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เรียน ทานผูถือหุน
ป 2558 เปนปที่บริษัทฯ เผชิญกับความทาทายทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่เติบโตนอยกวาที่คาดหมายไว แมวา ปนี้เปนปที่
เศรษฐกิจโลกและอาเซียน รวมทั้งประเทศไทยดวยเริ่มฟนตัวอยางชาๆ แบบคอยเปนคอยไปก็ตาม ขณะที่ราคาน้ำมันและพลังงานออนตัวลงอยาง
มาก แตโครงสรางพื้นฐานของแตละประเทศก็ยังไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลแตละประเทศดวยดี ซึ่งถือวาเปนสัญญาณที่ดีตอประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community - AEC)
ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ออนคาลงในชวงครี่งปหลังของป มีผลกระทบทำใหตนทุนของบริษัทสูงขึ้น แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ
ไดพยายามบริหารจัดการตนทุนและคาใชจายใหลดลงอยางไดผล ทำใหผลประกอบการของบริษัทยังเปนที่นาพอใจ โดยมียอดขาย 1,616.63
ลานบาท และกำไรจากการประกอบกิจการสำหรับป 2558 จำนวน 70.61 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่กอนรอยละ 232.45
บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุงมั่นที่จะผลักดันธุรกิจของบริษัทใหเติบโตอยางมั่นคง โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสวนงานเดิมที่
บริษัทมีความชำนาญมากกวา 30 ป และคนหาและพัฒนาธุรกิจที่นาสนใจอื่น พรอมพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความ
มั่นคงใหกับธุรกิจของบริษัทฯ และพนักงานยิ่งๆ ขึ้นไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานทุกทาน สำหรับความอุตสาหะและเปนกำลังที่สำคัญของ
บริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา และคูคาทางธุรกิจทุกทาน ตลอดจนผู ใหการสนับสนุนทุกภาคสวนที่มอบความไววางใจและชวยผลักดัน
จนบริษัทฯ สามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเปนผลสำเร็จในปนี้ บริษัทจะรักษาผลประโยชนของผูถือหุน และ
ทุกทานที่มีสวนรวมในความสำเร็จนี้และตั้งใจจริงที่จะทำใหบริษัทฯ เจริญเติบโตตอไปอยางยั่งยืน รวมตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น พรอมกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมควบคูกันไปดวย

(นายกนกศักดิ์ ปนแสง)
ประธานกรรมการ
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งบดุล (ลานบาท)

Balance Sheet (THB in Million)

สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

Current Assets
Total Assets
Current Liabilities
Total Liabilities
Shareholders’ Equity

งบกำไรขาดทุน (ลานบาท)

Income Statement (THB in Million)

รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากการกอสราง
รายไดรวม
ตนทุนและคาใชจายจากการดำเนินงาน
ขาดทุนจากการดอยคา อาคารและอุปกรณ
คาใชจายที่เกิดจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
คาใชจายจากการประเมินอากรขาเขา
ขาดทุนจากการยกเลิกสวนงาน
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

Revenue from Sale and Service
Revenue from Construction work
Total Revenue
Cost and Operating Expenses
Loss on Impairment of Building and Equipment
Expenses from Shared-Based Payment
Expenses from Assessment of Import Duty
Loss from Discontinued Operation
Net Profit (Loss)

อัตราสวนทางการเงิน

Financial Ratio

อัตราสวนทุนสภาพคลอง (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
อัตรากำไรขั้นตน (%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทา)
กำไรสุทธิตอหุน (บาท)

Current Ratio (Times)
Collection Period (Days)
Payment Period (Days)
Gross Profit Margin (%)
Net Profit Margin (%)
Return on Equities (%)
Return on Asset (%)
Total Assets Turnover (Times)
Debt to Equity Ratio (Times)
Interest Coverage Ratio (Times)
Earning per Share (Baht)
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2557
2014

2556
2013

1,232.1
1,382.4
370.9
469.3
913.1

950.8
1,131.2
647.5
758.8
372.4

897.5
1,243.6
687.2
889.4
354.2

894.5
722.1
1,616.6
1,596.93
70.6

931.9
1,280.0
2,211.9
2,096.3
78.7
78.6
19.5
( 53.3)

972.3
401.3
1,373.6
1,285.5
70.4
16.6

3.32
102
65
10.52%
4.16%
10.99%
5.62%
1.35
0.51
0.96
0.14

1.47
71
58
13.29%
( 2.38%)
(14.67%)
( 4.49%)
1.89
2.04
11.92
( 0.51)

1.31
81
55
19.77%
1.19%
4.80%
1.56%
1.30
2.51
16.46
0.17
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• ประธานบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการ

• ประธานเจาหนาที่บริหาร
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
• กรรมการ
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•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
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• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

•
•
•
•

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
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•

•
•
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•

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
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• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ผูจัดการฝายอาวุโสกลุม
ธุรกิจกอสรางสถานีวัดและ
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ

• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ผูจัดการฝายอาวุโส
กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต

§ÿ≥«√“«ÿ≤‘ ‰« “≈’
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ผูจัดการฝายกลุม ธุรกิจปม
อุตสาหกรรม
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กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
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บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SR”) (เดิมชื่อ “บริษัท สยามราชธานี คอรปอเรชัน จำกัด” และ “บริษัท
เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส จำกัด”) จดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2527 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 1.00 ลานบาท มีวัตถุประสงค
เริ่มแรกเพื่อออกแบบและจำหนายระบบปมอุตสาหกรรม และใหบริการดานวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปมอุตสาหกรรมแกโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
ตอมาบริษัทฯ จึงขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ และธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
จุดเริ่มตนของบริษัทฯ เริ่มจากในป 2519 ไดจดทะเบียนกอตั้งบริษัท สยามราชธานี จำกัด (“สยามราชธานี”) โดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรก
เพื่อผลิตและจำหนายสินคาเกษตรกรรม สินคาอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑอาหารสัตว ตอมาสยามราชธานีไดเพิ่มการดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจ
ออกแบบและจำหนายระบบปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของ ธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ ธุรกิจ
กาซธรรมชาติสำหรับยานยนต รวมถึงธุรกิจบริการรถเชาและพนักงานขับรถ ธุรกิจบริการพนักงานสำนักงาน ธุรกิจบริการบันทึกขอมูล และธุรกิจ
บริการดูแลรักษาสวนหยอม
ป 2527 ธุรกิจออกแบบและจำหนายระบบปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของเติบโตเปนอยางมาก กลุมผูบริหาร
ของบริษัทฯ จึงแยกธุรกิจออกแบบและจำหนายระบบปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของออกจากสยามราชธานี และจัดตั้ง
เปนบริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส จำกัด (“เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส”) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการดานวิศวกรรมออกแบบและจำหนายระบบปม
อุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของใหแกโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
ตอมาในป 2547 บริษัทฯ ขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ ใหบริการงานวิศวกรรม
กอสรางวางระบบทอสงกาซธรรมชาติสายยอยไปยังโรงไฟฟาหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ ใชประโยชนจากกาซธรรมชาติ และกอสรางสถานีวัดกาซ
ธรรมชาติเพื่อวัดปริมาณ วัดสวนประกอบและคาพลังงานของกาซธรรมชาติในจุดที่มีการซื้อขายตลอดทั้งกระบวนการสำรวจและผลิตกาซ
ธรรมชาติไปจนถึงผู ใชกาซธรรมชาติ ตั้งแตบริเวณแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติในทะเลและบนบก จุดสงกาซธรรมชาติกอนเขาโรงแยกกาซ จุดสง
กาซธรรมชาติกอนเขาระบบทอสงกาซ จุดสงกาซธรรมชาติไปยังผูใชกาซธรรมชาติ เชน โรงไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการวัดปริมาณ
การใชประโยชนจากกาซธรรมชาติในจุดตางๆ ภายในโรงไฟฟาหรือโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังใหบริการบำรุงรักษาสถานีวัดและ
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ รวมถึงออกแบบและติดตั้งอุปกรณในสถานีวัดกาซธรรมชาติ
ในชวงเวลาเดียวกันของป 2547 ภาวะอุตสาหกรรมกาซ NGV มีการเติบโตอยางมากและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
รวมทั้งรัฐบาลไดสงเสริมการใชกาซ NGV ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสและขยายธุรกิจไปยังการใหบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับกาซ NGV ไดแก สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (“สถานีบริการ”) ออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต ออกแบบและกอสรางสถานีปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต บริการบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับ
ยานยนต และบริการบริหารจัดการสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 2547 ทีมงานวิศวกรที่มีความรูและประสบการณ ในธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ และ
ธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตไดเริ่มโอนยายจากสยามราชธานีมาอยูภายใตการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปจจุบันทีมงานวิศวกรดังกลาว
ทั้งหมดได โอนยายมาอยูภายใตการดำเนินงานของบริษัทฯ แลว และสยามราชธานีไม ไดดำเนินธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติและธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตอีกตอไป
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2551 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส จำกัด ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทใหมเปน บริษัท สยามราชธานี คอรปอเรชัน จำกัด
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหมเปนบริษัท สยามราช จำกัด
(มหาชน) ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท และทุนที่ชำระแลวจำนวน 225,000,000 บาท สำหรับหุนสามัญที่เหลืออีกจำนวน 150,000,000 หุน บริษัทฯ ออกไวเพื่อรองรับการ
เสนอขายหุนสามัญตอประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2558 และกลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission: MPT) กลุมธุรกิจกาซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicles: NGV) และกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and
Systems: EPS) ยังคงเปน 3 กลุมธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้
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4.1

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุมธุรกิจ ไดแก กลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Metering
and Pipeline Transmission : MPT) กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicles : NGV)
และกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and System : EPS)

∫√‘…—∑ ¬“¡√“™ ®”°—¥ (¡À“™π)

กลุมธุรกิจกอสราง
สถานีวัดและระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ
(MPT)

กลุมธุรกิจ
กาซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต
(NGV)

กลุมธุรกิจ
ระบบปมอุตสาหกรรม
(EPS)

การประกอบธุรกิจในแตละกลุมธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
1.
กลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ (MPT)
บริษัทฯ ใหบริการงานวิศวกรรมและออกแบบวางระบบทอสงกาซธรรมชาติสายยอยและกอสรางสถานีวัดเพื่อ
วัดปริมาณ วัดสวนประกอบ และคาพลังงานของกาซธรรมชาติ โดยเนนการวัดที่จุดซื้อขายตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต
บริเวณแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติในทะเลและบนบก จุดสงกาซธรรมชาติกอนเขาโรงแยกกาซ จุดสงกาซธรรมชาติกอน
เขาระบบทอสงกาซ จุดสงกาซธรรมชาติกอนเขาโรงไฟฟาหรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการวัดปริมาณการใช
ประโยชนจากกาซธรรมชาติในจุดตางๆ ภายในโรงไฟฟาหรือโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังใหบริการตรวจสอบ
ซอมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ ในสถานีวัดกาซธรรมชาติ รวมถึงออกแบบและติดตั้งอุปกรณ ในสถานีวัดกาซธรรมชาติ
เชน อุปกรณวัดสวนประกอบของกาซธรรมชาติ (Gas Chromatograph) อุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ
(Flow Meter) และคอมพิวเตอรประมวลผลคาพลังงานของกาซธรรมชาติ (Flow Computer)
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2.

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (NGV)
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต แบงออกเปน 3 สวนงาน มีรายละเอียดดังนี้
2.1 สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
• สถานีบริการของบริษัทฯ ภายใตชื่อ “สยามราช”
• สถานีบริการของบริษัทฯ และบริหารจัดการ ใหแก บริษัท ขนสง จำกัด
• บริการบริหารจัดการสถานีบริการ
2.2 ออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
• ออกแบบและกอสรางสถานีบริการ
• ออกแบบและกอสรางสถานีปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
2.3 บำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต

3.

กลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม (EPS)
บริษัทเปนผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของที่ ใช
ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟา และจำหนายระบบปมอุตสาหกรรมและระบบ
อุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของที่ครอบคลุมถึงความตองการของลูกคาในทุกกลุมอุตสาหกรรม สินคาที่บริษัทฯ ออกแบบ
และจำหนาย มีรายละเอียดดังนี้
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• ระบบปมอุตสาหกรรม ไดแก ปม Gear ปม Sanitary ปม Screw ปมและระบบสุญญากาศ ปม Diaphragm ปม
Process Metering และปม Process Centrifugal
• เครื่องอัดอากาศที่ใช ในงานอุตสาหกรรม
• ระบบอุปกรณ Gas Turbine และ Gas Compressor สำหรับโรงไฟฟา
ตลอดเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ไดพัฒนาการดำเนินงานและการใหบริการดานวิศวกรรมอยางตอเนื่อง โดยนำมาตรฐาน
ISO 9001:2008 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกมาใชควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ โดยบริษัทฯ ไดรับ
การรับรองคุณภาพสำหรับการกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ การจำหนายอุปกรณที่เกี่ยวของกับสถานีวัดและทอ
สงกาซธรรมชาติ การกอสรางสถานีบริการ การบำรุงรักษาสถานีบริการ และการจำหนายระบบปมอุตสาหกรรม จึงทำใหบริษัทฯ
เปนที่ยอมรับและไดรับความเชื่อถือจากคูคาทางธุรกิจมาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจกวา 30 ป
4.2

วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดำเนินงานของบริษัท
บริษัทฯ มีวิสัยทัศนการดำเนินงานโดยมุงเนนการเติบโตในทุกกลุมธุรกิจจนเปนที่รูจัก นาเชื่อถือและไดรับการยอมรับ
จากลูกคา ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาในการรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหม เพื่อกาวสูการเปนผูนำใน
กลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต และกลุมธุรกิจระบบปม
อุตสาหกรรม
บริษัทฯ มีเปาหมายที่มุงเนนใหบริการงานวิศวกรรม งานกอสราง และงานบำรุงรักษาดวยคุณภาพ ตลอดจนการ
จำหนายสินคา ควบคูกับการบริหารจัดการตนทุนการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงเปนที่ยอมรับและไดรับความไว
วางใจจากคูคาในอุตสาหกรรมทั้งดานสินคาและการใหบริการที่ยึดมั่นในการตอบสนองความพึงพอใจเปนสำคัญ นอกจากนี้
บริษัทฯ มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานและเปนแรงขับเคลื่อนการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน
รวมทั้งยึดมั่นในหลักการทำงานที่ดีกับคูคาทางธุรกิจเพื่อประโยชนสูงสุดทางการคาในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ มุงมั่นในการยกระดับองคกรสูมาตรฐานสากล ใหความสำคัญกับการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ดำเนินธุรกิจควบคูกับความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน เพื่อเปาหมายใน
การสรางความมั่งคั่งและมูลคาในระยะยาวใหแกผูถือหุน

4.3

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

เดือน/ป
กุมภาพันธ 2527
มกราคม 2547
พฤษภาคม 2550
กุมภาพันธ 2551
กรกฎาคม 2551
มกราคม 2552

พฤษภาคม 2553

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
• บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส จำกัด ไดจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงคเริ่มแรกเพื่อออกแบบและจำหนายระบบปม
อุตสาหกรรม และใหบริการดานวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปมอุตสาหกรรมแกโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
• บริษัทฯ ขยายการประกอบธุรกิจไปยังกลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติและกลุมธุรกิจกาซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนต โดยไดเริ่มโอนยายทีมงานวิศวกรที่มีความรูและประสบการณ ในกลุมธุรกิจนี้จากสยาม
ราชธานีมาอยูภายใตการดำเนินงานของบริษัทฯ
• บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส จำกัด และ บริษัท สยามราชธานี จำกัด รวมจัดตั้งกิจการรวมคาสยามราชธานีและ
เอ็นจิเนียริ่งโปรดักส เพื่อประโยชน ในการประมูลงานโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับกาซ NGV โดยบริษัทฯ และสยาม
ราชธานี มีสัดสวนการลงทุนในกิจการรวมคารอยละ 25.00 และรอยละ 75.00 ตามลำดับ
• บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส จำกัด เปลี่ยนชื่อบริษัทใหมเปน บริษัท สยามราชธานี คอรปอเรชัน จำกัด
• กิจการรวมคาสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส เปลี่ยนแปลงชื่อผูรวมคาจากบริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส
จำกัด เปนบริษัท สยามราชธานี คอรปอเรชัน จำกัด
• บริษัทฯ ไดรับอนุญาตเปนผูคาน้ำมัน ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จาก
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
• สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ภายใตชื่อ “สยามราช” แหงแรกไดเปดดำเนินการ ซึ่งตั้งอยูบนถนน
วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
• สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ภายใตชื่อ “สยามราช” แหงที่ 2 ไดเปดดำเนินการ ซึ่งตั้งอยูบนถนน
บางนา-ตราด กรุงเทพฯ
√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8
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เดือน/ป
กันยายน 2554
พฤศจิกายน 2555

มกราคม 2556

พฤศจิกายน 2556
กุมภาพันธ 2557
พฤศจิกายน 2557

ธันวาคม 2557

มกราคม 2558

กุมภาพันธ 2558
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
• บริษัทฯ และ บริษัท สยามราชธานี จำกัด รวมจัดตั้งกิจการรวมคาสยามราชธานี เพื่อประโยชน ในการประมูล
งานกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ โดยบริษัทฯ และ สยามราชธานี มีสัดสวนการลงทุนในกิจการ
รวมคารอยละ 90.00 และรอยละ 10.00 ตามลำดับ
• บริษัทฯ ไดทำสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตกับบริษัท ขนสง จำกัด
(“บขส.”) โดยบริษัทฯ ดำเนินการกอสรางและเปนเจาของกรรมสิทธิ์จุดพักรถโดยสารและสถานีบริการ ณ บริเวณ
บานสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และบริษัทฯ เปนผูบริหารจัดการจุดพักรถโดยสารและ
สถานีบริการใหแก บขส.
• บริษัทฯ ไดทำสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตกับ บขส. โดยบริษัทฯ
ดำเนินการกอสรางและเปนเจาของกรรมสิทธิ์จุดพักรถโดยสารและสถานีบริการ ณ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ตำบลบานปา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และบริษัทฯ เปนผูบริหารจัดการ
จุดพักรถโดยสารและสถานีบริการใหแก บขส.
• สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกำแพงเพชร
ไดเปดดำเนินการ โดยบริษัทฯ เปนผูใหบริการบริหารจัดการสถานีบริการทั้ง 2 สาขาใหแก บขส.
• บริษัทฯ ไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งรับรองคุณภาพการกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
การจำหนายอุปกรณ ในสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ การออกแบบและกอสรางสถานีบริการ การบำรุง
รักษาสถานีบริการ และการจำหนายระบบปมอุตสาหกรรม
• บริษัทฯ ปรับโครงสรางผูถือหุนโดยขายหุนสามัญเดิมใหแกผูถือหุนรายใหมจำนวน 5 ราย และเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 50.00 ลานบาท เปน 62.50 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 12,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1,000.00 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนใหมจำนวน 5 รายนี้ ในราคาตามมูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000.00 บาท
• บริษัทฯ และบริษัท เค เวนเชอร จำกัด (“เค เวนเชอร”) ไดทำบันทึกขอตกลงการโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถ
โดยสารและสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต เพื่อบริษัทฯ จะโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารที่ตั้งอยู
ในบริเวณเดียวกันกับสถานีบริการ สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกใหแก เค เวนเชอร เพื่อดำเนินการตอ
จากบริษัทฯ
• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 62.50 ลานบาท เปน 225.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน
162,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000.00 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ในราคาเสนอขายตาม
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000.00 บาท เพื่อเปนเงินทุนสำหรับการดำเนินกิจการและสรางความมั่นคงทางการเงินใน
ระยะยาวใหกับบริษัทฯ
• บริษัทฯ หยุดการดำเนินงานในสวนงานบริการติดตั้งอุปกรณระบบกาซสำหรับรถยนต (Conversion Kits) ซึ่งอยู
ในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต และจำหนายสินคาคงเหลือของสวนงานนี้ทั้งหมดใหแกบุคคลที่ไมมี
ความเกี่ยวของ เพื่อปรับโครงสรางของการดำเนินงานของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
• บริษัทฯ จำหนายสินทรัพยที่เกี่ยวของกับธุรกิจจุดพักรถโดยสารที่ตั้งอยู ในบริเวณเดียวกันกับสถานีบริการ สาขา
กำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลก และจำหนายที่ดินสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ใหแก เค เวนเชอร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
หยุดการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจุดพักรถโดยสารหลังจากขายสินทรัพยดังกลาวใหแก เค เวนเชอร เนื่องจากธุรกิจ
จุดพักรถโดยสารไมใชธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ประสงคจะมุงเนนตอไปในอนาคต
• บริษัทฯ เค เวนเชอร และ บขส. ทำบันทึกขอตกลงการโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารที่ตั้งอยูในบริเวณเดียวกับ
สถานีบริการสาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลก ซึ่งภายใตบันทึกสามฝาย บขส. ไดตกลงโอนสิทธิเฉพาะการบริหาร
จุดพักรถโดยสารใหแก เค เวนเชอร เพื่อดำเนินการแทนบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีหนาที่และความรับผิดชอบตอ
บขส. โดยตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
• บริษัทฯ แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหมเปน บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
• บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุนละ 1,000.00 บาท เปนหุนละ 1.00 บาท
• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225.00 ลานบาท เปน 300.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน
75,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท สำหรับการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก
(Initial Public Offering)
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เดือน/ป

สิงหาคม 2558
พฤศจิกายน 2558

4.4

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
• บริษัทฯ และ เค เวนเชอร ทำบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใตการโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถ
โดยสาร โดยคาใชจายใดๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการกาซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต ในสวนของการจัดตั้งสถานีบริการจะอยู ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และในสวนของการจัดตั้ง
จุดพักรถโดยสารจะอยู ในความรับผิดชอบของ เค เวนเชอร ซึ่งคูสัญญาแตละฝายมีหนาที่และความรับผิดชอบในคา
ใชจายดังกลาวแยกตางหากจากกัน
• บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของจากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท
• บริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จำนวน 75 ลานบาท (หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท)
ใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ในราคาเสนอขายหุนละ 3.50 บาท ทั้งนี้
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI : Market for Alernative Investment) ไดรับหุนสามัญ จำนวน
600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เปนหลักทรัพยจดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายตั้งแตวันที่ 11
พฤศจิกายน 2558

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุมธุรกิจไดแก กลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ กลุมธุรกิจกาซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนต และกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสัดสวนการรวมทุนในกิจการรวมคาสยาม
ราชธานีรอยละ 90.00 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาอุปกรณ ประมูลงาน และกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ และ
มีสัดสวนการรวมทุนในกิจการรวมคาสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักสรอยละ 25.00 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจ
ใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทสไทย บริษัทฯเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน จำนวน 150,000,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท คิดเปนรอยละ 25.00 ของหุนสามัญที่ออกและชำระแลว ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญ
ในครั้งนี้ โครงสรางการถือหุนหลังการเสนอขายหุนสามัญ แสดงดังนี้
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ถือหุนรอยละ 75.00

ถือหุนรอยละ 25.00
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สัดสวนรวมทุนรอยละ 90.00
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สัดสวนรวมทุนรอยละ 25.00
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กิจการรวมคาสยามราชธานี
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัทฯ รวมลงทุนกับบริษัท สยามราชธานี จำกัด เพื่อจัดตั้งกิจการรวมคาสยาม
ราชธานี โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อประมูลงานการกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ รวมถึงการจำหนาย
อุปกรณในสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และ สยามราชธานี มี
สัดสวนการรวมทุนในกิจการรวมคาสยามราชธานีรอยละ 90.00 และรอยละ 10.00 ตามลำดับ ปจจุบันกิจการรวมคา
√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8

9

(2)

4.5
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สยามราชธานีมีสำนักงานตั้งอยู ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู 10 ถนนรถรางสายเกา ตำบลสำโรง อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ซึ่งเปนที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ
กิจการรวมคาสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส จำกัด รวมลงทุนกับบริษัท สยามราชธานี จำกัด
เพื่อจัดตั้งกิจการรวมคาสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประมูลงานกอสรางสถานีบริการ
ประมูลจัดหาถังบรรจุกาซ NGV ประมูลใดๆ ที่เกี่ยวของกับสถานีบริการ หรือการประมูลใดๆ ที่เกี่ยวของกับกาซ NGV
กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ไดมีการแกไขสัญญารวมคา โดยเปลี่ยนชื่อ
คูสัญญาจากบริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส จำกัด เปนบริษัท สยามราชธานี คอรปอเรชัน จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และ สยามราชธานี มีสัดสวนการรวมทุนในกิจการรวม
คาสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักสรอยละ 25.00 และรอยละ 75.00 ตามลำดับ ปจจุบันกิจการรวมคาสยาม
ราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส มีสำนักงานตั้งอยู ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู 10 ถนนรถรางสายเกา
ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ซึ่งเปนที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ

ความเปนมาของการจัดตั้งกิจการรวมคาและนโยบายการดำเนินงานในอนาคต
เนื่องจากในอดีตผลงานโครงการงานวิศวกรรมกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ และการบริการที่เกี่ยว
เนื่องกับกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตอยูภายใตการดำเนินงานของ บริษัท สยามราชธานี จำกัด ซึ่งปจจุบันกลุมธุรกิจดังกลาวได
ดำเนินการภายใตบริษัทฯ แลว อยางไรก็ตาม การเขาประมูลงานบางโครงการจำเปนตองระบุเกี่ยวกับผลงานอางอิงและระยะเวลา
ของประสบการณทำงานที่ผานมา บริษัทฯ จึงรวมกับ บริษัท สยามราชธานี จำกัดในการจัดตั้งกิจการรวมคาสยามราชธานี และ
กิจการรวมคาสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส เพื่อประโยชน ในการประมูลและการรับงานวิศวกรรมกอสรางสถานีวัดและ
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ และการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ซึ่งบริษัทฯ ตองอางอิงผลงานและ
ประสบการณทำงานของ บริษัท สยามราชธานี จำกัด เพื่อใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการเขารวมประมูลงาน
โครงการนั้นๆ ดวยเหตุนี้ การประมูลงานบางโครงการจึงตองดำเนินงานภายใตกิจการรวมคาสยามราชธานี และกิจการรวมคา
สยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส
ในปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีการเขาประมูลงานโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตภายใตกิจการรวมคา
สยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักสแลว เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเขารวมประมูลงานกอสรางสถานีบริการ ประมูลจัดหาถัง
บรรจุกาซ NGV ประมูลใดๆ ที่เกี่ยวของกับสถานีบริการ หรือการประมูลใดๆ ที่เกี่ยวของกับกาซ NGV กับ ปตท. ไดดวย
บริษัทฯ เองทั้งหมด อยางไรก็ตาม กิจการรวมคาสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักสยังมีความจำเปนที่จะตองดำรงอยู
เนื่องจากกิจการรวมคาสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักสยังคงมีภาระการรับประกันผลงานกับลูกคาซึ่งคาดวาจะสิ้นสุด
ภายในป 2558 นี้ ภายหลังสิ้นสุดภาระการรับประกันผลงานดังกลาว บริษัทฯ มีแผนการปดกิจการรวมคาสยามราชธานีและเอ็นจิ
เนียริ่งโปรดักสตอไป
ในสวนของกิจการรวมคาสยามราชธานี บริษัทฯ จะยังคงมีการดำเนินงานโครงการกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติซึ่งเปนโครงการปจจุบันตอไปอีกประมาณ 3-4 ปในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ประสงคที่จะเขาประมูลงาน
โครงการกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติดวยตนเองทั้งปจจุบันและในอนาคต โดยอาศัยผลงานโครงการอางอิง
และระยะเวลาของประสบการณทำงานของบริษัทฯ ภายใตกิจการรวมคา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมีความจำเปนตองเขาประมูล
งานโครงการภายใตชื่อของกิจการรวมคาสยามราชธานี หากการประมูลงานโครงการดังกลาวพิจารณาแลวเห็นวาเปนประโยชน
และสามารถทำใหบริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผูเขารวมประมูลมีคุณสมบัติที่ครบถวนตามหลักเกณฑที่กำหนด เพื่อประโยชนสูงสุด
ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ดวยผลงานโครงการอางอิงและระยะเวลาของประสบการณทำงานของบริษัทฯ ภายใตกิจการรวมคาทั้ง 2 แหงใน
ชวงเวลาที่ผานมา ทำใหบริษัทฯ สามารถเขารวมประมูลงานโครงการกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ และงาน
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตภายใตชื่อบริษัทฯ เองไดแลวในปจจุบัน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SR”) ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission: MPT) กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for
Vehicles: NGV) และกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems: EPS) โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตาม
ประเภทกลุ่มธุรกิจสำหรับปี 2555-2558 แสดงดังนี้
รายได้หลัก
1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2. กลุม่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
3. กลุม่ ธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
รายได้หลักรวม

ปี 2556
ล้านบาท
468.91
713.40
191.26
1,373.57

ปี 2557

ร้อยละ ล้านบาท
34.14 1,325.12
51.94 665.34
13.92 221.47
100.00 2,211.93

ปี 2558

ร้อยละ ล้านบาท
59.91 749.95
30.08 688.43
10.01 178.25
100.00 1,616.63

ร้อยละ
46.39
42.58
11.03
100.00

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
5.1

กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission)
บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและก่อสร้างสถานีวัดเพื่อวัดปริมาณ วัดส่วนประกอบ และ
ค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ โดยเน้นการวัดที่จุดซื้อขายตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบก
จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงแยกก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าระบบท่อส่งก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงไฟฟ้าหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงการวัดปริมาณการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในจุดต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้ง
บริษัทฯ ยังให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ รวมถึงออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ ในสถานีวัด
ก๊าซธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์วัดส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติ (Gas Chromatograph) อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ
(Flow Meter) และคอมพิวเตอร์ประมวลผลค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ (Flow Computer)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสัดส่วนการร่วมทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานีร้อยละ 90.00 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์
ประมูลงาน และก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท สยามราชธานี จำกัด เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้าสยามราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อประมูลงานการก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์ ในการสร้างสถานีวัดและ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และ สยามราชธานี มีสัดส่วนการร่วมทุนในกิจการร่วมค้าสยาม
ราชธานีร้อยละ 90.00 และร้อยละ 10.00 ตามลำดับ ปัจจุบันกิจการร่วมค้าสยามราชธานีมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่
289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission)
5.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ ติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณ วัดส่วนประกอบและค่า
พลังงานของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการวัดที่จุดซื้อขายก๊าซธรรมชาติ และให้บริการงานวิศวกรรม ก่อสร้างวางระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาติในการลำเลียงก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่บริเวณ
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แทนขุดเจาะกาซธรรมชาติในทะเลและบนบก จุดสงกาซธรรมชาติกอนเขาโรงแยกกาซ จุดสงกาซธรรมชาติกอนเขาระบบทอ
สงกาซ จุดสงกาซธรรมชาติกอนเขาโรงไฟฟาหรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการวัดปริมาณการใชประโยชนจากกาซธรรมชาติ
ในจุดตางๆ ภายในโรงไฟฟาหรือโรงงานอุตสาหกรรม รูปแบบการใหบริการจะเปนลักษณะงานโครงการที่อาศัยทักษะและความ
ชำนาญดานวิศวกรรมอยางสูงในการกอสรางและติดตั้งอุปกรณ ในสถานีวัดกาซธรรมชาติ ซึ่งแตละงานโครงการจะแตกตางกันไป
ตามลักษณะของงานที่ไดรับการวาจาง ซึ่งมีทั้งรูปแบบการรับงานโครงการโดยตรงจากเจาของโครงการหรือการรับงานเปนผูรับ
เหมาชวงจากการวาจางจากผูรับเหมาหลัก การควบคุมดานความปลอดภัยในการเชื่อมตอระบบทอสงกาซธรรมชาติของเจาของ
โครงการเขากับระบบทอสงกาซธรรมชาติหลักอยูภายใตการควบคุมของ ปตท. ทั้งสิ้น
ลูกคาหลักของกลุมธุรกิจนี้ ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก
1.
กลุมบริษัทสำรวจและผลิตกาซธรรมชาติ เชน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”)
และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (“เชฟรอน”)
2.
กลุมจัดหาและจำหนายกาซธรรมชาติ ไดแก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ซึ่งเปนผูจำหนายกาซธรรมชาติ
เพียงรายเดียวในประเทศไทย
3.
กลุมผู ใชกาซธรรมชาติ ไดแก โรงไฟฟา และโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น การกำหนดลักษณะของอุปกรณที่ติดตั้งใน
สถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ภาพรวมการดำเนินงานในกลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ แสดงตามแผนภาพดังนี้
แหลงกาซธรรมชาติ
ในประเทศ

