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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

(2.1) ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
 

ป 2526 ณ 19 เมษายน 2526 
- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหนายผลิตภัณฑคอนกรีต ที่เกี่ยวของกิจการสาธารณูปโภคอยางครบวงจร 
- ผูถือหุนของบริษัทฯ กอตั้งและจดทะเบียนจัดตั้งบ. ชลบุรีกันยง ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลาน

บาท เพื่อประกอบธุรกิจคาวัสดุกอสราง แทนหางหุนสวนจํากัด กันยงคาวัตถุ เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของกิจ
การ 

 

 โดยภายในปเดียวกัน บริษัทฯ ประสบความสําเร็จโดยไดรับคําส่ังซื้อเพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว ทําใหตองเพิ่มเครื่อง
จักร เพื่อขยายกําลังการผลิตจาก 36 คิวตอ 8 ชั่วโมง เปน 72 คิว ตอ 8 ชั่วโมง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
การผลิตทอคอนกรีต 
 

ป 2529 ณ 28 มกราคม บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ชุดแรก เลขที่ 
มอก. 128-2528 ลว. 28 สําหรับผลิตภัณฑทอระบายน้ําชนิดปากลิ้นราง จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุต
สาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 ผูถือหุนของบริษัทฯ รวมลงทุนจัดตั้ง บ. สแปนเทคคอนกรีต ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง 
 

ป 2531 ณ 25 เมษายน ผูถือหุนของบริษัทฯ กอตั้ง บ. ตะวันออกการขนสง เพื่อประกอบธุรกิจใหเชายานพาหนะ ซึ่งเปนรถ
บรรทุกเพื่อขนวัสดุกอสราง อาทิ หิน ปูน ทราย คอนกรีต แกบริษัทในเครือ 
 

ป 2532 ณ มีนาคม บริษัทฯ ขยายธุรกิจไปสูการผลิตและจําหนายคอนกรีตผสมเสร็จ โดยจัดตั้งโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
 

ป 2536 ขยายการผลิตโดยการเพิ่มแทนผลิต เพื่อผลิตทอคอนกรีตขนาดใหญเสนผาศูนยกลาง 3.00 เมตร ซึ่งเปนผลิต
ภัณฑ สําหรับใชในโครงการบําบัดน้ําเสีย และโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ 
 

ป 2539 ณ 29 มกราคม บ. ชลบุรีกันยง ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน ทําใหมีทุนจดทะเบียนเปนจํานวน 20 ลานบาท 
 

ป 2540 สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ทําใหยอดขายของกลุมบริษัทลดลงเปน 500 ลานบาท โดยมีการปรับตัวโดย
การเพิ่มทุนในบ. ชลบุรีกันยง เพื่อปรับตัวใหสามารถดํารงกิจการและขยายตัวไดในวิกฤตภาวะเศรษฐกิจ ทําให 
ชลบุรีกันยง มีทุนจดทะเบียนเปนจํานวน 25 ลานบาท  
 

ป 2542 บริษัทฯ และ บ.ชลบุรีกันยง ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเพิ่มเสริมความแข็งแกรงทางดานการเงิน ทําใหทั้งสองบริษัท
มีทุนจดทะเบียน บริษัทละ 50 ลานบาท 
 

ป 2544 ณ มกราคม บริษัทฯ ไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9002: 1994 ทั้งในสวนโรงงานและสํานักงาน สินคาที่ไดรับ 
ISO ไดแก ทอระบายน้ําคอนกรีตชนิดดันลอด ทอระบายน้ําคอนกรีตชนิดปากระฆัง ทอระบายน้ําคอนกรีตชนิด
ปากลิ้นราง ทอระบายน้ําคอนกรีตชนิดรูปส่ีเหลี่ยม บล็อคประสานปูพื้น เปนตน 
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ป 2545 ณ มกราคม บ.ชลบุรีกันยง ขยายธุรกิจคาปลีกวัสดุกอสรางในรูปแบบการคาสมัยใหม (Modern Trade)  ในนาม
ราน  “กันยงโฮมสโตร” เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจกอสรางและธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เริ่มฟนตัวและมีแนว
โนมการเติบโตที่ดี 
 

 
 

ณ 22 พฤษภาคม 2545 จัดตั้ง บ. ชลประทีปสินทรัพย  เพื่อประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสิน อาทิ ที่ดิน อาคารสํานัก
งาน และโรงงาน แกบริษัทในเครือ 
 

