสนอทีจ่ ะให้สงิ่ ของหรือประโยชน์อ่นื ใดแก่บุคคลภายนอก ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับสิง่ ของหรือประโยชน์อ่นื ใด
สําหรับตนเอง หรือผูอ้ ่นื ทีส่ ง่ ไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางมิชอบ
6.2 จรรยาบรรณธุรกิ จ
จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัตสิ ําหรับผู้บริหารและพนักงาน
บริษทั กําหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั สิ าํ หรับผูบ้ ริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบตั ิ ดังนี้
6.2.1 ข้อพึงปฏิ บตั ิ สาํ หรับผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร หมายถึง พนักงานทีม่ ผี ใู้ ต้บงั คับบัญชา นอกจากผูบ้ ริหารจะต้องพึงปฏิบตั ใิ นจรรยาบรรณทุกๆ ข้อใน
ฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานคนหนึ่งของบริษทั แล้ว ผูบ้ ริหารต้องมีแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี เี พื่อเสริมสร้างการเป็ นผูบ้ ริหารทีด่ ี และใน
ฐานะผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็ นผูน้ ําและเป็ นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบตั ทิ ด่ี ใี ห้แก่พนักงานโดยทัวไป
่
ด้วย จึงกําหนดแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับผูบ้ ริหารไว้ ดังนี้
ผูบ้ ริหารปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ อื หุ้น
ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล
ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพือ่ ตนเองหรือผูอ้ ่นื โดยทุจริต ไม่ใช้ขอ้ มูลซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะของบริษทั และไม่
เปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ ไม่ดาํ เนินการใดๆ อันเป็ นลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผูบ้ ริหารปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างยุตธิ รรม บริหารงานโดยปราศจากอคติ สนับสนุนการสร้างศักยภาพ
ในความก้าวหน้าและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่อง
จรรยาบรรณ ทีพ่ นักงานต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสรรสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความ
สุจริตใจ รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
ผูบ้ ริหารปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั ติ ่อลูกค้าตามข้อปฏิบตั จิ ริยธรรมธุรกิจ ทีบ่ ริษทั กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ผูบ้ ริหารต่อคู่ค้า
ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ทีม่ ชิ อบจากคูค่ า้ และหาก
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รบี แจ้งคู่คา้ ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันแก้ไข
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ผูบ้ ริหารปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี และไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ น
ความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธที ไ่ี ม่สจุ ริต
ผูบ้ ริหารปฏิ บตั ิ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
6.2.2 ข้อพึงปฏิ บตั ิ สาํ หรับพนักงาน
เพื่อเป็ นการเสริมสร้างการทํางานทีด่ ี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. พนักงานพึงปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมันเพี
่ ยร และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานให้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั
2. พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทํางานของบริษทั โดยเคร่งครัด
3. พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟั งผูบ้ งั คับบัญชาทีส่ งการโดยชอบด้
ั่
วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของ
บริษทั
4. พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอือ้ เฟื้ อช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ซึง่ จะนําไปสูค่ วามเสียหายต่อตนเอง บุคคลอื่น และบริษทั
5. พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซง่ึ กันและกันหลีกเลีย่ งการนําข้อมูลของผูอ้ ่นื ทัง้ ในเรื่องเกีย่ วกับการ
ปฏิบตั งิ าน และเรื่องส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรือวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ ต่อบุคคล
อื่นและต่อบริษทั
6. พนักงานพึงหลีกเลีย่ งการรับของขวัญใดๆ ทีอ่ าจทําให้ตนเองปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความอยุตธิ รรม หากหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ให้พนักงานแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาในทันที
7. พนักงานต้องไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าทีก่ ารงาน แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื
โดยมิชอบ อีกทัง้ พนักงานต้องไม่ประกอบธุรกิจทีเ่ ป็ นการแข่งขันกับบริษทั
8. พนักงานพึงปฏิบตั ิ ต่อลูกค้า คู่คา้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และด้วยความเสมอภาค
9. พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริษทั อย่างเคร่งครัด
10. พนักงานพึงรายงานเรื่องทีไ่ ด้รบั ทราบให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยมิชกั ช้า เมื่อเรื่องทีร่ บั ทราบอาจมีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษทั
11. พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้มสี ภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ประหยัด มิให้สน้ิ เปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสือ่ มสลายก่อนเวลาอันสมควร
บทกําหนดโทษ
กรณีทฝ่ี ่ ายบริหารและพนักงานปฏิบตั มิ ชิ อบในลักษณะทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ให้
พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษทั และระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทํางาน ทัง้ นี้ ให้แต่ละฝ่ ายงาน
เป็ นผูพ้ จิ ารณาเองในเบือ้ งต้นและสรุปเรื่องส่งต่อให้ผบู้ งั คับบัญชาระดับสูงและสายงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป เพื่อตัดสิน
ความผิดพร้อมทัง้ ระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ รุนแรงและ
ก่อให้เกิดความเสียหายเป็ นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินจิ ฉัยของต้นสังกัดได้ ให้เสนอต่อฝ่ ายบริหาร เพื่อพิจารณาหา
ข้อสรุปและกําหนดโทษต่อไป
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การกําหนดโทษ
1.
2.
3.
4.
5.

ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยหนังสือ
พักงานชัวคราว
่
เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใต้บทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ดําเนินคดีตามกฎหมาย
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7. โครงสร้างการกํากับดูแลกิ จการ และข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงานและอื่น ๆ
7.1 โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษทั 1

กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน2

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ าย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย

รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผูจ้ ดั การโรงงาน

ผูจ้ ดั การโรงงาน
คอนกรีตผสมเสร็จ

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขาย

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขนส่ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้

รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
หมายเหตุ :
1. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท
2. บริษัทวาจางบุคคลภายนอก (Outsource) คือบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
บริษทั ฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ทีม่ กี รรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัตเิ ป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ครบถ้วนทุกประการ
7.2.1 คณะกรรมการบริษทั
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายณรงค์ฤทธิ ์
ถาวรวิศษิ ฐพร
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายสุรสิทธิ ์
ชัยตระกูลทอง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล
กรรมการ
4. นายเอกชัย
ชัยตระกูลทอง
กรรมการ
5. นายอํานาจ
ชัยตระกูลทอง
กรรมการ
6. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
กรรมการ
7. นายเกียรติพงศ์
ณ นคร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายสมชาย
เลิศศักดิวิ์ มาน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายณัฐพงษ์
ลิมป์ คุณพงษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการทุกท่านได้
ผ่านการอบรบหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) หรือ Director Certification Program (DCP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) แล้ว
7.2.2 กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันตามหนังชื่อรับรองบริษทั ฯ คือ นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง นาย
สุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง และนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง กรรมการสองในสีค่ นนี้ ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ
7.2.3 องค์ประกอบ อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 มีมติกาํ หนดองค์ประกอบ
อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษทั ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้อง
มีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกําหนด
2. ในการเสนอชื่อกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั ฯจะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านใดด้าน
หนึ่งทีส่ าํ คัญสําหรับบริษทั เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย
ด้านการจัดการ เป็ นต้น
3. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนหนึ่งทีไ่ ม่น้อยกว่าทีก่ ฎหมายกําหนด โดยที่
กรรมการอิสระจะต้องเป็ นกรรมการทีไ่ ม่มธี ุรกิจ หรืองานใดอันเกีย่ วข้อง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ
ของตน

68

56 – 1 One Report 2020

คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบมีดงั นี้
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ มติในการพิจารณาและ/หรืออนุมตั ิ
1. คณะกรรมการมีอาํ นาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษทั ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัดให้มกี ารทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษทั ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซึง่ ผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษทั รวมถึงควบคุม
กํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของบริษทั และบริษทั ย่อย ให้เป็ นไปตามนโยบาย
แผนงาน งบประมาณทีก่ าํ หนดไว้ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ าํ คัญ
เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอและ
เหมาะสม
5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั นิ โยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ ของบริษทั
ทีเ่ สนอโดยฝ่ ายบริหาร
6. ติดตามการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
7. ดําเนินการให้บริษทั มีระบบงานบัญชีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มกี ารรายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชีทเ่ี ชื่อถือได้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอและ
เหมาะสม
8. พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และ
กํากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยมีมาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั อย่างเหมาะสม
9. พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอาํ นาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องบุคคล
ดังกล่าว
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าทีท่ ก่ี าํ หนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอํานาจทีท่ าํ ให้
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดทํากับบริษทั ฯหรือบริษทั ฯย่อย (ถ้า
มี) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
10. จัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผย
งบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ทผ่ี ่านมา และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิ
11. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่าง
หนึ่งแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
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อํานาจตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอํานาจทีท่ าํ ให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการ
ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทํา
ขึน้ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 ชุด
รายละเอียดดังนี้
7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ท่าน ตามรายชื่อและตําแหน่งดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายณรงค์ฤทธิ ์
ถาวรวิศษิ ฐพร
นายเกียรติพงศ์
ณ นคร
นายสมชาย
เลิศศักดิวิ์ มาน
นายณัฐพงษ์
ลิมป์ คุณพงษ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสุจี แอช้อย ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนายสมชาย เลิศศักดิวิ์ มานเป็ น
กรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือ ของงบการเงิน
องคประกอบ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 มีมติกาํ หนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ อํานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ซึง่ มีคุณสมบัตติ ามทีข่ อ้ บังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ในจํานวนนี้ตอ้ งมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านเป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
เกีย่ วกับรายงานทางการเงิน และบัญชี
2. แต่งตัง้ โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการการบริษทั
3. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ สมาชิก 1 ท่าน ให้ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและ
กําหนดให้ผจู้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานบริษทั คนใดคนหนึ่งของบริษทั เป็ นเลขาขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
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ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. สอบทานให้มกี ารบริหารจัดการและปฏิบตั ติ ามนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management)
ตามทีก่ าํ หนดพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจทีจ่ ะขอความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
8. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจํานวน 6 ท่าน ตามรายชื่อและตําแหน่งดังนี้
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายสุรสิทธิ ์
ชัยตระกูลทอง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นายเอกชัย
ชัยตระกูลทอง
รองประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. นายสมชาย
เลิศศักดิวิ์ มาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. นายธนาพันธ์
ทิพย์ลุย้
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. นายธีระยุทธ
จันเที
่ ย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
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โดยมีนายธีระยุทธ จันเที
่ ย่ งทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
องค์ประกอบ อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มีมติกาํ หนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ
อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยสมาชิกทัง้ หมดอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งไม่จาํ เป็ นต้องดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ นี้ให้คณะกรรมการบริษทั ฯแต่งตัง้
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งแต่งตัง้ เลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งเพื่อทําหน้าทีป่ ระสานงานในการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระประชุม นําส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และบันทึกรายการประชุมคุณสมบัตขิ องสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งต้องเป็ นบุคคลผูม้ ี
คุณสมบัตดิ งั นี้
1. เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามรถ มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะ
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ก่บริษทั ฯได้
2. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนและกฎหมายอืน่ ที่
เกีย่ วข้อง
3. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกิจการของบริษทั หรือเข้า
เป็ นหุน้ ส่วน หรือกรรมการในนิตบิ ุคคลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันเป็ นทางการ แข่งขันกับกิจการ
ของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นหรือผูอ้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
4. คณะกรรมการการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเงิน บัญชี หรือการบริหารความ
เสีย่ งอย่างน้อย 1 ท่าน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอาํ นาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความ
เสีย่ งสูงสุดทีอ่ งค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนําเสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ ต้องครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทัง้ จากภายนอกและภายในองค์กรทีส่ าํ คัญ
2. วางกลยุทธ์และแผนการดําเนินการในการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ
เสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ ง โดยเฉพาะความเสีย่ งทีส่ าํ คัญของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับ
ทีอ่ งค์กรกําหนด
3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง และดูแลให้บริษทั ดําเนินการตามนโยบาย
บริหารความเสีย่ งทีบ่ ริษทั กําหนด ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง และดําเนินการเพื่อให้มนใจได้
ั่
วา่ องค์กรมีการจัดการความเสีย่ ง
อย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบ และการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าํ หนด
5. พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ด้านต่างๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. รายงานสถานะความเสีย่ งของบริษทั แนวทางทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไข รวมถึงผลการดําเนินการต่อ
คณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส
7. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นคราวๆไป
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7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 3 ท่าน
ตามรายชื่อและตําแหน่งดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง
1. นายสุรสิทธิ ์
ชัยตระกูลทอง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายณัฐพงษ์
ลิมป์ คุณพงษ์
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นายเกียรติพงศ์
ณ นคร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
โดยมี นางสาวสุจี แอช้อย ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
องค์ประกอบ อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มีมติกาํ หนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ อํานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ และ
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการกึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์ และ
นโยบายการพิจารณาสรรหาผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆตาม
โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามทีก่ าํ หนดไว้
2. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม
เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยต่างๆ
3. พิจารณาสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย
กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีทม่ี ี
ตําแหน่งว่างลง
4. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทน วิธกี ารจ่ายค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์อ่นื ใดทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ให้สอดคล้องกับกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อบริษทั ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ฯอื่นที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
5. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย
7.3.4 คณะกรรมการบริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2561 (รอบแรกหลังแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน) เมื่อวันที่ 20
กันยายน 2561 มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจํานวน 5 ท่าน ตามรายชื่อและตําแหน่งดังนี้
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รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุรสิทธ์
นางสาวจินดาวรรณ
นายเอกชัย
นายอํานาจ
นางสาวอมลวรรณ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และเลขนุการบริหาร

ชัยตระกูลทอง
ตฤณตียะกุล
ชัยตระกูลทอง
ชัยตระกูลทอง
ชัยตระกูลทอง

คุณสมบัติ องค์ประกอบ อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มีมติกาํ หนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ อํานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร รายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริหารต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ/ผูบ้ ริหารจํานวนหนึ่งตามทีเ่ ห็นสมควร ให้เป็ น
คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบตั งิ านตามหน้าทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และให้คณะกรรมการตัง้
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริหาร
2. กรรมการต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และมีเวลาพียงพอทีจ่ ะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้
3. มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั ฯ จํากัดมหาชน จํากัด และกฎหมายอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิตบิ คุ คลอื่นทีม่ สี ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น
เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ กรรมการบริหารดํารงตําแหน่งตามวาระทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั เห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ข้อกําหนด และมติของ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2. พิจารณากลันกรองข้
่
อเสนอของฝ่ ายจัดการและนําเสนอเป้ าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึง
งบประมาณประจําปี ของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั กิ าร
เปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในระหว่างทีไ่ ม่มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้นําเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป
3. ควบคุม กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ฯให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย แผนการ
ดําเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณทีก่ าํ หนดไว้ และอํานาจบริหารต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั ฯ
4. พิจารณาอนุมตั กิ ารดําเนินงานทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ตามงบลงทุนหรืองบประมาณทีไ่ ด้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เป็ นต้น โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามคู่มอื อํานาจอนุมตั ทิ ผ่ี ่านการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั
5. มีอาํ นาจในการแต่งตัง้ ว่าจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมถึงอนุมตั ิ
งบประมาณการขึน้ เงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจําปี และการจ่ายเงินรางวัลประจําปี (เงินโบนัส)
ให้แก่พนักงานของบริษทั ตัง้ แต่ระดับตํ่ากว่ากรรมการผูจ้ ดั การลงไป
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6. ให้มอี าํ นาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามทีค่ ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
7. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นคราวๆไป
ทัง้ นี้ การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ
หรือมอบอํานาจช่วงทีท่ าํ ให้ผรู้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
และ/หรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มอี าํ นาจอนุมตั กิ ารดําเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นการ
อนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซง่ึ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริหาร
7.4.1 รายละเอียดผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารรวม 9 ท่าน ตามรายชื่อและตําแหน่งดังนี้
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายสุรสิทธิ ์
ชัยตระกูลทอง ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายเอกชัย
ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายศิรศิ กั ดิ ์
พุทธิปทีป
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
5. ว่าที่ ร.ต. ธนาพันธ์ ทิพย์ลุย้
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
6. นายอํานาจ
ชัยตระกูลทอง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
7. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
8. นางสาววิภรณ์
สัมปทาเสภียร รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
9. นางสาวศิรริ ตั น์
จิตอารีย์
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
หมายเหตุ:
1.

นางสาวศิรริ ตั น์ จิตอารียเ์ ป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมายในการจัดทําบัญชีให้กบั บริษทั ฯ

7.4.2 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร
( 1 ) กรรมการ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนแก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563 ซึง่ อนุมตั เิ บีย้ ประชุมเท่ากับในปี 2560 ปี 2561 และ
2562 ดังนี้
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ตําแหน่ งกรรมการ
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ประธานการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ปี

ค่าตอบแทนกรรมการ
2561
ปี 2562
ค่าเบีย้
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแท
ประชุม
รายเดือน
นรายเดือน
ต่อครัง้
15,000
10,000
-

ปี 2560
ค่าเบีย้
ค่าตอบแท
ประชุม
นราย
ต่อครัง้
เดือน
15,000
10,000
-

ค่าเบีย้
ประชุม
ต่อครัง้
15,000
10,000

ปี 2563
ค่าเบีย้
ค่าตอบแท
ประชุม
นราย
ต่อครัง้
เดือน
15,000
10,000
-

12,000
10,000
-

-

12,000
10,000
-

-

12,000
10,000
-

-

12,000
10,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทัง้ นี้ในปี 2563 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการเพิม่ เติม เป็ นบําเหน็จ
กรรมการ โดยบริษทั จะจ่ายบําเหน็จกรรมการสําหรับคณะกรรมการทัง้ ชุดโดยขึน้ อยู่กบั ผลการดําเนินงานของบริษทั ใน
แต่ละปี ตามทีป่ ระธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเห็นสมควร แต่รวมแล้วมีจาํ นวนไม่เกิน 1,000,000
บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี ในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ไม่ได้รบั
ผลประโยชน์อ่นื ใดนอกจากเบีย้ ประชุม และบําเหน็จกรรมการตามรายละเอียดทีก่ าํ หนดข้างต้น
( 2 ) ผูบ้ ริหาร
ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผบู้ ริหาร
รายละเอียดดังนี้
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ประเภท
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
จํานวน(ราย)
จํานวน(ราย)
จํานวน(ราย)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เงินเดือน
9,906,000
11,424,000
12,362,836
8
9
9
ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
552,000
568,161
432,000
รวม
10,458,000
11,992,161
12,794,836

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจให้บริการ ดังนัน้ พนักงานบริษทั ฯ จึงถือเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่าอย่างยิง่ บริษทั ฯ จึงให้
ความสําคัญต่อการบริการและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คงไว้ซง่ึ บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ อันจะ
เป็ นพืน้ ฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษทั ฯ
1.
การพัฒนาอาชีพของพนักงานเพื่อให้พนักงานรับรูว้ ่าตนเองสามารถเลื่อนตําแหน่ง หรือสามารถ
โอนย้ายหรือสับเปลีย่ นหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ บนพืน้ ฐานของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสม
รวมทัง้ กําหนดหลักเกณฑ์การเลือ่ นตําแหน่ง/ปรับระดับตําแหน่งไว้อย่างชัดเจน
2.
การรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับพนักงาน และเพื่อเป็ นไปตามนโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม โดยปูลกฝั งจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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3.
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น การบริหารจัดการให้เป็ นพืน้ ทีป่ ลอดภัยในการทํางาน การ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น และการดับเพลิง
พนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ โดยไม่รวมผูบ้ ริหาร ในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
จํานวนรวม และแบ่งตามแผนกได้ดงั นี้

สายงาน
แผนกทรัพยากรบุคคล
แผนกบัญชี
แผนกจัดซื้อ
แผนกขนส่ง
แผนกขาย
แผนกสนับสนุ นขาย&
คอนกรีตผสมเสร็จ

จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
พนักงาน
พนักงาน
ประจํา
รายวัน
12
1
12
4
47
12
17
2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พนักงาน
พนักงาน
ประจํา
รายวัน
12
1
12
4
47
12
17
2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พนักงาน
พนักงาน
ประจํา
รายวัน
8
11
19
4
57
14
16
4

12

-

12

-

13

0

แผนกผลิต1

28

3

28

3

26

10

แผนกผลิต2

12

-

12

-

15

18

1

-

1

-

0

-

1
146

18

1
146

18

0

-

158
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แผนกความปลอดภัย
แผนกสารสนเทศ
รวมพนักงาน

สําหรับ ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษทั ฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่
เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้
ค่าตอบแทนพนักงาน
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
และเงินสมบทกองทุนประกันสังคม
ค่าตอบแทนอื่นๆ
รวม

ค่าตอบแทน (บาท)
ปี 2561
ปี 2562
29,861,629
32,331,169

ปี 2563
36,833,849

4,755,999

5,112,459

4,612,880

3.444.029
38,061,657

2,786,886
40,230,,514

7,056,970
48,503,699

7.6 ข้อมูลสําคัญอื่น ๆ
7.6.1 รายชื่อเลขานุการบริษทั ผูไ้ ด้รบั มอบหมายในการจัดทําบัญชีให้กบั บริษทั และหัวหน้ า
งานตรวจสอบภายใน
(1) เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ดํารงตําแหน่งเป็ น
เลขานุการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 20 กันยายน 2561 โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริษทั ปรากฏใน
เอกสารแนบ 1
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(2) ผูไ้ ด้รบั มอบหมายในการจัดทําบัญชีให้กบั บริษทั
บริษทั ได้มอบหมายให้ นางสาวศิรริ ตั น์ จิตอารีย์ รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิน เป็ นผูไ้ ด้รบั
มอบหมายในการจัดทําบัญชีให้กบั บริษทั
(3) หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด (“ธรรมนิต”ิ ) เป็ นผูใ้ ห้บริการตรวจสอบ
ภายใน และธรรมนิติ ได้มอบหมายให้ นางสาวกรกช วนสวัสดิ ์ เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของ
ผูต้ รวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3
7.6.2 ข้อมูลช่องทางติ ดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่
โทร
อีเมล

นางสาว สุจี แอช้อย
บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
220/26 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี 2015
(038) 423 115-6 #312
(038) 427 503-4 #312
(062) 596 3335
info@stc.co.th