โรงแยกกาซ
ธรรมชาติ

โรงงานอุตสาหกรรม
โรงไฟฟา

แหลงกาซธรรมชาติ
ตางประเทศ
และนำเขา LNG
เสนทางลำเลียงกาซธรรมชาติ
งานวิศวกรรมกอสรางสถานีวัดกาซธรรมชาติที่บริษัทฯ ใหบริการ

การใหบริการกอสรางสถานีวัดกาซธรรมชาติ
ลักษณะของงานโครงการ ที่บริษัทฯ ใหบริการสามารถแบงได 2 สวนหลักไดแก
1.
การวางระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ในสวนงานการวางระบบทอสงกาซธรรมชาติ บริษัทฯ ใหบริการงานวางระบบทอสงกาซสายยอยโดยตอเชื่อมกับ
ทอกาซสายหลักซึ่งมาจากแหลงผลิตกาซธรรมชาติ ทอสงกาซสายหลักมีวัตถุประสงคเพื่อลำเลียงกาซธรรมชาติไปใช ใน
การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในพื้นที่ที่เปนจุดสำคัญตางๆ ของประเทศ การวางทอสงกาซสายหลักจะมีระยะทางที่ยาว
จากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดหนึ่ง หรือจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เมื่อกาซธรรมชาติถูกลำเลียงไปยังพื้นที่ที่
ตองการใชกาซธรรมชาติ การวางระบบทอสงกาซสายยอยจะเชื่อมตอจากระบบทอสงกาซสายหลักเพื่อลำเลียงกาซธรรม
ชาติไปยังพื้นที่ที่ตองการใชกาซธรรมชาติในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เชน โรงไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน
ทั้งนี้ เจาของโครงการจะเปนผูลงทุนสำหรับการวางระบบทอสงกาซธรรมชาติสายยอย และโอนกรรมสิทธิ์ในสวน
ของทอสงกาซธรรมชาติสายยอยนี้ใหกับ ปตท. เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ และตองชำระคากาซธรรมชาติตามปริมาณที่ได
ใชไป
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เทคนิคการขุดเจาะวางระบบทอสงกาซธรรมชาติใตดิน ที่บริษัทฯ ใชในการกอสรางมีอยูดวยกัน 2 วิธีหลักๆ ขึ้น
อยูกับลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดลอม และความเหมาะสมของสถานที่ ดังนี้
1.1 การขุดเจาะแบบเปดหนาดิน (Open Cut)
การขุดเจาะแบบเปดหนาดินเปนวิธีการขุดเจาะทั่วไปสำหรับการวางระบบทอสงกาซธรรมชาติใตดิน โดย
ขุดดินใหเปนรองในลักษณะการเปดหนาดินใหมีขนาดของความลึกและความยาวที่เพียงพอสำหรับการวางทอสง
กาซ เมื่อเปดหนาดินเรียบรอยแลวจึงนำทอสงกาซวางลงไปในแนวทอที่ไดจัดเตรียมไว หลังจากนั้นทำการฝง
กลบแนวทอดังกลาวและปรับสภาพพื้นดินใหกลับคืนสูสภาพเดิม

การขุดเจาะแบบเปดหนาดิน (Open cut)
1.2

การขุดเจาะแบบไมเปดหนาดิน (Horizontal Directional Drilling: HDD)
การขุดเจาะแบบไมเปดหนาดิน หรือ HDD (“การขุดเจาะแบบ HDD”) เปนวิธีการขุดเจาะวางระบบทอ
สงกาซธรรมชาติใตดินวิธีหนึ่งที่ถูกนำมาใชเมื่อไมสามารถวางทอสงกาซโดยวิธีการขุดเจาะแบบเปดหนาดิน
(Open cut) ได เนื่องจากมีขอจำกัดเกี่ยวกับเสนทางการวางทอ เชน เสนทางที่มีสิ่งกีดขวาง บริเวณแหลง
ชุมชน ถนน แมน้ำ คูคลอง เปนตน

การขุดเจาะแบบไมเปดหนาดิน (HDD)
2.

การกอสรางสถานีวัดกาซธรรมชาติ
บริษัทฯ ใหบริการงานวิศวกรรมกอสรางสถานีวัดกาซธรรมชาติ และติดตั้งอุปกรณวัดปริมาณ วัดสวนประกอบ
และคาพลังงานของกาซธรรมชาติและคาพลังงานของกาซธรรมชาติที่มีความถูกตอง แมนยำ นาเชื่อถือและสามารถตรวจ
สอบได เชน วัดอัตราการไหล อุณหภูมิ คาความดัน เปนตน วัตถุประสงคหลักเพื่อวัดและควบคุมความดันของกาซ
ธรรมชาติ กอนที่กาซธรรมชาติจะถูกนำไปใช ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งสถานีวัดกาซธรรมชาติจะอยู ในจุดที่มี
การซื้อขายกาซธรรมชาติทุกจุดสำคัญที่เปนจุดรับสงกาซธรรมชาติระหวางผู ใหบริการกาซธรรมชาติและผูรับบริการกาซ
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ธรรมชาติ การบริการสวนนี้ครอบคลุมถึงการกอสรางหองควบคุมและระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรสำหรับควบคุม
การทำงานของระบบในสถานีวัดกาซธรรมชาติอีกดวย

สถานีวัดการซื้อขายกาซธรรมชาติในโรงไฟฟา

หองควบคุมสถานีการวัดการซื้อขายกาซธรรมชาติในโรงไฟฟา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหบริการลักษณะอื่นๆ ในกลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติ รายละเอียดดังนี้
• บริการบำรุงรักษาสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
บริษัทฯ ใหบริการเต็มรูปแบบในการบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพการใชงานของอุปกรณ ซอมบำรุง
และปรับปรุงประสิทธิภาพในสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติโดยทีมงานวิศวกรและชางเทคนิคที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ การใหบริการบำรุงรักษาสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติครอบคลุม
ถึงการใหบริการบำรุงรักษาประจำปตามแผนงานและการใหบริการบำรุงรักษาในกรณีฉุกเฉิน
• ออกแบบและติดตั้งอุปกรณในสถานีวัดกาซธรรมชาติ
บริษัทฯ ใหบริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ ในสถานีวัดกาซธรรมชาติเชน อุปกรณวัดสวน
ประกอบของกาซธรรมชาติ (Gas Chromatograph) อุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ (Flow
Meter) และคอมพิวเตอรประมวลผลคาพลังงานของกาซธรรมชาติ (Flow Computer) ซึ่งสวนใหญ
เปนการจำหนายใหแกผูรับเหมาโครงการรายอื่นหรือจำหนายใหแกเจาของโครงการโดยตรง เพื่อติดตั้งใน
สถานี วั ด ก า ซธรรมชาติ หรื อ ติ ด ตั้ ง ทดแทนอุ ป กรณ เ ดิ ม ที่ ช ำรุ ด เสี ย หายให ก ลั บ มาใช ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
5.1.2 การตลาดและการแขงขัน
1.
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายในกลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติแบงเปน 3 กลุม ดังนี้
1.
กลุมผูที่อยูในกระบวนการสำรวจ ผลิต จัดหาและจัดจำหนายกาซธรรมชาติ แบงออกเปน 2 กลุมยอยคือ กลุม
สำรวจและขุดเจาะกาซธรรมชาติ ไดแก ปตท.สผ. และ เชฟรอน และกลุมจัดหาและจำหนายกาซธรรมชาติ
ไดแก ปตท.
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2.

3.

กลุมผู ใชกาซธรรมชาติซึ่งเปนเจาของโครงการ ไดแก โรงไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรมที่ ใชกาซธรรมชาติใน
การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ จะไดรับการวาจางจากเจาของโครงการโดยตรงในการกอสรางสถานีวัด
และระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ผูรับเหมาหลักที่รับงานจากเจาของโครงการทั้งจากกลุมผูที่อยูในกระบวนการสำรวจ ผลิต จัดหาและจัดจำหนาย
กาซธรรมชาติ และกลุมผูใชกาซธรรมชาติซึ่งเปนเจาของโครงการ

5.1.3 กลยุทธการตลาด
บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณมากกวา 20 ปในธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ บริษัทฯ ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำหรับงานกอสรางสถานีวัดและระบบทอ
สงกาซธรรมชาติ และการจำหนายอุปกรณ ในสถานีวัดกาซธรรมชาติ จึงเปนการสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจแกลูกคา
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา
5.1.4 นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาโดยการศึกษาและประเมินตนทุนของโครงการจากรูปแบบการกอสรางสถานีวัดและ
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ มูลคาของอุปกรณติดตั้งในโครงการ จำนวนเจาหนาที่ควบคุมดูแลโครงการ ระยะเวลาในการกอสราง
โครงการ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ รวมถึงอัตรากำไรที่บริษัทฯ ตองการจะไดรับ ทั้งนี้ บริษัทฯ รับงาน
โครงการจากการเขาประมูลราคาโดยตรงกับเจาของโครงการหรือการเสนอราคาในสวนงานการรับเหมาชวงใหแกผูรับเหมาหลักที่
รับงานจากเจาของโครงการโดยตรง ดังนั้น การกำหนดราคาการใหบริการแตละครั้งจะพิจารณาถึงขอบขายของงานโครงการที่ได
รับและอัตรากำไรที่เหมาะสมเพื่อใหเปนราคาที่สามารถแขงขันได
5.1.5 การจำหนายและชองทางการจำหนาย
การรับงานโครงการของบริษัทฯ จะมาจากการเขาประมูลราคาโดยตรงกับเจาของโครงการ ซึ่งบริษัทฯ จะเขาติดตอกับ
เจาของโครงการเพื่อทราบถึงความตองการ ขอบเขตการใหบริการและเขารวมประมูลราคากับคูแขงรายอื่นๆ หรือเปนการรับงาน
จากการวาจางเปนผูรับเหมาชวงจากผูรับเหมาหลักที่ไดรับงานโครงการจากเจาของโครงการโดยตรง ซึ่งผูรับเหมาหลักสวนใหญ
จะเปนผูรับเหมาที่มีคุณภาพและความสามารถในการรับงาน และเปนที่รูจักกันดีในอุตสาหกรรม
5.1.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะอุตสหากรรม
ธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติเปนการใหบริการวางระบบทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงกาซ
ธรรมชาติและโรงแยกกาซธรรมชาติไปยังผู ใชกาซธรรมชาติในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เชน โรงไฟฟา และโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน ดังนั้นความตองการใชกาซธรรมชาติของประเทศจึงมีความสัมพันธกับการขยายตัวของกลุมผู ใชกาซ
ธรรมชาติดังกลาว ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอโอกาสในการเติบโตของกลุมธุรกิจนี้
ภาวะการแขงขัน
ธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติมีการแขงขันในระดับปานกลาง เนื่องจากการเขามาประกอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมดังกลาวตองอาศัยความรูความชำนาญในการวางระบบทอสงกาซธรรมชาติและการกอสรางสถานีวัดกาซธรรมชาติ
รวมถึงการบำรุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติและสถานีวัดกาซธรรมชาติที่ตองการประสบการณดานวิศวกรรม ชื่อเสียง และ
ความไววางใจจากลูกคา นอกจากนี้ การรับงานโครงการยังขึ้นอยูกับเกณฑการประมูลที่เปนตัวกำหนดผูมีสิทธิเขารวมประมูลงาน
โครงการนั้นๆ ไดแก ผลงานอางอิงในอดีต มูลคางานโครงการที่เคยทำมา ระยะเวลาของประสบการณ ในการดำเนินธุรกิจ
เปนตน
5.1.7 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ขั้นตอนการใหบริการงานวิศวกรรมกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ มีขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้
1.
บริษัทฯ เขารวมการประมูลงานโครงการกับเจาของดครงการ หรือติดตอผูรับเหมาหลักโดยตรงตกลงจางให
บริษัทฯ เปนผูรับเหมาชวงสำหรับงานโครงการกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

เมื่อบริษัทฯ ไดรับการวาจางจากผูรับเหมาหลักแลว บริษัทฯ จะตกลงเขาเซ็นสัญญางานวิศวกรรมกอสรางสถานี
วัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
บริษัทฯ จะเขาสำรวจพื้นที่โครงการ จากนั้นออกแบบและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับวิศวกรรม เพื่อออกแบบราย
ละเอียดทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ และวางแผนกระบวนการติดตั้งและกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงาน อุปกรณที่ติดตั้งในสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ จะอยูภาย
ใตการควบคุมตามมาตรฐานที่กำหนดในสัญญา อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเปนผูดูแลเรื่องการดำเนินการยื่นขออนุญาต
การทำเอกสาร และการติดตามงานเอกสารกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อขออนุญาตใน
การกอสรางสถานีวัดและการวางระบบทอสงกาซธรรมชาติ
วางแผนรายละเอียดการกอสรางโครงการ และดำเนินการกอสราง
รายงานความคืบหนาของโครงการ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ เพื่อแสดงความคืบหนาของ
การกอสรางใหกับเจาของโครงการและที่ปรึกษาโครงการไดรับทราบ พรอมระบุถึงปญหาที่เกิดขึ้นและแนวทาง
ในการแกไข เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดทันทวงทีและสงมอบงานไดตรงตามเวลาที่กำหนด
ทดสอบระบบหลังการกอสรางแลวเสร็จ เพื่อใหมั่นใจวาการทำงานของทุกอุปกรณ ในระบบของสถานีวัดและ
ระบบทอสงกาซธรรมชาติมีประสิทธิภาพ การรับประกันคุณภาพของงานขึ้นกับเงื่อไขในสัญญา
สงมอบงานใหแกลูกคา เมื่อการกอสรางและการทดสอบการเดินระบบแลวเสร็จ

5.1.8 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การดำเนินงานกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติของบริษัทฯ ไมมีกระบวนการใดที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เนื่องดวยลักษณะการดำเนินธุรกิจและการใหบริการงานวิศวกรรมกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
บำรุงรักษาสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ ในสถานีวัดกาซธรรมชาติ นั้น บริษัทฯ ไดปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางเครงครัดมาโดยตลอด เพื่อปองกันผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม อีกทั้ง เจาของโครงการไดจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental
Impact Assessment: EIA) กอนดำเนินการกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ เพื่อประเมินผลกระทบจากการ
กอสรางที่มีตอความสมบูรณของสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให บริษัทฯ ปฏิบัติตาม ตั้งแต
กอนเริ่มดำเนินงาน จนกระทั่งดำเนินงานแลวเสร็จ ซึ่งทางบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด จนทำใหปจจุบันบริษัทฯ ยังไม
เคยมีขอพิพาทใดๆ ในกรณีที่เกี่ยวของกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น
5.1.9 แนวโนมการขยายธุรกิจในอนาคต
อยางไรก็ตาม ดวยความเชี่ยวชาญและประสบการณในการติดตั้งระบบทอสงกาซธรรมชาติเปนปจจัยที่สงเสริมใหบริษัทฯ
มีโอกาสในการขยายไปยังธุรกิจกอสรางระบบทอน้ำมัน ในปจจุบันมีโครงการกอสรางระบบทอสงน้ำมันซึ่งเปนโครงการขนาดใหญ
ที่จะเกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 บริษัทผูลงทุนคือ FTP (Fuel Pipeline Transportation Limited) ซึ่ง
โครงการนี้อยูระหวางการคัดเลือกผูรับเหมาเพื่อดำเนินการกอสรางใหเปนไปตามแผนตั้งแตไตรมาส 3 ของป พ.ศ. 2559 เปนตน
ไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเขาขอรวมคัดเลือกเปนผูรับเหมาในโครงการนี้ดวย
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5.2

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicles)
กาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicles : NGV) คือกาซธรรมชาติที่มีกาซมีเทนเปนสวนประกอบหลัก
สามารถใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนตไดเชนเดียวกับน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล กาซธรรมชาตินี้จะถูกอัดจนมีความดันสูงมากกวา 3,000
ปอนดตอตารางนิ้ว (psi) หรือเรียกวากาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas: CNG) กาซ NGV มีคุณสมบัติในการเผาไหม
ที่สมบูรณกวาเชื้อเพลิงชนิดอื่นจึงเปนเชื้อเพลิงที่สะอาด ทำใหปริมาณไอเสียที่ปลอยจากเครื่องยนตมีปริมาณต่ำและไมกอใหเกิดควันพิษ
หรือสารพิษที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ในชวงหลายปที่ผานมา อุตสาหกรรมกาซ NGV มีการเติบโตอยางตอเนื่องอันเปนผลมาจากราคา
น้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น กาซ NGV จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อทดแทนการใชน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสและ
ขยายการประกอบธุรกิจไปยังกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตตั้งแตป 2547 เปนตนมา
ปจจุบัน บริษัทฯ ใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกาซ NGV โดยแบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี้
1.
สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
2.
ออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
3.
ออกแบบและกอสรางสถานีปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
4.
บำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
5.
บริหารจัดการสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต แสดงดังนี้
ระบบทอสง
กาซธรรมชาติ

สถานีบริการกาซ NGV
ระบบทอสง
กาซธรรมชาติ
(Mother Station)

สถานีลูก
(Daughter Station)
สถานีตามแนวทอ

NGV
NGV

รถยนต
ขนสง
รถโดยสารสาธารณะ

(Conventional Station)

ออกแบบและกอสราง
สถานีบริการกาซ
NGV
หมายเหตุ

ออกแบบและกอสราง
สถานีปรับปรุง
คุณภาพกาซ NGV

บำรุงรักษา
สถานีบริการกาซ
NGV

บริหารจัดการ
สถานีบริการกาซ
NGV

ธุรกิจที่บริษัทฯ ใหบริการ
การประกอบธุรกิจของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต

√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8
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5.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
1.
สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (“สถานีบริการ”) เปนธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการมาตั้งแตป 2552
บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเปนผูคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
(“ผูคาตามมาตรา 11”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ใหสามารถจัดตั้งสถานีบริการ เพื่อจำหนายกาซ
NGV ใหกับรถยนตที่ติดตั้งเครื่องยนตและอุปกรณที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง เชน รถยนตนั่งสวนบุคคล รถแทกซี่
รถตู รถบรรทุก และรถบริการขนสง เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทำสัญญาซื้อขายกาซ NGV กับ ปตท. ซึ่งเปนผูคากาซ
ธรรมชาติรายเดียวในประเทศ

สถานีบริการ สาขาวิภาวดี

สถานีบริการ สาขาบางนา

สถานีบริการ สาขากำแพงเพชร

สถานีบริการ สาขาพิษณุโลก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสถานีบริการ จำนวน 4 แหงในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
สถานีบริการกาซ NGV
1.
2.
3.
4.

สถานีบริการ สาขาวิภาวดี
สถานีบริการ สาขาบางนา
สถานีบริการ กำแพงเพชร
สถานีบริการ สาขาพิษณุโลก

ที่ตั้ง
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ถนนบางนา-ตราด กม.1 กรุงเทพฯ
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สถานีบริการ สาขาวิภาวดี เปนสถานีบริการขายปลีกกาซ NGV แหงแรกที่ผูประกอบการเอกชนเปนผูลงทุนเอง
ทั้งหมดและบริหารงานภายใตชื่อ “สยามราช”
สถานีบริการ สาขาพิษณุโลกและสาขากำแพงเพชรเปนสถานีบริการที่บริษัทฯ บริหารงานและดำเนินการใหแก
บริษัท ขนสง จำกัด (“บขส.”) เพื่อจำหนายกาซ NGV ใหแกรถโดยสารสาธารณะและรถรวมบริการของ บขส. เทานั้น
2
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ออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
บริษัทฯ ใหบริการออกแบบและกอสรางสถานีบริการใหกับลูกคา 2 กลุม ไดแก ปตท. และผูประกอบการเอกชน
ทั้งนี้ การลงทุนในสถานีบริการประกอบดวย 3 รูปแบบ ไดแก สถานีบริการที่ ปตท. ลงทุนและบริหารเอง สถานีบริการ
ที่ผูประกอบการเอกชนลงทุนและบริหารงานภายใตชื่อ ปตท. และสถานีบริการที่ผูประกอบการเอกชนลงทุนและบริหาร
งานภายใตชื่อของผูประกอบการเอกชน จากประสบการณ ในการดำเนินธุรกิจออกแบบและกอสรางสถานีบริการที่มีมาก
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กวา 10 ป บริษัทฯ จึงไดรับความไววางใจจาก ปตท. และผูประกอบการเอกชนใหดำเนินการออกแบบและกอสรางสถานี
บริการมาแลวมากกวา 250 แหงทั่วประเทศ

สถานีบริการที่บริษัทฯ ออกแบบและกอสรางให ปตท. และผูประกอบการเอกชน
3.

ออกแบบและกอสรางสถานีปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
บริษัทฯ ใหบริการออกแบบและกอสรางสถานีปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ในสถานีตามแนว
ทอ (Conventional Station) โดยกาซธรรมชาติที่มาจากแนวทอสงกาซธรรมชาติจะถูกนำมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให
ไดกา ซธรรมชาติที่มีคุณภาพเหมาะสมกับยานยนตซึ่งเปนไปตามขอกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

4.

บริการบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
บริษัทฯ ใหบริการบำรุงรักษา ซอมแซม ปรับปรุงระบบและอุปกรณในสถานีบริการ โดยทีมงานที่มีประสบการณ
และชางเทคนิคเฉพาะทาง การใหบริการซอมแซมและบำรุงรักษาสถานีบริการ ครอบคลุมถึงการใหบริการบำรุงรักษา
สถานีตามแผนงาน (Preventive Maintenance) และการใหบริการซอมแซมและบำรุงรักษาสถานีในกรณีฉุกเฉิน
บริษัทฯ มีสำนักงานบริการครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคสวนในประเทศไทยเพื่อใหการบริการที่รวดเร็ว และทันตอ
สถานการณ และจัดตั้งศูนยบริการขอมูลและแจงปญหา (Call center) ที่เบอร 02-705-7000 เพื่อใหผูประกอบการ
สถานีสามารถติดตอแจงเหตุดวนไดตลอด 24 ชั่วโมง

5.

บริหารจัดการสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
บริษัทฯ ใหบริการดานการบริหารจัดการสถานีบริการแกผูประกอบการเอกชน ซึ่งการใหบริการครอบคลุมถึง
การบริหารจัดการดานการดำเนินธุรกิจ การบัญชีและการเงิน การจัดหาพนักงานประจำสถานี และการบำรุงรักษาสถานี
บริการ โดยทีมงานที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีบริการ

5.2.2 การตลาดและการแขงขัน
5.2.2.1 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1.
สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ลูกคาเปาหมายของสถานีบริการจะแตกตางกันไปตามสถานที่ตั้งของสถานีบริการนั้นๆ ในสวนของสถานี
บริการ สาขาวิภาวดีและสาขาบางนาจะเปนการใหบริการกับลูกคาทั่วไปทั้งรถยนตสวนบุคคล รถขนสง และรถ
โดยสารสาธารณะ เนื่องจากสถานีบริการทั้ง 2 แหงตั้งอยู ในกรุงเทพมหานครบนถนนเสนทางสายหลักในการ
คมนาคมขนสง
ในสวนของสถานีบริการ สาขาพิษณุโลกและสาขากำแพงเพชรเปนสถานีบริการที่รองรับการใหบริการให
แกรถบริการสาธารณะและรถรวมบริการของ บขส. เทานั้น
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2.

3.

4.

5.

ออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ลูกคาเปาหมายของการใหบริการออกแบบกอสรางสถานีบริการ มี 2 กลุม ไดแก
• บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปตท. เปนลูกคาที่เปนผูจัดจำหนายกาซ NGV รายเดียวในประเทศไทย และมีความตองการสราง
สถานีบริการตามแนวทอ (Conventional Station) และสถานีลูก (Daughter Station)
• ผูประกอบการเอกชน
ผูประกอบการเอกชนที่ลงทุนกอสรางสถานีบริการภายใตเครื่องหมายการคา ปตท. หรือเครื่องหมาย
การคาอี่น
บริการออกแบบและกอสรางสถานีปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ลูกคาเปาหมายของการใหบริการออกแบบและกอสรางสถานีปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติสำหรับ
ยานยนต ไดแก สถานีบริการตามแนวทอ (Conventional Station)
บริการบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ลูกคาเปาหมายของการใหบริการบำรุงรักษาสถานีบริการ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
• บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
• ผูประกอบการเอกชน
บริการจัดการสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ลูกคาเปาหมาย ไดแก กลุมลูกคาผูประกอบการเอกชนที่ตองการผูชำนาญการในการบริการครบวงจร
ทั้งดานการบริหารจัดการ ดานการดำเนินธุรกิจ การบัญชีและการเงิน การจัดหาพนักงานประจำสถานี และ
การบำรุงรักษาสถานี

5.2.3 กลยุทธการตลาด
บริษัทฯ มีกลยุทธทางการตลาดและการแขงขัน ดังนี้
1.
การเปนผูนำดาน NGV อยางครบวงจร
บริษัทฯ เปนผูชำนาญดานธุรกิจการใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกาซ NGV อยางครบวงจรแหงหนึ่งของประเทศไทย
โดยมีสถานีบริการของบริษัทฯเองในประเทศ จำนวน 4 แหง ใหบริการออกแบบและกอสรางสถานีบริการ ใหบริการ
ออกแบบและกอสรางสถานีปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ใหบริการบำรุงรักษาสถานีบริการ รวมถึง
การใหบริการบริหารจัดการสถานีบริการ การใหบริการที่ครบวงจร ทำใหบริษัทฯสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดหลากหลาย และสามารถขยายฐานกลุมลูกคาไดมากขึ้น
2.
คุณภาพของสินคาและการใชบริการ
บริษัทฯ มุงเนนและใหความสำคัญกับคุณภาพของสินคาและการใหบริการตั้งแตการคัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพ
การตรวจสอบสินคา และขั้นตอนการใหบริการโดยบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู ความ
ชำนาญในการทำงาน และสรางมาตรฐานในการปฏิบัตงิ านในระดับสากล ทำใหบริษัทฯ ไดรับความไววางใจและความเชื่อ
ถือจากลูกคาในคุณภาพของสินคาและการใหบริการอยางตอเนื่อง
3.
การรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
บริษัทฯ จึงใหความสำคัญกับการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา โดยบริษัทฯ ไดมีการติดตอและบริการลูกคา
หลังการขายอยางใกลชิดและตอเนื่อง สามารถนำขอมูลที่ไดรับไปพัฒนา ปรับปรุงสินคาและการใหบริการ เพื่อตอบ
สนองความตองการและสรางความพึงพอใจอยางสูงสุดใหแกลูกคา
5.2.4 นโยบายการกำหนดราคา
1.
สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ราคาขายกาซ NGV หนาสถานีบริการภายใตเครื่องหมายการคา “สยามราช” ไดถูกกำหนดโดยสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งราคาขายกาซ NGV ที่ประกาศนั้นจะปรับเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจ
และความจำเปนดานพลังงานเปนหลัก
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2.

3.

4.

5.

ออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาโดยการศึกษาและประเมินตนทุนจากรูปแบบการกอสราง มูลคาของ
เครื่องจักรและอุปกรณที่ติดตั้ง จำนวนเจาหนาที่ควบคุมดูแล ระยะเวลาในการกอสราง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในการดำเนินการกอสรางสถานีบริการ รวมถึงอัตรากำไรที่เหมาะสม ทั้งนี้ งานออกแบบและกอสรางสถานีบริการ
สวนใหญจะมาจากการเขาประมูลราคาโดยตรงกับเจาของสถานีบริการ ดังนั้น การกำหนดราคาของการใหบริการแตละครั้ง
จะพิจารณาถึงขอบขายของงานที่ไดรับ และความสัมพันธของลูกคาแตละรายเพื่อใหเปนราคาที่เหมาะสมและสามารถ
แขงขันได
ออกแบบและกอสรางสถานีปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาโดยการศึกษาและประเมินตนทุนจากรูปแบบการกอสราง มูลคาของ
เครื่องจักรและอุปกรณที่ติดตั้ง จำนวนเจาหนาที่ควบคุมดูแล ระยะเวลาในการกอสราง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
การดำเนินการกอสรางสถานีปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติ รวมถึงอัตรากำไรที่เหมาะสม ทั้งนี้ การกำหนดราคาในการ
ใหบริการแตละครั้งจะพิจารณาถึงขอบขายของงานที่ ไดรับและความสัมพันธของลูกคาแตละรายเพื่อใหเปนราคาที่
เหมาะสมและสามารถแขงขันได
บริการบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาโดยการศึกษาและประเมินตนทุนของการใหบริการ จำนวนเจาหนาที่ที่ ให
บริการ ระยะเวลาในการใหบริการ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการใหบริการ รวมถึงอัตรากำไรที่เหมาะสม การกำหนด
ราคาของบริษัทฯ ในการใหบริการแตละครั้งจะพิจารณาถึงขอบขายของงานเปนหลักเพื่อใหเปนราคาที่เหมาะสมและ
สามารถแขงขันได
บริหารจัดการสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
การกำหนดราคาของการใหบริการดานการบริหารสถานีบริการ จะพิจารณาคาบริการจัดการจากจำนวนปริมาณกาซ
NGV ที่จำหนายได ในสถานีบริการนั้นๆ ซี่งการกำหนดราคาแตละครั้งจะพิจารณาถึงขอบขายของงานที่ไดรับของลูกคา
แตละราย

5.2.5 การจำหนายและชองทางการจำหนาย
กลุมลูกคาหลักของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตประกอบดวย 2 กลุมไดแก บุคคลทั่วไป และลูกคาองคกร
โดยบุคคลทั่วไปจะเปนลูกคาที่มาใชบริการในสถานีบริการ ซึ่งสถานีบริการของบริษัทฯ ตั้งอยูบนพื้นที่การคมนาคมสายหลักทั้ง
ในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด
ในสวนของลูกคาองคกร บริษัทฯ จะเนนใหทีมงานฝายขายและการตลาดเปนผูติดตอประสานงานกับลูกคาโดยตรง เพื่อ
นำเสนอสินคาและการใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกาซ NGV ไดอยางครบวงจร
5.2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ในปจจุบันการเลือกใชเชื้อเพลิงที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยในยานยนต เชน กาซธรรมชาติ กำลังไดรับการ
สนับสนุนมากขึ้นในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย อันเนื่องมาจากปญหาคุณภาพอากาศ และปญหากาซเรือนกระจกที่เกิด
ขึ้นทั่วโลก และดวยคุณสมบัติทางฟสิกสของกาซธรรมชาติที่ ใช ในยานยนตพบวามีมลพิษนอยที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอื่นๆ
กาซธรรมชาติจึงเปนเชื้อเพลิงทางเลือกหนึ่งสำหรับยานยนตที่มีการใชอยางแพรหลาย
5.2.6.1 ภาวะอุตสาหกรรม
(1) การใชพลังงานในภาคขนสงทางบก
มีการใชน้ำมันเบนซิน เฉลี่ย 26.4 ลานลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 13.2% การใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 4.2%
การใชน้ำมันภาคขนสงทางบกเพิ่มขึ้น 3.8% ในป 2558 การใชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ GDP ที่ปรับตัวดีขึ้น จากการใชจาย การบริการ และการ
กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะที่การใช LPG และ NGV ในรถยนต สำหรับป 2558 คิดเปนสัดสวนรอยละ
9 และ 12 ซึ่งเปนการใชที่ลดลงรอยละ 12.1 และ 4.1 ตามลำดับ ซึ่งเปนผลจากการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน
เบนซินและดีเซลลงอยางตอเนื่องตั้งแตกลางป 2557 ประกอบกับ มีการปรับราคาขายปลีก LPG และ NGV
√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8
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เพื่อสะทอนตนทุนที่แทจริงในชวงปลายป 2557 โดยในเดือนธันวาคมป 2558 ราคาขายปลีก LPG อยูที่ 22.29
บาทตอกิโลกรัม ปรับลดลง 1.87 บาท ตอกิโลกรัม เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมในปเดียวกัน และราคาขายปลีก
NGV ปรับเพิ่มขึ้น 1.00 บาทตอกิโลกรัม มาอยูที่ระดับ 13.50 บาทตอกิโลกรัม

ที่มา : กระทรวงพลังงาน www.eppo.go.th
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(2)

ปริมาณการใชกาซ NGV ในประเทศไทย
อางอิงจากสถิติปริมาณการจำหนายกาซ NGV ของ ปตท. พบวาในป 2558 มีปริมาณเฉลี่ยประมาณ
257,000 ตันตอเดือน ลดลงจากปริมาณเฉลี่ยประมาณ 268,000 ตันตอเดือนในป 2557 เนื่องจากผลของการ
ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซลลงอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตาม กาซ NGV ก็ยังคงมีราคาที่ถูก
กวาเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ
รถยนตที่ติดตั้งระบบกาซ NGV จากโรงงานผูผลิตโดยตรง (OEM) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประเทศไทยมีปริมาณรถยนตที่ ใชกาซ NGV ประมาณ 472,793 คัน เทียบกับสิ้นป 2557 อยูที่ 462,414 คัน
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2
ป 2558 จำนวนสถานีบริการ NGV มีจำนวนเพิ่มเพียง 3 สถานี คือมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 497 แหง
ณ สิ้นป 2557 เปน 500 แหง ณ สิ้นป 2558 แบงเปนสถานีที่ ปตท. ลงทุนเอง 396 แหง และเอกชนลงทุน
104 แหง ครอบคลุม 54 จังหวัด 1

ธ.ค. 49
ธ.ค. 50
ธ.ค. 51
ธ.ค. 52
ธ.ค. 53
ธ.ค. 54
ธ.ค. 55
ธ.ค. 56
ธ.ค. 57
ธ.ค. 58

เบนซิน

จำนวนรถ NGV (คัน)
ดีเซล
OEM

รวม

จำนวนสถานี
(แหง)

20,780
47,466
100,309
124,186
158,615
202,149
230,346
246,483
256,101
261,102

2,326
6,349
23,182
28,246
34,435
40,061
42,914
44,427
45,585
45,955

23,496
55,868
127,735
162,023
225,668
300,581
374,857
438,821
462,414
472,793

102
168
303
382
428
465
483
490
497
500

390
2,053
4,244
9,591
32,618
58,371
101,597
147,911
160,819
165,736

หมายเหตุ : รถ OEM คือ รถยนตที่ผลิตและติดตั้งอุปกรณกาซ NGV โดยตรงจากโรงงาน
ที่มา : สถิติ NGV ในประเทศไทย จาก ปตท.

(3)

(4)

1

โครงสรางราคากาซธรรมชาติ
เพื่อใหการกำหนดราคากาซธรรมชาติมีความชัดเจน โปรงใส และเปนธรรมตอผู ใชกาซธรรมชาติและ
ผูประกอบธุรกิจ จึงจำเปนตองมีการกำหนดหลักเกณฑการกำหนดราคากาซธรรมชาติ ดังนั้นโครงสรางราคากาซ
ธรรมชาติจึงอยูภายใตการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานภายใตพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
มาตรการสนับสนุน NGV จากภาครัฐ
จากการที่ภาครัฐตองการสงเสริมใหมีการใช NGV อยางแพรหลาย จึงมีการดำเนินการออกมาตรการ
สนับสนุนใหกาซ NGV เปนเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ดังนี้
1.
การยกเวนและลดหยอนอากรจากการนำเขา
1.1 อุปกรณ NGV สำหรับสถานีบริการ ลดหยอนเหลือรอยละ 1 (ไมมีกำหนด)
1.2 เครื่องยนต NGV ใหม (แบบ Dedicated) ยกเวนอากรขาเขา (ไมมีกำหนด)
1.3 รถโดยสารประเภท Chasis with engine (รวมถึงรถบรรทุกดวย) ยกเวนอากรขาเขาสำหรับ
สวนประกอบและอุปกรณประกอบที่นำเขามา CKD จากรอยละ 10 เปนรอยละ 0 (ไมมี
กำหนด)

สถิติ NGV ในประเทศไทย จาก ปตท.
√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8

23

2.

การยกเวนและลดหยอนภาษีสรรพสามิต
2.1 รถยนตนั่ง NGV ที่ผลิตจากโรงงาน (OEM / รถโดยสาร mini bus (เครื่องยนตที่ไมเกิน
3000 cc.) ลดหยอนจากรอยละ 30 เหลือรอยละ 20 (ไมมีกำหนด)
3.
ภาษีปายรถยนตประจำป
3.1 รถยนตที่ ใช NGV เปนเชื้อเพลิงอยางเดียว (Dedicated / Re-powering) ลดหยอนเหลือ
รอยละ 50 ของอัตราปกติ (ไมมีกำหนด)
3.2 รถยนตที่ใช NGV เปนเชื้อเพลิงรวม (Diesel Dual Fuel) และเชื้อเพลิงสลับ (Bi - Fuel)
ลดหยอนเหลือ รอยละ 25 ของอัตราปกติ (ไมมกี ำหนด)
4.
อื่นๆ
4.1 ผูผลิต NGV สนับสนุนผูลงทุนในธุรกิจ NGV โดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
ใหสิทธิประโยชนการลงทุนสูงสุดกับกิจการดังตอไปนี้ คือ ผูผลิต NGV engines, parts และ
conversion kit และ ไดรับการยกเวนภาษีอากรนำเขาเครื่องจักรในการผลิต (ไมมีกำหนด)
ที่มา : เว็บไซตของ ปตท. www.pttplc.com
(5)

การกำหนดราคากาซ NGV
ปจจุบัน ราคากาซ NGV เปนแบบกึ่งลอยตัว โดยตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2555 ตลาดมีการทยอยปรับ
ขึ้นราคาขายปลีกกาซ NGV เปนระยะ ในป 2558 ที่ประชุม กบง. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 เห็นชอบ
แนวทางการปรับราคากาซธรรมชาติใหสอดคลองกับตนทุน โดยการปรับราคาขายปลีกกาซ NGV สำหรับ
รถยนตสวนุบคคลขึ้นอีกในอัตรา 0.50 บาทตอกิโลกรัม จากเดิม 12.50 บาทตอกิโลกรัม เปน 13.00 บาทตอ
กิโลกรัม และปรับราคาขายปลีกกาซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะขึ้นในอัตรา 0.50 บาทตอกิโลกรัม จาก
เดิม 9.50 บาทตอกิโลกรัม เปน 10.00 บาทตอกิโลกรัม โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2558 ตอมา
มติ กบง. ไดพิจารณาปรับราคาขายปลีกกาซ NGV สำหรับยานยนตขึ้นอีก 0.50 บาทตอกิโลกรัม เปน 13.50
บาทตอกิโลกรัม เพื่อใหสะทอนตนทุนที่แทจริงโดยมีผลตั้งแตวันที่ 8 ก.ย. 2558 และยังคงตรึงราคาใหกับ
รถโดยสารสาธารณะไวที่ 10 บาทตอกิโลกรัม
และลาสุด วันที่ 21 มกราคม 2559 กบง. มีมติใหลอยตัวราคากาซเอ็นจีวีภายใตเงื่อนไขที่การปโตเลียม
แหงประเทศไทย (ปตท) ตองประกันราคาขายปลีกไม ใหเกินกิโลกรัมละ 13.50 บาทตอกิโลกรัม เปนเวลา 6
เดือน ขณะที่ราคาเอ็นจีวีสำหรับรถโดยสารสาธารณะ ปตท. จะชวยเหลือกำกับดูแลราคาเอ็นจีวี ไมเกิน 10 บาท
ตอกิโลกรัมตอไป จนกวาจะมีกลไกถาวร
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

5.2.6.2 ภาวะการแขงขัน
(1) ธุรกิจสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ปจจุบัน การเปดสถานีบริการ NGV ยังคงมีผูนำตลาด ไดแก ปตท. ที่ครองสวนแบงตลาดประมาณ
รอยละ 80 หากเทียบจากจำนวนของสถานีบริการ NGV ทั่วประเทศ
ลำดับ

ชื่อ

1

บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน)
บริษัท สยามราช จำกัด
(มหาชน)
ผูประกอบการเอกชนอื่นๆ
รวม

2
3
หมายเหตุ:

1)

2555
2556
2557
2558
1)
1)
1)
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน1) รอยละ
392

81.16

392

80.00

394

79.28

396

79.20

2

0.41

42)

0.82

42)

0.80

42)

0.80

89 18.43
483 100.00

94 19.18
490 100.00

99 19.92
497 100.00

100 20.00
500 100.00

จำนวนสถานีบริการ NGV ที่ผูประกอบการลงทุน
เปนจำนวนที่รวมสถานีบริการ NGV ของ บขส. ที่บริษัทฯ เปนผูลงทุนและบริหารจัดการ จำนวน 2 สถานี
ที่มา: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2)
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(2)

(3)

ธุรกิจออกแบบและกอสราง บริหารจัดการและบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ธุรกิจออกแบบและกอสราง บริหารจัดการและบริการบำรุงรักษาสถานีบริการ NGV นั้น ยังมีการ
แขงขันที่คอนขางต่ำ เนื่องจากมีผูแขงขันจำนวนนอยรายที่มีความรูเฉพาะดาน ประสบการณและความชำนาญ
ดานวิศวกรรมการกอสรางสถานีบริการ NGV การบริการที่ครบวงจรของบริษัทฯ ทั้งการออกแบบและกอสราง
บริหารจัดการและการบำรุงรักษาสถานีบริการ NGV ทำใหบริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกคาไดดีอยางตอเนื่อง
ธุรกิจบริการออกแบบและกอสรางสถานีปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
การแขงขันในธุรกิจนี้ ผูใหบริการจำเปนตองมีประสบการณและความเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรม ความ
เขาใจในคุณสมบัติของกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตเปนอยางดี ความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรม
พลังงาน และทีมงานที่มีประสบการณยาวนาน

5.2.7 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
1.
สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
สถานีบริการทั้ง 4 แหงของบริษัทฯ เปนสถานีลูก (Daughter Station) คือสถานีที่ไมไดตั้งอยู ในบริเวณแนว
ทอสงกาซธรรมชาติ จึงตองรับกาซธรรมชาติจากสถานีแม (Mother Station) โดย สถานีบริการ สาขาวิภาวดีและสาขา
บางนา บริษัทฯ ไดทำสัญญาซื้อขายกาซ NGV กับ ปตท. ซึ่งเปนผูจำหนาย NGV รายเดียวในประเทศไทย เปนเวลา
ประมาณ 10 - 20 ป โดยกาซ NGV จาก ปตท. ถูกขนสงมายังบริษัทฯ โดยใชรถขนสงกาซ
ในสวนของสถานีบริการ สาขาพิษณุโลกและสาขากำแพงเพชร บริษัทฯ เปนผูบริหารจัดการสถานีใหกับ บขส.
เทานั้น ดังนั้น บขส. จึงเปนผูทำสัญญาซื้อขายกาซ NGV กับ ปตท. โดยตรง
2.
ธุรกิจออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
การออกแบบและกอสรางสถานีบริการจะใหบริการแก ปตท. และผูประกอบการเอกชน ในกรณีที่ผูประกอบการ
เอกชนมีความประสงคที่จะประกอบธุรกิจสถานีบริการ จะตองยื่นคำขออนุญาตกับ ปตท. เพื่อกอสรางสถานีบริการและ
เปนตัวแทนจำนายกาซ NGV กอนการดำเนินการกอสราง เมื่อบริษัทฯ ไดรับการวาจาง ทีมงานวิศกรจะดำเนินการ
ศึกษา สำรวจพื้นที่กอสราง ออกแบบและกอสรางตามสัญญาจาง การกำหนดแผนผังสถานี รวมถึงการวางตำแหนงของ
เครื่องจักรและอุปกรณ ในสถานีบริการจะอยูภายใตมาตรฐานและการควบคุมตามที่ ปตท. กำหนด
3.
ธุรกิจออกแบบและกอสรางปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ในการออกแบบและกอสรางสถานีปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต แก ปตท. และผูประกอบการ
เอกชน เมื่อบริษัทฯ ไดรับการวาจาง ทีมงานวิศกรจะดำเนินการศึกษา สำรวจพื้นที่กอสราง ออกแบบและกอสรางตาม
สัญญาจาง การกำหนดแผนผังสถานี รวมถึงการวางตำแหนงของเครื่องจักรและอุปกรณ ในสถานีบริการจะอยูภายใต
มาตรฐานและการควบคุมตามที่ ปตท. กำหนด
4.
ธุรกิจบริการบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ทีมงานวิศวกรและชางเทคนิคที่เปนบุคลากรของบริษัทฯ จะเขาสำรวจเครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมดที่ติดตั้ง
สถานีบริการ พรอมทั้งประเมินสภาพการใชงาน และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ รวมถึงความ
ปลอดภัยของการใชงาน และนำเสนอผลการประเมินใหลูกคาเพื่อพิจารณาซอมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ
นั้นๆ และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของ ทีมวิศวกรและชางเทคนิคจะดำเนินการซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณนั้นๆ ให
อยู ในสภาพที่พรอมใชงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเปนสำคัญ
บริษัทฯ จัดใหมีชางเทคนิคและ ศูนยบริการขอมูล (Call center) ที่เบอร 02-705-7000 เพื่อแจงปญหาได
ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรับแจงเหตุ ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินในสถานีบริการ เพื่อใหบริการซอมบำรุงและแกไข
สถานการณฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว ฉับไว
5.
ธุรกิจบริหารจัดการสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
บริษัทฯ ใหบริการดานการบริหารจัดการสถานีบริการ โดยจัดหาบุคลากรในระดับตางๆ ไดแก ผูจัดการสถานี
พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน และพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติงานในหนวยงานทุกสวนของสถานีบริการ รวม
ถึงการจัดทีมงานที่มีความชำนาญเพื่อใหบริการตรวจสอบและซอมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณที่ติดตั้งในสถานี
บริการ
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5.2.8 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การดำเนินธุรกิจใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกาซ NGV ของบริษัทฯ ไมมีกระบวนการใดที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เนื่องดวยลักษณะการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เกี่ยวของกับสถานีบริการ ออกแบบและกอสรางสถานีบริการและสถานีปรับปรุง
คุณภาพกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต การขนสงและจัดเก็บกาซ NGV บริษัทฯ จึงไดปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางเครงครัดมาโดยตลอด เพื่อปองกันผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้
บริษัทฯ ไมเคยมีขอพิพาทในกรณีที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
5.2.9 แนวโนมการขยายธุรกิจในอนาคต
ณ ปจจุบัน บริษัทมีโครงการในอนาคตซึ่งอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ดังนี้
(1) โครงการศึกษาความเปนไปได ในการผลิตและจำหนายกาซชีวภาพอัด (CBG) ใหกับภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสง
จากน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาลม
เปนโครงการศึกษาความเปนไปได ในผลิตและปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพอัด (Compressed Bio Gas :
CBG) ที่ไดจากน้ำเสียของโรงงานสกัดปาลม ใหสามารถใชเปนแหลงพลังงานทดแทนทั้งภาคอุตสาหกรรม หรือใชเปน
เชื้อเพลิงสำหรับยานยนต พรอมทั้งศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในเชิงพาณิชย การนำกาซ CBG ไปใชนี้จะสามารถ
ชวยใหผูประกอบการลดตนทุนการผลิต และลดการใชพลังงานชนิดเดิม โดยที่ไมกระทบตอแหลงพลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาติ และเปนการชวยลดของเสียในภาคอุตสาหกรรมไดอีกดวย ณ ปจจุบันนี้ บริษัทฯ อยูระหวางการศึกษาความ
เปนไปไดและคาดวาจะแลวเสร็จปลายป 2559
5.3

กลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems)
บริ ษั ท ฯ ออกแบบและจำหน า ยระบบป ม อุ ต สาหกรรม ระบบอุ ป กรณ วิ ศ วกรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง และเครื่ อ งอั ด อากาศที่ ใ ช ใ น
อุตสาหกรรม และบริษัทฯ เปนคูคาทางธุรกิจในการจำหนายระบบอุปกรณ Gas Turbine และ Gas Compressor สำหรับโรงไฟฟา
ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมโดยมีทีมงานวิศวกรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณเปนผู ใหคำแนะนำในการ
เลือกใชสินคา การคัดเลือกผูผลิตสินคา ตลอดจนการบำรุงรักษาสินคา เพื่อเปนประโยชนตอกระบวนการทำงานและสรางความปลอดภัย
อยางสูงสุด ที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากลูกคาทั้งดานการใหบริการทางวิศวกรรมและคุณภาพของสินคาที่จำหนายอยาง
ตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก ป 2555-2557 และในป 2558 บริษัทฯ มีรายไดจากกลุมธุรกิจปมอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 11.03 ของ
รายไดหลัก
5.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ ใหบริการดานวิศวกรรมในการออกแบบ ใหคำปรึกษาและคำแนะนำการเลือกใชระบบปมอุตสาหกรรมและระบบ
อุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของ โดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณมากกวา 30 ป การใหบริการ
ดานวิศวกรรมครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนแรกในการสอบถามความตองการ วัตถุประสงคของการใชงาน การออกแบบดาน
วิศวกรรม การเลือกประเภทสินคา การเลือกผูผลิตสินคา การประกอบสินคา การทดสอบการทำงานของสินคา ตลอดจนการให
บริการหลังการขาย
สอบถามความตองการ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค
ของการใชงานสินคา

ออกแบบดานวิศวกรรม

คัดเลือกประเภทสินคา
และผูผลิตสินคา

ทดสอบการทำงาน
ของสินคา

สงมอบสินคา
ใหกับลูกคา

ประกอบสินคา

การใหบริการดานวิศวกรรมของกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม
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ในกระบวนการใหบริการออกแบบดานวิศวกรรม บริษัทฯ จะเขาปรึกษาเพื่อใหทราบถึงความตองการและวัตถุประสงค
ของการใชงานระบบปมอุตสาหกรรมหรือระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อออกแบบสินคาใหเหมาะสมกับลักษณะการใช
งาน หลังจากนั้น บริษัทฯ จะคัดเลือกประเภทสินคาตามคุณลักษณะ (Specification) จากผูผลิตสินคาชั้นนำระดับสากลที่เปนที่
ยอมรับและเชื่อถือได การสั่งซื้อสินคาอาจจะสั่งซื้อจากผูผลิตเพียงรายเดียวหรือผูผลิตสินคาหลายราย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณลักษณะ
ที่ตองการและการจัดหาสินคาของผูผลิตสินคารายนั้นๆ เมื่อไดรับสินคาและสวนประกอบตางๆ แลวจะนำมาประกอบเปนระบบ
ปมอุตสาหกรรมหรือระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของ พรอมสงมอบใหกับลูกคาเพื่อนำไปติดตั้ง หลังจากการติดตั้งแลวเสร็จ
บริษัทฯ จะเขาทดสอบการทำงานของอุปกรณเพื่อใหมั่นใจไดวาอุปกรณนั้นสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง
บริษัทฯ ไดสงผูเชี่ยวชาญเพื่อฝกอบรมเกี่ยวกับการใชงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ ใหแกลูกคา เพื่อเปนประโยชน ในดานการ
ใชงานที่ถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัยอยางสูงสุด
สินคาที่บริษัทฯ ออกแบบและจำหนายสามารถแบงเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก ระบบปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ
วิศวกรรมที่เกี่ยวของ เครื่องอัดอากาศที่ใช ในอุตสาหกรรม และระบบอุปกรณ Gas Turbine และ Gas Compressor สำหรับ
โรงไฟฟา โดยสินคาแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
1.
ระบบปมอุตสาหกรรม
ปมอุตสาหกรรมเปนอุปกรณที่ชวยสงผานพลังงานจากแหลงตนกำเนิดไปยังของไหล เพื่อทำใหของไหลเคลื่อนที่
หรือถายเทจากตำแหนงหนึ่งไปยังอีกตำแหนงหนึ่งซึ่งอาจเปนตำแหนงที่อยูสูงกวาหรือตำแหนงในระยะทางที่ไกลออกไป
เพื่อประโยชน ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม ปมอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ จัดหาและจำหนายมี
รายละเอียดดังนี้
• ปม Gear
ปม Gear เปนปมใบพัดที่มีเฟองภายในซึ่งสามารถสรางแรงดันไดสูง
ในการสงของเหลวที่มีความใสถึงหนืดมาก เชน น้ำมัน กาซปโตรเลียมเหลว
(Liquefied Petroleum Gas: LPG) น้ำมัน ยางมะตอย เปนตน

• ปม Sanitary
ปม Sanitary เปนปมใบพัดที่มีผิวขัดเรียบ ใชสำหรับสงของเหลวที่มี
ความสะอาดและปราศจากการปนเปอน สวนใหญ ใช ในโรงงานผลิตอาหาร
โรงงานผลิตยา โรงงานผลิตเครื่องอุปโภคและบริโภค เปนตน

• ปม Screw
ปม Screw เปนปมใบพัดที่มีลักษณะเปนเกลียวตั้งแต 1 สกรูไป
จนถึง 5 สกรู จึงสามารถสรางแรงดันไดคอนขางสูงในการสูบจายของเหลวที่
มีลักษณะใสและไมมีตะกอน ไดแก น้ำมันทุกชนิด สวนใหญใช ในโรงงานผลิต
น้ำมันและกาซ
• ปมและระบบสูญญากาศ (Vacuum Pump & System)
ป ม และระบบสู ญ ญากาศเป น ป ม ใบพั ด ที่ ท ำหน า ที่ ดู ด อากาศออกและ
สรางแรงสุญญากาศในระบบ ลดแรงดันในกระบวนการผลิตเพื่อใหการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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• ปม Diaphragm
ปม Diaphragm เปนปมลูกสูบที่สงถายของเหลวที่มีความใสถึง
หนืด และของเหลวที่มีตะกอนหรือสารแขวนลอยโดยใชแรงดันลมเปนตัวขับ
ดันแผน Diaphragm จึงสามารถสูบของเหลวไปได ในระยะทางไกลและ
ควบคุมปริมาณการสงของเหลวได ในสัดสวนที่แมนยำทุกครั้งของการสูบ
ปมประเภทนี้สะดวกในการติดตั้งเนื่องจากใชพื้นที่นอย ทนทานตอการใช
งานและสภาพแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี สวนใหญ ใช ใน
โรงงานปโตรเคมี แทนขุดเจาะน้ำมัน โรงงานเซรามิก โรงงานอาหารและยา โรงงานผลิตสีทุกชนิด เปนตน
• ปม Process Metering
ปม Process Metering เปนปมลูกสูบที่ควบคุมปริมาณการสง
ของเหลวในสัดสวนที่แมนยำและเทากันทุกครั้ง โดยสูบของเหลวที่มีความใส
โดยเฉพาะสารเคมีที่มีการกัดกรอนรุนแรงหรือสารเคมีที่ ใชัในกระบวนการ
ผลิตเชน สารเคมี หัวเชื้อ สี เปนตน สวนใหญใช ในโรงงานปโตรเคมี แทน
ขุดเจาะน้ำมัน โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตอาหารและยา โรงงานผลิต
อาหาร เปนตน
• ปม Process Centrifugal
ปม Process Centrifugal ทำงานโดยอาศัยการหมุนของใบพัดที่ไดรับ
พลังงานจากเครื่องยนตหรือมอเตอรไฟฟาทำใหเกิดความเร็วและแรงดันในการสง
ของเหลวที่ ใสไดในปริมาณมาก สวนใหญใช ในโรงงานปโตรเคมี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเพิ่มการเปนตัวแทนจำหนายปมอุตสาหกรรมแบรนด ITT Goulds Pumps จาก ITT Fluid
Technology International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนหนึ่งในผูผลิตปมอุตสาหกรรมชั้นนำประเภท
Process Centrifugal คุณภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจำหนายสินคานี้
อยางเปนทางการในเดือนสิงหาคม 2558
ITT Goulds Pumps เปนปมอุตสาหกรรมประเภท Process Centrifugal โดยมีฐานการตลาดที่ใหญมาก
ในประเทศไทย สวนใหญ ใช ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมในทุกกลุมอุตสาหกรรมที่เปนฐานลูกคาของบริษัทฯ
จึงเพิ่มศักยภาพใหบริษัทฯ สามารถตอยอดธุรกิจในการทำการตลาดและสรางรายไดที่เพิ่มขึ้นใหกับกลุมธุรกิจระบปม
อุตสาหกรรมในอนาคต
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2.

เครื่องอัดอากาศที่ใช ในอุตสาหกรรม
เครื่องอัดอากาศเปนอุปกรณที่ทำหนาที่สงอากาศเขาไปในระบบและสราง
แรงดันใหสูงกวาแรงดันบรรยากาศ ใช ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการเพิ่ม
อากาศหรือออกซิเจนในกระบวนการดำเนินงาน เชน โรงบำบัดน้ำเสีย โรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป เปนตน

3.