 ณ กรกฎาคม บ. ชลบุรีอินเตอร ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของ โดยมีบริษัทฯ บ. ชลบุรีกันยง และกลุมทีปกรสุขเกษม เปน
ผูถือหุน ดําเนินการปรับโครงสรางหนี้  
(รายละเอียดสามารถดูไดในหัวขอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนา 53-54) 
 

 ณ กันยายน บริษัทฯ ไดใหบริการงานคอนกรีตผสมเสร็จแก โครงการ Hulhumale Stage 1 Building Work 
Project ณ ประเทศมัลดีฟ โดยเปนผูรับเหมาชวง (Subcontractor) 
 

 ณ ธันวาคม บริษัทฯ และบริษัทในเครือไดปรับโครงสรางกลุม โดยรวมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันใหอยูในกลุม เพื่อ
เตรียมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดย  
• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท 
• บริษัทฯ ลงทุนใน บ.ชลบุรีกันยง ในอัตราการถือหุนรอยละ 99.99 
• บ.ชลบุรีกันยง ลงทุนใน บ.ชลประทีปสินทรัพย ในอัตราการถือหุนรอยละ 95.71 
(รายละเอียดสามารถดูไดในหัวขอ 11 รายการระหวางกัน และหัวขอ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน)  
 

ป 2546 ณ มกราคม บ. ชลบุรีกันยง เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 250 ลานบาท 
 

 ณ กรกฎาคม บ.ชลบุรีกันยง ไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคา “กันยงโฮมสโตร” 
 

 ณ กันยายน 2546 บริษัทฯ ไดเขาซื้อทรัพยสินที่ใชในการดําเนินงานของ บ. สแปนเทคคอนกรีต ไดแก ที่ดิน อาคาร
สํานักงาน โรงงาน เครื่องจักร เพื่อนํามาใชในการเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปสําหรับงานฐาน
ราก เชน เสาเข็ม แผนพื้นอาคาร คานอาคาร คานสะพาน เปนตน 
 

 ณ 14 สิงหาคม บริษัทฯ ไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ในทุกระบบและขั้นตอนของทั้งสวนโรงงาน
และสํานักงาน 
 

 ณ 15 สิงหาคม บริษัทฯ ลงทุนใน บ  ตะวันออกการขนสง ในอัตราการถือหุนรอยละ 93.00 เพื่อใหกลุมธุรกิจที่นํา
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ครบวงจร 
 

 ณ 8 กันยายน 2546 บริษัทฯ แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 
200 ลานบาท 
 

 ณ 22 กันยายน บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 310 ลานบาท โดยเพิ่มทุนอีกจํานวน 110 ลานบาท เพื่อเสนอขาย
ตอประชาชน 
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(2.2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม 
บริษัทฯ กอตั้งขึ้นเมื่อ 19 เมษายน 2526 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีต ดังนี้  
- ผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป ทั้งชนิดเสริมและไมเสริมเหล็ก หลากหลายรูปแบบ เชน ทอน้ํา อิฐบล็อค 

บล็อคปูพื้นถนนและปูทางเทา คันหินทางเทา คันหินเกาะกลางถนน ผนังคอนกรีต บอพัก บอบําบัด
น้ําเสีย เปนตน โดยนอกจากการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตเหลานี้เพื่อจําหนายแลว บริษัทฯ ยังไดรับ
จางผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปตามคําส่ัง (Made-to-order) ใหแกลูกคาที่ส่ังงานตามมาตรฐาน
ของแตละโครงการดวย 

- ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-mixed Concrete) 
- ผลิตภัณฑวัสดุกอสราง ไดแก ปูนซีเมนตผงที่ใชกับงานฐานรากใตดิน ทราย หิน เปนตน 
ปจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานทั้งหมดจํานวน 3 แหง ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี และมีสาขาโรงงานคอนกรีต

ผสมเสร็จ (Ready-mixed Concrete Plant) ทั้งหมดจํานวน 15 แหง โดย 14 แหงตั้งอยูในประเทศไทย กระจายอยู
ในภาคกลางและภาคตะวันออก และ 1 แหงตั้งอยูในประเทศ Maldives 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 310 ลานบาท  ทุนชําระแลว 200 ลานบาท   โดยมีผูถือหุนรายใหญ  คือ  กลุม
ทีปกรสุขเกษม ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมรวมกันรอยละ 85.47 (ดูรายละเอียดการถือหุนในบริษัทฯ ในหัวขอ 8.2 
ผูถือหุน หนา 33) 

 

 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 3 บริษัท มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1 บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด 
บ.ชลบุรีกันยง ประกอบธุรกิจคาปลีกและคาสงวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบาน ดําเนินธุรกิจภายใตชื่อ