7.6.3 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
จากการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี 2563 มีมติแต่งตัง้ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึง่ เป็ น
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของ
บริษทั ฯ สําหรับปี 2562 โดยได้กาํ หนดค่าตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ สําหรับปี 2563 เป็ น
จํานวนเท่ากับ 1,450,000 บาท สําหรับการตรวจงบการเงินของบริษทั ฯ
7.6.4 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีความมุ่งหมายทีจ่ ะ
มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ นําความลับหรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ทีย่ งั
ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะ
ได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม รวมทัง้ ต้องไม่ทาํ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ทัง้ นี้บริษทั ฯ
ได้กาํ หนดแนวทางป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี้
1. ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามข้อห้ามในการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูล
ภายใน ซึง่ กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ ในการซือ้ หรือขายซึง่
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื ขายในศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์หา้ มมิให้บุคคลใดทําการ
ซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอืน่ ซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึง่
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื ขายในศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ในประการทีน่ ่าจะเป็ นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่อการ
เปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์ทย่ี งั มิได้เปิ ดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้ มาในตําแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ และไม่
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ว่าการกระทําดังกล่าวจะกระทําเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ้ น่ื หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนัน้ ออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู้ ่นื
กระทําดังกล่าว โดยตนได้รบั ประโยชน์ตอบแทน”
2. บุคคลที่บริษทั กําหนด (Designated Persons)
บุคคลทีบ่ ริษทั กําหนด” หมายถึง บุคคลทีม่ ตี ําแหน่งหรือหน้าทีซ่ ง่ึ ล่วงรูข้ อ้ มูลภายในของบริษทั ฯ (รวมถึง
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารและพนักงานของ
บริษทั ฯ ซึง่ ล่วงรูข้ อ้ มูลภายในของบริษทั ฯ คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว โดยคําจํากัดความ
ดังกล่าวให้รวมถึง ผูบ้ ริหารและพนักงานในหน่วยงาน ดังนี้ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ ายผูล้ งทุนสัมพันธ์, เลขานุการ
บริษทั , ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนทีเ่ ข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย, บุคคลอื่น
ใดทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด โดยทีเ่ ลขานุการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการรับผิดชอบ ดูแลรักษาทะเบียนรายชือ่ บุคคลทีบ่ ริษทั ฯ
กําหนด และแจ้งให้บคุ คลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิม่ /ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว
3. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)
ห้ามบุคคลทีบ่ ริษทั กําหนดซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิน
ประจํารายไตรมาสและประจําปี และช่วงเวลาอื่นทีบ่ ริษทั จะกําหนดเป็ นครัง้ คราว หรือ ในสถานการณ์พเิ ศษ บุคคลที่
บริษทั กําหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ได้หากตกอยู่ในสถานการณ์เช่น
มีความยากลําบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คาํ สัง่
ศาล โดยต้องจัดทําบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมตั ติ ่อดังนี้ ประธานคณะกรรมการบริษทั (กรณีผขู้ ายเป็ นกรรมการ
หรือเลขานุการบริษทั ), ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผขู้ ายเป็ นประธานคณะกรรมการบริษทั ), ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (กรณีผขู้ ายเป็ นบุคคลทีบ่ ริษทั กําหนดซึง่ ไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษทั ) ทัง้ นี้ให้จดั ส่งสําเนา
บันทึกคําขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษทั ด้วย
8. รายงานผลการดําเนิ นงานสําคัญด้านการกํากับดูแลกิ จการ
8.1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญและมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะบริหารงานโดยการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้การ
บริหารจัดการและดําเนินงานของบริษทั ฯเป็ นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของ
ทุกฝ่ าย เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ เช่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิง่ แวดล้อม (CSR Policy)
และการต่อต้านการทุจริตและติดสินบน เป็ นต้น ให้มคี วามเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และสอดคล้องกับ
แนวปฏิบตั ดิ า้ นการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะทําหน้าทีใ่ นการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหา
เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ หรือเพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ โดยหลักเกณฑ์
ในการสรรหากรรมการใหม่จะคํานึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ จะประกอบด้วยกรรมการในจํานวนที่
เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
1) กรรมการอิ สระ
กระบวนการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลทีจ่ ะมาดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษทั ฯ จากการแนะจําของกรรมการอื่นในบริษทั ฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการโดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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คุณสมบัติ
(1) มีคุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจํากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง และการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ และในกรณีทเ่ี ป็ นการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ฯ และกรณี
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติมเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
(2) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญที่
หลากหลายอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ
(3) มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสขุ ภาพ
ร่างกายทีแ่ ข็งแรง และจิตใจทีส่ มบูรณ์ สามารถทุม่ เทในการทํางานให้กบั บริษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่
(4) มีประวัตกิ ารทํางานทีด่ ี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ น
หุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับความผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษทั เอกชนหรือบริษทั มหาชนอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ ตลอดจนได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
(1) ถือหุน้ ไม่เกิน 1 % ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั * ทัง้ นี้ ให้นบั รวม
การถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้
เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของ
กรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหารบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั * ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั * และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษา
กฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั * และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผู้
มีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
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ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกิน 1%ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงาน
ของบริษทั
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
(1) ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
(2) มีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
(3) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
(4) ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ น
บริษทั จดทะเบียน
(5) มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลทีจ่ ะมาดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส และผูอ้ าํ นวยการ ตามคุณสมบัตทิ บ่ี ริษทั ฯ กําหนดไว้
โดยจะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายในบริษทั ฯของผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ผูอ้ าํ นวยการ และผูจ้ ดั การฝ่ าย และจึงจะสรร
หาจากบุคคลภายนอกบริษทั ฯ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้
8.1.2 การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(1) การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั
การประชุม
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
นายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง
นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล
นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง
นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง
นางสาวอมลวรรณ
ชัยตระกูลทอง
นายเกียรติพงศ์ ณ นคร
นายสมชาย เลิศศักดิวิ์ มาน
นายณัฐพงษ์ ลิมป์ คุณพงษ์

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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คณะกรรมการ
(จํานวนครัง้ ที่ จดั /
จํานวนครัง้ ที่ ร่วม
ประชุม)
6/5
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

สามัญผูถ้ ือหุ้น
(จํานวนครังที
้ ่จดั /
จํานวนครังที
้ ่ร่วม
ประชุม)
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครัง)้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
นายเกียรติพงศ์ ณ นคร
นายสมชาย เลิศศักดิ ์วิมาน
นายณัฐพงษ์ ลิมป์ คุณพงษ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครัง้ ที่ จดั
5
5
5
5

จํานวนครังที
้ ่
เข้าร่วม
5
5
5
5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง
นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง
นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
นายสมชาย เลิศศักดิ ์วิมาน
นายธนาพันธ์ ทิพย์ลยุ้
นายธีระยุทธ จันเที
่ ย่ ง

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

การประชุมคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง (ครัง้ )
จํานวนครังที
้ ่เข้า
จํานวนครัง้ ที่ จดั
ร่วม
-

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ
1. นายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง
2. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร
3. นายณัฐพงษ์ ลิมป์ คุณพงษ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน (ครัง)้
จํานวนครังที
้ ่เข้า
จํานวนครัง้ ที่ จดั
ร่วม
-
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คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

ตําแหน่ ง

นายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง
นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล
นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง
นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง
นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และเลขานุ การบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
(ครัง้ )
จํานวนครังที
้ ่เข้า
จํานวนครัง้ ที่ จดั
ร่วม
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

(2) ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิ น
ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินให้แก่กรรมการ รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ
1. นายสุรสิทธิ ์
ชัยตระกูลทอง
2. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล
3. นายเอกชัย
ชัยตระกูลทอง
4. นายอํานาจ
ชัยตระกูลทอง
5. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
6. นายศุภกิจ
ปรมาภูติ
7. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร
8. นายศิวพล
โอสถสิทธิ ์
9. นายณัฐพงษ์
ลิมป์ คุณพงษ์
10. นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
11. นายสมชาย
เลิศศักดิ ์วิมาน

ปี 2561
กรรมการ
กรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ
50,000
40,000
30,000
10,000
50,000
40,000
45,000
24,000
20,000
20,000

ค่าเบีย้ ประชุม
ปี 2562
กรรมการ
กรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ
50,000
40,000
30,000
10,000
50,000
40,000
45,000
24,000
20,000
20,000

ปี 2563
กรรมการ
บริ ษทั
50,000
50,000
75,000
50,000

กรรมการ
ตรวจสอบ
50,000
50,000
60,000
50,000

หมายเหตุ:
1.
กรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นไป

8.1.3 การติ ดตามให้มีการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ในการกํากับดูแลกิ จการ
บริษทั ให้ความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ่ี
เกีย่ วข้องไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดปฏิบตั อิ ย่าง
แท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมันต่
่ อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ได้มกี ารติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ติ ามการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ครอบคลุมเรื่อง 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบตั ิ 2) การต่อต้านการแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรม 3) การดูแล
สิง่ แวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์กร 4) การรักษาความปลอกภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึง่ ผลการ
ติดตามพบว่าบริษทั ได้ดาํ เนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วน
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นอกจากนี้บริษทั ได้ตดิ ตามเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ติ ามการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี กี 3 ประเด็น ดังนี้
(1) การใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์
บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อป้ องกันการ
นําข้อมูลไปใช้เพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงฝ่ ายงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
ข้อมูลสําคัญงดซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั เช่น งดซือ้ ขาย 30 วันล่วงหน้าก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ และสามารถ
ซือ้ ขายได้ภายหลังทีไ่ ด้เผยแพร่แล้ว 1 วันทําการ รวมทัง้ งดการซือ้ ขายในช่วงทีข่ อ้ มูลสําคัญอื่นทีก่ รรมการและผูบ้ ริหาร
ล่วงรูแ้ ต่ขอ้ มูลนัน้ ยังไม่เผยแพร่ต่อผูล้ งทุน เป็ นต้น
ในปี ทผ่ี ่านมาไม่พบว่ากรรมการและผูบ้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงทีบ่ ริษทั กําหนดให้งดการ
ซือ้ ขาย
(2) การต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่
บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายและกระบวนการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ โดยคณะกรรมการ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลระบบควบคุมภายใน และผูบ้ ริหารมีหน้าทีส่ ร้างความตระหนักและ
สือ่ สารการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยสุจริตกับพนักงานทุกคน
ในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ได้ดาํ เนินการเพือ่ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชันดั
่ งต่อไปนี้
1. จัดอบรมเพือ่ สร้างความเข้าใจและความตระหนักเรื่องการต่อต้านทุจริตคอรัปชันเมื
่ ่อวันที่ 27
ตุลาคม 2563
2.พนักงานใหม่จะต้องผ่านการอบรมเรื่องจรรยาบรรณพนักงาน การต่อต่านทุจริตคอรัปชันก่
่ อน
บรรจุเป็ นพนักงาน
3. จัดส่งอีเมล เพื่อสือ่ สารเพื่อสร้างความตระหนัก และทราบถึงความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต
คอรัปชัน่ รวมทัง้ แนวทางป้ องกัน
(3) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริษทั ได้เปิ ดช่องทางให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางทีบ่ ริษทั
จัดไว้ ผ่าน E-mail และโทรศัพท์ รายละเอียดดังนี้
Email : cg@stc.co.th
โทร : 038-423115-6 ต่อ 302 และ 038 – 9166535
โดยมีฝ่ายบริหารของบริษทั ทําหน้าทีก่ ลันกรองเบาะแสและข้
่
อร้องเรียนดังกล่าว ซึง่ ในปี ทผ่ี ่านบริษทั ไม่มกี ารเกิดการ
ทุจริตหรือการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารกํากับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในทีด่ ี เพื่อเสริมประสิทธิภาพในด้านการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้มคี วามโปร่งใส น่าเชื่อถือ และยังยื
่ น โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีส่ อบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีด่ ี ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ฯ มีระบบการดําเนินธุรกิจทีส่ อดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
สํานักงานกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้
4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดย
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การสอบถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษทั ฯ ในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่
1.
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2.
การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
3.
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4.
สารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication)
5.
กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
โดยคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ในสภาพปั จจุบนั บริษทั ฯ มีการจัดการบริหารงานและระบบการ
ควบคุมภายในทีม่ คี วามเพียงพอและความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ซึง่ สอดคล้องกับแบบประเมิน
ควบคุมภายในของสํานักงาน ก.ล.ต. และบริษทั ฯ มีระบบทีร่ ดั กุมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้ องกันเรื่องการ
ทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
ปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ โดยมีการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน และผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
เกีย่ วกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของ
บริษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ
ประกาศ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยจะมีการจัดทํารายงานการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถป้ องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ จากการทีก่ รรมการหรือ
ผูบ้ ริหารนําไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มอี าํ นาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลทีม่ คี วามขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
ได้อย่างเพียงพอ
บริษทั ฯ แต่งตัง้ บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด (“DIR”) ซึง่ เป็ นสํานักงานตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในจากภายนอก (Outsource) เพื่อทําหน้าทีต่ รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ และตรวจติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ านตามระบบควบคุมภายในของบริษทั อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้เกิดความมันใจว่
่ าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุม
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผูต้ รวจสอบภายจะจัดทํารายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ และนําเสนอรายการการตรวจสอบภายในดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษทั ฯ ได้
ดําเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึง่ จะนําไปสูก่ ารเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Governance) แก่บริษทั ฯ ในระยะยาว และจะส่งเสริมการดําเนินงานของพนักงานและองค์กรให้
เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้โดยฝ่ ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า ธรรมนิติ มีคุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะเป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ เนื่องจากมีประวัตแิ ละ
ประสบการณ์การตรวจสอบบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความน่าเชื่อถือ
จากการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ของบริษทั ประจําปี 2563 เพื่อติดตามว่าการปฏิบตั ิ
ตามนโนบายทีบ่ ริษทั ฯ ได้วางไว้มคี วามสมํ่าเสมอ และเพื่อติดตามให้ระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเหมาะสม
และประสิทธิภาพตามทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ จากรายงานการตรวจสอบภายในบริษทั ฯไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบทีม่ ี
นัยสําคัญ และ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด (“ผูส้ อบบัญชี”) ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ไม่มกี ารออกเอกสารรายงานสรุป
ปั ญหาและข้อเสนอแนะทีพ่ บจากการตรวจสอบ (Management Letter) สําหรับงวด สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย
ผูส้ อบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีทม่ี ผี ลกระทบอย่างเป็ นนัยสําคัญเช่นกัน
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9.2 รายการระหว่างกัน
9.1.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้
ผูบ้ ริหาร และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ หมายถึงบริษทั ทีม่ บี ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งของบริษทั ฯ มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้อง
กับผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ดังกล่าว ซึง่ สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
(1) นิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ณ ปัจจุบนั มีรายการระหว่างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง

-

นายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง

-

นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง

-

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง

-

นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล

-

นายปิ ยเดช ชัยตระกูลทอง

-

นางสุวภิ า ชัยตระกูลทอง

-

บริษทั รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จํากัด

-

เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดยดํารงตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 20.07 ของ
ทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วจํานวน 284.00 ล้านบาท
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดยดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการบริหาร
เป็ นกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 18.06 ของ
ทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วจํานวน 284.00 ล้านบาท
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดยดํารงตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
เป็ นกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 5.28 ของ
ทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วจํานวน 284.00 ล้านบาท
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดยดํารงตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
เป็ นกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 5.28 ของ
ทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วจํานวน 284.00 ล้านบาท
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดยดํารงตําแหน่ งรองประธานกรรมการบริหาร
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 21.13 ของ
ทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วจํานวน 284.00 ล้านบาท
เป็ นน้องชายของนายเอกชัย ชัยตระกูลทอง
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 5.28 ของทุนจด
ทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วจํานวน 284.00 ล้านบาท
เป็ น ภรรยานายสุ เทพ ชัย ตระกูล ทองซึ่งเป็ น น้ อ งของนายสุร สิท ธิ ์ ชัย
ตระกูลทอง
ทัง้ นี้ บุ ค คลดัง กล่ า วไม่ เ ข้า ข่ า ยบุ ค คลที่ม ีค วามเกี่ย วโยงตามนิ ย าม
ประกาศคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ท่กี จ.
17/2551 แต่ เป็ นการเปิ ดเผยในลักษณะแจ้งให้ทราบ และเพื่อให้ขอ้ มูล
เป็ นไปตามทีเ่ ปิ ดเผยบนงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2562
ประกอบกิจการจําหน่ ายวัสดุก่อสร้าง
มีผถู้ อื หุน้ คือครอบครัวชัยตระกูลทอง ถือหุน้ ในบริษทั
รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จํากัด จํานวน 1,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 44.00
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ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั คูเซี้ยงล้ง บ้านฉาง จํากัด

- ประกอบกิจการจําหน่ ายวัสดุก่อสร้าง
- มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่คอื ครอบครัวชัยตระกูลทอง ถือหุน้ ในบริษทั
คูเซี้ยงล้ง บ้านฉาง จํากัด จํานวน 29,900 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.66

บริษทั ควอลิต้ี คอนกรีต 2013 จํากัด

- ประกอบกิจการโรงงานปูนซีเมนต์และคอนกรีต
- มีผถู้ อื หุน้ คือครอบครัวชัยตระกูลทอง ถือหุน้ ใน บริษทั ควอลิต้ี คอนกรีต
2013 จํากัด จํานวน 106,758 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 59.26
- ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ คือ นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล และ
นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
- มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่คอื ครอบครัวชัยตระกูลทอง ถือหุน้ ในบริษทั ชัยเจริญ แอส
เสท (2558) จํากัด จํานวน 50,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
- ประกอบกิจการโรงงานปูนซีเมนต์และคอนกรีต
- มีถอื หุน้ ใหญ่ (ร้อยละ 97) และมีกรรมการคือนายสุพรรณ ชัยตระกูลทอง
ซึง่ เป็ นน้องชายของนายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง
- ประกอบกิจการให้เช้าอสังหาริมทรัพย์
- มีน ายกิต ติอานันท์ ชัย ตระกูล ทอง เป็ น กรรมการ ซึ่งเป็ น ผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ

บริษทั ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จํากัด

บริษทั เอส.ที.ซี.ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จํากัด

บริษทั บุญเจริญ การโยธา จํากัด

(2) นิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ณ ปัจจุบนั ไม่มีรายการระหว่างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั ชัยเจริญพัทยา (2548) จํากัด

-

บริษทั เอส.ที.ซี. เรียลเอสเตท จํากัด

-

บริษทั คลาสเซ็ท จํากัด

-

บริษทั เค.เอส.แอล.55 จํากัด

-

ลักษณะความสัมพันธ์
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
มีกรรมการคือนายปิ ยเดช ชัยตระกูลทองซึ่งเป็ นลูกชายของนายสุรสิทธิ ์
ชัยตระกูลทอง และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ร่วมกันคือนายปิ ยเดช ชัยตระกูลทอง และนางสาวอมลว
รรณ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษทั ชัยเจริญพัทยา (2548) จํากัด คิด
เป็ นร้อยละ 77.30 และร้อยละ 9.10
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มีกรรมการร่วมกันคือนายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง
มีผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ร่ ว มกัน คือ นายสุ ร สิท ธิ ์ ชัย ตระกูล ทอง นายปิ ย เดช ชัย
ตระกูลทอง และนายอํานาจ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท เอส.ที.ซี.
เรีย ลเอสเตท จํ า กัด คิด เป็ น ร้อ ยละ 80.00 ร้อ ยละ 10.00 และร้อ ยละ
10.00
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึง่ เป็ นน้องชายของนายสุรสิทธิ ์
ชัยตระกูลทอง
มีผู้ถือ หุ้น ใหญ่ คอื นายสุธรรม ชัย ตระกูล ทองซึ่งเป็ นน้ องชายของนาย
สุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง ถือหุน้ ในบริษทั คลาสเซ็ท จํากัด คิดเป็ นร้อยละ
12.50
ประกอบธุรกิจขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลีย่ น และจําหน่ ายทรัพย์สนิ
มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึง่ เป็ นน้องชายของนายสุรสิทธิ ์
ชัยตระกูลทอง
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-

บริษทั บี ลีฟวิง่ พรอพเพอร์ต้ี กรุ๊ป จํากัด

-

บริษทั บี ลีฟวิง่ พรอพเพอร์ต้ี พาร์ทเนอร์ จํากัด

-

บริษทั เค เอส แอล มันนี่ เซนเตอร์ จํากัด

-

บริษทั ดาคอน อินสเป็ คชันเซอร์
่
วสิ เซส จํากัด
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

-

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้งิ ค์ จํากัด (มหาชน)

-

บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จํากัด (มหาชน)

-

-

ลักษณะความสัมพันธ์
มีผู้ถือ หุ้น ใหญ่ คอื นายสุธรรม ชัย ตระกูล ทองซึ่งเป็ นน้ องชายของนาย
สุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษทั เค.เอส.แอล. 55 จํากัด คิด
เป็ นร้อยละ 100.00
ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรร จัดสรรทีด่ นิ ขายหรือให้เช่า
มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึง่ เป็ นน้องชายของนายสุรสิทธิ ์
ชัยตระกูลทอง
มีผู้ถือ หุ้น ใหญ่ คอื นายสุธรรม ชัย ตระกูล ทองซึ่งเป็ นน้ องชายของนาย
สุ ร สิท ธิ ์ ชัย ตระกูล ทอง ถือ หุ้น ในบริษัท บี ลีฟ วิ่ง พรอพเพอร์ต้ี กรุ๊ ป
จํากัด คิดเป็ นร้อยละ 30.00
ประกอบธุรกิจขายบ้านและที่ดนิ ทําจัดสรรที่ดนิ เป็ นนายหน้ าซื้อขาย
ทีด่ นิ
มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึง่ เป็ นน้องชายของนายสุรสิทธิ ์
ชัยตระกูลทอง
มีผู้ถือ หุ้น ใหญ่ คอื นายสุธรรม ชัย ตระกูล ทองซึ่งเป็ นน้ องชายของนาย
สุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง และบุตรของนายสุธรรม ชัยตระกูลทอง ถือหุน้ ใน
บริษทั บี ลีฟวิง่ พรอพเพอร์ต้ี พาร์ทเนอร์ จํากัด รวมกัน คิดเป็ นร้อยละ
25.00
ประกอบธุรกิจให้กยู้ มื
มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึง่ เป็ นน้องชายของนายสุรสิทธิ ์
ชัยตระกูลทอง
ประกอบธุรกิจตรวจสอบระบบภายในโรงงานอุตสาหกรรม
มีกรรมการร่วมกันคือนายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลกู ค้าในอุตสาหกรรมนํ้ามัน ก๊าซ และปิ
โตรเคมี แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้ 1.บริการรับเหมาก่อสร้างแบบ
ครบวงจร 2.บริการรับเหมาก่อสร้างติดตัง้ โครงสร้างและระบบ 3.บริการ
งานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร 4.บริการผลิต ประกอบ และบริการ
อื่น
มีกรรมการร่วมกันคือนายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
ประกอบธุ ร กิจ จัด จํ า หน่ า ยสิน ค้า ในกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์อุ ป โภคบริโ ภคทัง้
ภายในและต่างประเทศผ่านธุรกิจแบบเครือข่าย
มีกรรมการร่วมกันคือนายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ ายคอนกรีตมวลเบาระบบอบไอนํ้ าภายใต้
ความดันสูง เพือ่ ใช้ในงานก่อสร้างและงานกัน้ ผนังภายในอาคาร ภายใต้
ชือ่ "SMART บล็อคเย็น"
มีกรรมการร่วมกันคือนายสมชาย เลิศศักดิวิ์ มาน

หมายเหตุ: ครอบครัวชัยตระกูลทองไดแก 1) นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง 2) นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล 3) นายเอกชัย
ชัยตระกูลทอง 4) นางสาวอรพรรณ เตชฤทธิพทิ ักษ 5) นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง 6) นางสาวสิรินทรนรี วรรณเกษมสุข
7) นายปยเดช ชัยตระกูลทอง 8) นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
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9.1.3 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่ STC เข้าทํารายการกับบุคคล/นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2563

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่
1/2564 รับทราบรายการคํ้าประกันดังกล่าว
STC ได้มกี ารขอสนับสนุ นสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน และเห็น ว่ า การคํ้ า ประกัน ให้แ ก่ STC โดย
โดยมีเงือ่ นไขให้ นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง เป็ นผูค้ ้าํ นายเอกชัย ชัย ตระกู ล ทอง เป็ นไปตาม
ประกันสินเชือ่ เต็มจํานวนให้แก่ STC
เงือ่ นไขของสถาบันการเงิน เพือ่ นําเงินมาใช้
ในการขยายธุรกิจและเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการ ซึ่งไม่ไ ด้มกี ารคิดค่ าธรรมเนี ย ม
หรือ ค่ า ตอบแทนใดๆ จากการคํ้ า ประกัน
และเป็ นรายการที่ก่ อ ให้เ กิด ประโยชน์ ต่ อ
ธุ ร กิจ ของบริษั ท ฯ ในขณะนี้ บ ริษั ท อยู่ ใ น
ระหว่างดําเนินการขอปลดคํ้าประกัน

1. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง
การคํ้าประกันวงเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ไม่มกี าร
คิดค่าใช้จ่าย