ระบบอุปกรณ Gas Turbine และ Gas Compressor สำหรับโรงไฟฟา
ระบบอุปกรณ Gas Turbine และ Gas Compressor มีหลักการ
ทำงานโดย Gas Compressor จะดูดอากาศจากบรรยากาศแลวอัดเพิ่มความดัน
ใหสูงขึ้น ซึ่งอากาศจะเขาสูหองเผาไหมผสมกับกาซที่เปนเชื้อเพลิง ผลจากการเผา
ไหมจะไดกาซรอนที่มีอุณหภูมิและความดันสูง กาซรอนนี้จะเขาสู Gas Turbine
ซึ่งทำหนาที่เปลี่ยนพลังงานความรอนใหเปนพลังงานกลในรูปของการหมุนเพลาเพื่อไปขับเคลื่อนอุปกรณผลิตกระแส
ไฟฟา สวนใหญใชในโรงไฟฟา
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5.3.2 การตลาดและการแขงขัน
5.3.2.1 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายในกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 2 กลุม ดังนี้
1.
กลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรรมและโรงไฟฟา
กลุ ม ลู ก ค า โรงงานอุ ต สาหกรรรมและโรงไฟฟ า เป น กลุ ม ลู ก ค า ทางตรงของบริ ษั ท ซึ่ ง เป น โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ตองการใชระบบปมอุตสาหกรรม หรือระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชน ในการ
ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเชน โรงงานปูนซีเมนต โรงเหมืองแร โรงงานปโตรเคมี โรงงานผลิตอาหารและยา
โรงไฟฟา เปนตน ลูกคากลุมนี้จะติดตอสั่งซื้อสินคากับบริษัทฯ โดยตรง
2.
กลุมลูกคาผูรับเหมา
กลุมลูกคาผูรับเหมาเปนกลุมลูกคาที่รับงานโครงการจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟาโดยตรง
ผูรับเหมาจะสั่งซื้อสินคาจากบริษัทฯ เพื่อนำไปติดตั้งในงานโครงการ
5.3.3 กลยุทธการตลาด
บริษัทฯ มุงเนนการออกแบบและจำหนายสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล รวมถึงใหคำแนะนำดานวิศวกรรมและ
การใหบริการหลังการขายอยางใกลชิด ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ เปนผูนำในธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
โดยมีกลยุทธทางการตลาดและการแขงขัน ดังนี้
1.
การใหบริการดานวิศวกรรม
บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณมากกวา 30 ปเกี่ยวกับระบบปม
อุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของ เครื่องอัดอากาศที่ ใช ในอุตสาหกรรม และระบบ Gas Turbine
และ Gas Compressor โดยทีมงานวิศวกรจะใหคำแนะนำดานวิศวกรรมแกลูกคา ตั้งแตขั้นตอนแรกในการสอบถาม
ความตองการและวัตถุประสงคของการใชงาน การออกแบบ การเลือกประเภทอุปกรณ การเลือกผูผลิตสินคา การ
ประกอบสินคา การทดสอบการทำงานของสินคา ตลอดจนการใหบริการหลังการขาย เพื่อเปนประโยชนในดานการใชงาน
ที่ถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัยอยางสูงสุด การใหบริการดานวิศวกรรมของบริษัทฯ จึงเปนปจจัยสำคัญในการสราง
ความแตกตางของการดำเนินธุรกิจระหวางบริษทั ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน
2.
การใหบริการหลังการขาย
บริษัทฯ มีทีมงานใหบริการหลังการขายแกลูกคา เชน บริการอบรมและแนะนำการใชงานของสินคา การบริการ
ตรวจสอบการเดินระบบ การแนะนำดูแลรักษาสินคา เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหบริการหลังการขายแกลูกคาอยางใกลชิด
เพื่อประโยชน ในการใชงานระบบปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของที่ ใช ในโรงงานอุตสาหกรรม
อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.
การไดรับความไววางใจในการใหบริการ
บริษัทฯ ใหบริการออกแบบและจำหนายระบบปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของ เครื่องอัด
อากาศที่ใชในอุตสาหกรรม และระบบ Gas Turbine และ Gas Compressor เปนระยะเวลายาวนานกวา 30 ป ดวย
ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณของบริษัทฯ ในการเปนผูนำดานในธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรรม จึงเปนสิ่งที่
สรางความนาเชื่อถือทางธุรกิจ และลูกคาไดใหความไววางใจในคุณภาพของสินคาและการใหบริการอยางตอเนื่อง
4.
การสรางความสัมพันธที่ดีกับคูคาทางธุรกิจ
บริษัทฯ ไดสรางความสัมพันธอันดีกับผูผลิตสินคาที่เปนคูคาทางธุรกิจ โดยไดปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา
อยางเครงครัดเสมอมา บริษัทฯ สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายและสรางยอดขายผานชองทางการจำหนายตางๆ ได
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจทางการคาใหกับคูคาทางธุรกิจ ที่ผานมา บริษัทฯ เปนคูคาทางธุรกิจกับผูผลิต
สินคามากกวา 10 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกลยุทธในการสรางความสัมพันธกับผูผลิตสินคารายอื่นๆ เพื่อขยายชองทางการ
จัดหาสินคาที่หลากหลายและเปนประโยชนทางการคาทั่วไปของบริษัทฯ ในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ มุงเนนสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาโดยมีทีมงานฝายขายและการตลาดเปนผูดูแลลูกคา
อยางใกลชิด และมีการติดตอลูกคาอยางตอเนื่องเพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินคาและการใหบริการ เพื่อนำไปเปน
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ขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุงสินคาและการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคา และสรางความพึงพอใจอยาง
สูงสุดใหแกลูกคา
การเฝาติดตามทิศทางและภาวะอุตสาหกรรม
กลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรมเปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ ดังนั้น
บริษัทฯ มีกลยุทธ ในการติดตามภาวะอุตสาหกรรมอยางสม่ำเสมอจากแหลงขอมูลตางๆ เชน ขาวสาร หนังสือพิมพ
นิตยสาร รวมถึงการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวัฏจักรของอุตสาหกรรมในกลุมตางๆ เพื่อใหทราบถึงความเคลื่อนไหว ทิศทาง
แนวโนม และการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม อีกทั้ง บริษัทฯ มีพนักงาน
ขายที่สามารถเขาถึงโรงงานอุสาหกรรมในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต เพื่อนำเสนอการขายสินคาและการใหบริการ
ของบริษัทฯ

5.3.4 นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาสินคาโดยพิจารณาจากตนทุนของสินคาและงานวิศวกรรมบวกอัตรากำไรที่เหมาะสม
(Cost plus pricing) อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดพิจารณาถึงลักษณะการใหบริการดานวิศวกรรม ปจจัยดานอุปสงคและอุปทาน
ของสินคาในตลาด ปริมาณการสั่งซื้อ ความสามารถในการแขงขันดานราคากับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรรมเดียวกัน ตลอดจน
สถานการณและภาวะอุตสาหกรรมในขณะนั้น ทั้งนี้ อัตรากำไรในคำสั่งซื้อแตละครั้งอาจมีปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุนได เพื่อใหเปน
ราคาที่เหมาะสมและสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดได รวมถึงการรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา
5.3.5 การจำหนายและชองทางการจำหนาย
บริษัทฯ มีชองทางการจำหนาย 2 ชองทาง เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย มีรายละเอียดดังนี้
1.
ชองทางการจำหนายใหแกผูใชงานโดยตรง
ผู ใชงานโดยตรงเปนกลุมโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟาที่ ใชประโยชนจากระบบปมอุตสาหกรรม และระบบ
อุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของ เครื่องอัดอากาศที่ใช ในงานอุตสาหกรรม ระบบ Gas Turbine และ Gas Compressor
สำหรับโรงไฟฟา ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ดวยชื่อเสียงของบริษัทฯ ที่เปนที่ยอมรับ จึงไดรับความไววางใจจาก
ลูกคากลุมโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟาในการติดตอสั่งซื้อสินคาโดยตรงกับบริษัทฯ มาอยางตอเนื่อง
บริษัทฯ มีทีมงานฝายขายและการตลาดที่มีความรู ประสบการณ และสามารถเขาถึงความตองการของลูกคาได
เปนอยางดี โดยทีมงานฝายขายและการตลาดจะเขาพบกับลูกคาและนำเสนอสินคา ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาให
ตรงกับความตองการของลูกคา ประกอบกับชื่อเสียงของบริษัทในธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรมยังเปนสวนสำคัญในการ
สรางชองทางจำหนายอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
2.
ชองทางการจำหนายผานผูรับเหมา
ผูรับเหมาเปนผูที่รับงานจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟาโดยตรง โดยสวนของงานระบบปมอุตสาหกรรม
หรือระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของ ผูรับเหมาจะวาจางให บริษัทฯ ออกแบบและจัดหาอุปกรณ ในสวนนี้ ซึ่งชอง
ทางการจำหนายนี้จะเปนชองทางที่ทำใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น
5.3.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
5.3.6.1 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูออกแบบและจำหนายระบบปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของอื่นๆ
ที่ ใช ในโรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับการขยายตัวของ
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ และการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ใหมเพื่อทดแทน
ของเดิม ซึ่งมีการเติบโตที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (Thai Industrial
Sentiment Index: TISI)
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ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จากขอมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พบวา ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เปนเดือนที่ 4 ดวยปจจัยบวกที่สงผลดี
ตอความเชื่อมั่นของผูประกอบการเดือนธันวาคม ไดแก การจัดกิจกรรมกระตุนยอดขายในชวงสิ้นป การจัดงาน
มอเตอรเอ็กซโป 2015 และมาตรการลดหยอนภาษี เพื่อกระตุนการบริโภคของประชาชนในชวงปใหม ประกอบกับราคา
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับลดลงตอเนื่องไดสงผลดีตอตนทุนขนสงของผูประกอบการ ผูประกอบการที่เปนกลุมตัวอยางเห็นวา
การลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน จะเปนกลไกสําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการให
ความสําคัญกับการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถดานนวัตกรรมของผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs)
5.3.6.2 ภาพรวมการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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จากสถิติจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พบวา จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ลงทุนใหมตั้งแตชวงไตรมาส 4 ป 2558 เริ่มมีการชะลอตัว อันเนื่องมาจากการ
บริโภคภาคครัวเรือนยังถูกกดดันดวยราคาสินคาเกษตรที่ตกต่ำ และความเชื่อมั่นภาคเอกชนที่ไดรับผลกระทบจากความ
ไมแนนอนของนโยบายภาครัฐและการเบิกจายงบลงทุนที่ลาชา รวมถึงดานการสงออกที่มีแนวโนมหดตัวอยางตอเนื่อง
เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลักมีการฟนตวที่ชา ซึ่งปจจัยดังกลาวลวนมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นภาค
อุตสาหกรรม และทำใหการลงทุนในโรงงานใหมชะลอตัวลง อยางไรก็ตาม SCB Economic Intelligence Center
(“SCB EIC”) ประเมินวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได 2.0-2.5% ในป 2558 และ 2.5-3.0% ในป 2559 ซึ่งเปนการ
ปรับลดประมาณการลงจากเดิม แรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยในป 2559 EIC ประเมินวาการไหลออกของเงิน
ทุนและการออนคาของเงินบาทจะไมรุนแรง และไมเปนอุปสรรคตอการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งจากขอมูลขางตน พบวาจำนวนโรงงานที่กอสรางใหม ในภาคตะวันออก คิดเปนรอยละ 11 ของปริมาณ
โรงงานทั้งประเทศ ซึ่งเปนพื้นที่ที่กลุมลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ ตั้งอยู มีจำนวนการกอสรางโรงงานใหม ในทิศทาง
เดียวกันกับจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่กอสรางใหมทั้งประเทศ ดังนั้น การที่เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโนมที่จะฟนตัว
ไดดีขึ้น จำนวนโรงงานที่ลงทุนใหมจะมีการขยายตัวตามไปดวย ซึ่งจะทำใหมีความตองการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ และ
เปนโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถขยายฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้น
5.3.6.3 ภาพรวมภาวะนิคมอุตสาหกรรมไทย
อุปทานสะสมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมป 2558

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและฝายวิจัย คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย

จากที่ในป 2557 พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นทั่วประเทศประมาณ 10,000 ไร ทำใหมีอุปทานของที่ดินในนิคม
อุตสาหกรรมอยูที่ประมาณ 153,200 ไร พื้นที่ภาคตะวันออก เปนพื้นที่หลักของตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ซึ่งคิดเปนรอยละ 70.0 ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ในชวงตนปงบประมาณ 2558 ที่ผานมา การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดมีการลงนามจัดตั้งนิคมฯ รวมดำเนินงาน เพื่อรองรับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นอีก 3 นิคมฯ รวมพื้นที่ประมาณ 5,564 ไร ซึ่งมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชอีสเทิรนซีบอรด (โครงการ 4) จังหวัดระยอง พื้นที่ประมาณ 2,142 ไร รวมอยูดวย คิดเปนรอยละ 38.49 ของพื้นที่
โรงงานทั้งหมด
สำหรับในอนาคต ฝายวิจัย คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย ประเมินวา พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใน
ภาคตะวันออกยังคงมีศักยภาพในการขยายตัวไดดีอยางตอเนื่อง การเพิ่มพื้นที่ ในนิคมอุตสาหกรรมจะชวยดึงดูดใหมีการ
32

∫√‘…—∑ ¬“¡√“™ ®”°—¥ (¡À“™π)

เปดโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น อันจะเปนผลดีตอบริษัทฯ เนื่องจากลูกคาสวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก จึงเปนจุดยุทธศาสตรที่บริษัทฯ มีความชำนาญ เปนที่รูจักและไววางใจจากกลุมลูกคามานาน
ในการใชบริการและผลิตภัณฑของบริษัทฯ ที่ตอเนื่องของกลุมลูกคาเดิม และการเปนผูนำดานระบบปมอุตสาหกรรม จึง
เปนสิ่งที่สรางความนาเชื่อถือทางธุรกิจและมีโอกาสสูงที่บริษัทฯ จะไดรับงานจากลูกคารายใหมๆ
สำหรับการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมในระยะยาว ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา ยังมีความตองการพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมจากโครงการลงทุนใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยมีความพรอมในดานสาธารณูปโภคและ
เปนฐานที่ตั้งของอุตสาหกรรมการผลิตสินคาของบริษัทชั้นนำที่สำคัญของโลก นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยไดเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อป 2558 (AEC: ASEAN Economic Community 2015) ภายใต
สนธิสัญญาการคาและความรวมมือทางเศรษฐกิจ ทำใหประเทศไทยเปนหนึ่งในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ที่นักลงทุนตางชาติสนใจเขามาลงทุน
ปจจัยอีกประการหนึ่งที่ทำใหนักลงทุนตางชาติสนใจลงทุนในประเทศไทย คือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศที่
เปรียบเสมือนศูนยกลางของภูมิภาคอินโดจีน และดวยการพัฒนาโครงขายถนนเชื่อมโยงระหวางไทยและประเทศ
เพื่อนบานที่ชวยสนับสนุนกิจกรรมการคาระหวางประเทศใหมีความคลองตัวขึ้น ประกอบกับที่ผานมา ประเทศ
ไทยไดทำความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS: Great Mekong Subregion) ซึ่งหนึ่งใน
หลายๆ กรอบความรวมมือ เชน การพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงระหวางประเทศในกลุมลุมแมน้ำโขง และการขนสงสินคา
ขามแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง เปนตน หากพิจารณาจากพื้นที่ยุทธศาสตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทย
ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจะยังคงอยู ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเปนหลัก
เนื่องจากมีความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐานทั้งระบบสาธารณูปโภคและความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานคมนาคม
นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนนโยบายการสงเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จาก
การสงเสริมการลงทุนตามการแบงเขตพื้นที่ เปนการสงเสริมการใหสิทธิประโยชนตามประเภทกิจการ (ActivityBased Incentives) กับสิทธิประโยชนเพิ่มเติมตามคุณคาของโครงการ (Merit-Based Incentives) โดยเนนการ
สงเสริมใน 10 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก
1.
กลุมโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส
2.
กลุมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3.
กลุมอุตสาหกรรมการแพทยและเครื่องมือวิทยาศาตร
4.
กลุมพลังงานทดแทนและบริการดานสิ่งแวดลอม
5.
กลุมบริการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
6.
กลุมเทคโนโลยีพื้นฐานขั้นสูง
7.
กลุมอุตสาหกรรม Hospitality & Wellness
8.
กลุมอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินคาเกษตร
9.
กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและอุปกรณการขนสง
10. กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
โดยสวนใหญยังคงเปนอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนอยู ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง ดังนั้น พื้นที่ดังกลาว
จึงเปนพื้นที่ที่นักลงทุนใหความสนใจ และมีศักยภาพในการขยายตัวในอนาคต
กลุมลูกคาของบริษัทฯ สามารถจำแนกเปนรายอุตสาหกรรมหลักๆ ไดดังนี้ 1
1.
อุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ
2.
อุตสาหกรรมปโตรเคมี
3.
อุตสาหกรรมพลาสติก
4.
อุตสาหกรรมเคมี
1
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเซรามิก
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต
อุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมยาง
โรงไฟฟา

ธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรมจะมีการเติบโตที่ขึ้นอยูกับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่หลากหลายตามปจจัยทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศที่มีผลตอธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกลาวที่แตกตางกัน การที่อุตสาหกรรมหนึ่งชะลอตัวก็
สามารถทดแทนดวยอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ขยายตัวในปเดียวกัน ซึ่งเปนการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินงาน และทำ
ใหบริษัทฯ สามารถรักษายอดขายใหมีความสม่ำเสมอไดอยางตอเนื่อง
5.3.6.4 ภาวะการแขงขัน
บริษัทฯ ถือไดวาเปนหนึ่งในคูคาทางธุรกิจของผูผลิตปมอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี
ความไดเปรียบทางดานชื่อเสียงมานานกวา 30 ป ความหลากหลายของผลิตภัณฑที่ครอบคลุมการใชงานในโรงงานตางๆ
รวมไปถึงการบริการใหคำปรึกษาทางดานวิศวกรรมแกลูกคาตั้งแตการเลือกสินคาที่เหมาะสม จนถึงการทดสอบการใช
งานที่โรงงานเปนการสรางความแตกตางจากคูแขงขันรายอื่นๆ การเนนรักษาคุณภาพของสินคาและการใหบริการทาง
ดานวิศวกรรมที่สรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคาตลอดชวงเวลาที่ผานมา ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ สามารถแขงขันในพื้นที่ที่ ให
บริการได โดยธุรกิจดังกลาวมีสภาพการแขงขันในระดับปานกลาง เนื่องจากนโยบายของผูผลิตสินคาสวนใหญจะให
จำหนายสินคาผานคูคาทางธุรกิจเพียงรายเดียว หรือมีการแตงตั้งคูคาทางธุรกิจจำนวนนอยราย เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขัน
กันเอง นอกจากนี้ โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญ ใหความสำคัญกับความปลอดภัย และอาจกำหนดรายชื่อผูผลิตปม
อุตสาหกรรมที่ตองการ จึงเปนการจำกัดผูผลิตที่ไดรับการยอมรับและเปนที่รูจักของผูใชงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคูแขงเปน
เพียงรายประเภทผลิตภัณฑที่มีลักษณะการนำไปใชงานที่ ใกลเคียงกัน เชน บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริษัท
ยูไนเต็ดแมชชีนเนอรรี่ จำกัด บริษัท เคเอสบี พั๊มส จำกัด บริษัท เอ็กมี่ จำกัด เปนตน 2 หากผูผลิตสินคาใดมีชื่อเสียง
ในปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของอื่นๆ ประเภทใดเปนหลักจะไดรับการยอมรับและมีความ
ตองการจากลูกคามากกวา และหากบริษัทที่เปนคูคาทางธุรกิจสำหรับผูผลิตปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรม
อื่ น ๆ ประเภทใดที่ ลู ก ค า ต อ งการในโรงงานก็ จ ะมี โ อกาสได รั บ งานสู ง กว า คู แ ข ง รายอื่ น ๆ อย า งไรก็ ต าม โรงงาน
อุตสาหกรรมบางแหงอาจมีความตองการใชปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของอื่นๆ หลายประเภท
ดังนั้นการดำเนินธุรกิจบางครั้งผูแขงขันอาจเปนคูคาในการซื้อผลิตภัณฑจากบริษัทฯ ไดเชนกัน
5.3.7 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ เปนผูเชี่ยวชาญในกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรมดวยความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณในการ
ใหบริการออกแบบและจำหนายระบบปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของ เครื่องอัดอากาศที่ ใช ใน
งานอุตสาหกรรม และระบบ Gas Turbine และ Gas Compressor สำหรับโรงไฟฟาจากผูผลิตชั้นนำระดับสากล
เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของกลุมลูกคา โดยบริษัทฯ จะเขาพูดคุย ใหคำปรึกษา และใหคำแนะนำกับ
ลูกคาถึงความตองการและวัตถุประสงคของการใชงานระบบปมอุตสาหกรรมหรือระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อออกแบบสินคาใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงาน
บริษัทฯ มุงเนนใหบริการวิศวกรรม ออกแบบ และเลือกสรรสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามที่ลูกคา
ตองการ ดังนั้น คุณภาพของสินคาและความนาเชื่อถือของผูผลิตสินคาจึงเปนปจจัยหลักในการพิจารณาการสั่งซื้อสินคา
โดยบริษัทฯ สั่งซื้อสินคาที่มาจากผูผลิตชั้นนำระดับสากลทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนสินคาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในดานการใชงานที่เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด
2
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นอกจากนี้ การพิจารณาคัดเลือกคูคาทางธุรกิจของบริษัทฯ และผูผลิตสินคาเปนสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ และผูผลิต
สินคาใหความสำคัญ โดยบริษัทฯ พิจารณาถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินคา และความนาเชื่อถือทางธุรกิจ อีกทั้ง
ผูผลิตสินคามีมาตรฐานการคัดเลือกตัวแทนจำหนายสินคาจากความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความนา
เชื่อถือในกลุมอุตสาหกรรม เพื่อสรางความมั่นใจในการจำหนายสินคาไปสูกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคูคาทางธุรกิจที่สำคัญหลายราย ไดแก
1.
Viking Pump ประเทศสหรัฐอเมริกา
2.
ITT Goulds ประเทศสหรัฐอเมริกา, เกาหลี, จีน
3.
Warren Rupp ประเทศสหรัฐอเมริกา
4.
IMO Pump (Colfax Group) ประเทศสหรัฐอเมริกา
5.
Xylem Water Systems International ประเทศสหรัฐอเมริกา
6.
Siemens Turbomachinery Equipment ประเทศเยอรมัน
7.
Wright Flow Pump ประเทศสหรัฐอเมริกา
8.
Pompetravaini Vacuum Pump ประเทศอิตาลี
9.
Liquid Control ประเทศสหรัฐอเมริกา
10. Herfei Xinhu Canned Motor Pump ประเทศจีน
11. Lutz-Jesco East Asia Sdn Bhd ประเทศเยอรมัน
12. JINAN OUFU TECHNOLOGY CO., LTD ประเทศจีน
13. Kansai Automation ประเทศญี่ปุน
14. Corken ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อไดรับสินคาและสวนประกอบตางๆ ที่สั่งซื้อจากผูผลิตสินคาแลว บริษัทฯ จะวาจางบริษทั อื่น (Outsource)
เพื่อประกอบสินคาและสวนประกอบตางๆ เปนระบบปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของ โดยปกติจะ
ใชเวลาในการประกอบสินคาประมาณ 2-3 วัน หลังจากการประกอบสินคาแลวเสร็จ บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณภาพและ
ความเรียบรอยของสินคากอนสงมอบระบบปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของใหกับลูกคาเพื่อนำไป
ติดตั้ง เมื่อการติดตั้งแลวเสร็จ บริษัทฯ จะเขาทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ เพื่อใหมั่นใจไดวาอุปกรณนั้น
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง บริษัทฯ ไดสงผูเชี่ยวชาญเพื่อฝกอบรมเกี่ยวกับการใชงานและ
การบำรุงรักษาอุปกรณใหแกลูกคา เพื่อเปนประโยชน ในดานการใชงานที่ถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัยอยางสูงสุด
5.3.8 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การดำเนินธุรกิจจำหนายระบบปมอุตสาหกรรมและระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวของของบริษัทฯ ไมมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ทั้งนี้ ปจจุบัน
บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทในกรณีที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
5.3.9 แนวโนมการขยายธุรกิจในอนาคต
ในป 2559 เปนตนไป บริษัทจะมุงเนนในการออกแบบและจำหนายสินคาปมอุตสาหกรรมในแบรนดที่บริษัทฯ
ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจำหนาย รวมถึงการรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาใหมมากขึ้น
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ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
กลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
6.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานพลังงาน
นโยบายดานพลังงานของประเทศถูกกำหนดโดยรัฐบาลซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามคณะรัฐมนตรีแตละชุด จากมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติครั้งที่ 4/2555 (ครั้งที่ 143) ไดประเมินความตองการกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากปริมาณ
4,167 ลานลบ.ฟุตตอวันในป 2554 เปน 5,331 ลานลบ.ฟุตตอวันในป 2559 เปนผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึง
ความตองการใชกาซธรรมชาติทั้งภาคการผลิตไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้นและตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย
พ.ศ. 2555-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 รัฐบาลตองการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมที่ ใชกาซ
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเขามาทดแทนกำลังการผลิตไฟฟาในสวนที่ลดลง เนื่องจากมีการปรับเลื่อนแผนการกอสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียรตามแผนออกไปอีก 3 ป จากป 2566 เปนป 2569 จะเห็นไดวาโยบายพลังงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดและไมมีความ
แนนอนในอนาคต ซึ่งอาจสงผลตอแนวทางการดำเนินงานในกลุมธุรกิจนี้ได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดติดตามขาวสาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงาน หรือเหตุการณอื่นๆ ที่สงผลตอธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติอยางใกลชิด เพื่อบริษัทฯ สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวไดอยางทันทวงที ทั้งนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมและภาคขนสงแทนน้ำมัน
เชื้อเพลิง เนื่องจากมีราคาถูกและเปนพลังงานสะอาดที่สามารถจัดหาไดทั้งจากแหลงในประเทศและประเทศเพื่อนบาน เมื่อความ
ตองการใชกาซธรรมชาติมีปริมาณที่สูงขึ้นตามความตองการใชกาซธรรมชาติของภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสง รวมถึงการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทย สงผลใหความตองการวางระบบทอสงกาซธรรมชาติสายยอยและการกอสรางสถานีวัดกาซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นตาม
6.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติสายหลักของ ปตท.
ปตท. เปนผูจัดจำหนายกาซธรรมชาติรายเดียวในประเทศไทยและเปนผูลงทุนในโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ
สายหลัก ซึ่งการลงทุนในการวางระบบทอสงกาซธรรมชาติสายหลักไปยังเขตพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนการใชกาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟา และภาคขนสง เมื่อโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติสาย
หลักขยายไปยังพื้นที่ ใดๆ แลว โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา หรือสถานีบริการกาซ NGV ที่มีความตองการใชกาซธรรมชาติ
ในกิจกรรมทางธุรกิจจะตองดำเนินการวางทอสงกาซสายยอยตอเชื่อมกับทอสงกาซสายหลัก เพื่อลำเลียงกาซธรรมชาติมาใช
ประโยชน รวมถึงการกอสรางสถานีวัดกาซธรรมชาติเพื่อวัดปริมาณการซื้อขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. ดังนั้น การเติบโตของ
รายไดจากกลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติจะพึ่งพิงกับการขยายการลงทุนขยายโครงขายระบบทอสง
กาซธรรมชาติของ ปตท. เปนหลัก
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดติดตามขาวสาร ประกาศ และความเคลื่อนไหวของการลงทุนขยายโครงขายระบบทอสง
กาซธรรมชาติสายหลักของ ปตท. อยางใกลชิด เพื่อบริษัทฯ สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจในกลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัด
และระบบทอสงกาซธรรมชาติไดอยางทันทวงที อีกทั้ง จากประสบการณที่สะสมมายาวนานกวา 10 ป บริษัทฯ ไดรับผลตอบรับ
ที่ดีจากลูกคาทั้งในดานคุณภาพของงานและการสงมอบงานโครงการตรงตามที่กำหนด จึงเปนสิ่งที่พิสูจนวาบริษัทฯ ไดรับความ
ไววางใจจากเจาของโครงการในการวาจางบริษัทฯ เปนผูรับเหมางานโครงการกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
เสมอมา ทั้งนี้ หาก ปตท. มีแผนการขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติสายหลักจะเปนปจจัยในการสรางโอกาสใหบริษัทฯ
สามารถรับงานโครงการกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติไดมากขึ้น
6.1.3 ความเสี่ยงจากความไมสม่ำเสมอของรายไดจากงานลักษณะโครงการ
การกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติเปนการใหบริการที่มีการวาจางเปนลักษณะงานโครงการ ไมมีการทำ
สัญญาวาจางเปนระยะยาวอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทฯ มีรายไดที่ไมความสม่ำเสมอและไมมีความตอเนื่องจากการให
บริการในกลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาตินี้
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อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มุงเนนและใหความสำคัญกับคุณภาพของการใหบริการงานวิศวกรรมและออกแบบกอสรางสถานี
วัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติภายใตมาตรฐานของ ปตท. รวมถึงการสงมอบงานตามเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ไดสรางความ
สัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาเปนอยางดี จึงทำใหไดรับความไววางใจจากเจาของโครงการและผูรับเหมาหลักในการวาจางสำหรับงาน
วิศวกรรมกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาลไดสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อ
เพลิงในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในโรงไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสงผลตอการลงทุนกอสรางสถานีวัดและระบบทอ
สงกาซธรรมชาติที่มากขึ้นตาม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีงานที่ยังไมไดสงมอบจำนวน 6 โครงการ รวมมูลคา
ทั้งสิ้น 462.22 ลานบาท
6.1.4 ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการลาชากวาที่กำหนดตามสัญญา
การกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติจะมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-2 ป โดยปกติจะกำหนดกรอบ
เวลาการทำงานใหชัดเจนตั้งแตกระบวนการเจรจาวาจางงาน ซึ่งสวนใหญจะมีการกำหนดคาเสียหายจากความลาชาของการ
สงมอบงานในสัญญาวาจางหากการดำเนินโครงการมีความลาชาจากที่กำหนด ความลาชาดังกลาวอาจเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ เชน ภัยธรรมชาติ สภาวะแวดลอมที่สงผลตอระยะเวลาการทำงาน ทำใหบริษัทฯ มีตนทุนในการดำเนินโครงการที่สูงขึ้น
และอาจมีความเสี่ยงในการถูกปรับเงินคาเสียหายจากความลาชาของการสงมอบงาน
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ วางแผนการดำเนินงานลวงหนาดานวิศวกรรม การออกแบบ การกอสราง และกระบวนการติดตั้ง
อุปกรณ ตลอดจนการทดสอบระบบกับผูที่เกี่ยวของเชน วิศวกร ชางเทคนิค ผูจัดหาอุปกรณ (Supplier) และผูทดสอบระบบ
เปนตน เพื่อใหแตละฝายทราบถึงกระบวนการทำงานและระยะเวลาสิ้นสุดของกระบวนการทำงานในขั้นตอนตางๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไดกำหนดการติดตามความคืบหนาของกระบวนการทำงานอยางสม่ำเสมอเพื่อใหทราบถึงปญหาและสามารถแกไขไดอยางทัน
ทวงที รวมถึงการสงมอบงานโครงการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานไดภายในระยะเวลาที่กำหนด
6.1.5 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง
กระบวนการขุดเจาะแบบเปดหนาดิน (Open cut) และแบบไมเปดหนาดิน (Horizontal Directional Drilling) เพื่อ
วางระบบทอสงกาซธรรมชาตินั้น บางเสนทางของกระบวนการขุดเจาะเปนเสนทางที่ผานบริเวณแหลงชุมชน ที่อยูอาศัย เสน
ทางการจราจร และพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งในระหวางการขุดเจาะดิน บริเวณพื้นที่ดังกลาวอาจไดรับผลกระทบและความเสียหาย
หรือในกรณีที่บริษัทฯ ละเลยกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติตางๆ ทางกฎหมายระหวางการปฏิบตั ิงาน อาจสงผลใหบริษัทฯ ถูกฟอง
รองและตองชดเชยคาเสียหายที่เกิดขึ้นได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตราการเชิงปองกันสำหรับการขุดเจาะดินเพื่อวางทอสงกาซธรรมชาติโดยมีการเฝาระวังผล
กระทบที่เกิดจากโครงการตอพื้นที่ ใกลเคียงตลอดเสนทางการขุดเจาะ ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน บริษัทฯ
มีมาตราการในการเขาดูแลผูไดรับผลกระทบและจัดใหเจาหนาที่เขาเยียวยาผูเสียหายโดยทันที รวมถึงการรับเรื่องรองเรียน
บันทึกความเสียหาย และเจรจาชดเชยคาเสียหายที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรม ที่ผานมา บริษัทฯ ไมเคยถูกฟองรองจากกรณีการเกิด
ความเสียหายแตอยางใด
6.1.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะดาน
การกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติจำเปนตองพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เฉพาะดาน โดยเฉพาะทีมงานวิศวกรซึ่งทำหนาที่ออกแบบ วางระบบ ควบคุมงานกอสราง และบริหารจัดการโครงการใหแลว
เสร็จอยางมีคุณภาพตามมาตราฐาน ปตท. กำหนด และทันตามเวลาที่กำหนด หากบริษัทฯ สูญเสียทีมงานวิศวกรนี้ไป อาจสงผล
กระทบตอความสามารถในการรับงานโครงการและการบริหารจัดการงานโครงการได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
โดยบริษัทฯ ไดกำหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อสรางแรงจูงใจในการทำงาน และ
จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธ ในกลุมพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีความรูสึกผูกพันกับ บริษัทฯ ในระยะยาว อีกทั้ง บริษัทฯ
สงเสริมใหพนักงานเขารวมงานอบรมและสัมมนาอยางสม่ำเสมอทั้งที่จัดโดยบริษัทฯ เอง และจัดโดยองคกรภายนอก เพื่อพัฒนา
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ความรู ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานใหดียิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีวิศวกรหลักที่มีความรู ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญในสายงานนี้ที่ยังคงรวมงานกับบริษัทฯ มาเปนระยะเวลามากกวา 10 ป
กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (NGV)
6.1.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายราคากาซ NGV
กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตเปนธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับราคากาซ NGV เปนสำคัญ โดยที่ราคากาซ NGV ที่
ซื้อขายกันในประเทศจะถูกกำหนดโดยรัฐบาล ในป 2554 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดมีมติขยายระยะ
เวลาตรึงราคาขายปลีกกาซ NGV ในระดับ 8.50 บาทตอกิโลกรัม และไดมีการปรับราคาเปนระยะอยางตอเนื่อง ลาสุดในวันที่ 8
กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบใหปรับราคาขายปลีกกาซ NGV เพิ่มขึ้นอีก
0.05 บาทตอกิโลกรัม เปน 13.55 บาทตอกิโลกรัม และยังคงตรึงราคาใหกับรถโดยสารสาธารณะไวที่ 10 บาทตอกิโลกรัม จนถึง
สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งจะเห็นไดวานโยบายราคากาซ NGV มีโอกาสเปลี่ยนแปลงและมีความไมแนนอนในอนาคต ซึ่งจะ
สงผลตอความสามารถในการสรางรายไดจากกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตของบริษัทฯ และยังคงตรึงราคาใหกับรถ
โดยสารสาธารณะไวที่ 10 บาทตอกิโลกรัม
นโยบายราคากาซ NGV ที่เปลี่ยนแปลงอาจสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในการสรางสถานีบริการของ ปตท. ได โดยหาก
ราคากาซ NGV ปรับตัวตามกลไกตลาดจะเปนการเพิ่มโอกาสให ปตท. และผูประกอบการเอกชนลงทุนกอสรางสถานีบริการ
แหงใหมๆ เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม หากมีการปรับตัวลดลงของกาซ NGV ทำให ปตท. ตองแบกรับภาระตนทุนอยางตอเนื่อง
ซึ่ง ปตท. และผูประกอบการเอกชนอาจชะลอการลงทุนกอสรางสถานีบริการแหงใหมได ซึ่งจะสงผลตอความสามารถในการสราง
รายได ในสวนงานออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตและสวนงานบำรุงรักษาสถานีบริการกาซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนตของบริษัทฯ
นอกจากนี้ราคากาซ NGV ที่เพิ่มขึ้น ยังสงผลถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
คือรายไดเพิ่มขึ้นแตอัตราสวนกำไรตอกิโลกรัมลดลง เนื่องจากบริษัทยังคงไดกำไรคงที่เทาเดิม คือ 2.00 บาทตอกิโลลกรัม ถึง
แมราคากาซ NGV มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น ทำใหสวนตางของราคากาซ NGV กับน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นมีสวนตางของราคาที่นอย
ลง อยางไรก็ตาม กาซ NGV ก็ยังเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาที่ต่ำกวาน้ำมันเชื้อเพลิง
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดติดตามขาวสาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายราคากาซ NGV โครงสรางราคากาซ NGV หรือ
เหตุการณอื่นๆ ที่สงผลกระทบกับราคากาซ NGV อยางใกลชิด เพื่อบริษัทฯ สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจและแผน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางทันทวงที อีกทั้ง บริษัทฯ ใหบริการในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
จำนวน 3 สวนงานหลัก ไดแก สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต และบริการบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ซึ่งบริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธการ
ดำเนินงานในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตได ในกรณีที่บางสวนงานไมสามารถสรางรายไดมากเทาที่ควรในชวงเวลา
ขณะนั้นๆ บริษัทฯ ยังมีสวนงานอื่นที่สามารถสรางรายไดเพื่อทดแทนกันได จึงทำใหบริษัทฯ มีรายไดที่สม่ำเสมอจากการให
บริการในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตอยางตอเนื่อง
อีกทั้ง การปรับราคากาซ NGV เปนการสะทอนตนทุนที่แทจริงและเปนไปตามกลไกตลาด ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสให
ปตท. และผูประกอบการเอกชนลงทุนกอสรางสถานีบริการแหงใหมๆ เพิ่มมากขึ้น และเปนโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่มี
ศักยภาพรองรับการประมูลงานออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตและงานบำรุงรักษาสถานีบริการ
กาซธรรมชาติสำหรับยานยนต สงผลใหบริษัทฯ มีโอกาสในการสรางรายไดจาก 2 สวนงานนี้เพิ่มขึ้นเชนกัน ดวยเหตุนี้ แมวา
นโยบายราคากาซ NGV จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธทางธุรกิจใหเหมาะสมกับ
สถานการณนั้นๆ ได จึงทำใหบริษัทฯ มีรายไดที่สม่ำเสมอจากกลุมธุรกิจนี้อยางตอเนื่อง
6.1.8 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิง ปตท. ซึ่งเปนลูกคารายใหญในสวนงานบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติ สำหรับยานยนต
บริษัทฯ ใหบริการบำรุงรักษา ซอมแซม ปรับปรุงระบบและอุปกรณในสถานีบริการแก ปตท. และผูประกอบการเอกชน
โดยในป 2557 บริษัทฯ ไดรับงานบำรุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. ที่ตั้งอยู ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเปนงานที่มี
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มูลคาสูงและสรางรายได ใหกับสวนงานบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตเปนอยางมาก โดยสัญญาการ
ใหบริการมีกำหนดระยะเวลา 2 ป (1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งในป 2558 บริษัทฯรับรูรายไดจากสวนงานนี้
ตอเนื่องจากปที่แลวเปนเงินจำนวน 187.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.62 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัท หรือภายในวงเงิน
การใหบริการที่กำหนด ดังนั้น หากสัญญาการใหบริการบำรุงรักษาสถานีบริการแก ปตท. นี้สิ้นสุดลง และบริษัทฯ ไมไดรับ
การวาจางตอสำหรับการใหบริการบำรุงรักษาสถานีบริการ ปตท. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาจสงผลกระทบตอการลดลง
ของรายไดของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มุงเนนและใหความสำคัญกับคุณภาพของการใหบริการบำรุงรักษาสถานีบริการใหแก ปตท. และ
ลูกคาที่เปนผูประกอบการเอกชนทุกราย รวมถึงการสงมอบงานการใหบริการที่ตรงตามเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ไดสราง
ความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาเปนอยางดี จึงทำใหไดรับการไววางใจจาก ปตท. และลูกคาที่เปนผูประกอบการเอกชนอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้ง งานใหบริการบำรุงรักษาสถานีบริการจำเปนตองใชทีมงานและชางเทคนิคที่มีความรูและความชำนาญในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีบริษัทที่ ใหบริการงานลักษณะดังกลาวในอุตสาหกรรมเพียงไมกี่รายที่มีความรูและความชำนาญในการปฏิบัติงานนี้
โดยที่ผานมา บริษัทฯ จึงเปนคูคาทางธุรกิจกับ ปตท. อยางตอเนื่อง
6.1.9 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจำหนายรายเดียว
การประกอบธุรกิจสถานีบริการ บริษัทฯ ไดซื้อกาซ NGV จาก ปตท. ซึ่งเปนผูจำหนายกาซ NGV เพียงรายเดียว
ในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ ปตท. ไมสามารถจำหนายกาซ NGV ไดไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม
ซึ่งอาจสงผลตอความสามารถในการสรางรายไดจากสวนงานสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ในกลุมธุรกิจกาซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนตได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดทำสัญญาซื้อขายกาซ NGV กับ ปตท. ซึ่งเปนสัญญาระยะยาวอายุประมาณ 10 -20 ป และ
มีขอกำหนดขั้นต่ำตอเดือนในการจำหนายกาซ NGV ซึ่งรายละเอียดของสัญญาซื้อขายกาซ NGV ขึ้นอยูกับแตละสถานีบริการ
อีกทั้ง ปตท. เปนผูจำหนายกาซ NGV รายเดียวในประเทศไทยที่มีบทบาทในการจัดหากาซ NGV ใหเพียงพอตอความตองการ
ในประเทศ ในกรณีที่ไมสามารถจัดหากาซ NGV ในประเทศได ปตท. จะดำเนินการจัดหากาซ NGV จากตางประเทศในรูป
กาซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมา ปตท. ไดมีการนำเขากาซ LNG มาอยาง
ตอเนื่อง บริษัทฯ จึงมั่นใจไดวา ปตท. จะสามารถจัดหากาซ NGV ไดในปริมาณขั้นต่ำตามที่กำหนดได
6.1.10 ความเสี่ยงจากการรับผิดชอบภาระหนาที่กับ บขส. สำหรับจุดพักรถโดยสารที่ตั้งอยู ในบริเวณเดียวกันกับสถานีบริการ
สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลก
บริษัทฯ เขาทำสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตกับ บขส. เพื่อจัดตั้งจุด
พักรถโดยสารและสถานีบริการ สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลก ซึ่งไดเริ่มดำเนินการในชวงไตรมาส 4 ป 2556 ตอมาใน
เดือนมกราคม 2558 บริษัทฯ ไดโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารดังกลาวใหแก บริษัท เค เวนเชอร จำกัด (“เค เวนเชอร”)
เพื่อดำเนินการในธุรกิจจุดพักรถโดยสารดังกลาวแทนบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจจุดพักรถโดยสารไมใชธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ประสงค
จะมุงเนนตอไปในอนาคต อยางไรก็ตาม แมวาบริษัทฯ จะโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารดังกลาวใหแก เค เวนเชอร แลว
บริษัทฯ ยังคงมีหนาที่และความรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในจุดพักรถโดยสารตอ บขส. โดยเปนไปตามเงื่อนไขที่
กำหนดไว ในสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ โอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารที่ตั้งอยู ในบริเวณเดียวกันกับสถานีบริการ สาขา
กำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกใหแก เค เวนเชอร แลว บริษัทฯ ยังคงเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ บขส.
โดยตรงนั้น เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจจุดพักรถโดยสารที่บริษัทฯ ไดโอนใหแก เค เวนเชอร แลว
บริษัทฯ และ เค เวนเชอร ไดทำบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใตการโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารซึ่งระบุ
ถึงคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจจุดพักรถโดยสาร เค เวนเชอร มีหนาที่และความรับผิดชอบในคาใชจายดังกลาว
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหแกบริษัทฯ
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6.1.11 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกาซ NGV เปนธุรกิจที่ตองดูแลและใส ใจในเรื่องความปลอดภัยเปนสำคัญ เนื่องจากกาซ
NGV เปนกาซที่เบากวาอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหล กาซนี้จะกระจายตัวไมสะสมอยูบริเวณพื้นดินและมีความไวไฟ จึงอาจกอให
เกิดเพลิงไหมและความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงสงผลตอชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงการใหความสำคัญเรื่องความปลอดภัย โดยจัดใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารับการ
อบรมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและฝกซอมแผนปองกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอยางสม่ำเสมอ อีกทั้ง บริษัทฯ มีนโยบาย
ดานความปลอดภัยและแผนปองกันเหตุการณฉุกเฉิน รวมถึงการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณรักษาความปลอดภัย เพื่อใหมั่นใจ
ไดวาเมื่อเกิดเหตุการณไมคาดคิด บริษัทฯ จะสามารถควบคุมและปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
6.1.12 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะดาน
การดำเนินธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับกาซ NGV เปนธุรกิจที่อาศัยความรูทางวิศวกรรมและความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค จึง
จำเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ในการทำงานดานการออกแบบและการกอสรางสถานี
การวางระบบในสถานีบริการ การทดสอบระบบ การควบคุมการทำงานของระบบการจายกาซ NGV ในสถานีบริการ การซอม
บำรุงอุปกรณในสถานีบริการ หากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางไดแก วิศวกร หัวหนางาน และพนักงาน
ในตำแหนงอื่นๆ อาจทำใหเกิดความลาชาในการดำเนินการและความไมตอเนื่องของงาน ซึ่งสงอาจผลใหบริษัทฯ ไมสามารถ
สงมอบงานที่มีคุณภาพไดทันตามเวลาที่กำหนด
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลวาเปนสิ่งที่ขับเคลื่อนการดำเนิน
ธุรกิจใหเติบโตอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคคลากร สงเสริมการเพิ่มทักษะความชำนาญผานการอบรม
ทั้งจากภายในองคกรและการอบรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอก มีแนวทางอาชีพของสายงาน (Career path) ของบุคลากร
ในแตละระดับอยางชัดเจน รวมถึงการใหผลตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชนอื่นๆ ที่เหมาะสม
กลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม
6.1.13 ความเสี่ยงจากการเขามาของคูแขงรายใหม
ธุรกิจจำหนายสินคาเปนธุรกิจที่ ไมมีความซับซอนดานการดำเนินงานและไมจำเปนตองใชเงินทุนมากนัก จึงทำให
ผูประกอบการรายใหมสามารถเขามาในตลาดได การเขามาของคูแขงรายใหมอาจทำใหเกิดการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะสงผล
กระทบตอความสามารถในการแขงขันและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ดำเนินงานในกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรมมามากกวา 30 ป ใหบริการออกแบบและจำหนาย
ระบบปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของหลากหลายประเภท จึงสามารถรองรับความตองการของโรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงไฟฟาที่หลากหลายได และบริษัทฯ มีความสัมพันธอันดีทั้งกับคูคาทางธุรกิจทั้งลูกคาและผูจัดจำหนายสินคา
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ในการใหคำแนะนำแกลูกคาในการออกแบบ
สินคาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการใชงานอยางสูงสุด การใหบริการดานวิศวกรรมดังกลาวเปนสิ่งที่สรางความแตกตางใหกับ
การดำเนินธุรกิจปมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปจจัยดังกลาวขางตนเปนสิ่งที่สรางความนาเชื่อถือในเรื่องคุณภาพสินคาและ
การใหบริการของบริษัทฯ ไดเปนอยางดี
6.1.14 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจาของตราสินคาจะเขามาทำตลาดเอง
สินคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนสินคาที่นำเขาจากผูผลิตที่เปนเจาของตราสินคาจากตางประเทศ ในกรณีที่บริษัทเจาของ
ตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคที่จะเขามาดำเนินธุรกิจจำหนายสินคาเองในประเทศไทยโดยไมผานบริษัทฯ อาจทำให
บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการถูกยกเลิกการเปนคูคาทางธุรกิจในการจำหนายสินคานั้นๆ ได และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจ
ตองมีการแขงขันกับบริษัทเจาของตราสินคาดังกลาวดวยเชนกัน
อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงที่บริษัทเจาของตราสินคาจากตางประเทศจะเขามาทำตลาดเองมีโอกาสเกิดขึ้นนอย เนื่องจาก
การประกอบธุรกิจนี้จำเปนตองมีความหลากหลายของประเภทสินคาเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่หลากหลาย
ไดดวยเชนกัน ซึ่งที่ผานมาลูกคาจะคำนึงถึงความสะดวกในการสั่งซื้อสินคากับผูจำหนายสินคาที่มีสินคาที่หลากหลายและครบ
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วงจร แตบริษัทเจาของตราสินคาจะจำหนายสินคาที่บริษัทตนเองเปนผูผลิตเทานั้น จึงอาจทำใหการเขามาทำตลาดของบริษัท
เจาของตราสินคาอาจจะไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร อีกทั้ง บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ
ปมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณวิศวกรรมที่เกี่ยวของใหแกลูกคาในการเลือกประเภทสินคาใหเหมาะกับการใชงาน จึงเปนสิ่งที่
สรางความแตกตางจากผูจำหนายระบบปมอุตสาหกรรมทั่วไป
6.2