รานกันยงโฮมสโตร ซึ่งตั้งอยูในอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยบ.ชลบุรีกันยง กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2526  
ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 250 ลานบาท โดยมีบริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญถือหุน

ในอัตรารอยละ 99.99 ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2545 
 

2 บริษัท ตะวันออกการขนสง จํากัด 
บ.ตะวันออกการขนสง ประกอบธุรกิจใหเชายานพาหนะแกบริษัทในเครือ โดยมิไดรับจางขนสงทั่วไป ซึ่ง

เปนรถบรรทุกเพื่อขนวัสดุกอสราง อาทิ หิน ปูน ทราย คอนกรีต โดยบ.ตะวันออกการขนสง กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2531  

ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 3 ลานบาท โดยมีบริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญถือหุน
ในอัตรารอยละ 93.00 ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2546 

 

3 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย จํากัด  
บ.ชลประทีปสินทรัพย ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสิน ซึ่งเปนที่ดิน อาคารสํานักงาน และโรงงาน แกบริษัทใน

เครือ กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2545  
ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 350 ลานบาท และมีโครงสรางผูถือหุนรายใหญ ซึ่งถือวา

เปนผูถือหุนกลุมเดียวกันถือหุนทั้งทางตรงและทางออมรวมกันในอัตรารอยละ 100.00 ดังนี้ 
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  ถือหุนในอัตรารอยละ 
1 บ. ชลบุรีกันยง 95.71 
2 บ. ทีปกรโฮลดิ้ง 2.86 
3 กลุมทีปกรสุขเกษม 1.42 

หมายเหตุ บ. ทีปกรโฮลดิ้ง ถือหุนโดยกลุมทีปกรสุขเกษม รอยละ 99.99 
(ดูรายละเอียดโครงสรางการถือหุนของ บ. ทีปกรโฮลดิ้ง ในหัวขอ 8.2 ผูถือหุน) 

 

โครงสรางการถือหุนในกลุมบริษัท 
 

 

บ. ทีปกรโฮลด้ิง

บมจ.ผลิตภัณฑ
คอนกรีตชลบุรี

บ.ตะวันออกการขนสง

บ.ชลประทีป 
สินทรัพย

บ.ชลบุรีกันยง

77.50%

93.00%99.99%

2.86%
95.71%

กลุมทีปกรสุขเกษมกลุมทีปกรสุขเกษม

1.42%

99.99%

7.97%

ตารางแสดงโครงสรางกลุมบริษัทฯ 
 

 ช่ือบริษัท รอยละ 
ของการถือหุน 

ความสัมพันธ ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

1.  บ. ชลบุรีกันยง 99.99 บ.ยอย คาวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบาน 
2.  บ. ตะวันออกการขนสง 93.00 บ.ยอย ใหเชายานพาหนะสําหรับบริษัทในเครือ  

(รถบรรทุกเพื่อขนวัสดุกอสราง) 
3.  บ. ชลประทีปสินทรัพย 100.00 * บ.ยอย ใหเชาทรัพยสินแกบริษัทในเครือ  

(ที่ดิน อาคารสํานักงาน และโรงงาน) 
หมายเหตุ * เปนการนับการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของผูถือหุนกลุมเดียวกัน 
 

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 
 บริษัทฯ มีนโยบายแบงการดําเนินงานตามกลุมธุรกิจ ผานบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวมอยางเดนชัด 
ซึ่งการดําเนินงานของแตละบริษัทจะไมซ้ําซอน และมุงหวังการสนับสนุน เกื้อกูลและเอื้อประโยชนอยางสูงสุดทาง
ธุรกิจตอกัน โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีต บ.ชลบุรีกันยง ประกอบธุรกิจคา
วัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบาน ในขณะที่บ.ตะวันออกการขนสงและบ.ชลประทีปสินทรัพยเปนประกอบธุรกิจ
สนับสนุนบริษัทในเครือ โดยบ.ตะวันออกการขนสงประกอบธุรกิจใหเชายานพาหนะ และบ.ชลประทีปสินทรัพยให
เชาทรัพยสินเพื่อใชภายในกลุมบริษัท 
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(2.3) สัดสวนรายไดจากแตละกลุมธุรกิจ 
 

ตารางแสดงโครงสรางรายไดของกลุมธุรกิจ 
ป 2545 ถึง ป ไตรมาส 1- 2 ป 2546 

 

 ดําเนิน 
การโดย 

รอยละของ
การถือหุน ป 2545 ไตรมาส 1-2 ป 2546 

  ของบริษัทฯ รายได % รายได % 
1. รายไดจากธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีต บริษัทฯ - 425,953,211.93 49.98 317,731,451.21 58.43 
- ผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป 
- ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ 
- ผลิตภัณฑปูนซีเมนตผงและ 
วัสดุกอสรางอื่นๆ 