ไม่มกี าร
คิดค่าใช้จ่าย

บริ ษั ท ฯ ไ ด้ จํ า ห น่ าย สิ น ค้ า ปร ะเภทคอนกรี ต
สําเร็จรูปและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้แก่บริษทั รุ่งเจริญ
ภัณฑ์ (2548) จํากัด ทัง้ นี้ การจําหน่ ายดังกล่ าวใช้
ราคาและเงื่อ นไขการจํ า หน่ า ยตามมาตรฐานของ
บริษทั ฯ ซึง่ เทียบเคียงกับบุคคลภายนอก

2. บริ ษทั รุ่งเจริ ญภัณฑ์ (2548) จํากัด
ขายสินค้า
รายได้จากการขายและบริการ

8.53

12.46

0.88

0.97

ลูกหนี้การค้า
ซื้อสินค้า
ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

8.07

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่
1/2564 รับทราบทัง้ 2 รายการดังกล่าว และ
เห็น ว่ าทัง้ 2 รายการเป็ น การทํารายการที่
สมเหตุ ส มผล เนื่ อ งจากเป็ นการซื้ อ ขาย
สิน ค้า เพื่อ สนับ สนุ น ธุ ร กิจ ปกติร ะหว่ างกัน
โดยบริษัท ฯ ใช้ร าคาและเงื่อ นไขการค้ า ที่
ใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก

บริษัท ฯ ได้ซ้ือ วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ได้แ ก่ ปูน ซีเ มนต์ ผ ง
เหล็ก เส้น เหล็ก ข้อ อ้ อ ย และวัส ดุ อ่ืน ๆ จากบริษัท
รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จํากัด ซึ่งเป็ นตัวแทนจําหน่ าย

24.67
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มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2563
2.93
4.01

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปูนซีเมนต์ตราดอกบัว โดยมีการเปรียบเทียบราคา
คุณภาพและเงือ่ นไขกับผูจ้ ดั จําหน่ ายวัสดุก่อสร้างราย
อื่นๆ

เจ้าหนี้การค้า

บริ ษั ท ฯ ไ ด้ จํ า ห น่ าย สิ น ค้ า ปร ะเภทคอนกรี ต
สํ า เร็ จ รู ป และคอนกรี ต ผสมเสร็ จ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท
คูเซี้ยงล้ง บ้านฉาง จํากัด ทัง้ นี้ การจําหน่ ายดังกล่าว
ใช้ราคาและเงื่อนไขการจําหน่ ายตามมาตรฐานของ
บริษทั ฯ ซึง่ เทียบเคียงกับบุคคลภายนอก

3. บริ ษทั คูเซี้ยงล้ง บ้านฉาง จํากัด
ขายสินค้า
รายได้จากการขายและบริการ

2.46

8.97

0.29

8.27

61.44

54.37

17.56

13.50

บริษทั ฯ ได้ซ้อื วัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผง และ
เหล็ก จากบริษัท คูเซี่ยงล้ง บ้านฉาง จํากัด ซึ่งเป็ น
ตั ว แทนจํ า หน่ า ยปู น ซี เ มนต์ ต ราช้ า ง โดยมี ก าร
เปรี ย บเที ย บราคา คุ ณ ภาพและเงื่อ นไขกับ ผู้ จ ัด
จําหน่ ายวัสดุก่อสร้างรายอื่นๆ

3.98

0.68

0.13

0.39

บริษทั ฯ ได้จําหน่ ายสินค้าประเภทคอนกรีตผสมเสร็จ
และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้แก่บริษัท ควอลิต้คี อนกรีต
จํากัด ทัง้ นี้ การจําหน่ ายดังกล่าวใช้ราคาและเงือ่ นไข
การจําหน่ ายตามมาตรฐานของบริษทั ฯ ซึง่ เทียบเคียง
กับบุคคลภายนอก

ลูกหนี้การค้า

ซื้อสินค้า
ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า
เจ้าหนี้การค้า
4. บริ ษทั ควอลิ ตี้ คอนกรีต 2013 จํากัด
ขายสินค้า
รายได้จากการขายและบริการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ลูกหนี้การค้า

90

ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่
1/2564 รับทราบทัง้ 2 รายการดังกล่าว และ
เห็น ว่ าทัง้ 2 รายการเป็ น การทํารายการที่
สมเหตุ ส มผล เนื่ อ งจากเป็ นการซื้ อ ขาย
สิน ค้า เพื่อ สนับ สนุ น ธุ ร กิจ ปกติร ะหว่ างกัน
โดยบริษัท ฯ ใช้ร าคาและเงื่อ นไขการค้ า ที่
ใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่
1/2564 รับทราบทัง้ 2 รายการดังกล่าว และ
เห็น ว่ าทัง้ 2 รายการเป็ น การทํารายการที่
สมเหตุ ส มผล เนื่ อ งจากเป็ นการซื้ อ ขาย
สิน ค้า เพื่อ สนับ สนุ น ธุ ร กิจ ปกติร ะหว่ างกัน
โดยบริษัท ฯ ใช้ร าคาและเงื่อ นไขการค้ า ที่
ใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก
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ซื้อสินค้า
ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2563
4.05

22.22

1.55

-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษทั ฯ ได้ซ้อื คอนกรีตผสมเสร็จ จากบริษทั ดังกล่าว
เพื่อมาใช้ในการผลิต และอาศัยความได้เปรียบในเชิง
ทีต่ งั ้ แพลนท์คอนกรีตผสมเสร็จ โดยบริษทั ฯ ใช้ราคา
และเงือ่ นไขการค้าทีเ่ ทียบเคียงได้กบั บุคคลภายนอก

เจ้าหนี้การค้า
5. บริ ษทั เอส.ที.ซี.ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จํากัด
ขายสินค้า
รายได้จากการขายและบริการ

1.74

0.92

ลูกหนี้การค้า

0.21

0.18

6. บริ ษทั ชัยเจริ ญ แอสเสท (2558) จํากัด
เช่าอาคารสํานักงาน
ค่าเช่าจ่าย
เงินมัดจําค่าเช่า
7. บริษทั บุญเจริญ การโยธา จํากัด
เช่าที่ดินฝ่ ายขนส่ง

0.42

0.42

0.14

0.14

-

0.31

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษั ท ฯ มีก ารจํ า หน่ า ยคอนกรีต ผลิต เสร็ จ ให้ แ ก่
บริษัท เอส.ที.ซี.ซีเมนต์ไ ทย คอนกรีต 2011 จํากัด
เพื่อไปจําหน่ ายต่ อให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ท่บี ริษัท เอส.
ที.ซี.ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จํากัดดําเนินธุรกิจ
อยู่ โดยบริ ษั ท ฯ ใช้ ร าคาและเงื่ อ นไขการค้ า ที่
เทียบเคียงได้กบั บุคคลภายนอก

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่
1/2564 รับทราบ รายการดังกล่าว และเห็น
ว่ า ร า ย ก า ร เ ป็ น ก า ร ทํ า ร า ย ก า ร ที่
สมเหตุ ส มผล เนื่ อ งจากเป็ นการซื้ อ ขาย
สิน ค้า เพื่อ สนับ สนุ น ธุ ร กิจ ปกติร ะหว่างกัน
โดยบริษัท ฯ ใช้ร าคาและเงื่อ นไขการค้ า ที่
ใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก

บริ ษั ท ฯ เช่ า อาคารสํ า นั ก งานในอั ต ราเดื อ นละ
140,000 บาท และ มีเ งิน มัด จํ า ล่ ว งหน้ า 1 เดือ น
จํานวน 140,000 บาท โดยการเปรียบเทียบราคากับ
ค่าเช่าอาคารสํานักงานในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกัน

ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่
1/2564 รับทราบรายการดังกล่ าว และเห็น
ว่ า เป็ นรายการที่ส มเหตุ ส มผล เนื่ อ งจาก
ไม่ ไ ด้ ทํ า ให้ บ ริษั ท ฯ เสีย ผลประโยชน์ แ ต่
อย่างใด โดยราคาเป็ นไปตามราคาประเมิน
ของผูป้ ระเมินอิสระ

บริษัท ฯ ที่ดิน ในอัต ราปี ละ 300,000 บาท โดยการ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่
เปรียบเทียบราคากับค่าเช่าในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกัน
1/2564 รับทราบรายการดังกล่ าว และเห็น
ว่ า เป็ นรายการที่ส มเหตุ ส มผล เนื่ อ งจาก
ไม่ ไ ด้ ทํ า ให้ บ ริษั ท ฯ เสีย ผลประโยชน์ แ ต่
อย่างใด โดยราคาเป็ นไปตามราคาเข่าที่ดนิ
ของพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
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8. คุณสุวิภา ชัยตระกูลทอง
รายได้จากการขายและบริการ
ลูกหนี้การค้า

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2563
0.17

0.03

0.08

0.02

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ มีการจําหน่ ายท่อและรัว้ ให้แก่
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่
คุณสุวภิ า ชัยตระกูลทอง โดยเป็ นราคาทีเ่ ทียบเคียง 1/2564 รับ ทราบรายการ และเห็น ว่ าเป็ น
ได้กบั ราคาทีขายให้กบั ลูกค้ารายอื่น
รายการซึ่ ง มีใ ช้ ร าคาและเงื่อ นไขการค้ า
เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก และไม่ได้ทาํ ให้
บริษทั ฯ เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด
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ส่วนที่ 3
งบการเงิ น
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแส
เงินสดสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริษทั ฯตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามทีร่ ะบุในข้อกําหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ทีข่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ทีม่ นี ยั สําคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรื่องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวมวิธกี ารตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผล
ของวิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบสําหรับเรื่องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกี ารตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่องมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้า
รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้าส่วนใหญ่ คือ รายได้จากการขายสินค้าซึง่ ถือเป็ นรายการบัญชีทม่ี มี ลู ค่าทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงิน และเป็ นรายการทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ประกอบกับบริษทั ฯ มีรายการขาย
สินค้ากับลูกค้าเป็ นจํานวนมากราย ซึง่ มีเงื่อนไขทางการค้าทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯจะรับรูร้ ายได้ใน
ช่วงเวลาทีไ่ ม่เหมาะสม ด้วยเหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อการรับรูร้ ายได้ของบริษทั ฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรูร้ ายได้ของบริษทั ฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ บั ผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อสุม่ ทดสอบการ
ปฏิบตั ติ ามการควบคุมทีบ่ ริษทั ฯ ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สมุ่ ตัวอย่างรายการขายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี และช่วง
ใกล้สน้ิ รอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบการรับรูร้ ายได้ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้
รายได้ของบริษทั ฯ รวมถึงการสอบทานใบลดหนี้ทบ่ี ริษทั ฯ ออกภายหลังวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วเิ คราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผิดปกติทอ่ี าจเกิดขึน้ ของรายการ
ขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีทท่ี าํ ผ่านใบสําคัญทัวไป
่
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง งบ
การเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทแ่ี สดงอยู่ในรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันทีใ่ น
รายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมัน่
ในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนัน้
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนัน้ มีความ
ขัดแย้งทีม่ สี าระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูล
อื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของบริษทั ฯตามทีก่ ล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสือ่ สารเรื่องดังกล่าวให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มกี ารดําเนินการ
แก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิ น
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทั ฯในการดําเนินงานต่อเนื่อง การ
เปิ ดเผยเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณีทม่ี เี รื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่
ดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกบริษทั ฯหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่อง
อีกต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมันในระดั
่
บสูงแต่
ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือ
ว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี้ดว้ ย
•

ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน

•

ทําความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของบริษทั ฯ

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ บู้ ริหารจัดทํา

•

สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการทีด่ าํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหาร และสรุป
จากหลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสําคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริษทั ฯในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หาก
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ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
บริษทั ฯต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแลในเรื่องต่างๆซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้
วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สําคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ ข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลทีบ่ ุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องทัง้ หลายทีส่ อ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สําคัญทีส่ ดุ ในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ทีย่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทผ่ี มู้ สี ว่ นได้เสียสาธารณะจะ
ได้จากการสือ่ สารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้
กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ์ 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

115,129

160,174

161,524,130

184,876,569

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
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

9, 15

76,173,213

91,577,116

12

-

13,100,934

12

13,917,749

-

16

6,814,156

6,680,344

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

953,536

3,302,324

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

235,987

249,543

156,161,674

117,367,984

12

-

22,445,080

12

14,819,701

-

16

10,988,972

17,869,329

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

17

6,521,390

5,916,368

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

24

5,241,234

6,152,788

37,571,297

52,383,565

193,732,971

169,751,549

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

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

284,000,000

284,000,000

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 568,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

18

68,390,270

68,390,270

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

19

124,978

124,978

(12,741,146)

(12,741,146)

8,552,789

7,817,628

29,392,227

80,153,891

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

377,719,118

427,745,621

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

571,452,089

597,497,170

-

-

ส่วนตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

20

ยังไม่ได้จัดสรร

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

1,297,302

1,458,146

420,803,084

422,047,024

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

398,262,014

382,443,569

22,541,070

39,603,455

(3,715,807)

(8,641,330)

18,825,263

30,962,125

(4,122,051)

(5,191,567)

14,703,212

25,770,558

รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

22

ต้นทุนขาย

รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน

23

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

24

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

17

(337,864)

-

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

24

67,573

-

(270,291)

-

(270,291)

-

14,432,921

25,770,558

0.026

0.059

568,000,000

434,597,260

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

25

กําไรสําหรับปี
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)
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บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ทุนที่ออกและ

ส่วนเกินมูลค่า

ชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

กําไรสะสม

ส่วนทุน

ส่วนตํ่าจาก

จากการจ่าย

การรวมธุรกิจภายใต้

จัดสรรแล้ว -

รวม

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ การควบคุมเดียวกัน สํารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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)

20

-

-

-

-

1,283,567

(1,283,567)

-

284,000,000

68,390,270

124,978

(12,741,146)

7,817,628

80,153,891

427,745,621

โอนกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

-

-

-

-

-

(7,660,424)

(7,660,424)

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

28

-

-

-

-

-

(56,799,000)

(56,799,000)

20

-

-

-

-

735,161

(735,161)

-

284,000,000

68,390,270

124,978

(12,741,146)

8,552,789

29,392,227

377,719,118

-

-

-

-

-

-

-

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

4

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง

เงินปันผลจ่าย
โอนกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
2563

2562

18,825,263

30,962,125

30,707,767

26,204,262

5,295,900

3,293,801

378,160

(50,743)

-

3,819

267,158

999,253

3,715,808

8,641,330

59,190,056

70,053,847

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(1,031,799)

(19,840,496)

สินค้าคงเหลือ

(5,131,644)

(2,808,552)

45,045

24,265

-

705,526

(15,456,207)

(5,379,469)

(13,556)

43,848

37,601,895

42,798,969

จ่ายดอกเบี้ย

(3,671,350)

(9,282,364)

จ่ายภาษีเงินได้

(7,314,820)

(3,244,987)

26,615,725

30,271,618

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญ
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
2563

2562

(19,835,201)

(18,525,277)

-

15,794

(5,748)

(235,897)

(19,840,949)

(18,745,380)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)

10,609,310

(16,074,602)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

50,000,000

63,500,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(5,000,000)

(100,500,000)

(14,941,746)

(11,627,405)

-

50,000,000

(6,746,545)

(102,501,824)

(56,799,000)

(21,000,000)

-

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

1,536,268

17,639,473

-

-

-

17,656,869

33,148

31,779

4,321,666

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่า/ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายเงินปันผล
เงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุ้นสามัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

ข้อมูลทัวไป
่

1.1

ข้อมูลบริษทั ฯ
บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) จัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษทั จํากัดและได้จดทะเบียนแปร
สภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 บริษทั ฯ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ทท่ี ําจากปูนซีเมนต์ทุก
ชนิด ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษทั ฯซึ่งเป็ นสํานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯมีสาขารวม 4 สาขา (2562: 4 สาขา)

1.2

การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึง่ ความไม่แน่ นอนและผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าว
และประเมินผลกระทบทางการเงินเกีย่ วกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สนิ และหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ นี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มกี ารเปลีย่ นแปลง

2.

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิ น
งบการเงินนี้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าํ หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออก
ตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิน ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิน ฉบับ ที่บ ริษัท ฯใช้เ ป็ น ทางการตามกฎหมาย งบการเงิน ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่

ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริษทั ฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มรี อบ
ระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั
ผู้ใ ช้ม าตรฐาน การนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดัง กล่ า วมาถือ ปฏิบ ัติน้ี ไ ม่ มีผ ลกระทบอย่ า งเป็ น
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สาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่งึ ได้มีการ
เปลีย่ นแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครือ่ งมือทางการเงิ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9

เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19

การชําระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกีย่ วกับ
วิธกี ารคํานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทาง
การเงิน
การนํามาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั มิ ผี ลกระทบต่องบการเงินของบริษทั ฯจากรายการดังต่อไปนี้
-

การรับรูร้ ายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริษทั ฯรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ต่อสินทรัพย์ทาง
การเงินโดยไม่จําเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ทม่ี กี ารด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน้ ก่อน บริษทั ฯใช้วธิ กี ารอย่างง่ายใน
การพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุสาํ หรับลูกหนี้การค้า

บริษัท ฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ มนี้ มาถือปฏิบ ัติค รัง้ แรกโดย
ปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
ผลสะสมของเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีท่เี กี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กําหนดหลักการของการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า การ
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แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู้ ช่ารับรูส้ นิ ทรัพย์และหนี้สนิ สําหรับสัญญา
เช่าทุกรายการทีม่ รี ะยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สนิ ทรัพย์อา้ งอิงนัน้ มีมลู ค่าตํ่า
การบัญชีสําหรับผู้ให้เช่าไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
บริษัทฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิครัง้ แรก โดย
ปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
ผลสะสมของเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรือ่ ง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสํ
่
าหรับทางเลือกเพิ่ มเติ มทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสํ
่
าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในช่วงเวลาทีย่ งั มีความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับ
สถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับ
ใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในระหว่ า งไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 บริษัท ฯได้เ ลือ กปฏิบ ัติต ามมาตรการผ่ อ นปรนชัว่ คราวสํา หรับ
ทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตามวิธกี ารอย่างง่าย
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริษทั ฯได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกีย่ วกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการ
หนี้สนิ และหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความไม่แน่ นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 แล้ว ดังนัน้ ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯจึงพิจารณายกเลิกการ
ถือปฏิบตั ติ ามมาตรการผ่อนปรนชัวคราวสํ
่
าหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีสาํ หรับทุกเรื่องทีบ่ ริษทั ฯได้เคยถือ
ปฏิบตั ใิ นช่วงทีผ่ ่านมา โดยไม่มผี ลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่จะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มรี อบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่า
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เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธี
ปฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของ
บริษทั ฯในปี ทเ่ี ริม่ นํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่
มาถือปฏิ บตั ิ
ตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษทั ฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ใิ นระหว่างปี ปัจจุบนั โดยบริษทั ฯได้
เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับ กําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการนํ า
มาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ผลกระทบจาก

31 ธันวาคม
2562

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เครื่องมือทาง
การเงิน

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกราคม
2563

129,391

(7,661)

-

121,730

-

-

52,776

52,776

409,011

-

(44,643)

364,368

13,101

-

(13,101)

-

งบแสดงฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
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(หน่วย: พันบาท)
ผลกระทบจาก

31 ธันวาคม
2562

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เครื่องมือทาง
การเงิน

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกราคม
2563

-

-

14,942

14,942

22,445

-

(22,445)

-

-

-

28,737

28,737

80,154

(7,661)

-

72,493

ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
4.1

เครือ่ งมือทางการเงิ น
รายละเอียดผลกระทบทีม่ ตี ่อกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
การรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ต่อสินทรัพย์ทางการเงิน

(7,661)

ผลกระทบต่อกําไรสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
เครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิ

(7,661)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินของบริษทั ฯจัดประเภทและวัดมูลค่าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
4.2

สัญญาเช่า
การนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครัง้ แรก บริษัทฯรับรู้หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
สําหรับสัญญาเช่าทีเ่ คยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่
เหลืออยู่คดิ ลดด้วยอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยมื ส่วนเพิม่ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่าที่
เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน บริษัทฯรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าด้วย
มูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันทีน่ ํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
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(หน่วย: พันบาท)
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีเ่ ปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

10,666

หัก: สัญญาทีพ่ จิ ารณาเป็ นสัญญาบริการ

(1,784)
(749)

หัก: ดอกเบีย้ จ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึน้ จากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก

8,133

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

35,546

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

43,679

อัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื ส่วนเพิม่ ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก (ร้อยละต่อปี )

4.7

ประกอบด้วย
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าหมุนเวียน

14,942

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

28,737
43,679

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้
แรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ

992

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

7,141

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

9,972

ยานพาหนะ

34,671

รวมสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

52,776
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5.

นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ

5.1

การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่าย
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษทั ฯได้โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่ง
มอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าทีไ่ ด้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั สําหรับสินค้าทีไ่ ด้ส่งมอบหลังจากหัก
ประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรูเ้ มื่อกิจการให้บริการเสร็จสิน้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง โดยจะนํามูลค่าตามบัญชีขนั ้ ต้นของสินทรัพย์ทาง
การเงินมาคูณกับอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ กิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่
จะนํามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ )
มาคูณกับอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ จากหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายคํานวณโดยใช้วธิ ดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
และรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง

5.2

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่อง
สูง ซึง่ ถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีไ่ ด้มาและไม่มขี อ้ จํากัดในการเบิกใช้

5.3

สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าสําเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะ
ตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธตี ้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุน
วัตถุดบิ แรงงานและค่าโสหุย้ ในการผลิต
วัตถุดบิ วัสดุสน้ิ เปลือง และสินค้าสําเร็จรูปซือ้ มาเพื่อขายไปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลีย่ หรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะ
ได้รบั แล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมือ่ มีการเบิกใช้
มูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั ของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยประมาณการ
ต้นทุนในการผลิตสินค้านัน้ ให้เสร็จและค่าใช้จ่ายทีจ่ าํ เป็ นในการขาย
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าจะตัง้ ขึน้ สําหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสือ่ มคุณภาพ
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5.4

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
5 - 20 ปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

5 - 20 ปี

เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน และเครื่องมือ

3 - 5 ปี

เครื่องใช้สาํ นักงาน

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

ยานพาหนะ

บริษทั ฯบันทึกค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน โดยไม่มกี ารคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับทีด่ นิ
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้
บริษทั ฯตัดรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
จะรับรูใ้ นส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษทั ฯตัดรายการสินทรัพย์นนั ้ ออกจากบัญชี
5.5 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยมื ของเงินกู้ท่ใี ช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ตี ้องใช้ระยะเวลานานในการ
แปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนั ้ จะอยู่ในสภาพ
พร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามทีม่ ุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่ กิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื
ประกอบด้วยดอกเบีย้ และต้นทุนอื่นทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื นัน้
5.6

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริษทั ฯบันทึกต้นทุนเริม่ แรกของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูร้ ายการเริม่ แรก สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นนั ้
บริษทั ฯตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั ้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชีว้ ่าสินทรัพย์นัน้ เกิด
การด้อยค่า บริษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธกี ารตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าว
ทุกสิน้ ปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
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สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3 และ 5 ปี

ไม่มกี ารคิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา
5.7

สัญญาเช่า
ณ วันเริม่ ต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯจะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานัน้ มีการให้สทิ ธิในการควบคุมการใช้สนิ ทรัพย์
ทีร่ ะบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นกับสิง่ ตอบแทน
บริษทั ฯในฐานะผูเ้ ช่า
นโยบายการบัญชีทถี ่ อื ปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2563
บริษทั ฯใช้วธิ กี ารบัญชีเดียวสําหรับการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สญ
ั ญาเช่าระยะ
สัน้ และสัญญาเช่าที่สนิ ทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล (วันที่สนิ ทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งาน)
บริษทั ฯบันทึกสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ซง่ึ แสดงสิทธิในการใช้สนิ ทรัพย์อา้ งอิงและหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าตามการจ่าย
ชําระตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุง
ด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจากการรับรูเ้ ริม่ แรก ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกทีเ่ กิดขึน้ จํานวนเงินทีจ่ ่ายชําระตามสัญญาเช่า
ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผลหรือก่อนวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล และหักด้วยสิง่ จูงใจตามสัญญาเช่าทีไ่ ด้รบั
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้คํานวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่าหรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้ กว่า ดังนี้
ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ

5 - 20 ปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

5 - 20 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

5 - 20 ปี

ยานพาหนะ

12 และ 15 ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กบั บริษทั ฯเมื่อสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์
ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สทิ ธิเลือกซือ้ ค่าเสือ่ มราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
หนี้ สิ นตามสัญญาเช่า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินทีต่ ้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
จํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หกั ด้วยสิง่ จูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่
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ขึน้ อยู่กบั ดัชนีหรืออัตรา จํานวนเงินทีค่ าดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สทิ ธิของ
สิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบ่ ริษัทฯจะใช้สทิ ธินัน้ และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิก
สัญญาเช่า หากข้อกําหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯจะใช้สทิ ธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯ
บันทึกค่าเช่าผันแปรทีไ่ ม่ขน้ึ อยู่กบั ดัชนีหรืออัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่ หตุการณ์หรือเงื่อนไขซึง่ เกีย่ วข้องกับ
การจ่ายชําระนัน้ ได้เกิดขึน้
บริษัทฯคิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินทีต่ ้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า
หรืออัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของบริษทั ฯหลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ตาม
สัญญาเช่าจะเพิม่ ขึน้ จากดอกเบี้ยของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสญ
ั ญาเช่า
การเปลีย่ นแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรือการเปลีย่ นแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ้ สินทรัพย์อา้ งอิง
สัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึง่ สิ นทรัพย์อ้างอิ งมีมูลค่าตํา่
สัญญาเช่าทีม่ อี ายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล หรือสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์
อ้างอิงมีมลู ค่าตํ่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
นโยบายการบัญชีทถี ่ อื ปฏิบตั กิ ่อนวันที ่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทค่ี วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผู้
เช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่ี
เช่าหรือมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงินทีต่ ้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สนิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทไ่ี ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้
งานของสินทรัพย์ทเ่ี ช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
สัญญาเช่าที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ท่คี วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินทีจ่ ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยในส่วนของ
กําไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
5.8

รายการธุรกิ จกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษทั ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึง่ ทําให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯที่
มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษทั ฯ

5.9

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ น
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนอื่นของบริษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชีว้ ่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
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นัน้ ทัง้ นี้มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการ
ใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ บริษทั ฯประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตทีก่ จิ การคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อน
ภาษีทส่ี ะท้อนถึงการประเมินความเสีย่ งในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่ งซึง่ เป็ น
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทก่ี ําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย บริษทั ฯใช้
แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดที ่สี ุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กจิ การสามารถจะ
ได้มาจากการจําหน่ ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจําหน่ าย โดยการจําหน่ ายนัน้ ผูซ้ อ้ื กับผูข้ ายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ไ่ี ม่มคี วามเกีย่ วข้อง
กัน
บริษทั ฯจะรับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
5.10 การจ่ายโดยใช้ห้นุ เป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยตราสารทุน
บริษัทฯรับรู้การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ ณ วันโอนหุน้ โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี ทโ่ี อนสิทธิพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” ในส่วน
ของผูถ้ อื หุน้
5.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
บริษทั ฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ
เงินทีบ่ ริษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทเ่ี กิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต่ ้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริษทั ฯถือ
ว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯคํานวณหนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูท้ นั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ งั ้ จํานวนในกําไรหรือขาดทุนทันทีทม่ี กี ารแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ
หรือเมื่อกิจการรับรูต้ น้ ทุนการปรับโครงสร้างทีเ่ กีย่ วข้อง
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5.12 ภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เงิ นได้ปัจจุบนั
บริษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่
่
างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีท่มี ผี ล
บังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
บริษทั ฯรับรูห้ นี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวที
่
ต่ อ้ งเสียภาษีทุกรายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวที
่
่ใช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีท่ยี งั ไม่ได้ใช้ใน
จํานวนเท่าทีม่ คี วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทบ่ี ริษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัวคราวที
่
ใ่ ช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้นนั ้
บริษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทํา
การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริษทั ฯจะไม่มกี าํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อ
การนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงั ้ หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเ่ี กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการ
ทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้
5.13 ประมาณการหนี้ สิน
บริษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี้สนิ ไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึง่ เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว
และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้
และบริษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนัน้ ได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.14 เครือ่ งมือทางการเงิ น
นโยบายการบัญชีทถี ่ อื ปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2563
บริษทั ฯรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และบวกด้วยต้นทุนการทํารายการ
เฉพาะในกรณีทเ่ี ป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
สําหรับลูกหนี้การค้าทีไ่ ม่มอี งค์ประกอบเกีย่ วกับการจัดหาเงินทีม่ นี ัยสําคัญ บริษทั ฯจะรับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามทีก่ ล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรูร้ ายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น

115

56 – 1 One Report 2020

บริษทั ฯจัด ประเภทสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ณ วัน ที่ร บั รู ้ร ายการเริ่ม แรก เป็ น สิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ว ดั
มูล ค่า ในภายหลัง ด้ว ยราคาทุน ตัดจําหน่ าย สิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ว ดั มูล ค่า ในภายหลัง ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ว ดั มูล ค่า ในภายหลัง ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไร
หรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
บริษทั ฯวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย เมื่อบริษทั ฯถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนัน้
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ น
การรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้ จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วธิ ดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า
ทัง้ นี้ ผลกําไรและขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดรายการ การเปลีย่ นแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าว
จะรับรูใ้ นส่วนของกําไรหรือขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้ สินทางการเงิ น
บริษทั ฯรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรกสําหรับหนี้สนิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนการทํารายการ และจัด
ประเภทหนี้สนิ ทางการเงินเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย โดยใช้วธิ ี
ดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ทัง้ นี้ ผลกําไรและขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินและการตัดจําหน่ าย
ตามวิธดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงจะรับรูใ้ นส่วนของกําไรหรือขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึงถึง
ค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนัน้ ด้วย ทัง้ นี้ ค่าตัดจําหน่ ายตามวิธี
ดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
การตัดรายการของเครือ่ งมือทางการเงิ น
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิทจ่ี ะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั ้ ได้สน้ิ สุด
ลง หรือ ได้มีก ารโอนสิท ธิท่ีจ ะได้ร ับ กระแสเงิน สดของสิน ทรัพ ย์ นั น้ รวมถึง ได้มีก ารโอนความเสี่ย งและ
ผลตอบแทนเกือบทัง้ หมดของสินทรัพย์นนั ้ หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นนั ้ แม้ว่าจะไม่มกี ารโอนหรือ
ไม่ได้คงไว้ซง่ึ ความเสีย่ งและผลตอบแทนเกือบทัง้ หมดของสินทรัพย์นนั ้
บริษัทฯตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มกี ารปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันของหนี้สนิ นัน้ แล้ว มีการยกเลิก
ภาระผูกพันนัน้ หรือมีการสิน้ สุดลงของภาระผูกพันนัน้ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ อี ยู่ให้เป็ น
หนี้สนิ ใหม่จากผูใ้ ห้กรู้ ายเดียวกันซึง่ มีขอ้ กําหนดทีแ่ ตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกําหนดของหนี้สนิ ที่
มีอยู่อย่างเป็ นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้สนิ เดิมและรับรู้หนี้สนิ ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของ
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
บริษัทฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ของตราสารหนี้ทงั ้ หมดทีไ่ ม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ คํานวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่
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จะครบกําหนดชําระตามสัญญากับกระแสเงินสดทัง้ หมดที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รบั ชําระ และคิดลดด้วยอัต รา
ดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันทีไ่ ด้มาโดยกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั รวมถึง
กระแสเงินสดที่ได้มาจากขายหลักประกันที่ถือไว้ หรือส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
เงื่อนไขตามสัญญา
ในกรณีท่คี วามเสีย่ งด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสําคัญนับตัง้ แต่การรับรู้รายการเริม่ แรก
บริษทั ฯวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ใน 12
เดือนข้างหน้ า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนับตัง้ แต่ การรับรู้
รายการเริม่ แรก บริษัทฯวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจํานวนเงินทีเ่ ท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ตลอดอายุทเ่ี หลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน
บริษทั ฯพิจารณาว่าความเสีย่ งด้านเครดิตจะเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสําคัญ เมื่อมีการค้างชําระการจ่ายเงินตามสัญญา
เกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ มีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชําระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษทั ฯอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ มีการเพิม่ ขึน้
ของความเสี่ยงด้า นเครดิต อย่ างมีนัย สําคัญและมีก ารผิด สัญญา โดยพิจ ารณาจากข้อ มูล ภายในหรือข้อมูล
ภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสาร
บริษทั ฯใช้วธิ กี ารอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ สําหรับลูกหนี้การค้าดังนัน้ ทุก
วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯจึงไม่มกี ารติดตามการเปลีย่ นแปลงของความเสีย่ งทางด้านเครดิต แต่จะ
รับรูค้ ่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกีย่ วกับ
ลูกหนี้นนั ้ และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั คืนกระแสเงินสดตามสัญญา
อีกต่อไป
การหักกลบของเครือ่ งมือทางการเงิ น
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน
ก็ต่อเมื่อกิจการมีสทิ ธิบงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจํานวนเงินทีร่ บั รู้ และกิจการมีความตัง้ ใจที่
จะชําระด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจทีจ่ ะรับสินทรัพย์และชําระหนี้สนิ พร้อมกัน
นโยบายการบัญชีทถี ่ อื ปฏิบตั กิ ่อนวันที ่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั บริษทั ฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึง่ โดยทัวไปพิ
่
จารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน
และการวิเคราะห์อายุหนี้
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5.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็ นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิ
ให้ผูอ้ ่นื โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย (ผูร้ ่วมในตลาด) ณ วันที่
วัดมูลค่า บริษทั ฯใช้ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ
ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไ่ี ม่มี
ตลาดที่มสี ภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่มลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ายุตธิ รรม
นัน้ ให้มากทีส่ ดุ
ลําดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่ ํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือ้ ขายของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกันในตลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การประมาณขึน้
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชัน้ ของมูลค่า
ยุตธิ รรมสําหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบบเกิดขึน้
ประจํา
6.

การใช้ดลุ ยพิ นิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องทีม่ คี วามไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่ อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างไปจากจํานวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีส่ าํ คัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
การกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าทีม่ ีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิ กสัญญาเช่า - บริษทั ฯ
ในฐานะผูเ้ ช่า
ในการกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทั ฯมีความแน่ นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ทจ่ี ะใช้สทิ ธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคํานึงถึงข้อเท็จจริง
และสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดทีท่ ําให้เกิดสิง่ จูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับบริษทั ฯในการใช้หรือไม่ใช้สทิ ธิ
เลือกนัน้
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ ม่ - บริษทั ฯในฐานะผูเ้ ช่า
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บริษทั ฯไม่สามารถกําหนดอัตราดอกเบีย้ ตามนัยของสัญญาเช่า ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของบริษัทฯในการคิดลดหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบีย้ การ
กูย้ มื ส่วนเพิม่ เป็ นอัตราดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯจะต้องจ่ายในการกูย้ มื เงินทีจ่ ําเป็ นเพื่อให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ทม่ี มี ูลค่า
ใกล้เคียงกับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยมื และ
หลักประกันทีค่ ล้ายคลึง
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ ของลูกหนี้ การค้า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ทค่ี งค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีค่ าดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งด้าน
เครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจของบริษทั ฯอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าทีเ่ กิดขึน้ จริงในอนาคต
การปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ จากสินค้าคงเหลือนัน้ โดยรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั พิจารณาจาก
ราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านัน้ ให้เสร็จและค่าใช้จ่าย
ในการขายสินค้านัน้ และการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือสําหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อม
คุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทําการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนี้
ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่ เกีย่ วเนื่องกับ
สินทรัพย์นนั ้
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรา
มรณะ และอัตราการเปลีย่ นแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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7.

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
(หน่วย: พันบาท)
2563
เงินสด

2562
47

43

130

11,016

เงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน

1,359

6,580

รวม

1,536

17,639

เงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์มอี ตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 0.50 ต่อปี (2562: ร้อย
ละ 0.37 ถึง 0.50 ต่อปี )
8.

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
(หน่วย: พันบาท)
2563

2562

ลูกหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ

2,775

645

7,160

1,630

-

84

9,935

2,359

36,094

44,475

42,448

65,244

9,703

8,692

ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
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(หน่วย: พันบาท)
2563

2562

6 - 12 เดือน

19,121

5,774

มากกว่า 12 เดือน

22,330

12,327

รวม

129,696

136,512

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (2562:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

(25,479)

(12,523)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน - สุทธิ

104,217

123,989

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

114,152

126,348

18

-

-

13

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

708

434

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

2,589

2,596

รวมลูกหนี้อ่นื

3,315

3,043

117,467

129,391

ลูกหนี้อ่นื
ลูกหนี้อ่นื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้อ่นื - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ

121

56 – 1 One Report 2020

9.

รายการธุรกิ จกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯมีรายการธุรกิจทีส่ าํ คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้
ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จํากัด
บริษทั รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จํากัด
บริษทั เอส.ที.ซี.พัทยา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอส.ที.ซี.เรียลเอสเตท จํากัด
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั ดาคอน อิน สเป็ คชัน่ เซอร์วสิ จํากัด
บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอง้ิ ค์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ชัยเจริญพัทยา (2548) จํากัด
บริษทั คูเซีย้ งล้ง บ้านฉาง จํากัด
บริษทั ควอลิต้ี คอนกรีต 2013 จํากัด
บริษทั สิทธิชยั ค้าวัสดุ 1988 จํากัด
บริษทั คลาสเซ็ท จํากัด
บริษทั บี ลีฟวิง่ พรอพเพอร์ต้ี พาร์ทเนอร์ จํากัด
บริษทั บี ลีฟวิง่ พรอพเพอร์ต้ี กรุ๊ป จํากัด
บริษทั บุญเจริญ การโยธา จํากัด
บริษทั เค.เอส.แอล. 55 จํากัด
บริษทั เอส.ที.ซี. ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จํากัด
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ความสัมพันธ์
กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
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ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
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รายการธุรกิจทีส่ าํ คัญระหว่างบริษทั ฯและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน สามารถสรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม
2563

2562

นโยบายการกําหนดราคา

22,969

16,705

116

261

ซือ้ สินค้า

94,651

73,564

ค่าเช่าจ่าย

1,996

1,730

ราคาตามสัญญา

ซือ้ สินทรัพย์

9,800

-

ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ

ตามราคาทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ลูกค้าทัวไป
่
ตามทีค่ ดิ กับลูกค้าทัวไป
่
ตามราคาทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ผูข้ ายรายอื่น

ยอดคงค้างของรายการข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2563

2562

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื (หมายเหตุ 8)
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

9,953

2,359

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

9,953

2,359

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

140

140

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

140

140

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

22,659

22,418

รวมเจ้าหนี้การค้า

22,659

22,418

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 15)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีใ่ ห้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
2563
ผลประโยชน์ระยะสัน้

11,670

9,537

4

238

11,674

9,775

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
10.

2562

สิ นค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั

ราคาทุน
2563

2562

2563

2562

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2563

2562

สินค้าสําเร็จรูป

24,596

18,670

(544)

(166)

24,052

18,504

วัตถุดบิ

18,354

19,182

-

-

18,354

19,182

รวม

42,950

37,852

(544)

(166)

42,406

37,686

ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริษทั ฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั เป็ นจํานวน
0.38 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2562: กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็ นจํานวน
0.05 ล้านบาท โดยนําไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี )
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11.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
ทีด่ นิ และ
ส่วน
ปรับปรุง
ทีด่ นิ

อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักร
อุปกรณ์
โรงงาน
และ
เครื่องมือ

เครื่องใช้
สํานักงาน

157,472

119,804

66,214

ซือ้ เพิม่

-

378

โอนเข้า (ออก)

-

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย

ยานพาหน
ะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง้

รวม

10,755

121,910

63,650

539,805

3,226

1,964

9,043

21,570

36,181

27,914

41,431

171

11,926

(81,442)

-

-

-

(703)

(71)

-

-

(774)

โอนมาจากสินค้าคงเหลือ

-

-

-

-

-

32

32

ดอกเบีย้ จ่ายทีถ่ อื เป็ นต้นทุน

-

-

-

-

-

234

234

157,472

148,096

110,168

12,819

142,879

4,044

575,478

-

-

(10,450)

-

(49,965)

-

(60,415)

515

914

4,851

1,259

9,676

2,620

19,835

โอนเข้า (ออก)

-

-

3,576

123

1,449

(5,148)

-

โอนมาจากสินทรัพย์สทิ ธิการใช้

-

-

-

-

13,280

-

13,280

โอนมาจากสินค้าคงเหลือ

-

-

-

-

-

33

33

ดอกเบีย้ จ่ายทีถ่ อื เป็ นต้นทุน

-

-

-

-

-

8

8

157,987

149,010

108,145

14,201

117,319

1,557

548,219

1 มกราคม 2562

-

36,744

44,165

7,130

54,996

-

143,035

ค่าเสือ่ มราคาสําหรับปี

-

7,313

8,268

1,953

6,653

-

24,187

ค่าสือ่ มราคาส่วนทีจ่ าํ หน่าย/ตัด
จําหน่าย

-

-

(691)

(64)

-

-

(755)

31 ธันวาคม 2562

-

44,057

51,742

9,019

61,649

-

166,467

ราคาทุน
1 มกราคม 2562

31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิ
การใช้จากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ (หมาย
เหตุ 4)
ซือ้ เพิม่

31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม
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รายการปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิ
การใช้จากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ (หมาย
เหตุ 4)

-

-

(478)

-

(15,294)

-

(15,772)

ค่าเสือ่ มราคาสําหรับปี

-

7,528

8,657

1,674

6,267

-

24,126

ค่าเสือ่ มสะสมสําหรับสินทรัพย์
โอนมาจากสินทรัพย์สทิ ธิการ
ใช้

-

-

-

-

8,958

-

8,958

31 ธันวาคม 2563

-

51,585

59,921

10,693

61,580

-

183,779

31 ธันวาคม 2562

157,472

104,039

58,426

3,800

81,230

4,044

409,011

31 ธันวาคม 2563

157,987

97,425

48,224

3,508

55,739

1,557

364,440

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
2562 (16.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

24,187

2563 (16.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

24,126

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึง่ ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 93.25 ล้านบาท (2562: 43.30
ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึง่ ได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน โดยมีมลู ค่า
สุทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 34.67 ล้านบาท และมียอดคงเหลือของเครื่องจักรซึ่งได้มาจากการขายและเช่า
กลับคืนภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 9.97 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯได้นําที่ดนิ บางส่วนพร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ และ/หรือทีจ่ ะมีขน้ึ ต่อไปใน
ภายหน้ าบนที่ดินดังกล่าว เครื่องจักรและยานพาหนะบางส่วนของบริษัทฯซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน
ประมาณ 111.74 ล้า นบาท (2562: 113.88 ล้า นบาท) ไปจดจํานองจํานํ าเพื่อ เป็ นหลัก ทรัพ ย์ค้ํา ประกันเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และ ข้อ
16
ในระหว่างปี 2563 บริษทั ฯได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ นราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์จาํ นวน 0.01 ล้านบาท
(2562: 0.23 ล้านบาท) โดยคํานวณจากอัตราการตัง้ ขึน้ เป็ นทุนในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี (2562: ร้อยละ 4 ต่อปี )
ในระหว่างปี 2562 บริษทั ฯได้พจิ ารณาทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของยานพาหนะแต่ละประเภทและพบว่า
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีการดูแลรักษาอย่ างสมํ่า เสมอ ฝ่ ายบริหารจึงเห็นควรพิจารณาอายุก ารให้ป ระโยชน์ ใ ห้
เหมาะสมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระประเมินอายุการให้ประโยชน์ ของยานพาหนะแต่ ละประเภทใหม่ ซึ่งจาก
รายงานการประเมินระบุอายุการให้ประโยชน์ คือ 12 ปี และ 15 ปี ฝ่ ายบริหารจึงตัดสินใจเปลี่ยนอายุการให้
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ประโยชน์ของทรัพย์สนิ จากเดิม 5 ปี เป็ น 12 ปี และ 15 ปี โดยบริษทั ฯได้นําอายุการให้ประโยชน์ของทรัพย์สนิ
ที่ประเมินใหม่ตามจํานวนปี ท่คี งเหลือจากการประเมินมาใช้ในการคํานวณค่ าเสื่อมราคามีผ ลตัง้ แต่ วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป
12.

สัญญาเช่า
บริษทั ฯในฐานะผูเ้ ช่า
บริษทั ฯทําสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยมีอายุสญ
ั ญาระหว่าง 2 - 5 ปี

12.1 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
รายการเปลีย่ นแปลงของบัญชีสนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้สาํ หรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
เครื่องจักร
ทีด่ นิ และส่วน
ปรับปรุงทีด่ นิ

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

992

และอุปกรณ์
โรงงาน

ยานพาหนะ

7,141

9,972

34,671

52,776

-

-

-

(4,322)

(4,322)

ค่าเสือ่ มราคาสําหรับปี

(432)

(1,531)

(523)

(2,416)

(4,902)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

560

5,609

9,449

27,933

43,552

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

รวม

(หมายเหตุ 4)
โอนไปทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์

12.2 หนี้ สินตามสัญญาเช่า/ หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น
(หน่วย: พันบาท)
2563

2562

จํานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า

30,394

38,168

หัก: ดอกเบีย้ รอการตัดจําหน่าย

(1,657)

(2,622)

รวม

28,737

35,546

หัก: ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(13,918)

(13,101)

14,819

22,445

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า/ หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
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การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิ ดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 30 ภายใต้
หัวข้อความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
12.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รบั รูใ้ นส่วนของกําไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563
ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้

4,902

ดอกเบีย้ จ่ายของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

1,715

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่าระยะสัน้

167

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ่า

9

12.4 อื่น ๆ
บริษัทฯมีกระแสเงินสดจ่ายทัง้ หมดของสัญญาเช่าสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 15.11 ล้าน
บาท ซึง่ รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ่า
13.

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(หน่วย: พันบาท)
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
ราคาทุน
1 มกราคม 2562

8,339
235

ซือ้ เพิม่
31 ธันวาคม 2562

8,574

ซือ้ เพิม่

6
8,580

31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2562

3,367

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

2,017
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31 ธันวาคม 2562

5,384

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

1,680

31 ธันวาคม 2563

7,064

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี

14.

31 ธันวาคม 2562

3,190

31 ธันวาคม 2563

1,516

เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี )
2563

2562

เงินเบิกเกินบัญชี

MOR

MOR

13,067

2,458

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

2-4

-

45,000

-

58,067

2,458

รวม

2563

2562

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินคํ้าประกันโดยการจดจํานองจํานําทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้าง เครื่องจักรและยานพาหนะบางส่วนของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินทีย่ งั มิได้เบิก
ใช้เป็ นจํานวน 12 ล้านบาท (2562: 57 ล้านบาท)
15.

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
(หน่วย: พันบาท)
2563

2562

เจ้าหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

22,659

22,418

เจ้าหนี้การค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

36,878

49,074

เจ้าหนี้อ่นื - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

4,212

7,671

เงินวางมัดจํารับ

4,127

6,011

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

5,944

4,354
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อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
16.