ความเสี่ยงดานการเงิน
6.2.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สินคาที่บริษัทฯ สั่งซื้อและจำหนายใหแกลูกคาสวนใหญเปนสินคาที่นำเขาจากตางประเทศ โดยปกติการชำระเงินคาสินคา
จะใชเงินสกุลดอลลารสหรัฐเปนหลัก ในขณะที่การจำหนายสินคาของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเปนการจำหนายภายในประเทศ
ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางสกุลดอลลารสหรัฐและสกุลบาทไทย ในกรณีที่เงินดอลลาร
สหรัฐมีการปรับคาสูงขึ้นจะสงผลตอตนทุนสินคาที่สูงขึ้นตาม ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลอง
กับตนทุนของสินคาที่เพิ่มสูงขึ้นไดในทันที
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยไดติดตามขาวสารและความ
เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอยางใกลชิด และมีนโยบายในการเปดวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับ
สถาบันการเงิน (Forward contract) ซึ่งเปนวงเงินที่ครอบคลุมยอดเจาหนี้การคาตางประเทศในชวงเวลานั้น อีกทั้ง ในกลุม
ธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติที่บริษัทฯ ไดรับการวาจางในการใหบริการ ในบางโครงการลูกคาไดชำระ
คาบริการเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ บริษัทฯ ไดนำเงินสกุลดอลลารสหรัฐนี้เปนเงินตราในการชำระคาสินคาที่ไดสั่งซื้อจากผูจัด
จำหนายในตางประเทศ เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การบริหารความเสี่ยงดังกลาวทำใหที่
ผานมาบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนอยมาก
6.2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความชวยเหลือทางการเงินจากผูถือหุนรายใหญ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้ง 3 กลุมธุรกิจไดแก กลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ กลุม
ธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต และกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม ตองใชเงินทุนในการลงทุนทั้งการกอสราง การจัดหา
สินคา และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งแหลงของเงินทุนบางสวนมาจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน และในป 2558 ชวงกอน
การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ ไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากผูถือหุนใหญ ไดแก
นายเกียรติ วิมลเฉลา และนางวัชราภรณ วิมลเฉลาจากการค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ดังนั้น และหากในอนาคตบริษัทฯ ไมไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากผูถือหุนใหญอาจบริษัทอาจมีความเสี่ยงตอการกูยืมเงิน
จากสถาบันการเงินเพื่อพัฒนางานโครงการและการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได
อยางไรก็ตาม ภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 บริษัทไดเจรจากับสถาบัน
การเงินในการใหผูถือหุนรายใหญปลดภาระค้ำประกันเงินกูของบริษัทฯ ทำใหบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความชวย
เหลือทางการเงินจากผูถือหุนรายใหญอีกตอไป อีกทั้ง เงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไป (Initial
Public Offering) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ทำใหบริษัทฯมีโครงสรางเงินทุนที่แข็งแกรงมากขึ้น ประกอบกับอาจมี
ชองทางในการระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไมทำใหเกิดการพึ่งพิงในลักษณะดังกลาวอีก

6.3

ความเสี่ยงอื่นๆ
6.3.1 ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผูบริหารหลัก
การดำเนิ น งานตลอดระยะเวลากวา 30 ป ที่ ผ า นมาเป น การบริ ห ารงานโดยผู ถื อ หุ น รายใหญ แ ละผู บ ริ ห ารหลั ก คื อ
นายเกียรติ วิมลเฉลา ซึ่งเปนบุคคลที่มีความรู ความชำนาญ ประสบการณ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายทางธุรกิจ
และแนวทางการดำเนินธุรกิจใหบริษัทฯ เติบโตและสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง
จากการพิ่งพิงความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารหลัก
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีโครงสรางองคกรที่ชัดเจนในการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบตามแตละสายงาน รวมถึง
การกระจายอำนาจในการบริหารงานตามความเหมาะสม พรอมทั้งคัดเลือกบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ ในสายงาน
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ขึ้นมาเปนผูบริหารระดับผูจัดการสายงาน ทั้งนี้ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ จำนวนมากเปนบุคคลที่รวมงานกับบริษัทฯ
มาเปนระยะเวลานานและมีความเขาใจในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี จึงเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ใหเติบโตยิ่งขึ้นไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยจัดการฝกอบรมความรู
ใหกับพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น การใหความสำคัญกับ
โครงสรางองคกร การกระจายอำนาจในการบริหารงาน และการพัฒนาบุคคลากรจะทำใหการพิ่งพิงผูบริหารหลักของบริษัทฯ
ลดลง
6.4
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ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
6.4.1 ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมนายเกียรติ วิมลเฉลาและครอบครัวจำนวน 4 คน ถือหุนในบริษัทฯ จำนวน
366,000,000 หุ น คิ ด เป น ร อ ยละ 61.00 ของทุ น จดทะเบี ย นที่ อ อกและชำระแล ว จึ ง ทำให ก ลุ ม นายเกี ย รติ วิ ม ลเฉลา
และครอบครัว สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติใน
เรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกำหนดใหไดรับเสียง 3 ใน 4
ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญ
เสนอได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดกำหนดโครงสรางองคกรและแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการดวยการสรางกลไกในการ
ตรวจสอบและถวงดุลอำนาจของกรรมการผูมีสวนไดเสีย ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการ และคณะกรรมการยอย จำนวน 4 ชุด
คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการวรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน โดยคณะกรรมการแตละชุดมีการกำหนดขอบเขตหนาที่อยางชัดเจน เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบ พิจารณา และ
กลั่นกรองใหเกิดความโปรงใสในการดำเนินงาน อีกทั้ง บริษัทฯ กำหนดนโยบายการทำรายการระหวางกัน เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดย
บุคคลดังกลาวจะไมมีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้นๆ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงดานนี้ได
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ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ที่ตั้งสำนักงานสาขา

เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต
โทรศัพท
โทรสาร
หุนสามัญและทุนจดทะเบียน
(หุน, บาท)
หุนสามัญและทุนจดทะเบียนชำระแลว
(หุน, บาท)
หุนสามัญ
มูลคาหุนที่ตราไว
วัตถุประสงคการใชเงิน

: บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) หรือ “SR”
: ประกอบธุรกิจใหบริการงานวิศวกรรมกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ ธุรกิจให
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ไดแก สถานีบริการ ออกแบบ กอสราง บำรุง
รักษาและบริหารจัดการสถานีบริการ และธุรกิจออกแบบและจำหนายระบบปมอุตสากรรมและระบบ
วิศวกรรมที่เกี่ยวของใหแกโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟา
: 289/9 หมูที่ 10 ถ.รถรางสายเกา ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10310
: คลังเก็บสินคามิตรอุดม
1509/09 หมูที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
อาคารสำนักงานในสถานีบริการกาซธรรมชาติ สาขาวิภาวดี
557 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสำนักงานในสถานีบริการกาซธรรมชาติ สาขาบางนา
325 - 325/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
อาคารสำนักงานในสถานีบริการกาซธรรมชาติ สาขากำแพงเพชร
239 หมู 1 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
อาคารสำนักงานในสถานีบริการกาซธรรมชาติ สาขาพิษณุโลก
111 หมู 8 ตำบลบานปา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
อาคารสำนักงาน สาขากาญจนาภิเษก
88/123-124 หมู 7 ตำบลบางคูเวียง อำภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
: เลขที่ 0107558000067
: www.siamrajplc.com
: 0-2743-5010 - 25
: 0-2743-5007 - 8
: 300,000,000 บาท (สามรายลานบาท)
: 300,000,000 บาท (สามรายลานบาท)
: 600,000,000 หุน (หกรอยลานหุน)
: 0.50 บาทตอหุน (หาสิบสตางค)
: ใชเพื่อเงินทุนสนับสนุนโครงการและเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
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: 289/9 หมูที่ 10 ถนนรถรางสายเกา ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10310
: ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับจาง จัดหา จัดซื้อ ประมูลงานการกอสรางสถานีวัดการซื้อขาย
กาซธรรมชาติ และการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ รวมถึงการจัดหาอุปกรณทุกประเภท
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การก อ สร า งสถานี วั ด การซื้ อ ขายก า ซธรรมชาติ แ ละการก อ สร า งระบบท อ ส ง
กาซธรรมชาติ
: รอยละ 90
: 0-2743-5010 - 25
: 0-2743-5007 - 8
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: 289/9 หมูที่ 10 ถนนรถรางสายเกา ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10310
: ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การรั บ จ า ง ประมู ล งานการก อ สร า งสถานี ก า ซธรรมชาติ NGV,
การประมูลงานจัดหาถังบรรจุกาซธรรมชาติ NGV, การประมูลใดๆ ที่เกี่ยวของกับสถานี
กาซธรรมชาติ NGV หรือการประมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV
: รอยละ 25
: 0-2743-5010 - 25
: 0-2743-5007 - 8
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นายทะเบียนหุนสามัญ
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานตั้งอยูที่ 93 อาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ผูสอบบัญชี
นายอธิพงศ อธิพงศสกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ
นายเสถียร วงศสนันท
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 และ/หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946
แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด สำนักงานตั้งอยู เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารวองวานิช บี อาคารเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
สำนักงานกฎหมายคริษฐพงษ เจริญพานิช
970/4 บานสวนลาซาล ถนนศรีนครินทร ซอยลาซาลตัดใหม แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหนคร 10260
โทรศัพท 0-2710-5208
หางหุนสวนสามัญ สำนักงานกฎหมายรีบอรน
98/71 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 081-372-4168
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้น 8, 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2862-999 โทรสาร 0-2862-9821
ขอมูลสำคัญอื่น
- ไมมี -
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8.1

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท เรียกชำระแลว จำนวน 300,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน
600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

8.2

ผูถือหุน
ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559 บริษัทฯ มีรายชื่อผูถือหุนและสัดสวนการถือหุน ดังรายละเอียดตอไปนี้
รายชื่อผูถือหุน
1. ครอบครัววิมลเฉลา 1/
1.1 นายเกียรติ วิมลเฉลา
1.2 นางวัชราภรณ วิมลเฉลา 2
1.3 นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา 3
1.4 นายกฤติน วิมลเฉลา 3
รวมครอบครัววิมลเฉลา
2. ครอบครัวณีศะนันท 1/
2.1 นางสาวนคนันทน ณีศะนันท
2.2 นายจารุพจน ณีศะนันท
รวมครอบครัวณีศะนันท
3. ครอบครัววิระเทพสุภรณ 1/
3.1 นายกำพล วิระเทพสุภรณ
3.2 นายธนพล วิระเทพสุภรณ
รวมครอบครัววิระเทพสุภรณ
4. นายวิพงษ รัตนศิริวิไล
5. นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย
6. นางสาวชมกมล พุมพันธุมวง
7. ครอบครัวมกรานนท 1/
7.1 นางพูลสุข มกรานนท
7.2 นายธนชิต มกรานนท
รวมครอบครัวมกรานนท
8. นายชาติชาย พุคยาภรณ
9. นายสมเลิศ พิภพธเนศ
10. นายอดุลย บุญรอด
11. ผูถือหุนรายอื่นๆ
รวม
หมายเหตุ:

1

2
3

8.3
46

จำนวนหุน

รอยละ

212,100,000
51,300,000
51,300,000
51,300,000
366,000,000

35.35
8.55
8.55
8.55
61.00

28,800,000
28,800,000
57,600,000

4.8
4.8
9.6

24,700,000
1,489,400
26,189,400
21,000,000
16,900,000
8,880,000

4.12
0.25
4.36
3.5
2.82
1.48

7,850,000
337,000
8,187,000
7,200,000
6,600,000
4,000,000
77,443,600
600,000,000

1.31
0.06
1.36
1.20
1.10
0.67
12.91
100

การจัดกลุมนี้เพื่อใหเปนไปตามนิยามผูที่เกี่ยวของตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.17/2551 ลงวันที่
15 ธันวาคม 2551 เทานั้น มิใชการจัดกลุมตามมาตรา 258 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแกไข)
แตอยางใด
นางวัชราภรณ วิมลเฉลาเปนภรรยาของนายเกียรติ วิมลเฉลา
นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา และนายกฤติน วิมลเฉลาเปนบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของนายเกียรติ วิมลเฉลาและนางวัชราภรณ วิมลเฉลา

สัญญาระหวางผูถือหุน
-ไมมี∫√‘…—∑ ¬“¡√“™ ®”°—¥ (¡À“™π)
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บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการจ า ยเงิ น ป น ผลให แ ก ผู ถื อ หุ น ในอั ต ราไม ต่ ำ กว า ร อ ยละ 40 ของกำไรสุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
และทุนสำรองตามกฎหมายในแตละป โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคำนึงถึงปจจัยตางๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูถือหุนเปนหลัก และการจายปนผลนั้นจะตองไมมีผลกระทบตอการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจายเงินปนผล
ดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคลอง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเปนและความ
เหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท
โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตกรณีการจายเงินปนผลระหวางกาล
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติใหดำเนินการไดเมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจายเงินปนผลโดยไมมีผลกระทบตอการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ แลวรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
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บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 8 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายกนกศักดิ์ ปนแสง
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางวัชราภรณ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน
นายโรจน บุรุษรัตนพันธุ
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
นายพงษนิมิต ดุสิตนิตยสกุล

ตำแหนง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางวัชรี อัตถากร ปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการบริษัท
กรรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือ นางวัชราภรณ วิมลเฉลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับนางวัชรี อัตถากร หรือ นางอุดมพร
จิระนภากุลวัฒน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายกนกศักดิ์ ปนแสง 1
นายเกียรติ วิมลเฉลา 2
นางวัชราภรณ วิมลเฉลา 2
นางวัชรี อัตถากร 2
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน 2
นายโรจน บุรุษรัตนพันธุ 2
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข 2
นายพงษนิมิต ดุสิตนิตยสกุล 2

จำนวนครั้งที่เขาประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด
ตำแหนง
ป 2558
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: ขอมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ : 1 ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
2
ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
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รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 มี
จำนวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน บุรุษรัตนพันธุ
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
3. นายพงษนิมิต ดุสิตนิตยสกุล

ตำแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายโรจน บุรุษรัตนพันธุ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดการเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน บุรุษรัตนพันธุ
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
3. นายพงษนิมิต ดุสิตนิตยสกุล

3.

จำนวนครั้งที่เขาประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด
ตำแหนง
ป 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

6/6
5/6
6/6
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2558 มีจำนวน 7 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.

นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางวัชราภรณ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายโกศล สมบัติศิริ
นายวราวุฒิ ไวสาลี

ตำแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน บุรุษรัตนพันธุ
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
3. นายพงษนิมิต ดุสิตนิตยสกุล

ตำแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
รายละเอียดการเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน บุรุษรัตนพันธุ
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
3. นายพงษนิมิต ดุสิตนิตยสกุล

5.

จำนวนครั้งที่เขาประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด
ตำแหนง
ป 2558
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

2/2
2/2
2/2
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2557 มีจำนวน 7 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.

นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางวัชราภรณ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายโกศล สมบัติศิริ
นายวราวุฒิ ไวสาลี

ตำแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ºŸâ∫√‘À“√
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ไดแตงตั้งนายเกียรติ วิมลเฉลา ใหดำรงตำแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผูบริหารจำนวน 7 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางวัชราภรณ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล

6. นายโกศล สมบัติศิริ
7. นายวราวุฒิ ไวสาลี
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ตำแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจดั การ
ประธานเจาหนาที่จัดซื้อ
ผูจัดการทั่วไป
ประธานเจาหนาที่บัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายอาวุโสกลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ
ผูจัดการฝายอาวุโสกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ผูจดั การฝายกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม

√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8
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ฝายการเงิน

ฝายจัดซื้อ

นางวัชราภรณ วิมลเฉลา

นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน

ฝายบัญชี

ประธานเจาหนาที่
จัดซื้อ

ประธานเจาหนาที่
และการเงิน

ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายเกียรติ วิมลเฉลา

ฝายตรวจสอบภายใน 1)

ฝายบริหาร

ฝายระบบ
สารสนเทศ

นางวัชรี อัตถากร

ผูจัดการทั่วไป

กรรมการผูจัดการ
นายเกียรติ วิมลเฉลา

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

ฝายบุคคล

นายโกศล สมบัติศิริ

นายวราวุฒิ ไวสาลี

ผูจัดการฝาย
กลุมธุรกิจ EPS

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ผูจัดการฝายอาวุโส
กลุมธุรกิจ NGV

ฝายสินทรัพย
และยานพาหนะ

นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล

ผูจัดการฝายอาวุโส
กลุมธุรกิจ MPT

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีโครงสรางองคกร ดังนี้

7.

‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติแตงตั้งนางวัชรี อัตถากร ใหดำรงตำแหนงเปน
เลขานุการบริษัท ตามขอกำหนดในมาตรา 89/15 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน โดยมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปของบริษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2.
เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร
3.
จัดสงสำเนารายงานการมีสวนไดเสีย ตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7
วันทำการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น และบริษัทฯ ตองจัดใหมีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
การแสดงขอมูล และดูแลใหมีการเก็บรักษาใหถูกตอง ครบถวน และสามารถตรวจสอบได ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป
นับแตวันที่มีการจัดทำเอกสารหรือขอมูลดังกลาว
4.
ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
5.
เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถอื หุนโดย
(1) การตัดสินใจตองกระทำบนพื้นฐานขอมูลที่เชื่อโดยสุจริตวาเพียงพอ
(2) การตัดสินใจไดกระทำไปโดยตนไมมีสวนไดเสีย ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
(3) กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสำคัญ
(4) กระทำการที่มีจุดมุงหมายโดยชอบและเหมาะสม และไมกระทำการอันเปนการขัดหรือแยงกับประโยชนของบริษัทฯ อยาง
มีนัยสำคัญ
(5) ไมหาประโยชนจากการใชขอมูลของบริษัทฯ ที่ลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว หรือใชทรัพยสิน
หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในลักษณะที่เปนการฝาฝนหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนประกาศกำหนด
(6) ไมเขาทำขอตกลงหรือสัญญาใดๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ
หรือพนักงาน หรือลูกคาของบริษัทฯ ทั้งยังเปนการขัดตอการปฏิบัติตองานในหนาที่ของตน

8.

§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√
บริษัทฯ ไดกำหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส สอดคลองกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการกำกับการ
ทำงานของบริษัทฯ และผานการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน มีรายละเอียดดังนี้
8.1 คาตอบแทนกรรมการ
•
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจำ
ป 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
คาเบี้ยประชุม (กรณีที่เขารวมประชุม)
ตำแหนง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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จำนวนเงิน (บาท) ตอครั้ง
5,000
5,000
5,000

คาตอบแทนรายเดือน
ตำแหนง

จำนวนเงิน (บาท) ตอเดือน

• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการตรวจสอบ

20,000
16,000

ตารางแสดงคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ในป
2558 มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
(หนวย: บาท)
รายชื่อกรรมการ

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

นายกนกศักดิ์ ปนแสง 1
นายเกียรติ วิมลเฉลา 2
นางวัชราภรณ วิมลเฉลา 2
นางวัชรี อัตถากร 2
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน 2
นายโรจน บุรุษรัตนพันธุ 2
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข 2
นายพงษนิมิต ดุสิตนิตยสกุล 2
รวม

หมายเหตุ:

1
2
3

คณะกรรมการ
บริษัท

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

25,000
50,000
45,000
50,000
50,000
40,000
40,000
45,000
345,000

270,000
217,000
222,000
709,000

10,000
10,000
10,000
30,000

รวม

25,000
50,000
45,000
50,000
50,000
320,000
267,000
277,000
1,084,000

ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
ในอดีตบริษัทฯ ไมเคยกำหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ไดอนุมัติ
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และใหมีผลเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เปนตนมา

•

9.

ตำแหนง

ป 2558
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ สรรหาและกำหนด
คาตอบแทน

คาตอบแทนอื่น
-ไมมี-

§à“μÕ∫·∑πºŸâ∫√‘À“√
ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนเปนเงินเดือนและโบนัส และอื่นๆ ใหแก
ผูบริหาร มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
•
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
เงินเดือนและโบนัส 1
อื่นๆ 2
หมายเหตุ:

1

2

ป 2557
ป 2558
จำนวน (ราย) คาตอบแทน (บาท) จำนวน (ราย) คาตอบแทน (บาท)
7
7

26,897,813
2,414,592

7
7

26,200,249.83
453,765

เงินโบนัสที่เปนคาตอบแทนผูบริหารในแตละปมาจากผลการดำเนินงานของปที่ผานมา โดยบริษัทฯ จะจายเงินโบนัสในเดือนมกราคม
ของทุกป
คาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และอื่นๆ
√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8
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•

คาตอบแทนอื่น
-ไมมี-

10. §à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√∫√‘À“√
ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทนใดๆ ใหแกกรรมการบริหาร
•
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
-ไมมี•
คาตอบแทนอื่น
-ไมมี-

11. ∫ÿ§≈“°√
11.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด
ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร (ไมรวมผูบริหารจำนวน 7 ทาน)
มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
สายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
หมายเหตุ:

ฝายบัญชี
ฝายการเงิน
ฝายจัดซื้อ
ฝายบริหาร
ฝายระบบสารสนเทศ
ฝายสินทรัพยและยานพาหนะ
ฝายบุคคล
ฝายธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ฝายธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ฝายธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม
รวม
1

ป 2557

ป 2558

45
6
7
7
4
5
6
65
163
41
349

43
5
7
8
5
5
6
68
133
42
322

ในชวงเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ หยุดการดำเนินงานในสวนงานบริการติดตั้งอุปกรณระบบกาซสำหรับรถยนต (Conversion
Kits) ซึ่งอยู ในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตและจำหนายสินคาคงเหลือของสวนงานนี้ ใหแกบุคคลที่ไมมีความเกี่ยวของ
และบริษัทฯ ไดมีการวาจางพนักงานที่เกี่ยวของกับสวนงานดังกลาวออกทั้งหมด ทำใหจำนวนพนักงานฝายธุรกิจกาซธรรมชาติ
สำหรับยานยนตสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงอยางมีนัยสำคัญ

12. §à“μÕ∫·∑πæπ—°ß“π
บริษัทฯ มีการจายผลตอบแทนใหแกพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ในลักษณะตางๆ ไดแก เงินเดือนและ โบนัส เงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และมีรายละเอียดดังตอไปนี้
คาตอบแทนพนักงาน
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1
อื่นๆ
รวม
หมายเหตุ:
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1

ป 2557

ป 2558

145,864,058 106,733,349.97
2,053,227
1,877,917.29
18,854,682
527,733.20
166,771,967 109,139,000.46

บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เพื่อเปน
หลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและจูงใจใหพนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว
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บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญของการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อที่จะเสริมสรางความรูความสามารถ
ใหแกพนักงาน เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงและเปนไปตามกลยุทธของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
1.
การฝกอบรมพนักงานตองมีการจัดทำเปนแผนการฝกอบรมรายป โดยตองสอดคลองกับแผนงานธุรกิจของบริษัทฯ
2.
การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานเปนหนาที่ที่จะทำรวมกันดังนี้
(1) บริษัทฯ มีเปาหมายมุงมั่นที่จะฝกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายใหหนวยงานทรัพยากรบุคคลเปนผูดำเนินการ
และกำหนดเปนแนวทางวาพนักงานแตละคนควรไดรับการฝกอบรมจำนวนเทาใดตอป
(2) ผูบังคับบัญชารับผิดชอบใหผู ใตบังคับบัญชามีโอกาสเขารับการฝกอบรมและพัฒนาอยางสม่ำเสมอโดยพิจารณาจาก
แผนการฝกอบรม
(3) พนักงานตองขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาใหทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
3.
การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบดวยสองสวน คือ การฝกอบรมเกี่ยวกับงานในหนาที่ และการฝกอบรมเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการและพฤติกรรมองคกรอื่นๆ โดยใหกำหนดแปรผันไปตามสถานการณและความจำเปน
4.
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเปนการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
โดยหนวยงานดำเนินการเองและโดยสถาบันภายนอกองคกร
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π‚¬∫“¬°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ (Corporate Governance Policy)
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลัก
ทรัพยฯ”) เพราะแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานสากล เสริมสรางความโปรงใสและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และ
สรางความเชื่อมั่นใหเกิดแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งจะนำไปสูความมั่นคงและเจริญกาวหนา เปนเครือ่ งมือเพื่อ
เพิ่มมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดกำหนดระเบียบปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดใหแนวทางไว ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวดของการกำกับดูแลกิจการ ไดแก
1.
สิทธิของผูถือหุน
2.
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3.
บทบาทผูมีสวนไดเสีย
4.
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5.
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ใหความสำคัญและเคารพในสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยผูถือหุนทุกรายทั้งใน
ฐานะนักลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะเจาของบริษัทฯ พึงไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน บริษัทฯ จึงไดกำหนดแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อเปนการสงเสริมและอำนวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนไว ดังนี้
1.1 ใหบริษัทฯ จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหเพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงคและ
เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยางครบถวนลวงหนากอนวัน
ประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 14 วัน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน
สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดจัดสงไป
พรอมกับหนังสือเชิญประชุม
1.2 อำนวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
1.3 ในการประชุมผูถือหุน จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไมเปลี่ยนแปลงขอมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการ
ประชุมในการประชุมอยางกะทันหัน และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ
สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ และกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของจะเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบ
คำถามในที่ประชุมดวย
1.4 ใหเพิ่มชองทางในการรับทราบขาวสารของผูถือหุนผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ โดยนำขาวสารตางๆ และรายละเอียดไวที่เว็บไซต
ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหเผยแพรกอนวันประชุมลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลด
ขอมูลระเบียบวาระการประชุมไดอยางสะดวกและครบถวน
1.5 ใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามจากผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน
1.6 การจดบันทึกรายงานการประชุม ใหบันทึกใหครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส และบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่
สำคัญไว ในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการบันทึกวีดิทัศนภาพการประชุม
เพื่อเก็บรักษาไวอางอิง และนำรายงานการประชุมผูถือหุนเผยแพร ในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณา รวมถึงสง
รายงานการประชุมดังกลาวไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแตวันที่มีการประชุมผูถือหุนนั้น
1.7 เพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหุนในการไดรับเงินปนผลโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร (ถามีการจายเงินปนผล) เพื่ออำนวยความ
สะดวกใหผูถือหุนใหไดรับเงินปนผลตรงเวลา ปองกันปญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือสงถึงผูถือหุนลาชา
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หมวดที่ 2 ความเทาเทียมกันของผูถือหุน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหารของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนรายยอย รวมทั้งผูถือหุนตางชาติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยบริษัทฯ ไดกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไวดังนี้
2.1 ใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจำนวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดย 1 หุนมีสิทธิเทากับ 1 เสียง
2.2 อำนวยความสะดวกใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน เพื่อ
แสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาแตงตั้งกรรมการ หรือเรื่องการเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอ
2.3 ใหเพิ่มการอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเขารวมประชุมและลงมติแทนได และแจงรายชื่อกรรมการอิสระดังกลาวไว
ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
2.4 การดำเนินการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามลำดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในแตละวาระอยางชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งไมเพิ่มวาระการประชุมหากไมแจงใหทราบลวงหนาโดยไม
จำเปน โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ
2.5 ใหปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนสวนนอย ไมวาจะเปนผูถือหุนชาวไทยหรือ
ผูถือหุนตางชาติ
2.6 ใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เชน การทำรายการไดมาหรือจำหนายไป การทำรายการที่เกี่ยวโยง เปนตน เพื่อ
ความโปรงใสและตรวจสอบได
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ตระหนักและรับรูถึงความสำคัญในการกำกับดูแลผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ภายใน ไดแก ผูถือหุน พนักงาน และผูมี
สวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง และหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกลเคียงที่เกี่ยวของ โดยผูมีสวนไดเสียจะไดรับ
การดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไมกระทำการใดๆ ที่เปนการ
ละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น โดยบริษัทฯ ไดมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดังนี้
3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูถือหุน
บริษัทฯ ระลึกอยูเสมอวาผูถือหุน คือ เจาของกิจการ และบริษัทฯ มีหนาที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนในระยะยาว จึง
กำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้
ก) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม
ข) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย
สม่ำเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง
ค) แจงใหผูถือหุนทุกรายทราบอยางเทาเทียมกันถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้งอยูบน
พื้นฐานของความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
ง)
หามไม ใหแสวงหาผลประโยชน ใหตนเอง และผูอื่นโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือ
ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บริษัทฯ
3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติตอพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณคายิ่ง จึงเปนนโยบาย
ของบริษัทฯ ที่จะใหการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้
ก) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน
ข) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และใหความสำคัญในดานการ
ดูแลสวัสดิการของพนักงาน
ค) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน
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ง)
จ)
ฉ)
ช)

การแตงตั้ง โยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำดวยความสุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐานความรู
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยให โอกาสอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนา
ความสามารถของพนักงานใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน
ปฏิบัตติ ามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด

3.3

นโยบายและแนวปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกคา จึงไดกำหนดนโยบายในการปฏิบัติตอลูกคาดังนี้
ก) บริการลูกคาดวยความสุภาพ มีความกระตือรือรน พรอมใหการบริการ ตอนรับดวยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใสใจ
ดูแลผูรับบริการดุจญาติสนิท บริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และนาเชื่อถือ
ข) รักษาความลับของลูกคา และไมนำไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
ค) ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการบริการ โดย
ไมมีการโฆษณาเกินความเปนจริงที่เปนเหตุ ใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของผลิตภัณฑและ
การบริการของบริษัทฯ

3.4

นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายใหพนักงานปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ทุกฝายอยางเปนธรรม ซื่อสัตย และไมเอารัดเอาเปรียบ
คูคา โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณ
ที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การเจรจาแกปญหาตั้งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
ก) ไมเรียก หรือรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา และ/หรือ เจาหนี้
ข) กรณีที่มีขอมูลวามีการเรียก หรือรับ หรือการจายผลประโยชน ใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา
และ/หรือ เจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
ค) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหเจาหนี้
ทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา

3.5

นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูแขงขัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงขันดวย
วิธีฉอฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้
ก) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
ข) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
ค) ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย

3.6

นโยบายและแนวปฏิบัติตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ใหความสำคัญและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใกลเคียงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ รวมถึงใหการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคมเพื่อ
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริ
ษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แทจริง
ของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใสอยางเครงครัด จัดใหมีการเผยแพรขอมูลในเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผานชองทางเผยแพรทาง
สื่อมวลชน สื่อเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ ได
อยางทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศใชบังคับ
บริษัทฯ จัดใหมีเจาหนาที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อทำหนาที่ติดตอสื่อสารกับนักลงทุนหรือผูถือหุน
รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผูถือหุนรายยอย บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมเพื่อวิเคราะหผลการดำเนินงานเปนประจำ รวมทั้งจะเผยแพร
ขอมูลขององคกร ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปใหแกผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทฯ จัดอันดับความนาเชื่อถือ และ
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ผานทางชองทางตางๆ ไดแก การรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสำคัญในการเปดเผยขอมูลอยางสม่ำเสมอทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนไดรับขาวสารเปนประจำ โดยผานชองทางเว็บไซตของบริษัทฯ ขอมูลที่อยูบนเว็บไซตจะมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ไมวาจะเปนวิสัยทัศน พันธกิจ งบการเงิน ขาวประชาสัมพันธ รายงานประจำป โครงสรางบริษัทฯ และ
ผูบริหาร โครงสรางการถือหุนและผูถือหุนรายใหญ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ใหความสำคัญตอรายงานทางการเงิน เพื่อใหแสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แทจริง
ของบริษัทฯ โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการแตละทาน ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และจะเปดเผยคาตอบแทน
ของกรรมการและผูบริหารระดับสูงในรายงานประจำปของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
5.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 และไม
นอยกวา 3 คน โดยมีประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระและเปนคนละบุคคลกับประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการ เพื่อใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งดานทักษะ ความรูความสามารถ และ
ประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชน ใหกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและ
แผนธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลใหฝายบริหารดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่ไดกำหนดไวอยางมีประสิทธิผล
สูงสุด รวมถึงดำเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความเปนธรรม ซื่อสัตย
สุจริต เพื่อสรางความมั่นคงสูงสุดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุน
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 8 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจำนวน 4 ทาน กรรมการที่
ไมเปนผูบริหารและมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระจำนวน 4 ทาน ซึ่งคิดเปนสัดสวน 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการบริษัท เพื่อทำ
หนาที่สอบทานการบริหารงานของฝายบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดยอย ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยไดกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดยอย
ดังกลาวไวอยางชัดเจน
5.2

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1.
คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยางนอยทุก 3 เดือน ในการ
ประชุมกรรมการตองแสดงความเห็น และใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระ กรรมการควรเขาประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมี
เหตุสุดวิสัย ซึ่งตองแจงตอเลขานุการบริษัทเปนการลวงหนา บริษัทฯ ตองรายงานจำนวนครั้งที่เขารวมประชุมของคณะ
กรรมการไว ในรายงานประจำป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการทุกทานทราบเปนการ
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ลวงหนา เลขานุการบริษัทจะตองจัดสงหนังสือเชิญประชุมแกกรรมการทุกทาน เพื่อใหทราบถึง วันเวลาสถานที่และวาระ
การประชุม โดยจัดสงเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วัน และเปนผูรวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ
และฝายจัดการ เพื่อจัดสงใหคณะกรรมการลวงหนา และเอกสารดังกลาวตองใหขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจและใช
ดุลยพินิจอยางเปนอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะตองเปนผูบันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเปน
รายงานการประชุมซึ่งตองมีเนื้อหาสาระครบถวน และเสร็จสมบรูณภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อ
เสนอใหประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม และจะตองจัดใหมีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกตอการคนหาและรักษาความ
ลับไดดี
กรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือเอาความเห็นที่เปนสวนเสียงขางมากเปนสำคัญ ในกรณีที่คะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด อยางไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการ
บริษัทคนอื่นๆ ที่มิไดลงมติเห็นดวยใหระบุไวในรายงานการประชุม

5.3

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป เพื่อรวมกันพิจารณาและ
สรุปผลการประเมินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่ผานมา และรวมกันหาแนวทางปรับปรุง
แกไข เพื่อใหการทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.4

คาตอบแทน
บริษัทฯ ไดกำหนดเกณฑในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้
1.
อยู ในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยู ในอุตสาหกรรม และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่
ประกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะที่ ใกลเคียงกัน
2.
ประสบการณ บทบาท ภาระหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน
3.
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละทาน
4.
เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับคาตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะตองสามารถจูงใจกรรมการแตละทาน ในขณะที่
คำนึงถึงผลประโยชนที่ผูถือหุนจะไดรับดวย

5.5

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดตางๆ บริษัทฯ สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทและผู
บริหารระดับสูงเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะ
กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงขององคกรตางๆ อยูเสมอไมวาจะเปนหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงานที่ดูแลการฝกอบรม
พนักงานของบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองคกรอิสระ เชน หลักสูตรกรรมการบริษัทของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กำหนดใหกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนตองผานการอบรมอยางนอยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งไดแก Directors Certification Program (DCP),
Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรูและ
ประสบการณมาพัฒนาบริษัทฯ ตอไป

5.6

การควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ใหความสำคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทั้ง
ดานการเงินและการปฏิบัติการ มีการกำหนดบทบาท หนาที่และอำนาจการดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบขอ
บังคับของบริษัทฯ ปจจุบัน บริษัทฯ มีการวาจางผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเขามาทำการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยจะจัดทำรายงานและนำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงวาจางบริษัท
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สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด (“ไอ วี แอล”) เปนผูตรวจสอบภายในตอไปอีกในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
คุณสมบัติของ ไอ วี แอล แลวเห็นวามีความรูความสามารถและประสบการณที่เพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว อีกทั้ง ไอ วี
แอล เปนหนวยงานที่ไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯ จึงสามารถตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงแกไขตางๆ ใหแกบริษัทฯ ไดอยางอิสระ
5.7

2.

รายงานประจำปของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจำป การจัดทำรายงานทางการเงินเปนการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดใหมีการเปดเผยขอมูล
สำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแล
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเปนผู ใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท
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โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) คณะกรรมการชุดยอยทั้งสิ้น
4 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Committee) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวน 8 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายกนกศักดิ์ ปนแสง
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน
นางวัชราภรณ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายโรจน บุรุษรัตนพันธุ
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
นายพงษนิมิต ดุสิตนิตยสกุล

ตำแหนง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางวัชรี อัตถากร ทำหนาที่เปนเลขานุการบริษัท
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1.
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
2.
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับตำแหนง
กรรมการ ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
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พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตอไป
พิจารณากำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได
แตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อใหบุคคล
ดังกลาวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอำนาจนั้นๆ ได
พิจารณาอนุมัติการทำรายการการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ เวนแต ในกรณีที่รายการดังกลาวจะตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวใหเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ
พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เวนแต ในกรณีที่รายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวใหเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพยฯ
พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อเห็นไดวาบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเชนนั้น และ
รายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป
มีหนาที่กำหนดวิสัยทัศน นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธธุรกิจงบประมาณประจำป และกำกับ
ควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกผูถือหุน และการเติบโตอยางยั่งยืน
รับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญ
ตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผูบริหารระดับสูง
กำกับดูแลใหฝายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เชน นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ อำนาจการบริหาร การได
มาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานของบริษัทฯ ใหคณะ
หรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และใหเปนไปตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของโดยจัดทำเปนคูมืออำนาจดำเนินการ และให
มีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง
จัดใหมีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกลาว เพื่อนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ใหความเห็นชอบในการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และพิจารณาคาสอบบัญชีประจำป เพื่อนำเสนอตอผูถือหุนในการ
พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไว
ในรายงานประจำป และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ใหเปนไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว
คณะกรรมการตองประเมินผลการปฏิบัติดวยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
ดำเนินการใหบริษัทฯ และบริษัทยอยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช รวมทั้งจัดใหมีระบบควบคุม
ภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณอักษร และการปรับใชนโยบาย
ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความ
เปนธรรม
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วาระการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการเสนอชื่อและแตงตั้งเขาดำรงตำแหนงใหมได
นอกจากพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
(ง) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกกอนถึงคราวออกตามวาระ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
(จ) ศาลมีคำสั่งใหออก

3.
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

1. นายโรจน บุรุษรัตนพันธุ
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
3. นายพงษนิมิต ดุสิตนิตยสกุล

ตำแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายโรจน บุรุษรัตนพันธุ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1.
สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหมั่นใจวา มีความถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ โดย
การประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำป
2.
สอบทานใหบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็น
ชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยว
กับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจำเปนและเปนสิ่งสำคัญ
พรอมทั้งนำขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเปนเสนอคณะกรรมการ
บริษัท โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูจัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3.
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ นโยบาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4.
พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคา
ตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ
เขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8

63

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในเรื่องดังกลาวใหมีความถูกตองและครบถวน ทั้งนี้เพื่อให
มั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง
จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไว ในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
รวมใหความเห็นในการพิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจาหนาที่ของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญใหฝายจัดการผูบริหาร หรือพนักงานของบ
ริษัทฯ ที่เกี่ยวของมาใหความเห็น เขารวมประชุมหรือสงเอกสารที่เห็นวาเกี่ยวของหรือจำเปน
ใหมีอำนาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาใหความเห็นหรือใหคำปรึกษาในกรณีจำเปน
คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพรอมทั้ง
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเปนเหตุ ใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกป
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบ

วาระการดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ
1.
ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู ในตำแหนงคราวละ 3 ป โดย 1 ป ในที่นี้ หมายถึง ชวงเวลาระหวางวันประชุม
สามัญผูถือหุนของปที่ไดรับการแตงตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนในปถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจาก
ตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการเสนอชื่อและแตงตั้งเขาดำรงตำแหนงใหมอีกได
2.
นอกจากการพนตำแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
(ง) พนวาระจากการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท
3.
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจงเปนหนังสือลวง
หนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะแจงเรื่องการลาออก
พรอมสำเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงทั้งคณะ ใหคณะ
กรรมการตรวจสอบที่พนจากตำแหนงตองรักษาการในตำแหนงเพื่อดำเนินการตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการตรวจ
สอบชุดใหมจะเขารับหนาที่
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4.

4.

ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยู ในตำแหนงไดเพียงวาระที่ยังคงเหลือ
อยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการบริหารจำนวน 7 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน
นางวัชราภรณ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายโกศล สมบัติศิริ
นายวราวุฒิ ไวสาลี

ตำแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหนาที่คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1.
คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ ในการบริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามวัตถุประสงคการประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ใน
การบริหารกิจการของบริษัทดังกลาวจะตองเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
นอกจากนี้ ใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่ ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ ที่จะนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ
2.
จัดทำวิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ
ของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.
ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
4.
มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเปนปกติธุรกิจของบริษัทภายใตวงเงินหรืองบประมาณประจำป
ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอำนาจดำเนินการตามทีก่ ำหนดไว โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กลาวขางตน
5.
ใหคณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังตอไปนี้ ใหคณะกรรมการบริษัททราบ
5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.2 รายงานของผูตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6.
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหนาที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะตองประกอบ
ดวยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเขารวมประชุม จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมในอันที่จะ
สามารถดำเนินการใดๆ ดังกลาวได
7.
ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหกรรมการแตละคนมีสิทธิออกเสียงไดทานละ 1 (หนึ่ง) เสียง
ในกรณีที่เสียงเทากัน ใหประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8.
การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
องคประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8
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9.

10.

11.

5.

ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเปนและเหมาะสม กรรมการเพียงทานใดทานหนึ่งจะเรียกใหมีการประชุมเปน
กรณีพิเศษตางหากจากการประชุมตามปกติก็ ได แตทั้งนี้ ตองบอกกลาววาระการประชุมลวงหนาแกกรรมการอื่นในระยะเวลา
ตามสมควร และเพียงพอแกการทำหนาที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
คณะกรรมการบริหาร จะแตงตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหนาที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
หรือเพื่อใหดำเนินงานใดๆ อันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อใหดำเนินการใดๆ แทน ตาม
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแหงอำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารก็ได
ใหมีอำนาจในการมอบอำนาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอำนาจชวง และ/
หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ใหไว และ/หรือเปนไปตามระเบียบ
ขอกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดไว ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบ
อำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไว ในประกาศคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับ
ประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทนจำนวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน บุรุษรัตนพันธุ
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
3. นายพงษนิมิต ดุสิตนิตยสกุล

ตำแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหนาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ดังนี้
1.
กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององคกร โดย
การกำหนดคุณสมบัติ และความรูความชำนาญแตละดานที่ตองการใหมี
2.
สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะตองเสนอชื่อกรรมการใหแกคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจาก
กรรมการเดิมใหดำรงตำแหนงตอ หรือเปดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน หรือการใชบริษัทฯ ภายนอกชวยสรรหา หรือพิจารณา
จากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการใหกรรมการแตละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เปนตน
3.
พิจารณารายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กำหนดไว
4.
ตรวจสอบวาบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.
ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กำหนดไว เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความยินดีที่จะ
มารับตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ หากไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน
6.
เสนอชื่อใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
7.
พิจารณาสรรหาประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8.
พิจารณาหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ เพื่อใหมีความเหมาะสม
โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑที่ ใชอยู ในปจจุบัน เปรียบเทียบกับขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทฯ อื่นที่อยู ใน
อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ ใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหมีความเปนธรรม และ
เปนการตอบแทนบุคคลที่ชวยใหงานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ
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9.

10.
11.

12.

6.

ทบทวนรูปแบบการจายคาตอบแทนทุกประเภท เชนคาตอบแทนประจำ คาตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และคาเบี้ยประชุม
โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใชอยู ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ
ความรู ความสามารถและประสบการณของกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการที่บริษัทฯ ตองการ
พิจารณาเกณฑการประเมินผลงานประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
กำหนดคาตอบแทนประจำปของกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการตามหลักเกณฑการจายไดพิจารณาไว
และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ สวนของ
กรรมการ ใหคณะกรรมการบริษัท นำเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
พิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย ใหม ใหกรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให
เกิดความเปนธรรมตอผูถือหุน และสรางแรงจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุน
ในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 7 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน
นางวัชราภรณ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายโกศล สมบัติศิริ
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายวราวุฒิ ไวสาลี

ตำแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.
กำหนดนโยบายและโครงสรางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่สำคัญ เชน
ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน เพื่อนำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ โดยใหสอดคลองและเปนไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
2.
กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให
สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแตละประเภทใหอยู ในระดับที่ยอมรับได โดยใหหนวยงานตางๆ มีสวนรวม ใน
การบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3.
ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4.
กำหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได
5.
กำหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6.
ประเมินความเสี่ยงในระดับองคกร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นใหอยู ในระดับที่ยอมรับได รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี
การบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว
7.
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
8.
มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือแตงตั้งและกำหนดบทบาทที่ ใหผูปฏิบัติงานทุกระดับมีหนาที่บริหารความเสี่ยง
ตามความเหมาะสม และใหรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค
√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

7.

รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตอง
ดำเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กำหนดตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอตอคณะ
กรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ
จัดทำคูมือการบริหารความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยงดานตางๆ พรอมทั้ง วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโนมซึ่งมีผลกระทบตอบริษัทฯ
จัดทำแผนงานเพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยง
ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√
ขอบเขตอำนาจหนาที่ประธานเจาหนาที่บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับ
ผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร ดังนี้
1.
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2.
กำหนดกลยุทธ และแผนการทางธุรกิจ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามกลยุทธและ
แผนการทางธุรกิจที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3.
ดำเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4.
สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
5.
อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธาน
เจาหนาที่บริหาร ไดรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทใหดำเนินการแทน ทั้งนี้ ใหรวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่ไมเปนการผูกพัน
ทรัพยสินของบริษัทฯ โดยตรง
6.
ประสานงาน ผูบริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท
7.
แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหมๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อเพิ่มรายไดใหแกบริษัทฯ
8.
พิจารณาการนำสิทธิและทรัพยสินของบริษัทฯ ไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หาง ราน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการอนุมัติ
9.
พิจารณาอนุมัติการจายคาใชจายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการรวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ และใหนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ไดกำหนดไวในงบประมาณรายจายสำหรับป หรือที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติ
ในหลักการไวแลว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานใหเปนไปตามนโยบาย กฎระเบียบตางๆ รวมถึงการปฏิบัติงานดวยหลักธรรมาภิบาล ในการทำธุรกิจ
14. สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกร
15. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาตางๆ ที่จำเปนตอการดำเนินการของบริษัทฯ
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปนเงื่อนไขปกติทางการคา เชน ซื้อขายสินคาดวยราคาตลาด การคิดคาธรรมเนียม
บริการในอัตราคาธรรมเนียมปกติ และการใหเครดิตเทอมเหมือนลูกคาทั่วไป เปนตน ทั้งนี้ภายใตนโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว ในคูมืออำนาจดำเนินการ
17. มีอำนาจจาง แตงตั้ง โยกยาย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม
และใหมีอำนาจปลดออก ใหออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับตางๆ ตามที่กำหนดไวในคูมืออำนาจดำเนินการ
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18.

8.

ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารไมมีอำนาจ
ในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม ใชเปนเงื่อนไขปกติทางการคา รายการไดมาจำหนายไปซึ่งสินทรัพยสำคัญของ
บริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผล
ประโยชน ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ยกเวนเปนรายการที่เปนเงื่อนไขปกติทางการคาที่ไดมีการ
กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ โดยไดอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
อนุมัติไวและไดขอความเห็นชอบจากผูถือหุน ในการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญ
ของบริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย อ ยแล ว เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ข อ กำหนดของสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย ในเรื่องดังกลาว
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ขอบเขตอำนาจหนาที่กรรมการผูจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับ
ผิดชอบของกรรมการผูจัดการ ดังนี้
1.
ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2.
ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการควบคุมการบริหารงาน
ในสายงานตางๆ
3.
เปนผูมีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตอ สั่งการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญาเอกสารคำสั่ง หนังสือแจงใดๆ ตามที่
กำหนดไว ในคูมืออำนาจดำเนินการ
4.
มีอำนาจจาง แตงตั้ง โยกยาย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และ
ใหมีอำนาจปลดออก ใหออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับตางๆ ตามที่กำหนดไวในคูมืออำนาจดำเนินการ
5.
มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการคา เพื่อประโยชนของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไวในคูมืออำนาจดำเนินการ
6.
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
7.
อนุมัติและแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จำเปนตอการดำเนินงาน
8.
ดำเนินการใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ไดอนุมัติคูมืออำนาจการดำเนินการ
โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้
ประเภทธุรกรรม

กรรมการ
ผูจัดการ

ประธาน
เจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริษัท

< 10,000,000
< 5,000,000
< 2,500,000
< 100,000,000

P
> 10,000,000
> 5,000,000
> 2,500,000
> 100,000,000

สวนที่ 1 อำนาจดำเนินการทั่วไปและอำนาจดำเนินการที่ใชในดานการบริหารจัดการงานสวนกลาง
1
2
3
4
5

กำหนดงบประมาณประจำป
การขอใชรายจายลงทุนในทรัพยสินที่ไมไดของบประมาณ
การจำหนายสินทรัพยถาวร
การขออนุมัติซื้อและการจัดซื้อทรัพยสินทั่วไป
การกูยืมเงิน

< 1,000,000
< 1,000,000
< 1,500,000
< 20,000,000

< 5,000,000
< 2,000,000
< 2,000,000
< 50,000,000
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ประเภทธุรกรรม

กรรมการผูจัดการ

ประธาน
เจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริษัท

สวนที่ 2 อำนาจดำเนินการเฉพาะที่ใชในการปฏิบัติงานเปนประจำ
งานขาย (Sales Type)
สำหรับสวนงานของธุรกิจบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ธุรกิจออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับ
ยานยนต และกลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
1 การยื่นประมูลงาน การเขาทำสัญญาและการพิจารณาอนุมัติ < 100,000,000 < 200,000,000 < 500,000,000 > 500,000,000
วงเงินเครดิตใหแกลูกคา
สำหรับสวนงานอื่นนอกเหนือจากของธุรกิจบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ธุรกิจออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนต และกลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
1 การยื่นประมูลงาน การเขาทำสัญญาและการพิจารณาอนุมัติ < 100,000,000 < 200,000,000 < 300,000,000 > 300,000,000
วงเงินเครดิตใหแกลูกคา
งานโครงการ (Project Type)
สำหรับสวนงานของธุรกิจบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ยานยนต และกลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
1 การยื่นใบเสนอราคางานโครงการ
< 100,000,000
2 การขออนุมัติซื้อ
< 100,000,000
3 การจัดซื้อ
< 100,000,000

ธุรกิจออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับ
< 200,000,000
< 100,000,000
< 200,000,000

< 700,000,000
< 200,000,000
< 300,000,000

> 700,000,000
> 200,000,000
> 300,000,000

สำหรับสวนงานอื่นนอกเหนือจากของธุรกิจบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ธุรกิจออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนต และกลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
1 การยื่นใบเสนอราคางานโครงการ
< 100,000,000 < 200,000,000 < 700,000,000 > 700,000,000
2 การขออนุมัติซื้อ
< 50,000,000 < 100,000,000 < 200,000,000 > 200,000,000
3 การจัดซื้อ
< 100,000,000 < 200,000,000 < 300,000,000 > 300,000,000

10. °“√ √√À“·≈–·μàßμ—Èß°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß
10.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตองมีองคประกอบ ดังตอไปนี้
1.
ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คนและกรรมการไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ หรือไมก็ได
2.
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ โดยมี
กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 และไมนอยกวา 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเปนไปตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกำหนด
3.
คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการทั้งหมดเปนประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะเปนผู
บริหารหรือไมก็ได
4.
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทำหนาที่เลขานุการบริษัท
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ใหกระทำโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ใหกระทำตามหลักเกณฑ ดังนี้
1.
ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เทากับ 1 หุน ตอ 1 เสียง
2.
ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายๆ คน
ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แต ในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนเสียงที่มีตามขอ 1
70
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได ดังนั้น ผูถือหุนไมสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการ
เลือกตั้งกรรมการ เพื่อใหผู ใดมากนอยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแหง พ.ร.บ. มหาชนฯ ได (ลงคะแนนแบบ NONCUMULATIVE VOTING เทานั้น)
บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการบริษัทที่มีหนาที่ ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหมีวาระการดำรงตำแหนงตามขอ
บังคับของบริษัทฯ กลาวคือ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ ใหออกโดย
จำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตำแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตำแหนงอีกได
สำหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนใหมี
วาระดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป โดย 1 ป ในที่นี้ หมายถึง ชวงเวลาระหวางวันประชุมสามัญผูถือหุนของปที่ไดรับการ
แตงตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนในปถัดไป กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการเสนอชื่อและแตงตั้ง
เขาดำรงตำแหนงใหมได
นอกจากพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
(ง) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกกอนถึงคราวออกตามวาระ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวน
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(จ) ศาลมีคำสั่งใหออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะเหลือ
นอยกวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยู ในตำแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
กรรมการของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทอื่น ตองรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

10.2 คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.
ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2.
ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคำขออนุญาต
ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน
ผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
กอนไดรับการแตงตั้งเขาดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้งเขาดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ
ไมเปนหรือเคยเปนผู ใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเขาดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีองคประกอบ ดังตอไปนี้
1.
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนอิสระไมนอยกวา 3 คน
2.
กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย กรรมการตรวจ สอบอยางนอย 1 คน
ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน
3.
ใหคณะกรรมการของบริษัทเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.
ใหผูจัดการหนวยงานตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหนง
คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.
ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
2.
มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ
3.
กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทานตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน
4.
กรรมการตรวจสอบจะตองเปนกรรมการอิสระ
5.
เปนผูที่สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางเปน
อิสระโดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของ
บุคคลดังกลาว
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6.
7.

เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดำเนินหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ในเบื้องตนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาสรรหาประธานเจาหนาที่บริหารตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูความสามารถ และประสบการณที่จะ
เอื้อประโยชนตอการดำเนินงานและมีความเขาใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี โดยประธานเจาหนาที่บริหารจะตองมี
ความสามารถในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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บริษัทฯ มีนโยบายปองกันการใชขอมูลภายในและกำกับดูแลกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ ดังตอไปนี้
1.
ใหความรูแกกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไป
หรือเทียบเทา เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองจัดทำและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
2.
กำหนดใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไป
หรือเทียบเทา จัดทำและนำสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรส และของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ สงผานมายัง
เลขานุการของบริษัท กอนนำสงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกครั้ง โดยใหจัดทำและนำสง
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยนั้น
3.
กำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือ
เทียบเทา และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย
จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงินหรือเผยแพรเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
สถานะของบริษัทฯ จนกวาบริษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว โดยบริษัทฯ จะแจงใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึง
ผูดำรงตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา งดการซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ อยางเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยางนอย 30 วันลวงหนากอนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน และควรรอคอย
อยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณชนแลว รวมทั้งหามไม ใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญนั้นตอ
บุคคลอื่น
กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนำขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตนซึ่งเริ่มตั้งแตการตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง
4.
พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความรายแรงของ
ความผิดนั้นๆ

13. §à“μÕ∫·∑π¢ÕßºŸâ Õ∫∫—≠™’
ในป 2558 บริษัทฯ จายคาตอบแทนของผูสอบบัญชีดังนี้
•
คาสอบบัญชีและคาสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 2,200,000 บาท
•
คาบริการอื่นๆ (non-audit fee) จำนวน 335,000 บาท
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•

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
คณะกรรมการกำหนดใหมีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะเปนประจำป 2558 เพื่อมุงเนนใหการประเมินผล
สามารถสะทอนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการประเมินผลตนเองของคณะ
กรรมการบริษัททั้งคณะใชแบบประเมินที่ไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และไดจัดสงแบบประเมินดังกลาวให
กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้
โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุม
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทิศทาง กลยุทธ และแผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
ดูแลรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความเปนธรรม (Arm Length Basis) และคำนึงถึงประโยชนสูงสุด
ของบริษัท
รายการเกี่ยวโยงตามหลักที่หลักเกณฑที่เกี่ยวของกำหนด
ระบบควบคุมภายใน
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรอบป 2558 ที่ผานมาซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท
ทั้ง 8 ทานในภาพรวมทั้ง 10 หัวขอถือวาอยูในระดับ ดี คิดเปน 3.396
หมายเหตุ : เกณฑการประเมิน 0 = ตองปรับปรุง 1 = พอใช 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

•

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
คณะกรรมการกำหนดใหมีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะเปนประจำป 2558 เพื่อใช ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล และนำผลการประเมินมาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัทเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง โดยการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลใชแบบประเมินที่ได
รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และไดจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล
โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้
คุณสมบัติ ความรู ประสบการณ
การประชุม
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
การพัฒนาตนเองและการเรียนรู
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลในรอบป 2558 ที่ผานมาซึ่งประเมินโดยกรรมการ
บริษัท ทั้ง 8 ทานในภาพรวมทั้ง 4 หัวขอถือวาอยูในระดับ ดี คิดเปน 3.454
หมายเหตุ : เกณฑการประเมิน 0 = ตองปรับปรุง 1 = พอใช 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

•

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปที่ผานมา จึงจัดใหมีการประเมิน
ผลโดยครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังนี้
โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ความรู ประสบการณ
การประชุม
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในรอบป 2558 ที่ผานมาซึ่งประเมินโดยกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้ง 3 ทานในภาพรวมทั้ง 4 หัวขอถือวาอยูในระดับ ดี คิดเปน 3.233
หมายเหตุ : เกณฑการประเมิน 0 = ตองปรับปรุง 1 = พอใช 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก
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•

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนทั้งคณะ
เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปที่ผานมา จึง
จัดใหมีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังนี้
โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
การประชุม
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
การพัฒนาตนเอง
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนทั้งคณะในรอบป 2558 ที่ผานมาซึ่ง
ประเมินโดยกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ทั้ง 3 ทานในภาพรวมทั้ง 4 หัวขอถือวาอยูในระดับ ดี คิดเปน 3.200
หมายเหตุ : เกณฑการประเมิน 0 = ตองปรับปรุง 1 = พอใช 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

•

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ
เพื่อใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปที่ผานมา จึงจัดใหมีการ
ประเมินผลโดยครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังนี้
โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การประชุม
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะในรอบป 2558 ที่ผานมาซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 7 ทานในภาพรวมทั้ง 3 หัวขอถือวาอยูในระดับ ดี คิดเปน 3.332
หมายเหตุ : เกณฑการประเมิน 0 = ตองปรับปรุง 1 = พอใช 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

•

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ
เพื่อใหคณะกรรมการบริหารไดประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปที่ผานมา จึงจัดใหมีการประเมินผล
โดยครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังนี้
โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
การประชุม
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะในรอบป 2558 ที่ผานมาซึ่งประเมินโดยกรรมการบริหาร
ทั้ง 7 ทานในภาพรวมทั้ง 3 หัวขอถือวาอยูในระดับ ดี คิดเปน 3.078
หมายเหตุ : เกณฑการประเมิน 0 = ตองปรับปรุง 1 = พอใช 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

•

การประเมินตนเองของประธานเจาหนาที่บริหาร
เพื่อใหประธานเจาหนาที่บริหารไดประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปที่ผานมา จึงจัดใหมีการประเมินผลโดย
ครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังนี้
ความเปนผูนำ
การกำหนดกลยุทธ
การปฏิบัติตามกลยุทธ
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
ความสัมพันธกับคณะกรรมการ
ความสัมพันธกับภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร
การสืบทอดตำแหนง
ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ
คุณลักษณะสวนตัว
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารในรอบป 2558 ที่ผานมาซึ่งประเมินโดยประธานเจาหนาที่
บริหารในภาพรวมทั้ง 10 หัวขอถือวาอยูในระดับ ดี คิดเปน 3.037
หมายเหตุ : เกณฑการประเมิน 0 = ตองปรับปรุง 1 = พอใช 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก
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•

การอบรมและพัฒนาความรูกรรมการ ผูบริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เพื่อชวยใหสามารถทำหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดของการเขาฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ สรุปไดดังนี้
ผูเขาอบรม

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

เดือน/ป
พ.ย. - ธ.ค. 58
มี.ค. 58
พ.ย. - ธ.ค. 58
มี.ค. 58
ต.ค. 58

ต.ค. 58
ต.ค. 58
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หลักสูตร
Smart Disclosure Program
การสรางมูลคาเพิ่มจากนักลงทุนสัมพันธ
Smart Disclosure Program
การสรางมูลคาเพิ่มจากนักลงทุนสัมพันธ
การใชงานระบบ SCP Straight Through
การรายงาน Shareholder
และการจัดทำรายงาน FSCOM
Effective Minute Taking (EMT)
Company Reporting Program (CRP)

สถาบันที่จัดหลักสูตร
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡
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บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่ดีดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยตระหนักถึง
การใหความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และการยึดหลักปฏิบัติอยางเปน
ธรรมตอผูมีสวนไดเสียไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา และคูแขงทางธุรกิจ บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจดวยหลัก
จริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคูไปกับการดูแลใสใจตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการดำรงตน
ใหเปนบริษัทที่เปนแบบอยางที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ทั้งในการดำเนินงานและการทำกิจกรรมในทุกๆ ดาน เพื่อ
เสริมสรางการดำเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืนและสามารถสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
ตลอดเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมตอผูถือหุน ลูกคา คูคา และคูแขงทางธุรกิจ
จึงไดรับความนาเชื่อถือและความไววางใจในการดำเนินธุรกิจเสมอมา บริษัทฯ มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
ประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ
1.
และมุงมั่นทำความดีตอบุคคล กลุมชนชน สังคมและสิ่งแวดลอม
2.
ปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเรื่องของสินคาและบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติ
3.
ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ดวย
ความระมัดระวัง ดวยขอมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอางอิงไดรวมทั้งถือปฏิบัติตามขอกฎหมายและขอกำหนดที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
4.
ไมเปดเผยขอมูลของลูกคาที่ตนไดลวงรูมาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเปนขอมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว ไม
เปดเผย เวนแตเปนการเปดเผย ตามหนาที่ตามกฎหมาย
5.
เปดใหลูกคาสามารถรองเรียนไดเกี่ยวกับความไมสมบรูณของสินคาและบริการ
6.
เปดเผยขาวสารขอมูลของสินคาและบริการอยางถูกตองครบถวน
7.
ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ กับลูกคาอยางเปนธรรม หากปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขไมได ตองรีบแจงให
ลูกคาทราบ เพื่อหาทางออกรวมกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ เพื่อเปนมาตรฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ปกปองผลประโยชนและ
ผลกระทบจากการดำเนินการตอผูมีสวนไดสวนเสีย โดยบริษัทฯ ไดจัดทำเปนคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ และไดสื่อสารใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบ ถือปฏิบัติอยางเครงครัด และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ

2.

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ใหความสำคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมุงเนนการสงเสริมคุณธรรม สรางจิตสำนึก
และคานิยมที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและสื่อสารใหแกกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบ เพื่อสรางความรูความเขาใจและถือปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้
1.
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยไมเขาไป
เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เขาขาย
การทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
2.
กำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายเงิน หรือการทำสัญญาใดๆ โดยแตละขั้นตอนตองมีหลักฐานประกอบอยาง
ชัดเจนและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติอยางเหมาะสม
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

กำหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมดานการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาธุรกรรม
ทางการเงินดังกลาวเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
กำหนดหลักการใหหรือการรับของขวัญ สิ่งของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลใหเกิดขอสงสัยในพฤติกรรมการทุจริตหรือ
การใหสินบน หากเปนการรับของขวัญควรเปนไปอยางสมเหตุสมผล ไมควรเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสด และ
ตองตระหนักวาการกระทำหรือไมกระทำใดๆ ตองอยูภายใตความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
จัดใหมีการสื่อสารแนวทางการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไปยังกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ
ใหรับทราบและนำไปปฏิบัติโดยผานชองทางตางๆ เชน การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสารภายในองคกร เปนตน
กำหนดช อ งทางการแจ ง เบาะแสเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ในกรณี ที่ พ บเหตุ ก ารณ ที่ น า สงสั ย ถึ ง การทุ จ ริ ต และ
การประพฤติมิชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยผูแจงเบาะแสสามารถสงรายละเอียดและ
หลักฐานตางๆ ไปยังชองทางที่บริษัทฯ กำหนด
จัดทำกลไกการคุมครองผูแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยการกำหนดขอมูลของผูแจงเบาะแส
ใหเปนความลับ กรณีที่ขอมูลของผูแจงเบาะแสถูกเปดเผย ผูที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบขอมูลดังกลาวจะตองถูกดำเนินการ
ลงโทษทางวินัย
กำหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีกระทำการทุจริตคอรรัปชั่นหรือสนับสนุนการกระทำที่เกี่ยวของ
กับการทุจริตคอรรัปชั่น โดยจะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแกกรณี เชน ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
ลดคาจาง พักงาน เลิกจาง และดำเนินคดีตามกฏหมาย เปนตน

3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการเคารพตอสิทธิมนุษยชนดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกันทั้งภายในและภายนอก
องคกร ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบงแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพรางกาย ฐานะ และชาติตระกูล บริษัทฯ ไมกระทำการ
ใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพทั้งทางตรงและทางออม และไมเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน
ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced labor) ตอตานการใชแรงงานเด็ก (Child labor)

4.

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
ทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งสำคัญที่สงเสริมและผลักดันการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ไดตระหนักดีถึงการปฏิบัติตอแรงงาน
อยางเปนธรรม จึงไดจัดทำนโยบายดานบริหารงานบุคคลโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
การสรรหา
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาทำงานเปนเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง บริษัทฯ พิจารณาผูสมัครเขาทำงานจากความรู
ความสามารถ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมรวมของบริษัทฯ และขอ
กำหนดอื่นๆ ที่จำเปนแกงานโดยไมมีขอกีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา การสรรหาและคัดเลือกบุคคลทุกตำแหนงงาน
ตองมีความโปรงใสและมีความเสมอภาค โดยตองยึดหลักคุณธรรมอยางเครงครัดทุกขั้นตอน
คาตอบแทน
บริษัทฯ กำหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานตามตำแหนงหนาที่ ในระดับที่สามารถแขงขันได เพื่อดึงดูด
คนที่มีความสามารถใหเขามารวมงานกับบริษัทและจูงใจใหพนักงานที่ทำงานอยูทำงานดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาคาตอบแทน
ดวย 2 องคประกอบไดแก องคประกอบภายในคือความเหมาะสมของคาตอบแทนตามลักษณะของงาน และองคประกอบ
ภายนอกโดยพิจารณาจากอัตราคาตอบแทนขององคกรอื่นที่เทียบเคียงกันไดรวมถึงการพิจารณาตามสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ บริ ษั ท ฯ จะขึ้ น ค า ตอบแทนให แ ก พ นั ก งานตามผลของการปฏิ บั ติ ง านที่ ป ระเมิ น ได ซึ่ ง ยึ ด ถื อ หลั ก คุ ณ ธรรมและ
ความสามารถเปนหลัก โดยการขึ้นคาตอบแทนประจำปจะกระทำปละ 1 ครั้ง
การพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะเสริมสรางความรูความสามารถใหแก
พนักงาน และสามารถปฏิบัติงานใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธของบริษัทฯ การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบ
ดวย 2 สวนไดแก การฝกอบรมเกี่ยวกับงานในหนาที่ และการฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองคกรอื่นๆ
โดยใหกำหนดแปรผันไปตามสถานการณและความจำเปน
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ดานชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ ดูแลและใหความคุมครองสวัสดิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดี
มีความปลอดภัย และปราศจากอันตรายตอชีวิตและสุขภาพ มีการจัดอบรมขั้นพื้นฐานดานความปลอดภัยเพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบดูแลเรื่องการจัดการดานความปลอดภัยอยางชัดเจน
5.

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับสินคาและการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความตองการและ
ความพึงพอใจของผูบริโภคอยางสูงสุด โดยมีนโยบายการกำหนดราคาสินคาและการบริการที่เหมาะสมและสามารถแขงขันได
รวมถึงการใหขอมูลที่เปนจริง ครบถวน ถูกตอง และเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาและการบริการ
บริษัทฯ ยังมีการรับประกันสินคาและการบริการหลังการขาย เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินคาและการบริการมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งไดเปดโอกาสใหผูบริโภคสามารถรองเรียนเกี่ยวกับความไมสมบรูณของสินคาและบริการผานชองทางการติดตอของ
บริษัทฯ ไดดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามาตรฐานและกฏระเบียบ ขอบังคับดานความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงและ
อุบัติเหตุตางๆ ในการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ไดนำมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลที่ไดรับการยอมรับจากทั่ว
โลกมาใช ในการควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ

6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจดวยการคำนึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด เชน การทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนการกอสราง การบริหาร
จัดการมลพิษจาการดำเนินงาน เปนตน รวมถึงมีมาตรการปองกันและการแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน อีกทั้ง
บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมซึ่งถือเปนหนาที่ของพนักงานทุกระดับที่ตองพึงใส ใจและถือ
ปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ เชน การปดไฟฟาเมื่อไมมีการใชงาน แนวทางปฏิบัติในการใชลิฟทภายในอาคารสำนักงาน การใชเครื่อง
ปรับอากาศ เปนตน เพื่อชวยประหยัดคาใชจายและสรางจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอยางยั่งยืน

7.

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบตอสังคม การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุน
กิจกรรมชวยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สงเสริมการดำเนินงานดานจิตอาสาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
และสังคมอยางตอเนื่อง และปลูกจิตสำนึกดานความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมใหกับพนักงานทุกระดับ
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บริษัทฯ มุงเนนการดำเนินธุรกิจไปพรอมความรับผิดชอบตอสังคม ในชวงเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัดโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ที่สงเสริมการทำประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีรายละเอียดดังนี้
1.
โครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
บริษัทฯ จัดโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ใหพนักงานรวมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใชประโยชน ในวงการแพทย
และชวยผูอื่นที่มีความตองการโลหิต โครงการนี้จัดขึ้นทุกปตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน โดยในแตละปบริษัทฯ จะจัดโครงการ
บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ในป 2558 ไดจัดโครงการนี้จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2558
ไดโลหิต จำนวน 57 ยูนิต
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2558
ไดโลหิต จำนวน 66 ยูนิต
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กันยายน 2558
ไดโลหิต จำนวน 55 ยูนิต
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 ธันวาคม 2558
ไดโลหิต จำนวน 51 ยูนิต
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โครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาด
2.

โครงการจิตอาสาธรรมบริกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผูสูงวัย (ส.ว.)
โครงการ ส.ว. (จิตอาสาธรรมบริกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผูสูงวัย) เปนโครงการที่บริษัทฯ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อ
สงเสริมใหพนักงานมีจิตอาสาในการทำประโยชนตอสังคม ชวยเหลือผูสูงอายุ และรวมปฏิบัติธรรมกับผูสูงอายุรวมกับมูลนิธิ
มายาโคตมี กรุงเทพมหานคร โครงการนี้เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน ป 2554 ถึงธันวาคม 2555 ในแตละเดือนจะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนพนักงานของแผนกตางๆ ในการเปนจิตอาสาหลักเขารวมกิจกรรมนี้ และตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน ก็ยังเปดโอกาส
ใหพนักงานเขารวมเปนจิตอาสาธรรมบริกร และ เขารวมปฏิบัติธรรมไดตามความประสงคทุกเดือน

โครงการจิตอาสาธรรมบริกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผูสูงวัย (ส.ว.)
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3.

โครงการสยามราชรวมบริจาคขาวสารเพื่อนองมูลนิธิคามิลโล
บริษัทฯ ไดจัดโครงการสยามราชปนน้ำใจรวมบริจาคขาวสารเพื่อชวยเหลือนองๆที่มีความผิดปกติทางรางกายใหกับ
มูลนิธิคามิลโล ตั้งอยูที่ ถนนหลวงแพง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ซึ่งนอกจากบริจาค
ขาวสารแลว ยังมีปจจัยอื่นๆ เชน ของเลน ขาวของเครื่องใชที่จำเปนสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต เพื่อชวยแบงเบาภาระของ
ทางมูลนิธิอีกดวย โครงการนี้สามารถมอบขาวสารชวยนองๆ ไดจำนวนทั้งสิ้น 2,200 กิโลกรัม

โครงการสยามราชรวมบริจาคขาวสารเพื่อนอง มูลนิธิคามิลโล
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวา ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และ เพียงพอ โดยไดใชหลักการควบคุมตามหลักการการควบคุมภายในของ COSO ((The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในดานการบริหาร ดานการดำเนินงาน
ดานบัญชีและการเงิน และดานการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกฎหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ทานเขารวม
ประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและผูตรวจสอบภายใน ถึงการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 สวน ตามหลัการของ COSO ดังนี้
สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measures)
สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาการประเมินระบบการควบคุมภายในเหมาะสมและเพียงพอที่จะดำเนิน
การตามระบบควบคุมภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ

13.1 ¢âÕ —ß‡°μ¢ÕßºŸâμ√«® Õ∫¿“¬„π
บริษัทฯ ไดแตงตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด (“ผูตรวจสอบภายใน”) เพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในไดรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในวาโดยภาพรวมแลวบริษัทฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการการดำเนินงาน การกำหนดนโยบาย และมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสไดกำหนดใหมีวาระหลักเพื่อใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบได ใหความเห็นตอระบบการควบคุมภายในของบริษัท พรอมทั้งใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการเพื่อใหมีการแกไข หรือปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในใหเหมาะสมและเพียงพอ โดยบริษัทฯ วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอทุกไตรมาส และ
รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกครั้ง ซึ่งจากผลการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในในป 2558 สามารถสรุปรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่สำคัญ รายละเอียดดังนี้
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ความเห็นของฝายบริหาร

การใหบริการบำรุงรักษา • จากการสุมตรวจสอบหลักฐาน • อาจทำใหขาดหลักฐานการ • บริษัทควรควบคุมใหมีการจัดทำ • จัดอบรมการทำงานของพนักงาน
ใหเขาใจระบบการทำงาน วาเมื่อ
และซอม แซมอุปกรณ การใหบริการ (Service
ยืนยันการใหบริการ ทำให
เอกสารรายงานการใหบริการ
Report) ของการใหบริการ
เรียกเก็บเงินคาบริการไมได (Service Report) และให
ทำงานเสร็จตองตรวจสอบการ
จำนวน 3 สถานี รวมทั้งหมด
ลูกคาลงนามตรวจรับทุกครั้งที่ เซ็นรับงานของลูกคาใน Service
30 รายการ พบวามีการให
มีการเขาไปใหบริการในแตละ
Report ทุกครั้ง โดยการจัด
สถานี เพือ่ ใชเปนหลักฐานอางอิง อบรมจะจัดทำเปนกลุมยอย
บริการบำรุงรักษาและซอมแซม
ที่ไมมีหลักฐานการตรวจรับงาน
วามีการใหบริการเปนไปตามที่ หลายกลุม เพื่อความเขาใจ
จากลูกคา (Service Report)
กำหนดไวในสัญญาและเพื่อใช ที่ดีขึ้น
จำนวน 14 รายการ
เปนหลักฐานในการเรียกเก็บ
เงินคาบริการ นอกเหนือจาก
ใบกำกับภาษี

ขอเสนอแนะ

2

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

• จากการตรวจสอบการจัดทำ • อาจทำใหขาดเอกสารที่ใช • บริษัทควรควบคุมใหมีการจัดทำ • เปนงานระยะสั้น 4 เดือน และ
สัญญาของงานโครงการและ
ในการอางอิงกรณีมีการไม
สัญญางานโครงการและงานจาง มูลคาไมมาก จึงไมไดทำสัญญา
งานบริการ พบวางานโครงการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว บริการ(ระยะยาว)ใหครบถวน
บริการ แตใชใบสั่งซื้อเปน
ที่มีระยะเวลาการทำงานระยะสั้น
เพื่อใหมีการหลักฐานเกี่ยวกับ
เอกสารในการดำเนินการและ
เงื่อนไขขอตกลงในการใหบริการ ควบคุมงาน
คือนอยกวา 6 เดือน ไมมีการ
จัดทำสัญญาจำนวน 1 โครงการ
อยางเปนลายลักษณอักษรที่มี • ในสวนของงานใหม ที่มี
และงานบริการ (Service) ที่
การลงนามยืนยันทั้งสองฝาย
มูลคามาก จะแจงใหลูกคา
ไมมีการจัดทำสัญญาจำนวน
สามารถนำมาใชอางอิงในกรณี พิจารณาจัดทำสัญญาเพิ่มเติม
2 งาน มีเฉพาะใบสั่งซื้อจาก
เกิดขอพิพาทได
นอกเหนือจาก P/O
ลูกคาเทานั้น