  142,287,069.00 
178,383,253.61 
105,282,889.32 

16.69 
20.93 
12.35 

116,475,260.22 
124,573,850.87 
76,682,340.12 

21.42 
22.91 
14.10 

2. รายไดจากธุรกิจคาวัสดุกอสรางและ
เครื่องตกแตงบาน 

บ. ชลบุรีกันยง * 99.99% 405,735,436.06 47.60 223,764,093.84 
 

41.14 
 

3. รายไดอื่น ๆ **  บริษัทฯ - 20,615,419.49 2.42 2,336,450.21 0.43 
รวม   852,304,067.48 100.0 543,831,995.26 100.0 

หมายเหตุ *  บริษัทฯ ลงทุนใน บ. ชลบุรีกันยง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2545 โดยถือหุนในอัตรารอยละ 99.99 
 ** รายไดอื่นๆ มาจาก การขายสินคาที่มิใชสินคาหลัก ดังนี้ 

(1) หินและทราย เพื่อขายใหแกผูรับเหมาที่ผลิตหินควบแนน ซ่ึงเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ 
(2) แหวนยาง ซ่ึงเปนสวนประกอบระหวางรอยตอของทอแตละทอน โดยเปนการขายควบกับทอคอนกรีตใหแกลูกคา 
ต้ังแตป 2546 บริษัทฯ ไมมีการขายหินและทราย มีแตการขายแหวนยาง 

 
(2.4) เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (Goal) 
 บริษัทฯ มุงเนนการเติบโตอยางมั่นคงในการขยายธุรกิจ ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ
และการใหบริการที่ดีเลิศ ตรงตอเวลา โดยบริษัทฯ มีเปาหมายในการเพิ่มยอดขายในธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีต สืบ
เนื่องจากความตองการในประเทศที่ไดเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งในอนาคตคาดวาความตองการในการอุปโภค
ผลิตภัณฑคอนกรีตและปูนซีเมนตผงในประเทศใกลเคียง เชน ลาว กัมพูชา เปนตน จะเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีโครง
การลงทุนในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 3-4 แหง และมีแผนที่จะลงทุนในโครงการอิฐมวลเบา เพื่อขยายสายผลิต
ภัณฑ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกคาใหเพิ่มขึ้นได 
 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไดเล็งเห็นทิศทางในการเติบโตของธุรกิจคาวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบาน 
ซึ่งมีการขยายตัวอยางรวดเร็วในชวง 1-2 ปที่ผานมาตามอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ดําเนินการผานบริษัทยอย   คือ 
บ.ชลบุรีกันยง จึงมีแผนขยายสาขารานคาปลีกวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบาน ในจังหวัดทางภาคตะวันออก ซึ่งมี
แนวโนมการเติบโตของธุรกิจที่ดี ทางมีนโยบายที่จะขยายสาขารานกันยงโฮมสโตรไปที่เมืองพัทยา โดยปจจุบัน อยู
ในระหวางการหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม และในอนาคตมีแผนที่จะหาทําเลที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อจะขยายตอไป โดย
คํานึงถึงจุดที่สงเสริมความสามารถในการแขงขันเปนหลัก 
 โดยสรุป บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในป 2547 ตามเปาหมายดังนี้ 

• เพื่อลงทุนในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 3-4 แหง 
• เพื่อลงทุนในโครงการอิฐมวลเบา โดย ณ ปจจุบัน กําลังอยูในระหวางการศึกษาความเปนไปได

ของโครงการ (รายละเอียดโครงการอิฐมวลเบาสามารถดูไดในหัวขอ 6 โครงการดําเนินงานในอนาคต) 
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• เพิ่มยอดขายธุรกิจคาวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบาน โดยขยายสาขารานกันยงโฮมสโตรเพิ่ม 
1 สาขา ณ เมืองพัทยา โดยภายในป 2547 รานกันยงโฮมสโตรโดย บ. ชลบุรีกันยงจะมี 2 สาขา 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการเติบโตของรายไดทั้งกลุมไมต่ํากวารอยละ 20 ในป 2547 โดยคาดการณ
จากแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางและธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 2547 ซึ่งการเติบโตของรายได 
มาจากการเพิ่มการใชกําลังการผลิตในการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป การลงทุนในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ
เพิ่มเติมอีก 3 แหง และการเพิ่มชองทางจําหนายของบ. ชลบุรีกันยง ไปที่เมืองพัทยา 