2,353

2,049

76,173

91,577

เงิ นกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
อัตรา
ดอกเบีย้ (ร้อย
เงินกู้
ละต่อปี )

วงเงินกู้
(ล้าน
บาท)

2563

2562

17,803

24,549

หัก: ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(6,814)

(6,680)

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

10,989

17,869

1

4 และ MLR

40

การชําระคืน
ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เป็ นรายเดือนเดือนละ
642,000 บาท โดยกํา หนดชํา ระคืนภายใน 7 ปี
นับตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารเบิกเงินกูค้ รัง้ แรก

การเปลีย่ นแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

24,549

หัก: จ่ายคืนเงินกู้

(6,746)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

17,803

เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํา้ ประกันโดยการจดจํานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบางส่วนของบริษทั ฯ
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ บริษทั ฯต้องปฎิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา
17.

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2563
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี

5,916

2562
4,917

ส่วนทีร่ บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
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ต้นทุนบริการในอดีต

-

472

222

461

45

66

ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติทางการเงิน

350

-

ส่วนทีเ่ กิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

(12)

-

6,521

5,916

ต้นทุนบริการในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
ส่วนทีร่ บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน(กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

บริษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ขา้ งหน้า เป็ นจํานวนประมาณ 0.7
ล้านบาท (2562: 1.1 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
บริษทั ฯประมาณ 6 ปี (2562: 4 ปี )
สมมติฐานทีส่ าํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2563

2562

อัตราคิดลด

0.7

1.7

อัตราการขึน้ เงินเดือน

5.0

5.0

5.0 - 40.0

5.0 - 40.0

อัตราการเปลีย่ นแปลงในจํานวนพนักงาน

ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือน
อัตราการเปลีย่ นแปลงใน
จํานวนพนักงาน

ข้อสมมติ
เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้
(ร้อยละต่อปี )
0.5
0.5
10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จํานวน
ข้อสมมติ
ผลประโยชน์
เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ลดลง
(พันบาท)
(ร้อยละต่อปี )
(180)
0.5
181
0.5
(258)
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10

จํานวน
ผลประโยชน์
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(พันบาท)
190
(173)
313
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อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือน
อัตราการเปลีย่ นแปลงใน
จํานวนพนักงาน

ข้อสมมติ
เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้
(ร้อยละต่อปี )
0.5
0.5
10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จํานวน
ข้อสมมติ
ผลประโยชน์
เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ลดลง
(พันบาท)
(ร้อยละต่อปี )
(88)
0.5
118
0.5
(217)

จํานวน
ผลประโยชน์
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(พันบาท)
93
(112)

10

265

เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ ป ระกาศลงใน
ราชกิจจานุ เบกษา ซึง่ ได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึง่ ทํางานติดต่อกัน
ครบ 20 ปี ขน้ึ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯมีหนี้สนิ สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เพิม่ ขึน้ 0.47 ล้านบาท บริษทั ฯบันทึกผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยรับรูต้ น้ ทุนบริการในอดีตเป็ น
ค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี 2562
18.

ทุนเรือนหุ้น
ในระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 บริษทั ฯได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 148 ล้านหุน้ ในราคา
หุน้ ละ 1.00 บาท แก่ประชาชนทัวไป
่ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ บริษทั ฯได้รบั ชําระเงินค่าหุน้
เพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ จํานวนในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
จํานวนเงิน 5.61 ล้านบาทได้แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
บริษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิม่ ทุนทีช่ าํ ระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รบั หุน้ สามัญของบริษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
และเริม่ ซือ้ ขายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

19.

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้ห้นุ เป็ นเกณฑ์
ในปี 2560 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯได้โอนหุน้ ของบริษทั ฯให้แก่พนักงานของบริษทั ฯ โดยไม่มคี ่าตอบแทน
รายการดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ น
เกณฑ์ ทําให้บริษทั ฯต้องบันทึกมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย บริษทั ฯได้บนั ทึกรายการดังกล่าว
เป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในปี ท่เี กิดรายการ และบันทึกส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
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20.

สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯต้องจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าว
ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯได้โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.7 ล้านบาท
(2562: 1.3 ล้านบาท)

21.

รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้าของบริษทั ฯสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2563

2562

ขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต

280,023

302,772

ขายคอนกรีตผสมเสร็จ

124,291

104,850

15,192

12,967

419,506

420,589

ประเภทของสิ นค้าหรือบริการ

รายได้ค่าบริการ
รวมรายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้า - รับรูร้ ายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
22.

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
2563

2562

วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป

209,832

194,950

ต้นทุนสินค้าทีซ่ อ้ื มาเพื่อจําหน่าย

19,580

19,821

ค่าตอกเสาเข็มและปั ม๊ คอนกรีต

12,218

10,292
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การเปลีย่ นแปลงในสินค้าสําเร็จรูป

23.

5,926

(30)

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่นื ของพนักงาน

54,905

52,425

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

30,708

26,204

ค่าเช่าและบริการ

7,149

10,193

ค่าสาธารณูปโภค

4,415

4,332

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

4,205

4,011

ต้นทุนทางการเงิ น
(หน่วย: พันบาท)
2563

24.

2562

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ของเงินกูย้ มื

2,001

7,091

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

1,715

1,550

รวม

3,716

8,641

ภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2563

2562

ภาษี เงิ นได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับปี

4,966

5,143

(844)

49

4,122

5,192

ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว
่
และการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
่
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ที่แสดงอยู่ในกําไรขาดทุน

จํานวนภาษีเงินได้ท่เี กี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดงั นี้
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(หน่วย: พันบาท)
2563

2562

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(68)

-

ภาษีเงินได้ทร่ี บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(68)

-

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มดี งั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2563

2562

18,825

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

20%

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลคูณอัตราภาษี

30,962
20%

3,765

6,192

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

1,844

1,930

ค่าใช้จ่ายทีม่ สี ทิ ธิหกั ได้เพิม่ ขึน้

(1,514)

(2,895)

27

(35)

357

(1,000)

4,122

5,192

ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:

อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทแ่ี สดงอยู่ในกําไรขาดทุน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

109

135
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สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

1,304

1,183

24

-

1,437

1,216

ค่าเสือ่ มราคาสะสม - ยานพาหนะ

6,678

7,369

รวม

6,678

7,369

หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

5,241

6,153

สัญญาเช่า
รวม
หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี

25.

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลีย่ ถ่วง
นํ้าหนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยู่ในระหว่างปี

25.1 จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(หน่วย: พันหุน้ )
2563

2562

568,000

420,000

-

14,597

568,000

434,597

กําไรสําหรับปี (พันบาท)

2563
14,703

2562
25,771

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก (พันหุน้ )

568,000

434,597

0.026

0.059

ยอดยกมา
บวก: จํานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญ
ทีอ่ อกในระหว่างปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
25.2 การกระทบยอดกําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานแสดงการคํานวณได้ดงั นี้

กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท/หุน้ )
26.

ข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามส่วนงาน
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ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานทีน่ ํ าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯทีผ่ ู้มอี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การดําเนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงาน
และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทัง้ นี้ผู้มอี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบริษทั ฯ คือ
คณะกรรมการบริหาร
บริษทั ฯดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานทีร่ ายงานเพียงส่วนงานเดียว คือผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่ี
ทําจากปูนซีเมนต์ทุกชนิด และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่
ใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนัน้ รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และ
สินทรัพย์ทแ่ี สดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่วนงานดําเนินงานและเขตภูมศิ าสตร์แล้ว
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่สงู สุดจํานวน 10 ราย เป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 146 ล้านบาท (2562: 162 ล้านบาท)
27.

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ.
2530 ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนและเงินทีบ่ ริษทั ฯจ่ายสมทบให้ใน
อัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลีย้ งชีพนี้บริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย
จํากัด และจะถูกจ่ายให้กบั พนักงานในกรณีทอ่ี อกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ฯ ในระหว่างปี
2563 บริษทั ฯรับรูเ้ งินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 1.66 ล้านบาท (2562: 1.57 ล้านบาท)

28.

เงิ นปันผล
เงินปั นผลจ่ายสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็ นดังนี้
เงินปั นผล

เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี
2563

อนุมตั โิ ดย

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2563

เงินปั นผลจากกําไรสะสมสําหรับปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้

(ล้านบาท)

(บาท)

56.80

0.10

56.80

ทีป่ ระชุมสามัญผุถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2562
29.

เงินปั นผลจ่าย

21.00

0.05

21.00

ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึน้
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29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวนเงินประมาณ 0.6 ล้านบาท
ทีเ่ กีย่ วกับการก่อสร้างโรงงานและพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (2562: 3.46 ล้านบาท)
29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนิ นงาน
บริษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าทีด่ นิ และอุปกรณ์ และสัญญาบริการทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
อายุของสัญญามีระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ถึง 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีจํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีต่ ้องจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินงานและสัญญาบริการทีบ่ อกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2563

2562

1.4

3.9

-

6.7

จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
29.3 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษทั ฯคงเหลือเป็ นจํานวน
6.6 ล้านบาท (2562: 5.6 ล้านบาท) ซึง่ เกีย่ วเนื่องกับการคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ าเป็ นจํานวน 0.6
ล้าน
บาท (2562: 0.6 ล้านบาท) และการคํ้าประกันการซือ้ ขายสินค้าหรือจ้างทําของเป็ นจํานวน 6.0 ล้านบาท (2562:
5.0 ล้านบาท)
30.

เครือ่ งมือทางการเงิ น

30.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิ น
เครื่องมือทางการเงินทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เงินกู้ยมื ระยะสัน้ และระยะยาว บริษัทฯมีความเสีย่ งทางการเงินทีเ่ กี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
ความเสีย่ งด้านเครดิ ต
บริษทั ฯมีความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กีย่ วเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื และเงินฝากกับธนาคารและสถาบัน
การเงิน โดยจํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชื่อคือมูลค่าตามบัญชีท่แี สดงอยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
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ลูกหนี้ การค้า
บริษทั ฯบริหารความเสีย่ งโดยใช้นโยบายและขัน้ ตอนในการควบคุมการให้สนิ เชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะ
เกิดผลขาดทุนทางการเงินทีม่ สี าระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่าง
สมํ่าเสมอ และการจัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้ารายใหญ่มกั จะมีการขอหนังสือคํ้าประกันสินเชื่อจากธนาคารและ
สถาบันการเงินอื่นที่มีช่ือเสียง นอกจากนี้ การให้สนิ เชื่อของบริษัทฯเป็ นการให้สนิ เชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง
เนื่องจากบริษทั ฯมีฐานลูกค้าจํานวนมาก
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บริษทั ฯพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน อัตราการตัง้ สํารองของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าด
ว่าจะเกิดขึน้ คํานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันทีถ่ ึงกําหนดชําระสําหรับกลุ่มลูกค้าทีม่ รี ูปแบบ
ของความเสีย่ งด้านเครดิตทีค่ ล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้าและอันดับความน่าเชื่อถือของ
ลูกค้า รวมถึงการมีหนังสือคํ้าประกันสินเชื่อ การคํานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
คํานึงถึงผลของความน่าจะเป็ นถ่วงนํ้าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลทีม่ คี วามสมเหตุสมผลและสามารถ
สนับสนุ นได้ท่มี อี ยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนั และการคาดการณ์สภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต
เครือ่ งมือทางการเงิ นและเงิ นฝากธนาคาร
บริษทั ฯบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กีย่ วข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับ
คู่สญ
ั ญาทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้วเท่านัน้ และอยู่ในวงเงินสินเชื่อทีก่ ําหนดให้กบั คู่สญ
ั ญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อ
จะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทฯเป็ นประจําทุกปี และอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี ขน้ึ อยู่กบั ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ การกําหนดวงเงินดังกล่าวเป็ นการช่วยลดความเสีย่ งของการ
กระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินทีอ่ าจเกิดขึน้ จากผิดนัดชําระของคู่สญ
ั ญา
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัท ฯมีค วามเสี่ย งจากอัต ราดอกเบี้ย ที่สํา คัญ อัน เกี่ย วเนื่ อ งกับ เงิน ฝากธนาคาร หนี้ ส ิน ตามสัญ ญาเช่ า
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตรา
ตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ ง่ึ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ปั จจุบนั ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ของ
บริษทั ฯจึงอยู่ในระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบีย้ และสําหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันที่
ครบกําหนด หรือวันที่มกี ารกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มกี ารกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถงึ ก่อน) ได้
ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
อัตราดอกเบีย้
ตามราคา
คงที่

ตลาด

ไม่มอี ตั รา

อัตราดอกเบีย้

ดอกเบีย้

รวม

ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

130

1,406

1,536

0.125 - 0.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

-

-

117,467

117,467

-

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จากสถาบันการเงิน

-

58,067

-

58,067

MOR, 2 - 4

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

-

-

76,173

76,173

-

28,737

-

-

28,737

4.38 - 11.69

-

17,803

-

17,803

MLR

หนี้ สินทางการเงิ น

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
อัตราดอกเบีย้
ตามราคา
คงที่

ตลาด

ไม่มอี ตั รา
ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้
รวม

ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

11,016

6,623

17,639

0.37 - 0.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

-

-

129,391

129,391

-
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
อัตราดอกเบีย้
ตามราคา
คงที่

ตลาด

ไม่มอี ตั รา
ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้
รวม

ทีแ่ ท้จริง

หนี้ สินทางการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จากสถาบันการเงิน

-

2,458

-

2,458

MOR - 1.0
ถึง MOR

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

-

-

91,577

91,577

-

35,546

-

-

35,546

4.38 - 11.69

-

24,549

-

24,549

MLR

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ย
ผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีของบริษทั ฯจากการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบีย้
ของเงินกูย้ มื ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงั นี้

สกุลเงิน

บาท

เพิม่ ขึน้ / ลดลง

ผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษี
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

(ร้อยละ)

(พันบาท)

+0.5

(142)

-0.5

134

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทําขึน้ โดยใช้สมมติฐานว่าจํานวนเงินกู้ยมื ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ที่ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด และตัวแปรอื่นทัง้ หมดคงทีต่ ลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด
ของเงินกูย้ มื ดังกล่าวไม่ได้มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีก่ าํ หนดไว้แล้ว ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้ จึง
มีผลกระทบต่อดอกเบีย้ ที่ต้องชําระตลอด 12 เดือนเต็ม ทัง้ นี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะ
ตลาดในอนาคต และควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
บริษัทฯมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมธนาคารและ
สัญญาเช่า ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯมีหนี้สนิ ประมาณร้อยละ 85.5 ทีจ่ ะครบกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี เมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทงั ้ หมดของหนี้สนิ ดังกล่าวทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงิน (2562:
ร้อย
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ละ 73.8) บริษัทฯได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับการกู้ยมื เงินเพื่อนําไปชําระหนี้สนิ เดิม
และได้ขอ้ สรุปว่าบริษทั ฯมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนทีห่ ลากหลายอย่างเพียงพอ
รายละเอียดการครบกําหนดชําระของหนี้สนิ ทางการเงินทีไ่ ม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์ของบริษทั ฯ ณ วันที่
31
ธันวาคม 2563 ซึง่ พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาทีย่ งั ไม่คดิ ลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ไม่เกิน
1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

58,067

-

58,067

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

76,173

-

76,173

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

14,948

15,446

30,394

6,814

10,989

17,803

156,002

26,435

182,437

เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์
30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครือ่ งมือทางการเงิ น

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ หรือมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีทแ่ี สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
31.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สํา คัญของบริษัทฯ คือ การจัดให้มีซ่งึ โครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯและเสริ ม สร้ า งมู ล ค่ า การถื อ หุ้ น ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น โดย ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเท่ากับ 0.51:1 (2562: 0.40:1)

32.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

32.1 ในวันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัทฯได้ทําสัญญาร่วมลงทุนกับผู้ร่วมทุน เพื่อดําเนินการจัดตัง้ บริษัท เอสทีซี
พรีเมียร์ พรีคาสท์ แอนด์ ดีไซน์ จํากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปในระบบ
พรีคาสท์ ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษัทดังกล่าวมีทุนจด
ทะเบียนเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 2 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เป็ นเงินทัง้ สิน้ 20 ล้านบาท บริษทั ฯ มีอตั ราส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวร้อยละ 55
32.2 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มมี ติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2563 ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯในอัต ราหุ้น ละ 0.016 บาท โดยบริษัท ฯจะนํ า เสนอเพื่อ ขออนุ ม ัติก ารจ่ า ย
เงินปั นผลดังกล่าวในทีป่ ระชุมสามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯต่อไป
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33.

การอนุมตั ิ งบการเงิ น
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
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ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษทั ขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริษทั ขอรับรองว่า
1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีส่ รุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสําคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั
2) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสําคัญทัง้ ของ
บริษทั และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
3) บริษทั ได้จดั ให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทัง้ การกระทําทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบ่ ริษัทได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
บริษทั ได้มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง และนายเอกชัย ชัยตระกูลทอง เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง และนายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กํากับไว้
บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.นายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง ประธานคณะกรรมการบริหาร
…............................................................
2.นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง

กรรมการผูจ้ ดั การ
..............................................................
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บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
และเลขานุการบริษทั
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1. ข้อมูลกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิ น ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลทําบัญชี เลขานุการบริษทั และตัวแทน
ติ ดต่อประสานงานกรณี เป็ นบริษทั ต่างประเทศ
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการของบริษทั
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิ ศิษฐพร
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ประธานกรรมการ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจสําหรับผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทรอนด์เฮม
กรรมการอิสระ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุ 69 ปี
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 166/2012
ประสบการณ์ทาํ งาน/ตําแหน่ งล่าสุด
2561 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
2561 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้งิ ค์ จํากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั ดาคอน อินสเป็ คชัน่ เทคโนโลยี จํากัด
2559 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั ดาคอน อินสเป็ คชัน่ เทคโนโลยี จํากัด
2561 – 2563
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เรลโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : 2. นายสุรสิ ทธิ์ ชัยตระกูลทอง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
รองประธานกรรมการ
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที1่ 12/2014
ประธานกรรมการสรรหา
ประสบการณ์ทาํ งาน/ตําแหน่ งล่าสุด
และกําหนดค่าตอบแทน
2557 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
ความเสีย่ ง
2536 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั เอส.ที.ซี. เรียลเอสเตท จํากัด
อายุ 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั : 18.06%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : สามีนางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล
3. นางสาวจิ นดาวรรณ ตฤณตียะกุล
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
กรรมการ
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
รองประธาน
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014
กรรมการบริหาร
อายุ 62 ปี
ประสบการณ์ทาํ งาน/ตําแหน่ งล่าสุด
2552 – ปั จจุบนั
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จํากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั : 21.13%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : ภรรยานายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง
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4. นายสมชาย เลิ ศศักดิ์ วิมาน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
กรรมการ
ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการอิสระ
หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012
กรรมการบริหารความเสีย่ ง ประสบการณ์ทาํ งาน/ตําแหน่ งล่าสุด
อายุ 60 ปี
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จํากัด (มหาชน)
2555 – 2563
ผูอ้ ํานวยการกองบัญชีกลาง บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2554 – 2555
ผูจ้ ดั การกองบัญชีทวไป
ั่
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2532 – 2553
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีทรัพย์สนิ
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : -

5. นายเกียรติ พงศ์ ณ นคร
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ 67 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
ประสบการณ์ทาํ งาน/ตําแหน่ งล่าสุด
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : -

6. นายณัฐพงษ์ ลิ มป์ คุณพงษ์

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
กรรมการ
ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กรรมการตรวจสอบ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารทัวไป
่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กรรมการอิสระ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
กรรมการสรรหาและกําหนด ประสบการณ์ทาํ งาน/ตําแหน่ งล่าสุด
ค่าตอบแทน
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อายุ 69 ปี
บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : 7. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ 40 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014
ประสบการณ์ทาํ งาน/ตําแหน่ งล่าสุด
2548 – ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ /
บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั : 20.07%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : บุตรนายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง
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8. นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายขาย
อายุ 38 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014
ประสบการณ์ทาํ งาน/ตําแหน่ งล่าสุด
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายขาย
บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั เอส.ที.ซี. พัทยา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
2545 – 2558
กรรมการ
บริษทั เอส.ที.ซี. ท่อคอนกรีต จํากัด
2557 – 2561
กรรมการ
บริษทั รุ่งเจริญภัณฑ์(2548) จํากัด
2548 – 2560
กรรมการ
บริษทั ชัยเจริญพัทยา (2548) จํากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั : 5.28 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : บุตรนายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง

9. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
กรรมการ
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 61/2014
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายบัญชีและ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 147/2018
การเงิน
คณะกรรมการบริหารความ ประสบการณ์ทาํ งาน/ตําแหน่ งล่าสุด
เสีย่ ง
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /เลขานุ การ
บริษทั
บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
เลขานุการบริษทั
2556 – 2557 ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี บริษทั สํางานอีวาย จํากัด
อายุ 30 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั : 5.28 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : บุตรนายสุรสิทธิ ์ ชัยตระกูลทอง
10. นายศิ ริศกั ดิ์ พุทธิ ปทีป
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
อาวุโส
อายุ 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2016
ประสบการณ์ทาํ งาน/ตําแหน่ งล่าสุด
2561 – ปั จจุบนั ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร (อาวุโส) บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
2549 – 2559 บริษทั ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุร ี จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : -
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11. นายธนาพันธ์ ทิ พย์ล้ยุ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
อายุ 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประสบการณ์ทาํ งาน/ตําแหน่ งล่าสุด
2548 – ปั จจุบนั กรรมการบริหารความเสีย่ ง / ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : -

12. นางสาววิ ภรณ์ สัมปทาเสถียร
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
รองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายบัญชี ปริญญาโท วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
และการเงิน
ปริญญาตรี คณะธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อายุ 54 ปี
ประสบการณ์ทาํ งาน/ตําแหน่ งล่าสุด
2543 – ปั จจุบนั รองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั : 0.11%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : 13. นางสาวศิ ริรตั น์ จิ ตอารีย์
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
อายุ 38 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาการบัญชี
ประสบการณ์ทาํ งาน/ตําแหน่ งล่าสุด
2559 – ปั จจุบนั รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
2556 – 2559 -หัวหน้าฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษทั ไทยมิฮาร่า จํากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : -

1.2 หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั และตัวแทนต่อต่อประสานงาน
เลขานุการของบริษทั จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ าํ หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึง่ มีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ หน้าทีต่ ามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงั นี้
1
ดูแลและให้คาํ แนะนําแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกําหนด
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั และติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ
2.
รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้
มีการปฏิบตั ติ ามมติของทีป่ ระชุมดังกล่าว
3.
ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบเป็ นไปตามระเบียบและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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4.

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1
ทะเบียนกรรมการ
4.2
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3
หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
4.4
รายงานประจําปี ของบริษทั
4.5
รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
5.
จัดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
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2. ข้อมูลการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้อง

บริษทั เอสทีซี คอนกรีต
โปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอส.ที.ซี. เรียลเอสเตท
จํากัด
บริษทั ชัยเจริญ แอสเสท
(2558) จํากัด
บริษทั เอส.ที.ซี. พัทยา แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เรลโซเชีย่ ลเอ็นเตอร์
ไพรส์จํากัด
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จํากัด มหาชน
บริษทั ดาคอน อินสเป็ คชั ่น
เทคโนโลยีส์ จํากัด
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอง้ิ ค์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จํากัด
(มหาชน)

1
คุณณรงค์ฤทธิ์
ถาวรวิ ศิษฐพร

2
คุณเกียรติ พงศ์
ณ นคร

3
คุณสมชาย
เลิ ศศักดิ์ วิมาน

4
คุณณัฐพงษ์
ลิ มป์ คุณพงษ์

5
คุณสุรสิ ทธิ์
ชัยตระกูลทอง

6
คุณจิ นดาวรรณ
ตฤณตียะกุล

กรรมการ
7
คุณเอกชัย
ชัยตระกูลทอง

8
นายอํานาจ
ชัยตระกูลทอง

9
คุณอมลวรรณ
ชัยตระกูลทอง

10
คุณธนาพันธ์
ทิ พย์ล้ยุ

11
คุณวิ ภรณ์
สัมปทาเสถียร

12
คุณศิ ริศกั ดิ์
พุทธิ ปทีป

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

III
III

III
III

I, IV, VI
IV, VI
I, IV, VI

หมายเหตุ
I = ประธานกรรมการบริษทั
VI = กรรมการตรวจสอบ

IV, VI

II = รองประธานกรรมการ
VII = ประธานกรรมการบริหาร

III = กรรมการบริษทั
VIII = กรรมการบริหาร
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IV = กรรมการอิสระ
D = กรรมการผูจ้ ดั การ

V = ประธานกรรมการตรวจสอบ
M = ผูบ้ ริหาร

13
คุณศิ ริรตั น์
จิ ตอารีย์
M

บริ ษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษทั ย่อย
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รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษทั ย่อย
- ไม่มี -
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บริ ษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด (“ธรรมนิต”ิ ) เป็ นผูใ้ ห้บริการตรวจสอบภายใน และธรรมนิติ
ได้มอบหมายให้ นางสาวกรกช วนสวัสดิ ์ เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของผูต้ รวจสอบภายใน
และทีมงาน ดังนี้
นางสาวกรกช วนสวัสดิ์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
อายุ 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Certificate
ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
ประวัติการอบรม
หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี
อมรมประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายใน CPIAT
โครงการดํารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่ วยงาน
แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
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
ประสบการณ์ทาํ งาน/ตําแหน่ งล่าสุด
3/6/2559 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ /ให้บริการตรวจสอบภายใน
1/1/2559-2/6/2559 ผูจ้ ดั การอาวุโส บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ /ให้บริการตรวจสอบภายใน
2555 - .2558
ผูจ้ ดั การ บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ /ให้บริการตรวจสอบภายใน
2553 - .2554
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ /ให้บริการตรวจสอบภายใน
2551 - 2552
ผูต้ รวจสอบภายในอาวุโส บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ /ให้บริการตรวจสอบภายใน
2550 - 2546
ผูต้ รวจสอบภายใน บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ /ให้บริการตรวจสอบภายใน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : -
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บริ ษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 4
รายงานการประเมิ นทรัพย์สิน
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิ นทรัพย์สิน
- ไม่มี -
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บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ การกํากับดูแลกิ จการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิ จ
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นโยบายในการกํากับดูแลกิ จการที่ดี ของบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
เพื่อให้บริษทั มีระบบการกํากับดูแลทีด่ ี ตามแนวทางของหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับ
บริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริษทั เอสทีซี
คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) จึงได้จดั ทําข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อให้เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิ ดังนี้
1.
จริยธรรมทางธุรกิจ
2.
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
3.
จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั สิ าํ หรับผูบ้ ริหารและพนักงาน
4.
กฎบัตรของคณะกรรมการ
5.
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
8.
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
9.
ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร
10.
ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
11.
กฎบัตรของเลขานุการบริษทั
12.
ข้อกําหนดในการทําธุรกรรมของ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
13.
นโยบายทีส่ าํ คัญและการติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
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จริยธรรมทางธุรกิ จ
บริษัทมีหลักจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัท ยึดถือเพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านในฐานะตัวแทนของบริษทั ดังนี้
1. การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้

บริ ษั ท จะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีช่ ดั เจน ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งมันต่
่ อการ
สร้างผลการดําเนินงานทีด่ แี ละการเติบโตทีม่ นคงภายใต้
ั่
ระบบเศรษฐกิจ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว

2. การปฏิบตั ติ ่อพนักงาน

บริ ษั ท จะปฏิ บ ั ติ ต่ อ พนั ก งานทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท อย่ า งเท่ า เที ย ม
เป็ น ธรรม และให้ผ ลตอบแทนที่เ หมาะสม เนื่ อ งจากบริษัท เล็ง เห็น
ความสํา คัญ ของการพัฒ นาความรู้ ความสามารถ และศัก ยภาพของ
บุคลากรของบริษทั ดังนัน้ บริษัทจึงจัดให้มกี ารอบรม การสัมมนา และ
การฝึ กอบรมแก่พนักงานแต่ละระดับอย่างสมํ่าเสมอ และสร้างแรงจูงใจ
ให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงให้ร่วมดําเนินงานกับ
บริษัทเพื่อเป็ นกําลังในการร่วมพัฒนาบริษัทต่ อไป นอกจากนี้ บริษัท
กําหนดแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ และปลูกฝั งให้พนักงานทุก
คนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การห้ามใช้
ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ อนั มิชอบเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อ่นื
เป็ นต้น

3. การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้

บริษทั มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้ โดยการให้ค่คู ้าสามารถแข่งขัน
ได้ บ นข้ อ มู ล ที่ เ ท่ า เที ย มกั น และมี ร ะบบการคั ด เลื อ กคู่ ค้ า ภายใต้
หลักเกณฑ์ทย่ี ุตธิ รรม มีความเป็ นกลาง และปราศจากการมีส่วนได้เสีย
รวมถึงการจัดการเจรจาทางการค้าเพื่อสร้างโอกาสในการต่อรองทีจ่ ะยัง
มาซึง่ ความเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญาทุกฝ่ าย อีกทัง้ บริษทั มีการจัดให้มรี ะบบ
การติด ตามเพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ ามีการปฏิบ ัติตามเงื่อนไขของสัญ ญาอย่าง
ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น และป้ องกัน มิใ ห้ เ กิด การประพฤติ ทุ จ ริต หรือ การ
ประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอน

4. การปฏิบตั ติ ่อลูกค้า

บริษทั รับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษทั โดยการรักษาและพัฒนาซึง่ คุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าและบริการของบริษทั โดยการให้บริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลกู ค้าในระยะยาว การจัดให้มบี ริการหลังการขายหรือการ
ให้บริการเพื่อติดตามความพึงพอใจและพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
คุณภาพการให้บริการต่อไป ตลอดจน
การให้บริการด้านข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน ไม่บดิ เบือน หรือ
เกินความจริงต่อลูกค้า และจัดให้มชี ่องทางการรับแจ้งปั ญหา พฤติกรรม
หรือการให้บริการทีไ่ ม่เหมาะสมเพื่อดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และ
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กําหนดวิธที างป้ องกันมิให้เกิดกรณีปัญหาเช่นเดิมหรือ
ทีค่ ล้ายคลึงกันหรือทีม่ ลี กั ษณะอย่างเดียวกันในอนาคต
5. การปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้

บริษัทจะปฏิบตั ิตามสิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้
ตามทีร่ ะบุในสัญญาอย่างเคร่งครัด

6. การปฏิบตั ติ ่อลูกหนี้

บริษัทจะปฏิบตั ิตามสิทธิ หน้ าที่ และเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทมีต่อลูกหนี้
ตามทีร่ ะบุในสัญญาอย่างเคร่งครัด

7. การปฏิบตั ติ ่อคู่แข่ง

บริษทั จะดําเนินธุรกิจของบริษทั ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจภายใต้กติกาทาง
ธุรกิจและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม

8. การปฏิบตั ติ ่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมต่อสังคมและการรับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้อมโดยการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ างๆ ที่
เสริมสร้างและรักษาไว้ซง่ึ สิง่ แวดล้อมของชุมชนและประเทศชาติ
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หลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี
บริษทั ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการทีก่ าํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เพราะหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี สดงให้เห็นถึงการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ น
มาตรฐานสากล เสริมสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสร้างความเชือ่ มันให้
่ เกิดแก่ผถู้ อื หุน้ ผู้
ลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย ซึง่ จะนําไปสูค่ วามมันคงเจริ
่
ญก้าวหน้า เป็ นเครื่องมือเพือ่ เพิม่ มูลค่าและส่งเสริม
การเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษทั
โดยบริษทั ได้กาํ หนดระเบียบปฏิบตั ติ ามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับ
บริษทั จดทะเบียน (Corporate Governance Code for listed companies) ซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด เพื่อใช้เป็ น
แนวปฏิบตั สิ าํ หรับคณะกรรมการในการดําเนินการดังต่อไปนี้
1.
สิทธิของผูถ้ อื หุน้
2.
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3.
บทบาทผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4.
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษทั ให้ความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผูถ้ อื
หุ้นทุกรายทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทพึงได้รบั สิทธิขนั ้ พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั จึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี เี พื่อเป็ นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ไว้ ดังนี้
1.1
บริษทั จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน
โดยระบุเหตุผล วัตถุประสงค์ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา
ข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมเผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ
บริษทั เป็ นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยกําหนดให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
1.2
บริษทั อํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมโดยกําหนดให้จดั ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในวันเวลาทีเ่ หมาะสม ณ สถานทีท่ ม่ี คี วามสะดวกในการเดินทาง
1.3
คณะกรรมการจะกํากับดูแลการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีประธานกรรมการทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมเพื่อ
ดําเนินการประชุมให้ท่ปี ระชุมพิจารณาและลงมติเรียงตามวาระทีก่ ําหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญ หรือเพิม่
วาระการประชุ ม ในการประชุม โดยไม่ จํา เป็ น และเปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น มีส ิท ธิเ ท่า เทีย มกัน ในการตรวจสอบการ
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ดําเนินงานของบริษทั สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทัง้ นี้ บริษทั สนับสนุ นให้กรรมการทุกท่าน
และผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องทุกท่านเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบคําถามในทีป่ ระชุมด้วย
1.4
บริษัทเพิม่ ช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถ้ ือหุน้ ผ่านทาง เว็บไซต์ ของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่
ข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดผ่าน เว็บไซต์ ของบริษทั เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง
1.5
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้การจัดทําบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง โดยการตรวจสอบให้มกี ารบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน มีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม และ/หรือ ข้อเสนอแนะที่
สําคัญจากผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มกี ารบันทึกวีดที ศั น์
ภาพการประชุมเพื่อบันทึกเป็ นข้อมูลสําหรับการสอบทานและอ้างอิง และจะเผยแพร่มติทป่ี ระชุมและผลการออกเสียง
ลงคะแนนภายในวันทําการถัดไปผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
เผยแพร่ร ายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น บนเว็บ ไซต์ของบริษัท และนํ า ส่ง สําเนารายงานการประชุมผู้ถือ หุ้นต่ อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามลําดับ
หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น (The Equitable of Shareholders)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
สิทธิในการเป็ นเจ้าของบริษทั โดยควบคุมการดําเนินกิจการของบริษทั ผ่านคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
โดยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหุน้
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณา
ตัดสินใจในการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญต่างๆ
สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
สิทธิในการแต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสมํ่าเสมอและทันเวลา
สิทธิในการรับส่วนแบ่งกําไรอย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทํารายการที่สําคัญ เช่นรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษทั

บริษัทมีแนวทางปฏิบตั ติ ่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายทัง้ ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ ือหุน้ รายย่อย รวมทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ
อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยบริษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ไี ว้ดงั นี้
1 ให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็ นไปตามจํานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถือหุน้ อยู่ โดย 1 หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับ 1 เสียง
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2 อํานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ หรือเรื่องการเพิม่ วาระทีผ่ ถู้ อื หุน้
น้อยเสมอ
3 เพิม่ การอํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระซึ่งบริษัทจะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คนไว้ในหนังสือนัด
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
4 การดําเนินการประชุมจะเป็ นไปตามของบังคับของบริษทั และตามลําดับวาระการประชุมทีก่ ําหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม ซึง่ บริษทั จะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทัง้ ไม่เพิม่ วาระ
การประชุมหากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผ่ ูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ
5 บริษทั จะจัดให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระทีส่ าํ คัญ เช่น การทํารายการ
ได้มาหรือจําหน่ายไป การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงเป็ นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษทั ตระหนักและรับรูถ้ งึ ความสําคัญในการกํากับดูแลผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั โดยผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน
ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอืน่ ๆ รวมทัง้ ชุมชน
ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มสี ่วนได้เสียจะได้รบั การดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่มี ตี ามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตาม
ข้อตกลงที่มกี บั บริษัทและบริษัทจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียเหล่านัน้ โดยบริษัท
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
3.1
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
บริษทั ระลึกอยู่เสมอว่าผูถ้ อื หุน้ คือ เจ้าของกิจการ และบริษทั มีหน้าทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
จึงกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางดังต่อไปนี้
-

ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม

-

นํ าเสนอรายงาน ผลประกอบการ ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อ ง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือ
ห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ซึง่ ยังมิได้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
3.2
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
บริษทั ตระหนักว่า พนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้ าหมายของบริษทั ทีม่ คี ุณค่ายิง่ จึงเป็ น
นโยบายของบริษทั ทีจ่ ะให้การปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทัง้ การให้โอกาส ผลตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง การ
เปลี่ยนขอบเขตงานที่รบั ผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลัก
ปฏิบตั ดิ งั นี้
-

ปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันอย่างสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจก
ชน
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3.3

-

ให้ผลตอบแทนระยะสัน้ และระยะยาวทีเ่ หมาะสมต่อตําแหน่ งหน้าทีข่ องพนักงานแต่ละคนอย่างเป็ น
ธรรม รวมทัง้ มีก ารจัด ตัง้ กองทุ น สํา รองเลี้ย งชีพ พนัก งาน และให้ค วามสํา คัญ ในด้า นการดู แ ล
สวัสดิการของพนักงานด้านต่างๆ

-

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน

-

การเลื่อนตําแหน่ง การเปลีย่ นสายงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ดําเนินการด้วย
ความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และอยู่บ นพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงานนัน้

-

บริษทั ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของพนักงาน โดยจัดให้มกี ารอบรม
หรือสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ งนัน้ ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงาน
ให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพและนําพาบริษทั ให้บรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้

-

รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงาน

ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อลูกค้า
บริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้า จึงได้กาํ หนดนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อลูกค้าดังนี้
-

บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็ม
ใจ ตัง้ ใจ และใส่ใจ ดูแลผูร้ บั บริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว

-

รักษาความลับของลูกค้า และไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ

-

ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
และการบริการโดยไม่มกี ารโฆษณาเกินความเป็ นจริงทีเ่ ป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ
หรือเงื่อนไขใดๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริการ
3.4
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี้
บริษทั มีนโยบายให้พนักงานปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี้ทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอา
เปรียบคู่ค้า โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย
หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทก่ี ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
-

ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี้ กรณีทม่ี ี
ข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตเกิดขึน้ ต้องเปิ ดเผย
รายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุตธิ รรมและรวดเร็ว
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อใดได้
ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
3.5
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งขัน
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของ
คู่แข่งขันด้วยวิธฉี ้อฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้
ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี
ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
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3.6

นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
บริษัท ให้ค วามสํา คัญ และรับ ผิดชอบต่ อ ชุมชนและสัง คมใกล้เ คียงเกี่ยวกับคุ ณ ภาพชีวิต และการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงให้การสนับสนุ นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนและสังคมเพื่อชีวติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการมีนโยบายทีจ่ ะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษทั ทีต่ รงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทาง
การเงินและการประกอบการทีแ่ ท้จริงของบริษทั รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษทั
คณะกรรมการมุ่งมันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ท่เี กี่ยวข้องอื่นๆ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั ได้อย่างทัวถึ
่ ง และจะทําการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ประกาศใช้บงั คับ
บริษทั จัดให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทําหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนัก
ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการ
ดํา เนิ น งานเป็ น ประจํา รวมทัง้ จะเผยแพร่ ข้อ มูล ขององค์ก ร ทัง้ ข้อ มูล ทางการเงิน และข้อ มูล ทัว่ ไปให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การ
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และเว็บไซต์ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างสมํ่าเสมอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็ นประจํา โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ข้อ มู ล ที่อ ยู่ บ นเว็บ ไซต์ จ ะมีก ารปรับ ปรุ ง ให้ ท ัน สมัย อยู่ เ สมอ ไม่ ว่ า จะเป็ นวิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ งบการเงิน ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจําปี โครงสร้างบริษทั และผูบ้ ริหาร โครงสร้างการถือหุน้ และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
นอกจากนี้ บริษทั ให้ความสําคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผล
การประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีท่ถี ูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม
มาตรฐานการบัญชีซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ บริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการแต่ละท่าน ตลาดจนบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทในรายงานประจําปี ของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงาน
ประจําปี ของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษทั มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.
ตามข้อบังคับของบริษทั คณะกรรมการของบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริษัท
จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกําหนด และกรรมการบริษทั จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
2.
คณะกรรมการ ประกอบกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร และกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารในจํานวนทีม่ กี ารถ่วงดุลกัน
อย่างเหมาะสม และมีจํานวนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และกรรมการอิสระนัน้ ๆ มีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กําหนดด้วย
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3.
4.

คณะกรรมการ จะคัดเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งจากกรรมการอิสระทัง้ หมดเพื่อแต่งตัง้ ให้ทําหน้าทีป่ ระธาน
กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้ดา้ นความรับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงาน
ประจํา

วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออก
จากตําแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังการแปรสภาพนัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ใน
ตําแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่ งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่อกี ได้โดยทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

เสียชีวติ
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิ
ออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้ ถือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออก
เสียง
ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก
บริษทั มีนโยบายให้กรรมการอิสระของบริษทั มีการดํารงตําแหน่ งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระครัง้ แรก หากมีบริษทั มีความจําเป็ นต้องแต่งตัง้ กรรมการอิสระท่านใด
ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อเนื่องมากกว่า 9 ปี จะต้องแสดงเหตุผล ความจําเป็ นในการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
ท่านดังกล่าว

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ น
ผูพ้ จิ ารณาเสนอแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการและ
ผูถ้ อื หุน้ โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1.

ผลประกอบการของบริษทั และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

2.

ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

3.

ประโยชน์ทค่ี าดว่าบริษทั จะได้รบั จากกรรมการแต่ละท่าน
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4.

ค่ า ตอบแทนที่กํา หนดขึ้น นัน้ จะต้อ งสามารถจูง ใจกรรมการที่มีคุ ณ สมบัติเ หมาะสมกับ ความจํา เป็ นและ
สถานการณ์ของบริษทั ให้มาเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารได้

คณะกรรมการชุดย่อย และหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งโดยได้มกี าร
กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน
รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทํารายงานประจําปี แบบ 56-1 รายงานทางการเงินของบริษทั
และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจําปี การจัดทํารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทําตามมาตรฐานการ
บัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสม และถือปฏิบตั สิ มํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
ในการจัด ทํ า รวมทัง้ กํ า หนดให้มีก ารเปิ ด เผยข้อ มูล สํา คัญ อย่ า งเพีย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน โดย
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ แู ลเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็ น
ผูใ้ ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการองค์กรทีด่ ี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มกี าร
เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินทีด่ มี นคง
ั ่ และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระดับ
ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษทั จึงเห็นควรให้นําระบบการบริหารความเสีย่ งมาปฏิบตั โิ ดยมีกรอบการดําเนินงาน และขัน้ ตอน
การบริหารความเสีย่ งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผเู้ กีย่ วข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสีย่ งนําไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
1.
กําหนดให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนทีต่ อ้ งตระหนักถึงความ
เสีย่ งในการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของตนและองค์กรโดยรวม และต้องให้ความสําคัญในการบริหารความเสีย่ งด้าน
ต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
2.
กําหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการประเมินความเสีย่ ง กําหนดตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง
แนวทางและบรรเทาความเสีย่ ง รวมถึงติดตมและประเมินผลการบริหารความเสีย่ งอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทัง้ จัดทํา
รายงานทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ งตามกรอบการดําเนินงานและขัน้ ตอนการบริหารความเสีย่ ง
3.
กําหนดให้กระบวนการบริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดการวางแผนกลยุทธ์ และการ
ดําเนินงานของบริษทั
4.
เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสีย่ ง โดยเฉพาะความเสีย่ งด้านคอรัปชันที
่ อ่ าจเกิดขึน้ ต่อ
บริษทั จะต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคลตามนโยบายรับเรื่องร้องเรียน และตามนโยบายการต่อต้านคอรัปชัน่
ของบริษทั
5.
มุ่งส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการ และแนวทางการบริหาร
ความเสีย่ งแก่ผบู้ ริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้บุคลากรทุกระดับ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ
และความมีสว่ นร่วมรับผิดชอบในการดําเนินการด้านบริหารความเสีย่ งขององค์กรให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่
นําไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ (Value Creation)
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีมติให้จดั ตัง้ คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง เพื่อทบทวนและประเมิน
คามเสีย่ งทีอ่ าจมีผลต่อองค์กร ทัง้ ความเสีย่ งจกภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมความเสีย่ ง สี(่ 4) ประการดังนี้
1.
ความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2.
ความเสีย่ งทางการเงิน (Financial Risk)
3.
ความเสีย่ งด้านการดําเนินงาน (Operation Risk)
4.
ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ภายนอก (Compliance Risk)
คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง ต้องกําหนดกลยุทธ์ ทีใ่ ช้ในการบริหารความเสีย่ ง ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ
ของบริษทั โดยต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ วบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้าน เพือ่ ให้การ
ปฏิบตั งิ านของบริษทั เป็ นไปตามเป้ าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงได้จดั ให้มกี ลไกการตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้ อง รักษา และดูแลเงินทุนของผูถ้ อื หุน้ และสินทรัพย์ของบริษทั
กําหนดลําดับชัน้ ของการอนุมติ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร และพนักงาน กําหนดระเบียบการปฏิบตั งิ านอย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
รัดกุม และเป็ นไปตามทีร่ ะเบียบกําหนดไว้ รวมทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีก่ าํ กับดูแลการดําเนินงาน และ
บริหารงานบริษทั เพื่อให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินทีน่ ่าเชื่อถือโดย
ฝ่ ายตรวจสอบภายในซึง่ จะต้องรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูท้ าํ หน้าทีต่ รวจสอบ และ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษทั
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จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิ บตั ิ สาํ หรับผูบ้ ริหารและพนักงาน
บริษทั กําหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั สิ าํ หรับผูบ้ ริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบตั ิ ดังนี้
1.
ข้อพึงปฏิ บตั ิ สาํ หรับผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร หมายถึง พนักงานทีม่ ผี ใู้ ต้บงั คับบัญชา นอกจากผูบ้ ริหารจะต้องพึงปฏิบตั ใิ นจรรยาบรรณทุกๆ ข้อใน
ฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานคนหนึ่งของบริษทั แล้ว ผูบ้ ริหารต้องมีแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี เี พือ่ เสริมสร้างการเป็ นผูบ้ ริหารทีด่ ี และใน
ฐานะผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็ นผูน้ ําและเป็ นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบตั ทิ ด่ี ใี ห้แก่พนักงานโดยทัวไป
่
ด้วย จึงกําหนดแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับผูบ้ ริหารไว้ ดังนี้
1.1
ผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล
ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่นื โดยทุจริต ไม่ใช้ขอ้ มูลซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะของบริษทั และไม่
เปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ ไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็ นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.2
ผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างยุตธิ รรม บริหารงานโดยปราศจากอคติ สนับสนุ นการสร้างศักยภาพ
ในความก้าวหน้าและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่อง
จรรยาบรรณ ทีพ่ นักงานต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสรรสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความ
สุจริตใจ รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
1.3
ผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ ่อลูกค้า
ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั ติ ่อลูกค้าตามข้อปฏิบตั จิ ริยธรรมธุรกิจ ทีบ่ ริษทั กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
1.4
ผูบ้ ริหารต่อคู่คา้
ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ทีม่ ชิ อบจากคู่คา้ และหาก
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รบี แจ้งคู่คา้ ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันแก้ไข
1.5
ผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งทางการค้า
ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี และไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ น
ความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธที ไ่ี ม่สจุ ริต
1.6
ผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ ่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ผู้บริหารต้องปฏิบตั ิหรือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
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2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

ข้อพึงปฏิ บตั ิ สาํ หรับพนักงาน
เพื่อเป็ นการเสริมสร้างการทํางานทีด่ ี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
พนั ก งานพึง ปฏิบ ัติง านด้ว ยความซื่อ สัต ย์สุ จ ริต และด้ว ยความอุ ต สาหะ ขยัน หมัน่ เพีย ร และปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการทํางานให้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั
พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทํางานของบริษทั โดยเคร่งครัด
พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟั งผูบ้ งั คับบัญชาทีส่ งการโดยชอบด้
ั่
วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของ
บริษทั
พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอือ้ เฟื้ อช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ซึง่ จะนําไปสูค่ วามเสียหายต่อตนเอง บุคคลอื่น และบริษทั
พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซ่งึ กันและกันหลีกเลี่ยงการนํ าข้อมูลของผู้อ่นื ทัง้ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั งิ าน และเรือ่ งส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรือวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ ต่อบุคคล
อื่นและต่อบริษทั
พนักงานพึงหลีกเลีย่ งการรับของขวัญใดๆ ทีอ่ าจทําให้ตนเองปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความอยุตธิ รรม หากหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ให้พนักงานแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาในทันที
พนักงานต้องไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าทีก่ ารงาน แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื
โดยมิชอบ อีกทัง้ พนักงานต้องไม่ประกอบธุรกิจทีเ่ ป็ นการแข่งขันกับบริษทั
พนักงานพึงปฏิบตั ิ ต่อลูกค้า คู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และด้วยความเสมอภาค
พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริษทั อย่างเคร่งครัด
พนักงานพึงรายงานเรื่องทีไ่ ด้รบั ทราบให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยมิชกั ช้า เมื่อเรื่องทีร่ บั ทราบอาจมีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษทั
พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สนิ ของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์ อย่างเต็มที่
ประหยัด มิให้สน้ิ เปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสือ่ มสลายก่อนเวลาอันสมควร

บทกําหนดโทษ
กรณีทฝ่ี ่ ายบริหารและพนักงานปฏิบตั มิ ชิ อบในลักษณะทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ให้
พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษทั และระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทํางาน ทัง้ นี้ ให้แต่ละฝ่ ายงาน
เป็ นผู้พจิ ารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อให้ผู้บงั คับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสิน
ความผิด พร้อ มทัง้ ระบุโ ทษตามความเหมาะสมต่ อ ไป แต่ ห ากความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ท่เี กิด ขึ้น รุน แรงและ
ก่อให้เกิดความเสียหายเป็ นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ให้เสนอต่อฝ่ ายบริหาร เพื่อพิจารณาหา
ข้อสรุปและกําหนดโทษต่อไป
การกําหนดโทษ
1.
ตักเตือนด้วยวาจา
2.
ตักเตือนด้วยหนังสือ

173

3.
4.
5.

พักงานชัวคราว
่
เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใต้บทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ดําเนินคดีตามกฎหมาย
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กฎบัตรของคณะกรรมการ
ด้วยบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) (บริษทั )ตระหนักถึงความสําคัญของระบบกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
( Good corporate Governance ) จึงได้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั ขึน้ เพื่อเป็ นเครื่องมือหรือกลไกลที่
สําคัญในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิผล โปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือ และเพื่อสอดคล้อง
กับนโยบายดังกล่าวบริษทั ฯ จึงได้มมี ติกาํ หนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการดังนี้
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษทั คือ ตัว แทนผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยผูถ้ อื หุน้ เพื่อกับกับดูแลกิจการของบริษทั ให้เจริญ
รุ่งเรื่องและเกิดประโยชน์ทส่ี งู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องตระหนักถึงความสําคับของหลักธรรมาภิ
บาลในการส่งเสริม และสร้างความน่าเชื่อถือเชื่อหมันของผู
่
ถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนสาธารณชนและเชื่อว่าการ
ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลจะเอือ้ ยประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และเพื่อให้บรรลุถงึ วิสยั ทัศน์ของบริษทั คณะกรรมการ
บริษทั จะต้องดําเนินการโดยใช้มาตรฐานจริยธรรมสูงสุด และปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้
ถือหุน้ และเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
2.
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
2.1 ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งจํานวนกรรมการทัง้ หมด
ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกําหนด
2.2 ในการเสนอชื่อกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่ง
ด้านในทีส่ าํ คัญ สําหรับบริษทั เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน กฎหมาย การ
จัดการ เป็ นต้น
2.3 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนหนึ่งทีไ่ ม่น้อยกว่าทีก่ ฎหมายกําหนด โดยที่
กรรมการอิสระจะต้องเป็ นกรรมการทีไ่ ม่มธี ุรกิจ หรืองานใดอันเกีย่ วข้อง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดย
อิสระของตน
3.

วาระการดํารงตําแหน่ งและการประชุม
3.1การเข้าเป็ นกรรมการให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์
3.2 การพ้นจากตําแหน่ง กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
- เสียชีวติ
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมี
สิทธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้ ถือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมี
สิทธิออกเสียง
- ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก
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3.3 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนทีใ่ กล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 ภายหลังทีบ่ ริษทั แปร
สภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัดแล้ว กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ท่ี 2 ภายหลังการแปรสภาพเป็ น
บริษทั มหาชนจํากัดนัน้ ให้ใช้วธิ จี บั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตําแหน่งนานทีส่ ดุ
นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งกรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่นื ใบลาออกต่อประธานกรรมการและการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่
ทีก่ รรมการย่นใบลาออก
- ในกรณีทต่ี ําแหน่งกรรมการว่างลงเพระสาเหตุอ่นื นอกเหนือจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัดเข้าเป็ นกรรมการการ
แทนในประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับวาระ
ทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นเข้าไปแทน โดยมติของคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
4.
อํานาจและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการมีอาํ นาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษทั
ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
4.2 จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
4.3 จัดให้มกี ารทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษทั ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซึง่ ผูส้ อบ
บัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4.4 กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษทั รวมถึงควบคุม
กํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของบริษทั และบริษทั ย่อย ให้เป็ นไป
ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณทีก่ ําหนดไว้ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การ
ได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ทีส่ ําคัญ เท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
4.5 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั นิ โยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ ของบริษทั ที่
เสนอ
โดยฝ่ ายบริหาร
4.6 ติดตามการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
4.7 ดําเนินการให้บริษทั มีระบบงานบัญชีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มกี ารรายงานทางการเงิน
และ
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แสดงถึง
และ

5.

การสอบบัญชีท่เี ชื่อถือได้ รวมทัง้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่
เพียงพอ
และเหมาะสม
4.8 พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และ
กํากับดูแล
ให้มรี ะบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยมีมาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั อย่างเหมาะสม
4.9 พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอาํ นาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะอนุ กรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ
บุคคล
ดังกล่าว
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าทีท่ ก่ี าํ หนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอํานาจทีท่ าํ ให้
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมตั ริ ายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดทํากับบริษทั
หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
4.10 จัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ทผ่ี ่านมา และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา

อนุมตั ิ
4.11 คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่าง
ใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอํานาจทีท่ าํ ให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทําขึน้ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้
แล้ว
การประชุม
5.1 การประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
จึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุม ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม

177

5.2 การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรื่องใดจะไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมและไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชีข้ าด
5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษทั ตามปกติให้จดั ขึน้ อย่างน้อย ไตรมาสละหนึ่งครัง้ ให้ประธานกรรมการเป็ น
ผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในกรณีจาํ เป็ น ถ้ากรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป อาจร้องขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่
ได้รบั การร้องขอ
5.4 ให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนดวัน เวลาและสถานที่
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ซึง่ สถานทีท่ ป่ี ระชุมนัน้ อาจกําหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่
อันเป็ นทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กาํ หนดสถานที่ ๆ ประชุมให้ใช้สถานทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่ของบริษทั
เป็ นสถานทีป่ ระชุม
5.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และ
กิจการทีจ่ ะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจาํ เป็ นรีบด่วน เพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี น่ื หรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
6.

ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ กําหนด ทัง้ นี้ไม่ว่าจะกําหนดเป็ น
จํานวนแน่นอน หรือกําหนดเป็ นกฎเกณฑ์ทจ่ี ะใช้ในการพิจารณาเป็ นคราวๆไป หรือกําหนดให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษทั โดยไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นคณะกรรมการในอันทีจ่ ะได้รบั
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั อีกต่างหากด้วย
7.

การประเมิ นผลของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการจะจัดให้มขี น้ึ ทุกปี โดยเป็ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการทัง้ คณะและรายบุคคล ทัง้ นี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนําไปใช้เพื่อการปรับปรุงการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึน้
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการกํากับการดูแลกิจการทีด่ ี ( Good corporate
Governance ) จึงได้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการการตรวจสอบขึน้ เพื่อเป็ นเครื่องมือหรือกลไกลทีส่ าํ คัญช่วยแบ่ง
เบาภาระของคณะกรรมการบริษทั ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ให้มปี ระสิทธิผล โปร่งใส สร้างความ
น่าเชื่อถือในการเปิ ดเผยข้อมูลในรายการทางเงิน มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการกํากับดูแลทีเ่ พียงพอ และ
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวคณะกรรมการบริษทั จึงได้มมี ติกาํ หนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกําหนด อํานาจ หน้าที่ และความรักผิดชอบในการปฏิบตั งิ านหน้าทีข่ องคณะกรรมการการตรวจสอบในการ
กํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ งและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
รวมทัง้ การการจัดทํารายงานทางการเงิน ให้เป็ นไปตามนโยบายบัญชีและกฎระเบียบอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพผลเพื่อให้เกิด ประโยชน์สงู สุดและเป็ นไปตามการตรวจสอบ และกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
2. องค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการการตรวจสอบ ( Audit committee ) ของบริษทั องค์ประกอบดังนี้ต่อไปนี้
2.1 คณะกรรมการการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ซึง่ มีคุณสมบัตติ ามทีข่ อ้ บังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ในจํานวนนี้ตอ้ งมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านเป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละ
ประสบการณ์เกีย่ วกับรายงานทางการเงิน และบัญชี
2.2 แต่งตัง้ โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการการบริษทั
2.3 คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ สมาชิก 1 ท่าน ให้ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและ
กําหนดให้ผจู้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานบริษทั คนใดคนหนึ่งของบริษทั เป็ นเลขาขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณสมบัติ
กรรมการการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
3.1 มีคุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
3.2 ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทั โดยคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของ
กรรมการรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั
เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับ
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่
สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
หรือ
บริษทั ย่อย
ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็ นปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติการณ์อน่ื ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั
การแต่งตัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั
การแต่งตัง้
ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่
เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
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3.3
4.
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั
(10) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
อํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการการตรวจสอบมีอาํ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
สอบทานให้มกี ารบริหารจัดการและปฏิบตั ติ ามนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management)
ตามทีก่ าํ หนดพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
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(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห้นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
4.7 คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจทีจ่ ะขอความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็ น
ด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
4.8 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
5. วาระการดํารงตําแหน่ ง
5.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งตามวาระเดียวกับคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ
ซึง่ พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั หารแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้
5.2 ในกรณีกรรมการตรวจสอบจะขอลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
ประธานคณะกรรมการล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล
5.3 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตุทาํ ให้กรรมการตรวจสอบไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้จนครบกําหนดวาระมีผลให้จาํ นวนกรรมการการตรวจสอบเหลือน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการ
บริษทั ความแต่งตัง้ คณะกรรมการการตรวจสอบทดแทนภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ทีจ่ าํ นวนกรรมการไม่
ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการการตรวจสอบโยกรรมการทีเ่ ข้า
ทดแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการการตรวจสอบซึง่ ตนเข้ามาแทน
6. การประชุม
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษ
ตามความเหมาะสม โดยมีการกําหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล้วงหน้าและให้ขอ้ มูลที่
เกีย่ วข้องอย่างเพียงพอ
6.2 ต้องมีการกรรมการเข้าร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
6.3 มติทป่ี ระชุมจะกระทําโดยได้รบั เสียงข้างมากจากกรรมการทีม่ าประชุมครบองค์ประชุม ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานการตรวจสอบเป็ นผูช้ ข้ี าด
6.4 ในระหว่างการสรรหากรรมการการตรวจสอบทดแทนตําแหน่งทีว่ ่างลง ให้กรรมการตรวจสอบ ทีเ่ หลืออยู่
จํานวนอย่างน้อย 2 คน สามารถดําเนินการประชุมและปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่างๆ ตามอํานาจหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเชิญผูเ้ กีย่ วข้องได้แก่ กรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ของบริษทั และ/หรือบริษทั ในกลุม่ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน ให้เข้าร่วม
ประชุม หารือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถามได้
6.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละ
ครัง้ การกําหนดวัน เวลา สถานทีแ่ ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารการประกอบการประชุมให้
คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มเี วลาในการ
พิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกร้องขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม
6.6 มิให้กรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี สี ว่ นเสียใดๆ หรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง ออกเสียงหรือเสนอความเห็นในเรื่อง
นัน้ ๆ
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7. การรายงาน
7.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
หน้าทีอ่ ่นื ใดทีไ่ ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เช่น รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ควรจะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆไว้อย่าง
ขัดเจน
7.2 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงสิง่ ทีม่ ผี ลกะทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะ
การเงินและการดําเนินงาน และได้มกี ารหารือกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารแล้วว่าต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกําหนดเวลาทีก่ าํ หนดไว้รว่ มกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อ
การดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ อาจรายงานสิง่ ทีพ่ บดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
7.3 การรายงานต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่ รายงานกิจกกรมทีท่ าํ ระหว่างปี ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั
8. การประเมิ นการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการการตรวจสอบ
การประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการการตรวจสอบให้เป็ นเป็ นประเมินรายบุคคลและประเมินทัง้ คณะโดย
กําหนดปี ละ 1 ครัง้ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานการประชุมประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อส่งเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดย
รับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายรวมทัง้ ดําเนินการ ในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั และกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบตั งิ านด้านอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
2.

องค์ประกอบกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั และประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการกึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ

3.

การแต่งตัง้ วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
3.2 กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน อาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อกี ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ว่าเหมาะสม
3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้น
จากตําแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3.4 คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพิม่ เติม เพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีพ่ น้ จาก
ตําแหน่งจากการลาออกหรือกรรมการมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง ได้โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เข้าเป็ น กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ซึง่ ตนแทนทีเ่ ท่านัน้
4.

ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์ และ
นโยบายการพิจารณาสรรหาผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆตาม
โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามทีก่ าํ หนดไว้
4.2 กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม
เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยต่างๆ
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4.3
พิจารณาสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย
กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีทม่ี ตี ําแหน่ง
ว่างลง
4.4 กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทน วิธกี ารจ่ายค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์อ่นื ใดทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ให้สอดคล้องกับกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อบริษทั ผลการดําเนินงานของบริษทั และบริษทั อื่นทีอ่ ยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
4.5 ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย
5.

การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

6.

การประชุม
6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มหี รือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ
1 ครัง้ และมีอาํ นาจในการเรียกประชุมเพิม่ ได้ตามความจําเป็ น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
6.2 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นมีเหตุจาํ เป็ นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
6.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นประธานทีป่ ระชุมในกรณี ประธานกรรมการสรรหา
และพิจาณาค่าตอบแทน ไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่
ในทีป่ ระชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทีม่ าประชุมเลือกกรรมการสรรหา
และกําหนดตอบแทนคนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม
6.4 การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กระทําได้โดยถือเสียงข้างมากทัง้ นี้ กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ทีม่ สี ว่ นได้เสียใด ๆ ในเรื่อง ทีพ่ จิ ารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มี
สิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ ๆ
6.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้จดั ส่งล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกําหนดวัดประชุมให้เร็วกว่านัน้ ได้ โดย
ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
6.6 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเข้ามาร่วมประชุมเพือ่ ชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ทป่ี ระชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบได้
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารจัดตัง้ ขึน้ โดย คณะกรรมการบริษทั มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําหน้าทีก่ าํ กับดูแลสนับสนุนและ
ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหารในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้ าหมายที่
กําหนดไว้ รวมทัง้ การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านรวมทัง้ ก่อให้เกิดความชัดเจนในเรือ่ งองค์ประกอบวาระการดํารงตําแหน่ง อํานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ซึง่ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถูกต้องตาม
กฎหมาย สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั จึงกําหนดให้มบี ตั รคณะกรรมการบริหาร
2.

องค์ประกอบและแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
2.1 คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ/ผูบ้ ริหารจํานวนหนึ่งตามทีเ่ ห็นสมควร ให้เป็ นคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อปฏิบตั งิ านตามหน้าทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และให้คณะกรรมการตัง้ กรรมการบริหาร
คนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริหาร
2.2 กรรมการต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และมีเวลาพียงพอทีจ่ ะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้
2.3 มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั จํากัดมหาชน จํากัด และกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วข้อง
2.4 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิตบิ คุ คลอื่นทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพือ่ ประโยชน์สว่ นตนหรือผลประโยชน์ของบุคคล
อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ กรรมการบริหารดํารงตําแหน่งตามวาระที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ
3.

วาระการดํารงตําแหน่ งและการประชุม
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันทีม่ มี ติแต่งตัง้ และเมือครบ
วาระแล้วหากคณะกรรมการบริษทั ยังไม่ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการชุด
เก่าปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษทั จะได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทน
คณะกรรมการบริหารชุดเดิมทีห่ มดวาระในการแต่งตัง้ ต้องกระทําภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ครบวาระของคณะ
กรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซึง่ พ้นจากตําแหน่งตามวาระได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้ ในกรณีท่ี
ตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลง เพราะสาเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ แล้วยังคงเหลือวาระไม่น้อย
กว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนตําแหน่งว่างลงในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คราวถัดไป บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการบริหารดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยู่ของ
กรรมการบริหารทีต่ นแทนเท่านัน้
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4.

ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ
4.1 ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ข้อกําหนด และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
4.2 พิจารณากลันกรองข้
่
อเสนอของฝ่ ายจัดการและนําเสนอเป้ าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึง
งบประมาณประจําปี ของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั กิ าร
เปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในระหว่างทีไ่ ม่มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้นําเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป
4.3 ควบคุม กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย แผนการ
ดําเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณทีก่ าํ หนดไว้ และอํานาจบริหารต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั
4.4 พิจารณาอนุมตั กิ ารดําเนินงานทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ตามงบลงทุนหรืองบประมาณทีไ่ ด้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เป็ นต้น โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามคู่มอื อํานาจอนุมตั ทิ ผ่ี ่านการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั
4.5 มีอาํ นาจในการแต่งตัง้ ว่าจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมถึงอนุมตั ิ
งบประมาณการขึน้ เงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจําปี และการจ่ายเงินรางวัลประจําปี (เงินโบนัส)
ให้แก่พนักงานของบริษทั ตัง้ แต่ระดับตํ่ากว่ากรรมการผูจ้ ดั การลงไป
4.6 ให้มอี าํ นาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามทีค่ ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
4.7 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นคราวๆไป
ทัง้ นี้ การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการ
มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงทีท่ าํ ให้ผรู้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มอี าํ นาจอนุมตั กิ ารดําเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่อง
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ น
การอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซง่ึ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
5. ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริหารมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนและบําเหน็จจากบริษทั ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั กําหนดโดยไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะทีเ่ ป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจัดตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการกําหนดนโยบายด้าน
การ บริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร รวมทัง้ กํากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหารความเสีย่ งเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั อย่างเหมาะสม

2.

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยสมาชิกทัง้ หมดอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งไม่จาํ เป็ นต้องดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งแต่งตัง้ เลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งเพื่อทําหน้าทีป่ ระสานงานในการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระประชุม นําส่ง
เอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายการประชุม
คุณสมบัตขิ องสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสยงต้องเป็ นบุคคลผูม้ คี ุณสมบัติ ดังนี้
- เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามรถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะ
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ก่บริษทั ได้
- มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนและกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วข้อง
-ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกิจการของบริษทั หรือเข้าเป็ น
หุน้ ส่วน หรือกรรมการในนิตบิ ุคคลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันเป็ นทางการ แข่งขันกับกิจการของ
บริษทั ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นหรือผูอ้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
-คณะกรรมการการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเงิน บัญชี หรือการบริหารความเสีย่ ง
อย่างน้อย 1 ท่าน|
3.
การแต่งตัง้ วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 ให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีร่ ะบุไว้ ข้างต้น เพื่อดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
3.2 ในกรณีทก่ี รรมการบริหารความเสีย่ งครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบวาระ
ซึง่ ส่งผลให้มจี าํ นวนกรรมการบริหารความเสีย่ งตํ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบริษทั ควรจะแต่งตัง้ กรรมการบริหาร
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ความเสีย่ งรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับจากวันทีจ่ าํ นวนสมาชิกไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ กรรมการบริหารความเสีย่ งทีเ่ ข้ามาใหม่น้ี
จะอยู่ตําแหน่งได้พยี งเท่าวาระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมการความเสีย่ งทีต่ นเข้ามาแทน
4.

ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ

4.1 กําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความ
เสีย่ งสูงสุดทีอ่ งค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนําเสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ ต้องครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทัง้ จากภายนอกและภายในองค์กรทีส่ าํ คัญ
4.2 วางกลยุทธ์และแผนการดําเนินการในการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ
เสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ ง โดยเฉพาะความเสีย่ งทีส่ าํ คัญของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับ
ทีอ่ งค์กรกําหนด
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง และดูแลให้บริษทั ดําเนินการตามนโยบาย
บริหารความเสีย่ งทีบ่ ริษทั กําหนด ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
4.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง และดําเนินการเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าองค์กรมีการจัดการความเสีย่ ง
อย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบ และการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าํ หนด
4.5 พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ด้านต่างๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4.6 รายงานสถานะความเสีย่ งของบริษทั แนวทางทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไข รวมถึงผลการดําเนินการต่อ
คณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส
4.7 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นคราวๆไป
5.

การประชุม

5.1 ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งตามทีป่ ระธานบริหารความเสีย่ งทีเ่ ห็นสมควรแต่ให้มกี าร
ประชุมอย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกๆระยะเวลา 3 เดือน
5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งให้ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งหรือบุคลซึง่
ได้รบั มอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมในกรรมการบริหารความ
เสีย่ งทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสีย่ งได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอ เว้นแต่กรณีจาํ เป็ นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ให้สามารถแจ้งการถนัดประชุม โดยวิธี
อื่นหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
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5.3 ให้การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เมื่อบริษทั มีแผนจะลงทุน มีแผนทีจ่ ะลงทุนในโครงการ
ใหม่ทต่ี อ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แผนลงทุนดังกล่าวควรได้รบั การพิจารณาความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
และมีการบันทึกความคิดเห็นเพือ่ นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมครัง้ ต่อไป
6.

องค์ประชุมและคะแนนสียง

6.1 ในประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ต้องมีกรรมการบริหารความเสีย่ งมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่งของจํานวนกรรมการความเสีย่ งทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ มาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเสีย่ งคนใดคนหนึ่งทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม
6.2 การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เป็ นเสียงข้างมาก
6.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง กรรมการบริหารความเสีย่ งคนหนึ่งมีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียงเว้นแต่
กรรมการบริหารความเสีย่ งส่วนได้เสียในเรื่องไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อิกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
6.4 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็ นผูร้ ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกไตรมาส
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ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษทั และทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานของคณะ
กรรมการบริหาร มีอาํ นาจดําเนินการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตาม
แผนธุรกิจและเป้ าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดไว้
1. นําคณะบริหารและควบคุมการบริหารให้บริษทั มีการเจริญเติบโตและเพิม่ ความมันคงอย่
่
างต่อเนื่องตาม
นโยบาย และทิศทางธุรกิจทีไ่ ด้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. ดําเนินการ หรือบริหารงานให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ทว่ี างไว้
3. มีอาํ นาจอนุมตั เิ งิน หรือการใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็ นผูป้ ระกันชําระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษทั
4. เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจของบริษทั ในการบริหารกิจการบริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
นโยบายของบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มติคณะกรรมการบริษทั และมติคณะกรรมการบริหาร
ทัง้ นี้ อํานาจของประธานกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นทีป่ ระธานกรรมการบริหาร
เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจในการอนุมตั ริ ายการใด ทีต่ นหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน มีสว่ น
ได้สว่ นเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอันใดขัดแย้งกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุมติรายการดังกล่าว จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
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ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2. จัดทํานโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ของบริษทั เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
3. กํากับดูแลการดําเนินงานหรือการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบริษทั ให้
เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
4. พิจารณาอนุมตั กิ ารดําเนินงานทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ตามงบลงทุนหรืองบประมาณทีไ่ ด้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในคูม่ อื อํานาจอนุมตั ทิ ผ่ี ่านการ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจําปี ทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
5. มีอํานาจพิจารณาอนุ มตั กิ ารใช้จ่ายในการดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริษทั เช่นการจัดซือ้ วัสดุก่อสร้าง
โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามทีก่ ําหนดไว้ในคู่มอื อํานาจอนุ มตั ทิ ผ่ี ่านการอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจําปี ทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
6. มีอํานาจพิจารณาอนุ มตั กิ ารใช้จ่ายเงินลงทุนทีส่ าํ คัญๆ ทีไ่ ด้กําหนดไว้ในงบประมาณประจําปี ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
7. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั คิ ่าใช้จา่ ยในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั ตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั และเป็ นไปตามคู่มอื อํานาจอนุมตั ซิ ง่ึ ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
8. มีอาํ นาจออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานของบริษทั เป็ นไปตาม
นโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั เพื่อรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
9. มีอาํ นาจในการแต่งตัง้ ว่าจ้าง โยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงาน
ตัง้ แต่ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การลงไป
10. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การดําเนินการ
ทางธุรกิจรวมทัง้ การบริหารความเสีย่ งของบริษทั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทัง้ นโยบายของบริษทั ตาม
หลัก ธรรมาภิบาล
11. มีอาํ นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดต่างๆ หรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลาย
คนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จดั การ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคล
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ดังกล่าวมีอํานาจตามที่กรรมการผู้จดั การเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จดั การอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
12. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั
ทัง้ นี้ ในการดําเนินการเรื่องใดทีก่ รรมการผูจ้ ดั การ หรือผูร้ บั มอบอํานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดหรือ บริษทั /มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั และ (
หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกรรมการผูจ้ ดั การ ไม่มอี าํ นาจอนุมตั กิ ารดําเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าว/ย่อย และ
หรือทีป่ /จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั ติ ่อไป (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิ
รายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซง่ึ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/
หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด/หรือ ตลาดหลักทรัพย์
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กฎบัตรของเลขานุการบริษทั
คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุ การบริษทั จึงได้
พิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ขึน้ เพื่อทําหน้าทีช่ ่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของคณะกรรมการ และเพื่อช่วยให้
คณะกรรมการและบริษทั เอง สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ทีก่ ําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรกําหนดกฎบัตรของเลขานุ การบริษทั ไว้
ดังต่อไปนี้
1.
หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
เลขานุ การบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ซึง่ ได้กาํ หนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบสําหรับเลขานุการบริษทั ไว้โดยเฉพาะดังนี้
1.1

ดูแลและให้คําแนะนําแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของบริษทั และติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ

1.2

รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามมติของทีป่ ระชุมดังกล่าว

1.3

ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบเป็ นไปตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

1.4

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.4.1 ทะเบียนกรรมการ
1.4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
1.4.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
1.4.4 รายงานประจําปี ของบริษทั
1.4.5 รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
1.5
จัดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
หลักในการปฏิ บตั ิ งานของเลขานุการบริษทั
เลขานุการบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผถู้ อื หุน้ โดย
2.1
กระทําการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นสําคัญ
2.2
ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลของบริษทั ทีล่ ่วงรูม้ า เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้
ทรัพย์สนิ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบตั ทิ วไปตามที
ั่
่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
2.
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กรณี ที่เลขานุการบริษทั พ้นจากตําแหน่ ง หรือไม่อาจปฏิ บตั ิ หน้ าที่ได้
แนวทางการปฏิบ ัติใ นกรณี ท่ีเ ลขานุ ก ารบริษัท พ้น จากตํ า แหน่ ง หรือ ไม่ อ าจปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้ กํ า หนดไว้
ดังต่อไปนี้
3.1
ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั คนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีเ่ ลขานุ การบริษทั คนเดิมพ้นจาก
ตําแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ ได้
3.2
ให้คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในช่วงเวลาทีเ่ ลขานุ การ
บริษทั พ้นจากตําแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
3.3
ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุ การบริษทั ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14
วัน นับแต่วนั ทีจ่ ดั ให้มผี รู้ บั ผิดชอบในตําแหน่งดังกล่าว
3.4
ดําเนินการแจ้งให้สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานทีเ่ ก็บเอกสารตามข้อ 1.1
และ 1.2

3.

195

ข้อกําหนดในการทําธุรกรรมของ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ถือเป็ นนโยบายทีส่ าํ คัญทีจ่ ะไม่ให้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลอื่นทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กัน ใช้โอกาสจากการเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลอื่นทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกันกับบริษทั แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน จึงกําหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิสําหรับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มคี วาม
เกีย่ วข้องกับบริษทั ดังต่อไปนี้
1.
หลีกเลีย่ งการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเอง ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
2.
ในกรณีทจ่ี ําเป็ นต้องทํารายการเช่นนัน้ เพื่อประโยชน์ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ให้ทํารายการนัน้ เสมือนการ
ทํารายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลอื่นทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน
ทีม่ สี ว่ นได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
3.
ในกรณี ท่ีเ ข้า ข่า ยเป็ น รายการที่เ กี่ย วโยงกัน ภายใต้ ป ระกาศของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ จะต้ อ งปฏิบ ัติต าม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วข้องกันของบริษทั จดทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย
3.1
การทําธุรกรรมทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ �ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไป
่
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่ กรณี จะต้องขออนุ มตั ิ
หลัก การ และวงเงิน ในการทํา ธุ ร กรรมดัง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการ หรือ เป็ น ไปตามหลัก การที่
คณะกรรมการได้อนุมตั ไิ ว้แล้ว
3.2
ให้จดั ทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมทีม่ ขี นาดรายการ ตามหลักการทีไ่ ด้ผ่านการอนุ มตั ติ ามข้อ 3.1
เพื่อรายงานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการ
4.
ในกรณีทธ่ี ุรกรรมทีเ่ ข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทีไ่ ม่เป็ นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ 3.1 ในการ
ทําธุรกรรมดังกล่าว ให้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ก่อนทีจ่ ะมีการทํารายการเป็ นครัง้ ๆ ไป
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นโยบายที่สาํ คัญของบริษทั และการติ ดตามดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ
1.

นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทมีนโยบายทีจ่ ะจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มแี ละรักษาไว้ซง่ึ ระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ ดําเนินการ
ทบทวนความมีป ระสิท ธิภ าพของระบบการควบคุม ภายในอย่ า งสมํ่า เสมอเพื่อ ปกป้ อ งเงิน ลงทุ น ของผู้ถือ หุ้นและ
ทรัพย์สนิ ของบริษทั การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลการ
ปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และการบริหารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายในทีบ่ ริษทั
จัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษทั มีความมันใจอย่
่
างสมเหตุสมผล ทีจ่ ะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีว่ างไว้ในเรื่อง
ของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดังนี้
1.
ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทํางานของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2.
ทรัพย์สนิ ของบริษทั มีอยู่จริง และได้มกี ารควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็ นอย่างดี
3.
การดําเนินงานของบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4.
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษทั ได้มกี ารบรรลุและดําเนินการอย่างมีประสิทธิผล
การตรวจสอบภายใน
บริษทั ได้กาํ หนดให้มกี ารตรวจสอบภายในอย่างเป็ นระบบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั และใช้
บริการของสํานักงานตรวจสอบภายนอกร่วมด้วย เพื่อกํากับดูแลการทํางานในด้านต่ างๆ และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าทีใ่ นการให้คําปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหาร
ความเสีย่ ง เพื่อให้แน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสีย่ ง และกระบวนการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษทั ได้จดั ให้มขี น้ึ อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้
2.
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ได้กําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรขึน้ อย่างเป็ นระบบตัง้ แต่วนั ที่ 5 เมษายน 2560
โดยจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อทําหน้าทีใ่ นการจัดทํานโยบาย วางระบบ และประเมินความเสีย่ งต่างๆ
ทัง้ ทีเ่ กิดจากปั จจัยภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร รวมทัง้ กําหนดแนวทางในการ
บริหารและจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ มีการสื่อสาร จัดฝึ กอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารแก่พนักงาน ให้
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสีย่ ง กระบวนการบริหารความเสีย่ งของบริษทั มีดงั นี้
2.1

การกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสีย่ ง
เป็ นการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารความเสีย่ ง
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจ ซึง่ บริษทั จะมีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี และจะ
ดําเนินการจัดทําพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มคี วามสอดคล้องกัน
2.2
การระบุความเสีย่ ง
เป็ นการระบุความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย โดยพิจารณาจากความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก เช่นจากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อ
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การตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษา
ความปลอดภัย เป็ นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสีย่ งโดยพิจารณาจัดลําดับความเสีย่ งก่อนการพิจารณาระบบการ
ควบคุม ซึง่ ถ้าอยู่ในเกณฑ์สงู และสูงมากบริษทั จะนํามาความเสีย่ งเหล่านัน้ มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน
2.3
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสีย่ งทีเ่ หลืออยู่หลังจากได้ประเมิน ระบบการควบคุมทีม่ อี ยู่ และการ
จัดลําดับความสําคัญของความเสีย่ ง ซึง่ หากความเสีย่ งทีเ่ หลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกําหนดมาตรการ
การจัดการความเสีย่ งทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รบั ผิดชอบ และหากความเสีย่ งที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือ
ระดับตํ่า ให้กาํ หนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบตั งิ าน
2.4
การจัดการความเสีย่ ง
เป็ นการกําหนดวิธกี ารจัดทําแผนในการจัดการความเสีย่ งทีม่ คี วามสําคัญ ตามทีไ่ ด้มกี ารจัดลําดับไว้ในขัน้ ตอน
ของการวิเคราะห์ความเสีย่ ง การจัดการความเสีย่ งมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสีย่ ง การหลีกเลีย่ ง
ความเสีย่ ง การใช้ประโยชน์จากความเสีย่ ง หรือการยอมรับความเสีย่ ง
2.5 การติดตามผลและการสอบทาน
เป็ นขัน้ ตอนของการติดตามผลการบริหารความเสีย่ งตามแผนทีก่ าํ หนดไว้ รวมทัง้ ประเมินผลการจัดการความ
เสีย่ ง ซึง่ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะติดตามและรายงานให้ผบู้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ
3.

นโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ
บริษทั กําหนดให้คณะกรรมการ มีหน้าทีใ่ นการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็ นสารสนเทศทางการเงิน และ
สารสนเทศเรือ่ งอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ได้รบั สารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกันโดยสารสนเทศของบริษทั จะต้องจัดทําขึน้ อย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้อง
เปิ ดเผยสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทัง้ จัดให้มี
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั
4.
นโยบายด้านบัญชีและการเงิ น
บริษทั ให้ความสําคัญต่อการทํารายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็ นจริง
ทันเวลาสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่ อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่ วยงานของรัฐ และผู้ท่เี กี่ยวข้องอื่นๆ ดังนัน้ จึงกําหนดให้
บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุม
ภายใน รวมถึงข้อกําหนดทางบัญชีและการเงินของบริษทั และหลักการบัญชีทย่ี อมรับทัวไปอย่
่
างเคร่งครัด ดังนี้
4.1
ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษทั จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มี
ข้อจํากัดหรือยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็ นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับ และตามข้อกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม
4.2
รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษทั จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีขอ้ มูลทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
เพียงพอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทัวไป
่ และเป็ นไปตามระเบียบ
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การเงินและการบัญชีของบริษทั พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการบัญชีและการเงินของบริษทั
เป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในรายการทางธุรกิจในชัน้
ตอนต่างๆ
5.
นโยบายด้านการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
บุคคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ และข้อกําหนดตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ และก่อนการปฏิบตั งิ านใดๆ ทีอ่ าจมีขอ้ กฎหมายกําหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบทานอย่าง
รอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท้ ร่ี บั ผิดชอบ ว่าได้ถอื ปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
6.

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะให้พนักงาน และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วย
วงจรเครือข่ายการสือ่ สารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั กิ ารและประมวลผลข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ ต่อพ่วง แฟ้ มข้อมูล และข้อมูลของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขดั ต่ อกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติท่ี
เกีย่ วข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยทีเ่ พียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษทั จึงกําหนดให้ถอื
ปฏิบตั ิ ดังนี้
6.1
นํ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มคี วามรู้
ความสามารถเพิม่ มากขึน้
6.2
พนักงานจะต้องนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษทั ต้องไม่กระทําเพื่อประโยชน์
ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี
6.3
ข้อมูลทีไ่ ด้บนั ทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูล
นัน้ ๆ ทีจ่ ะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลทีส่ าม
6.4
ใช้ซอฟท์แวร์ทถ่ี ูกกฎหมาย
6.5
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รบั การอนุมตั แิ ละปฏิบตั ติ ามระเบียบทีก่ าํ หนดไว้
6.6
เจ้าของข้อมูลจะต้องป้ องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สําคัญทางธุรกิจของตนเอง จากการ
เข้าถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรมและการบ่อนทําลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษทั จะดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
6.7
ผู้มหี น้าที่รบั ผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รบั การมอบหมายจากบริษทั มีหน้าที่ต้อง
กําหนดมาตรการในการควบคุมและป้ องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคี วามมังคงและปลอดภั
่
ย รวมทัง้
ต้องติดตามให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดโดยเคร่งครัด
7.

นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
บริษัทยึดมันการดํ
่
าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ทม่ี สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
บริษทั ตระหนักดีว่า การคอร์รปั ชันเป็
่ นการกระทําทีไ่ ม่ถูกต้องและไม่เป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจอันจะส่งผลเสียหาย
ต่อบริษทั และสังคม ดังนัน้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะป้ องกันและลดโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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ขึน้ บริษทั จึงจัดทํานโยบายฉบับนี้เพื่อเป็ นการส่งเสริมบุคคลกรและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิ ในการป้ องกันการ
ทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามนโยบาย ดังต่อไปนี้
1
คํานิยาม
“การคอร์รปั ชัน”
่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอหรือ
สัญญาว่าจะให้ การรับหรือเรียกร้องซึ่งเงิน ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานของเอกชน หรือผู้ท่มี หี น้าที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาซึง่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่
ไม่ถูกต้อง
2

3

4

นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ต้องไม่กระทําการใดๆ ทีเ่ ป็ นการเรียกร้อง หรือยอมรับ
การคอร์รปั ชันในทุ
่
กรูปแบบไม่ว่าทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
หรือ คนรู้จ ัก หรือ เพื่อ ประโยชน์ ต่อ ธุร กิจ และให้มีก ารสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่ อต้าน
คอร์รปั ชันฉบั
่ บนี้อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ และข้อกําหนดในการดําเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
3.1
คณะกรรมการ มีห น้ า ที่แ ละรับ ผิด ชอบในการกํา หนดและอนุ ม ัติน โยบายต่ อ ต้า นการ
คอร์รปั ชัน่ และกํากับดูแลให้มรี ะบบทีส่ นับสนุ นการต่อต้านการคอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าฝ่ ายจัดการตระหนักถึงความสําคัญและนํ านโยบายไปปฏิบตั ิจนเกิดเป็ น
วัฒนธรรมขององค์กร
3.2
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัท มีการควบคุม
ภายในอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
3.3
กรรมการผู้จดั การมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการกําหนดให้มรี ะบบ ให้การส่งเสริม สนับสนุ น
และควบคุมดูแลเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าพนักงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ ายมีการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ต่ อต้านการคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่ างๆ อย่าง
สมํ่าเสมอว่ามีความเหมาะสมและเป็ นปั จจุบนั
3.4
ฝ่ ายตรวจสอบหน้ าที่รบั ผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิว่าเป็ นไปตาม
นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิท่บี ริษัทได้กําหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั มีความเหมาะสมเพียงพอ
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตและแนวทางปฏิบตั ิ
4.1
บริษทั กําหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั อิ ย่างระมัดระวังต่อ
รูปแบบของการคอร์รปั ชัน่ ดังนี้

การให้หรือรับสิ นบน
ห้ามให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผอู้ ่นื กระทํา
แทนตน

การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ
การให้หรือรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และผลประโยชน์อ่นื ๆ จากลูกค้า คู่คา้
หรือบุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องอื่น ให้ปฏิบตั ติ ามคู่มอื จรรยาบรรณ ของบริษทั

200



4.2
4.3
4.4

4.5

การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงิ นสนับสนุน
บริษัท กํ า หนดให้ก ารบริจ าคเพื่อ การกุ ศ ล การสาธารณประโยชน์ และเงิน
สนับสนุน ดังนี้
1)
ต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขดั ต่อศีลธรรม และไม่
เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม
2)
ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนอนุ มตั ริ ายการเพื่อการบริจาค ทีบ่ ริษทั ได้กําหนด
ไว้
บริษัท มุ่ ง มัน่ ที่จะสร้า งและรัก ษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึด มันว่
่ า การคอร์ร ัป ชันเป็
่ นสิง่ ที่
ยอมรับไม่ได้ ทัง้ การกระทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่
เข้า ข่ า ยการคอร์ ร ัป ชัน่ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ บริษัท จะต้ อ งแจ้ง ผู้ บ ัง คับ บัญ ชาหรือ บุ ค คลที่
รับผิดชอบให้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
บริษัท ให้ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชัน่ หรือแจ้งเบาะแส
เรื่องการคอร์รปั ชันที
่ ่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยจะไม่มกี ารลงโทษหรือให้ผลในทางลบต่อ
พนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชัน่ แม้ว่าการกระทํานัน้ อาจทําให้บริษทั สูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจก็ตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันนี
่ ้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่
การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ ง การฝึ กอบรม และการประเมินผลปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน โดยกําหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเข้าใจกับพนักงานเพื่อให้
สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

การติ ดตามดูแลให้การปฏิ บตั ิ
บริษทั กําหนดให้เป็ นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ทีจ่ ะต้องรับทราบ
ทําความเข้าใจและถือปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้อปฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดไว้ในคู่มอื นี้อย่างเคร่งครัด
ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็ นเรื่องสําคัญทีจ่ ะดําเนินการให้พนักงานภายใต้
สายบังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบตั ติ ามคู่มอื จริยธรรมของบริษทั อย่างจริงจัง หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และหนัก
งานผูใ้ ดกระทําผิดหลักการกํากับดูแลกิจการตามทีก่ าํ หนดไว้ จะได้รบั โทษทัง้ ทางวินยั และหากมีการกระทําทีเ่ ชื่อได้ว่า
ทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษทั จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐดําเนินการต่อไป
หากพนักงานพบเห็นการกระทํา ผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกํากับดูแลกิจการตามทีก่ ําหนดไว้ในคู่มอื นี้
ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ หรือ
กรรมการบริหารของบริษทั ทัง้ นี้บริษทั จะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส เพื่อคุม้ ครองผลกระทบ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว

8.

-----------------------------------------------------------------
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บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4
ท่าน ซึง่ ในปี 2563 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น จํานวนครัง้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายณรงค์ฤทธิ ์
นายเกียรติพงศ์
นายณัฐพงษ์
นายสมชาย

ถาวรวิศษิ ฐพร
ณ นคร
ลิมป์ คุณพงษ์
เลิศศักดิวิ์ มาน

ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครัง้
กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครัง้
กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครัง้
กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครัง้

โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน และได้ปฏิบตั ภิ ารกิจอย่างเป็ นอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ สอดคล้องตามข้อกําหนด
และแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์บริษทั และ
ตลาดหลักทรัพย์
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 5 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และผูเ้ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลและคําชีแ้ จงเพิม่ เติมในประเด็นสําคัญ ส่งผลให้การสอบทานในเรื่อง
ต่างๆ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบการปฏิบตั ใิ ดๆ อันเป็ น
การขัดแย้งกับข้อกําหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแต่อย่างใด ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการสอบทาน
และข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ซึง่ สามารถสรุปประเด็นทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2563 ซึง่ ผ่านการสอบทาน และ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว เพื่อให้ มันใจว่
่ าการจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความเชื่อถือ
ได้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน
2. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็นต่อการทํารายการระหว่างบริษทั กับบุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้อง หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลของ รายการดังกล่าว
ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล บริษทั ได้ดาํ เนินการตามเงื่อนไข
การค้าทางธุรกิจปกติทวไป
ั ่ มีความเป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยและแสดงรายการ
ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่าง ถูกต้องและครบถ้วน
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3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสมกับความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสีย่ งทีส่ าํ คัญของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายงานสรุปผลการตรวจสอบและการ
ติดตามผลจากผู้ ตรวจสอบภายในแล้ว ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องทีม่ สี าระสําคัญซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อบริษทั
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อแนะนําทีเ่ ป็ นประโยชน์ให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็ นประจําทุกไตรมาส เพื่อบริษทั ดําเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
4. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อกําหนด
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย
และกฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงข้อผูกพันทีบ่ ริษทั มีกบั บุคคลภายนอกแล้ว ไม่พบ
ประเด็นสาระสําคัญทีข่ ดั ต่อกฎหมายและข้อกําหนดดังกล่าว
5. การสอบถามการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ และได้สอบทานนโยบายส่งเสริมจริยธรรม นโยบายต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้บริษทั มีการบริหารจัดการและการกํากับดูแล กิจการทีเ่ หมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี มีความโปร่งใส ความ
เป็ นธรรม และเกิดความเชื่อมันต่
่ อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ติ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พจิ ารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยนําเสนอกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นประจําทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองแล้ว พบว่า ได้ปฏิบตั ภิ ารกิจครบถ้วนสมบูรณ์ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ใช้
ความรูค้ วามสามารถในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างเป็ นอิสระ
ในส่วนของการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผลการ
ตรวจสอบประจําปี 2563 และสนับสนุนให้ผตู้ รวจสอบภายในติดตาม ฝ่ ายบริหารให้ดาํ เนินการตามข้อเสนอแนะ สําหรับ
ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในแล้ว จึงได้อนุมตั ิ
แผนการตรวจสอบประจําปี 2564 ของผูต้ รวจสอบภายใน
7. การพิ จารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผูส้ อบบัญชี ในปี 2563 มีความเห็นว่า มีความเป็ นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ
และผลการปฏิบตั งิ านโดยรวมเป็ นทีน่ ่าพอใจ สําหรับรอบบัญชีปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและเสนอ
ต่อกรรมการบริษทั เพื่อเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แต่งตัง้ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึง่ มีความอิสระ
และมีคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้เสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีโดยพิจารณาความเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน เป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 1,450,000 บาท
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การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 มีความเป็ นอิสระ และได้รบั ความร่วมมือจากบริษทั เป็ นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การดําเนินงานของบริษทั ถูกต้องตามข้อกฎหมาย คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
รวมถึงพนักงานปฏิบตั งิ านด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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