ขอสังเกต

การจัดทำสัญญา

กิจกรรม

1

ลำดับ

• จากการสุมตรวจสอบหลักฐานการ
ใหบริการ (Service Report) ของ
การใหบริการในเดือนตุลาคม 2558
ถึงเดือนธันวาคม 2558 จำนวน
15 รายการ พบวามีหลักฐานการ
ตรวจรับงานจากลูกคา (Service
Report) ครบทุกรายการ

• จากการตรวจสอบการจัดทำสัญญา
ของงานโครงการในเดือนตุลาคม
2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558 พบวา
มีการงานโครงการใหมจำนวน 2
โครงการ ซึ่งมีการจัดทำสัญญา
เสร็จสิ้นแลวจำนวน 1 โครงการ
สวนอีก 1 โครงการเปนโครงการ
จางปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานี
บริการกาซธรรมชาติ พื้นที่ภูมิภาค 2
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
อยูระหวางการจัดทำสัญญา แตมี
การลงนามในหนังสือสนองจางแลว
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558

ผลการตรวจติดตามการปรับปรุง
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การสรรหาและคัดเลือก • จากการสุมตรวจพนักงาน
• อาจทำใหไดพนักงานที่มี
พนักงาน
เขาใหมในเดือนตุลาคม 2558
คุณสมบัติไมเหมาะสม
ถึงเดือนธันวาคม 2558 พบ
พนักงานเขาใหมจำนวน 3 คน
มีการตรวจสุขภาพหลังจากวัน
ที่เริ่มงาน

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

4

ขอสังเกต

การควบคุมวัสดุอะไหล • จากการสังเกตการณการ
• อาจทำใหไมสามารถตรวจพบ
ที่จัดเก็บหนางาน
ตรวจนับที่คลังสาขา (เกษตรฯ) สาเหตุกรณีสินคาสูญหาย
ณ วันที่ 28 กันยายน 2558
หรือรายงานสินคาคงเหลือ
พบวา การบันทึกขอมูลใน
ไมถูกตองไมสามารถใชใน
Stock Card (Bin Card)
การควบคุมความมีตัวตนได
ไมตรงกับรายการเคลื่อนไหว
ในระบบ ERP และสินคาที่
รับฝากของลูกคาที่ เก็บไวที่พื้น
ที่สโตร ไมมีการจัดทำปายบงชี้
พื้นที่รับฝากที่ชัดเจน

กิจกรรม

3

ลำดับ

ความเห็นของฝายบริหาร

ผลการตรวจติดตามการปรับปรุง

• บริษัทควรควบคุมใหมีการ
• พนักงานบางคนยังไมมีเวลาไป • แกไขแลวเสร็จแลว ในเดือน
ตรวจสุขภาพของพนักงานกอน ตรวจรางกายกอนเขาทำงาน
ธันวาคม 2558
การเริ่มงาน พรอมทั้งจัดเก็บ
แตไดรบั การตรวจหลังจาก
ใบรับรองแพทยไวเปนหลักฐาน เริ่มงานไมนาน
เพื่อใหแนใจวาพนักงานมี
• แกไขโดยตอไปถาพนักงาน
สุขภาพที่แข็งแรงเหมาะสมกับ
ไมนำใบรับรองแพทยมาให
งานที่ตองปฏิบัติ หรือไมติด
จะยังไมใหเริ่มงาน จนกวาจะ
ยาเสพติด หรือเปนโรคติดตอ
นำใบรับรองแพทยมาให

• บริษทั ควรควบคุมใหมกี ารบันทึก • ทุกครั้งที่เบิกสินคา พนักงาน • ไดจัดอบรมการทำงาน การบันทึก
ไดจัดทำใบเบิกสินคาทุกครั้ง
stock card พนักงานที่เกี่ยวของ
ขอมูลใน Stock Card ของ
เรียบรอยแลว
สินคาแตละรายการใหครบถวน แตเจาหนาที่คลังสินคาไมได
และตรงตามที่มีการเบิกใชจริง บันทึกใน stockcard ทันที
เพื่อใชเปนขอมูลในการ
จึงเกิดรายการไมตรงกับ
ตรวจสอบและควบคุมยอด
ยอดสินคาในระบบ ERP
คงเหลือแตละสินคาใหมีความ • ไดจัดอบรมการทำงานของ
ครบถวน และสามารถใชเปน
พนักงานใหเขาใจระบบการ
ขอมูลที่ใชในการอางอิงและ
ทำงานวา ทุกครั้งที่เบิกสินคา
ตรวจสอบการบันทึกขอมูลสินคา ตองมีขั้นตอนการทำงานอยางไร
คงเหลือในระบบ ERP ไดวา
ใหเขาใจถูกตองตรงกัน
มีความถูกตองครบถวน
• บริษัทควรควบคุมใหมีการจัด • จัดทำเอกสารควบคุมสินคาของ • จัดแบงพืน้ ที่และจัดทำปายชี้บง
แบงพื้นที่และทำปายบงชี้บริเวณ ปตท ที่ไดฝากไว และ จัดทำ
เรียบรอยแลว ในเดือนพฤศจิกายน
ที่ใชในการจัดวางสินคาที่รับฝาก เอกสารชี้บงใหชัดเจน
2558
ใหชัดเจน เพื่อปองกันไม ใหมี
การนำสินคาที่รับฝากไปใชโดย
ไมรับอนุญาต

ขอเสนอแนะ
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กิจกรรม

ระบบงานสารสนเทศ

การใหบริการของ
หนวยงานสารสนเทศ

ลำดับ

5

6

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

ความเห็นของฝายบริหาร

ผลการตรวจติดตามการปรับปรุง

• บริษัทยังไมมีการจัดทำสรุป • อาจทำใหเกิดความเสี่ยงจาก • บริษัทควรควบคุมใหมีการสรุป • สาเหตุของปญหาคือ MIS
• การแกไขเสร็จเรียบรอยแลว
ใบแจงขอใชบริการสารสนเทศ การไมมีการแกปญหาอยาง
ปญหาที่ไดรับแจงจากผูใชงาน ไมมีระบบบันทึกขอมูลและ
ในเดือน มีนาคม 2559
ในรูปแบบของการสรุปปญหาที่ เหมาะสม รวมทั้งไมมีการ
ทัง้ หมด เพื่อใชเปนขอมูลใน
ระบบรายงาน
เกิดขึ้น แนวทางการแกไข ระยะ ติดตามการแกปญหา
การวิเคราะหและจัดการกับ
• แนวทางแกปญหาคือ MIS
เวลาในการใหบริการ เพื่อใชเปน
ปญหาทีเ่ กิดขึ้นอยางเหมาะสม จะจัดหาระบบ IT Help Desk
ขอมูลประเมินการใหบริการ
ที่มีระบบ SLA และรองรับ
และสามารถใชในการวิเคราะห
มาตรฐาน ITIL มาใชงาน
และสรุปปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหา
แนวทางการแกไขที่เหมาะสม
เชนการทำ FAQ เปนตน

• ในสวนระบบงาน ERP ที่ใชอยู • อาจทำใหมีการลักลอบเขามา • บริษัทควรควบคุมใหมีการจัด • ในประเด็นแรก สาเหตุของ • การแกไขเสร็จเรียบรอยแลว
ในปจจุบันไมสามารถจัดเก็บ
แกไข ทำใหขอมูลหรือระบบ เก็บขอมูลการเขาใชงาน (Log ปญหาคือ โปรแกรม FORMA ในเดือนมีนาคม 2559
Log การเขาใชงานในสวน
งานเกิดความเสียหายได
File) ในสวนที่เปนการติดตั้ง
ไมมีความสามารถในสวนนี้
การติดตั้งหรือแกไขระบบ
และแกไขระบบงาน
แนวทางแกปญหาคือบริษัท
(Configuration) ได
(Configuration) รวมทั้งใหมี จะปรึกษากับผูผลิตระบบงาน
การสอบทาน Log File
ERP ใหพัฒนาระบบเก็บ Log
อยางสม่ำเสมอ เพื่อเปนการ
ในสวนการติดตั้งหรือแกไข
ติดตามและตรวจสอบไมมีการ ระบบ (Configuration)
เขามาแกไขขอมูลการตั้งคาระบบ
โดยไมไดรับอนุญาต
• ในการเพิ่มเติมและแกไขระบบ
• บริษัทควรควบคุมใหมีการ
• แนวทางแกปญหาคือแผนก • การแกไขเสร็จเรียบรอยแลว
ERP มีการใหเขาไปแกไขใน
ทดสอบระบบงานที่มีการพัฒนา สารสนเทศไดจัดทำ Test
ในเดือนมกราคม 2559
สภาพแวดลอมที่ใชงานจริง
เพิ่มเติมหรือแกไขในสภาพ
Server เพื่อทดสอบ และ
(Production Environment)
แวดลอมทดสอบแยกออกจาก ยกเลิกสิทธิ์การใชงานของ
ซึ่งไมเปนไปตามที่กำหนดไว ใน
สภาพแวดลอมที่ใชงานจริง
Consult ใน Production
คูมือการปฏิบัติงานที่กำหนดไว
(Production Environment) Server
เพื่อปองกันไมใหสง ผลกระทบ
ตอการใชงานระบบงานและ
ขอมูลที่มีอยู ในระบบในปจจุบัน

ขอสังเกต
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ความเห็นของผูสอบบัญชีตอระบบการควบคุมภายใน
บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดจัดทำรายงานประเด็นและขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบบัญชี
(Management Letter) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยผูสอบบัญชีไมพบขอบกพรอง
ของระบบควบคุมภายในดานบัญชีที่มีผลกระทบอยางเปนนัยสำคัญ อยางไรก็ดี ผูสอบบัญชีมีขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในดานบัญชีสำหรับงวดบัญชีดังกลาว ดังนี้
สิ่งที่ตรวจพบ

ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี

ความเห็นผูบริหาร

1. การออกเอกสารใบสงของชั่วคราว โดยไมผานระบบโปรแกรมฟอรมา
บริษัทฯ มีการสงสินคาไปยังลูกคาโดยใช
ใบสงของชั่วคราวซึ่งไมผานระบบโปรแกรม
ฟอรมา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดทำ
ใบยืมในระบบฟอรมาเพื่อควบคุมสินคาที่สง
ออกไปใหลูกคาโดยยังไมไดตัดสินคาออกจาก
คลังสินคา ใบยืมสินคาถูกใชในกรณีตางๆ เชน
ใชเพื่อสงสินคาไปประกอบสงสินคาใหลูกคา
เพื่อขาย เปนตน ดวยเหตุนี้อาจทำใหบริษัทฯ
บันทึกรายได ตนทุน และสินคาคงเหลือไม
เหมาะสม ณ วันสิ้นงวด/ป และบริษัทฯ ยังมี
ความเสี่ยงเรื่องการถูกประเมินภาษีขายที่
เกี่ยวของ
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บริษัทฯ ควรควบคุมใหมีการรับรูรายการงาน
ขายและงานบริการอยางถูกตอง และเหมาะสม
ตามมาตราฐานการบัญชี และบริษัทฯ อาจจะ
พิจารณาถึงการจางผูเชี่ยวชาญทางดานภาษี
มาประเมินความเสี่ยงทางภาษีที่อาจจะเกิดขึ้น
ในดานตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบ
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

รูปแบบการธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ มีลูกคาที่มีความ
ตองการที่หลากหลาย เชน การสงสินคาใหลูกคาทดสอบ
ลวงหนา การออกใบสงของชั่วคราว เปนตน จึงเปนสิ่งที่
บริษัทไมสามารถหลีกเลี่ยงได อยางไรก็ตาม ในดาน
บัญชีและการเงิน บริษัทฯ ไดใหความระมัดระวังกับ
กระบวนการตรวจตัดยอดและการจัดสงสินคา (Sale
Cut-off) โดยกำหนดใหมีกระบวนการดังนี้
1. การรับรูรายไดจากการขายที่จะตองผานทั้ง
2 เงื่อนไข คือ
1.1. เมื่อสงสินคาใหกับลูกคาและมีการเซ็นตรับ
สินคาแลว
1.2. เมื่อลูกคาไดรับวางบิลแลว
2. บริษัทฯ จะจัดทำรายละเอียดสรุปในใบสงของ
ชั่วคราวที่ยังไมออกใบกำกับภาษี เพื่อทำการติดตาม
ความคืบหนา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดานภาษีขาย
และไดทำการปรึกษาเจาหนาที่กรมสรรพากรอยาง
ตอเนื่องและไดกำชับใหพนักงานที่รับผิดชอบในการปด
งบการเงินติดตามควบคุมสินคาที่สงออกไปใหลูกคาเพื่อ
ใหมีการตัดยอดสินคาคงเหลือที่ถูกตองและเหมาะสม
ในทุกสิ้นงวด

สิ่งที่ตรวจพบ

ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี

ความเห็นผูบริหาร

2. สินคาคงเหลือ - แผนกธุรกิจบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (“NGM”)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีสินคา
คงเหลือภายใตแผนก NGM จำนวน 92.36
ลานบาท และไดตั้งสำรองคาเผื่อสินคาลาสมัย
หรือเคลื่อนไหวชาจำนวน 27.27 ลานบาท
อยางไรก็ตาม สัญญาการบำรุงรักษาสถานี
บริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต 1
(“สัญญา”) กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(“ปตท.”) จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ในกรณีไมตอสัญญา แผนก NGM จึงมี
ความเสี่ยงที่จะไมสามารถใชสินคาคงเหลือได
หมดภายใตอายุสัญญาที่เหลือในปจจุบัน

บริษัทฯ ควรมีแผนควบคุมการใชสินคาคงเหลือ 1. บริษัทฯ ประเมินวามีความเปนไปไดสูงที่จะไดรับการ
เชนแผนงานการใชสินคาหรืออะไหลดังกลาว
ตอสัญญาฯ กับทาง ปตท. ตอไปอีก 2 ปขางหนา
เนือ่ งจากผูใหบริการทีม่ คี วามสามารถและประสบการณ
ตามระยะของสัญญา และแผนการจัดซื้อสินคา
ที่สอดคลองกับการใชงานจริง เปนตน บริษัทฯ ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพใน
อาจจะพิจารณาถึงการแบงหมวดหมูของสินคา
ประเทศไทยมีจำนวนนอยราย และที่ผานมา บริษัทฯ
หรืออะไหลดังกลาวตามลักษณะการใชงานเปน
ไดรบั การวาจางในการบำรุงรักษาสถานีบริการ NGV
ประเภทอะไหลทั่วไป หรืออะไหลที่ใชเฉพาะ
จาก ปตท. อยางตอเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ มีความ
เจาะจงกับสัญญาฯ ที่ทำกับ ปตท. เทานั้น เพื่อ สัมพันธที่ดที างการคากับ ปตท. มาโดยตลอด
อยางไรก็ดีบริษัทฯ จะพิจารณาตั้งคาเผื่อการลดมูลคา
ใชเปนตัวกำหนดนโยบายการพิจารณามูลคา
สุทธิที่จะไดรับของสินคาดังกลาวที่มากเกิน
สินคาอยางเหมาะสมในทันทีหากบริษัท ประเมินวาจะ
ความจำเปนจะสงผลตอตนทุนจมและกระแส
ไมไดรับการตอสัญญาฯ นี้
เงินสดหมุนเวียนภายในกิจการรวมถึงคาใชจาย 2. บริษัทฯ ไดพิจารณาและเห็นวาปริมาณสินคาคงเหลือ
การจัดเก็บรักษาและคาใชจายอื่นๆ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 มีความเหมาะสมกับ
ธุรกรรมของบริษัทฯ แลว ทั้งนี้บริษัทฯ ตองจัดเก็บ
สินคาซึ่งสวนใหญเปนลักษณะของอะไหลเปลี่ยนแทน
เพื่อนำไปเปลี่ยนใหลูกคาทันทีที่มีปญหา ดังนั้น
จึงเปนการดำเนินงานตามปกติที่มีสินคาบางรายการ
จะมีระยะเวลาในการจัดเก็บคอนขางนาน
3. บริษัทฯ ไดทำการประมาณการคาเผื่อลดมูลคาสินคา
ภายใตแผนก NGM จำนวน 11 ลานบาทในไตรมาส
2 ป 2558 โดยพิจารณาภายใตเกณฑการวิเคาระห
แบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกตั้งคาเผื่อในอัตรา
100% สำหรับสินคาและอะไหลที่มีความเปนไปไดต่ำ
ที่จะนำไปใชงานในอนาคต

หมายเหตุ 1. ในระหวางป 2558 ปตท. ซึ่งเปนเจาของสัญญาไดจัดประมูลงานซอมบำรุงตามสัญญาการบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตสำหรับ
ป 2559 - 2560 (“สัญญา”) โดยแบงสัญญาเปน 3 สัญญายอยตามพื้นที่การใหบริการ ประกอบดวย 1) สัญญาการบำรุงรักษาสถานีบริการกาซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนต พื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล 2) สัญญาการบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตภูมิภาค เขต 1 และ 3)
สัญญาการบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตภูมิภาค เขต 2 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทสามารถประมูลงานได
1 สัญญา ไดแก สัญญาการบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตภูมิภาค เขต 2 ทำให บริษัทฯ ยังคงสามารถนำสินคาคงเหลือที่มีอยู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนเงิน 19.47 ลานบาท ไปใชในงานตอไปได
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผูสอบบัญชีไมไดจัดทำรายงานประเด็นและขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ (Management Letter) เพิ่มเติมจากที่เคย
รายงานไวแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8

87

√“¬°“√√–À«à“ß°—π
14.1 ≈—°…≥–§«“¡ —¡æ—π∏å
บริษัทฯ มีการทำรายการระหวางกันกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในรอบป 2558 และ 2557 ซึ่งสามารถสรุปความ
สัมพันธได ดังนี้
บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
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ลักษณะความสัมพันธ

1. นายเกียรติ วิมลเฉลา (“นายเกียรติ”)

- เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยสัดสวนการถือหุนทางตรงหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน
รอยละ 35.35 ของทุนจดทะเบียนและชำระแลว
- เปนผูถือหุนในกลุมครอบครัววิมลเฉลา โดยกลุมครอบครัววิมลเฉลามีสัดสวนการถือหุนของ
บริษัทฯ รวมรอยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแลวหลังเสนอขายหุนตอประชาชน
- เปนสามีของนางวัชราภรณ
- ดำรงตำแหนงกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ

2. นางวัชราภรณ วิมลเฉลา (“นางวัชราภรณ”)

- เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยสัดสวนการถือหุนทางตรงหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน
รอยละ 8.55 ของทุนจดทะเบียนและชำระแลว
- เปนผูถือหุนในกลุมครอบครัววิมลเฉลา โดยกลุมครอบครัววิมลเฉลามีสัดสวนการถือหุนของ
บริษัทฯ รวมรอยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแลวหลังเสนอขายหุนตอประชาชน
- ดำรงตำแหนงกรรมการ และประธานเจาหนาที่จัดซื้อ

3. นายไกร วิมลเฉลา (“นายไกร”)

- เปนพี่ชายของนายเกียรติ

4. นางสาวอรสา วิมลเฉลา (“นางสาวอรสา”)

- เปนพี่สาวของนายเกียรติ

5. กิจการรวมคาสยามราชธานี (“JVSR”)

- บริษัทฯ มีสัดสวนรวมคารอยละ 90.00 ในสวนแบงของกำไรหรือขาดทุน
- บริษัท สยามราชธานี จำกัด ซึ่งเปนนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสัดสวนการรวมคารอยละ
10.00 ในสวนแบงของกำไรหรือขาดทุน

6. กิจการรวมคาสยามราชธานีและ
เอ็นจิเนียริ่งโปรดักส (“JVEPC”)

- บริษัทฯ มีสัดสวนรวมคารอยละ 25.00 ในสวนแบงของกำไรหรือขาดทุน
- บริษัท สยามราชธานี จำกัด ซึ่งเปนนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสัดสวนการรวมคารอยละ
75.00 ในสวนแบงของกำไรหรือขาดทุน

7. บริษัท วิมลเฉลา จำกัด (“VMC”)
ธุรกิจ : ใหเชาอสังหาริมทรัพย

-

8. บริษัท สยามราชธานี จำกัด (“SRTN”)
ธุรกิจ : รับจางเหมาบริการ (Outsourcing
Service) ไดแก บริการรถเชา บริการพนักงาน
ขับรถ บริการฝกอบรมขับรถฟอรคลิฟท
บริการพนักงาน สำนักงาน บริการบันทึกขอมูล
และบริการดูแลสวนหยอม

- เปนบริษัทที่นายไกรเปนกรรมการและผูถือหุนใหญ โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 50.00 ของทุน
จดทะเบียนและชำระแลว
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ผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ โดย
นายเกียรติ ถือหุน VMC รอยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว
นางวัชรภรณ ถือหุน VMC รอยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว
กรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก นายเกียรติ
เปนบริษัทที่นายไกรและนางสาวอรสา เปนกรรมการและผูถือหุนใหญ
นายไกร ถือหุน VMC รอยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว
นางสาวอรสา ถือหุน VMC รอยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
9. บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชั่น
จำกัด (“SRA”)
ธุรกิจ : เปนตัวแทนจำหนายอุปกรณไฟฟา
ประเภทอุปกรณควบคุมอัตโนมัติยี่หอ Siemens

ลักษณะความสัมพันธ
- ผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ โดย
- นายเกียรติ ถือหุน SRA รอยละ 64.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว และมีบุคคลที่ไมไดมีความ
เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ ถือหุน SRA ในสัดสวนที่เหลือเทากับ 35.00 ของทุนจดทะเบียนและ
ชำระแลว
- กรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก นายเกียรติ

10. บริษัท เอสอาร เท็ค พลัส จำกัด (“SRTP”) - ป 2556 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก นายเกียรติ
(เดิมชื่อ บริษัท สยามราชธานี เอ็นจิเนียริ่ง - เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2557 นายเกียรติไดขายหุนใหกับบุคคลที่ไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ
จำกัด)
อีกทั้งนายเกียรติไดลาออกจากการเปนกรรมการแลวในป 2557
ธุรกิจ : รับกอสราง Turnkey Project
- ปจจุบนั SRTP ไมไดเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันอีกตอไป
สำหรับโรงงานและเครื่องจักร เชน สรางกังหัน
ไอน้ำ หอทำความเย็น หมอไอน้ำ เปนตน
11. บริษัท พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“PPM”) - เปนบริษัทที่นางสาวอรสา เปนกรรมการและผูถือหุนใหญโดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของ
ธุรกิจ : จำหนายเครื่องจักรและอุปกรณสำหรับ
ทุนจดทะเบียนและชำระแลว
โรงงานกระดาษ
12. บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ จำกัด
(“UBA”)
ธุรกิจ : ใหบริการบริหารจัดการ ระบบผลิตน้ำ
และระบบบำบัดน้ำเสีย

- เปนบริษัทที่นางสาวอรสา เปนกรรมการ
- เปนบริษัทที่ PPM ถือหุนในสัดสวนรอยละ 39.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแลว

13. บริษัท สยามราช ทราเวิล จำกัด (“Siam T”) - เปนบริษัทที่นางสาวอรสา เปนกรรมการและผูถือหุนใหญโดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 35.00 ของ
ธุรกิจ : จำหนายตั๋วเครื่องบินและจัดทัวร
ทุนจดทะเบียนและชำระแลว
14. บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด
(“Siam East”)
ธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหนายปมอุตสาหกรรม
อุปกรณโรงงาน และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม

- เปนบริษัทที่นางสาวอรสา เปนกรรมการและผูถือหุนใหญโดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 84.99 ของ
ทุนจดทะเบียนและชำระแลว

15. บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท จำกัด - เปนบริษัทที่นายไกร เปนกรรมการและผูถือหุนใหญโดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 68.70 ของ
(“EN Tech”)
ทุนจดทะเบียนและชำระแลว
ธุรกิจ : บริการกำจัดขยะ ขายขยะคัดแยก บริการ
ใหคำปรึกษาดานสิ่งแวดลอมบริการทำความสะอาด
บอบำบัด และบริการขนสงกากของเสีย
16. บริษัท เค เวนเชอร จำกัด (“K Venture”)
ธุรกิจ : ประกอบกิจการใหเชาพื้นที่ และจุดพักรถ
(Rest Area)

- เปนบริษัทที่บริษัท เมเวธเธอร จำกัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและ
ชำระแลว โดยบริษัท เมเวธเธอร จำกัด มีนางสาวพลอย ปนแสง (บุตรของนายกนกศักดิ์ ปนแสง
ซึ่งดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ) เปนกรรมการและผูถือหุนใหญ
- ผูถือหุนใหญรวมกันกับบริษัทฯ โดย
- นายเกียรติ ถือหุน K Venture รอยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว
- กรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก นายเกียรติ
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บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
17. บริษัท กฤตน เวนทูรา จำกัด
(“Krit Ventura”)
ธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่น

ลักษณะความสัมพันธ
-

ผูถือหุนใหญรวมกันกับบริษัทฯ โดย
นายเกียรติ ถือหุน Krit Ventura รอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว
นางวัชราภรณ ถือหุน Krit Ventura รอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว
นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา ซึ่งเปนบุตรของนายเกียรติและนางวัชราภรณ ถือหุน Krit Ventura
รอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว
- นายกฤติน วิมลเฉลา ซึ่งเปนบุตรของนายเกียรติและนางวัชราภรณ ถือหุน Krit Ventura
รอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว
- กรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก นายเกียรติและนางวัชราภรณ

18. บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด (“VIC”) - เปนบริษัทที่นายไกร เปนกรรมการและผูถือหุนใหญโดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 29.00 ของ
ธุรกิจ : ผลิตพลาสติกเม็ด พลาสติกแทง
ทุนจดทะเบียนและชำระแลว
พลาสติกผง และผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ

90
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1. นายเกียรติ วิมลเฉลา
(“นายเกียรติ”)

1.5 เงินทดรองรับ
-

0.05 ลานบาท
-

-

1.2 คาเชาที่ดินคางจาย

1.3 คาเชารถยนต
1.4 คาเชารถยนตคางจาย

-

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเปนของรายการ

0.48 ลานบาท - บริษัทฯ ทำสัญญาเชาที่ดินในกรรมสิทธิของคุณเกียรติ เพื่อใชเปนที่ตั้งสถานี - เปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อ
บริการกาซ NGV และจุดพักรถโดยสาร ซึ่งประกอบดวย 1) ที่ดินที่ตั้งอยูบน สนับสนุนธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
0.04 ลานบาท โฉนดเลขที่ 6242 ตำบลดอนแดง อำเภอขาณุวรลัษณบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ในอัตราคาเชาที่ต่ำกวาราคาประเมิน
ขนาดเนื้อที่ 11-0-27.5 ไร อัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท เปนระยะเวลา จากผูประเมินอิสระที่อยูในรายชื่อของ
20 ป สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2575 และ 2) ที่ดินที่ตั้งอยูตามโฉนด
สำนักงานก.ล.ต. และมีเงื่อนไขการเชา
เลขที่ 124347 ตำบลบานปา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับ
ขนาดเนื้อที่ 10-3-86.0 ไร อัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท เปนระยะเวลา บุคคลอื่น จึงมีความสมเหตุสมผล
20 ป สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2575 ทั้งนี้ อัตราคาเชาที่บริษัทเชา
ขางตนมีอัตราต่ำกวาราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระที่อยูในรายชื่อ
ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเทากับ 22,138 บาทตอเดือน และ 49,343 บาท
ตอเดือน ตามลำดับ อยางไรก็ตาม ตั้งแตเดือนธันวาคม 2557 เปนตนไป
บริษทั ฯ จะทำการเชาทีด่ นิ ดังกลาวกับ K Venture แทน เนื่องจากนายกียรติ
ไดจำหนายที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้ใหกับ K Venture ในเดือน ธันวาคม 2557
(ตามรายละเอียดในรายการระหวางกันหัวขอที่ 12.2 ขอที่ 13.6 - 13.8)
0.24 ลานบาท - บริษัทฯ ทำสัญญาเชารถ Mercedes-Benz รุน S300L จากนายเกียรติ
- เปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีต และ
0.02 ลานบาท เพื่อใชสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยใชเปนรถประจำตำแหนง
สัญญาเชาดังกลาวไดสิ้นสุดแลวโดย
สำหรับผูบริหาร มีกำหนดระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2555
บริษัทฯ ไมไดตอสัญญาเชาอีก
ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2558 ในอัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไมไดตอสัญญาเชาเมื่อครบกำหนดสัญญา
0.03 ลานบาท - นายเกียรติเรียกเก็บคาใชจายที่ทดรองจายใหกับบริษัทฯ โดยเปนคาอุปกรณ - เปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเกิดจาก
สำนักงาน ทั้งนี้ จำนวนที่เรียกเก็บเปนไปตามที่เกิดขึ้นจริง
ความจำเปนในขณะนั้น

มูลคาของรายการ
สิ้นสุด ณ วันที่
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

1.1 คาเชาที่ดิน

ลักษณะรายการ

บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่มีความขัดแยงในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ

1.
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1.10 รายไดดอกเบี้ยรับ

1.9 เงินกูยืมระยะสั้น

1.8 ดอกเบี้ยคางรับ

1.7 รายไดดอกเบี้ยรับ

1.6 เงินใหกูยืม

ลักษณะรายการ

ทำรายการกับบริษัทยอย
- กิจการรวมคาสยามราชธานี 1.11 เงินใหกูยืม
(“JVSR”)

ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเปนของรายการ

ยอดตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดปลายป

- ลานบาท
- ลานบาท
(-) ลานบาท
- ลานบาท

ยอดตนป
28.00 ลานบาท - JVSR ไดใหเงินกูยืมระยะสั้นแกนายเกียรติเปนรายการให - เปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเปน
เพิ่มขึ้นระหวางป
- ลานบาท การสนับสนุนทางการเงินแกกรรมการและผูถือหุนรายใหญ การใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยซึ่งเทากับ
ลดลงระหวางป (28.00) ลานบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.25 ตอป ทั้งนี้ เงินกูยืม
ตนทุนการกูยืมของ JVSR อีกทั้ง JVSR
ยอดปลายป
- ลานบาท ดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อ ไดรับชำระคืนเงินใหกูยืมและดอกเบี้ย
ทวงถาม ทั้งนี้ นายเกียรติไดชำระคืนทั้งจำนวนภายในรอบ จากนายเกียรติเรียบรอยแลว อยางไร
ป 2557 เปนจำนวนเงิน 28.00 ลานบาทแลว
ก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการไมใหมี
รายการดังกลาวเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ยอดตนป
126.27 ลานบาท ยอดตนป
- ลานบาท - ในระหวางป 2557 และในงวด 3 เดือนแรกของป 2558 - เปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเปน
เพิ่มขึ้นระหวางป 178.73 ลานบาท เพิ่มขึ้นระหวางป 126.27 ลานบาท บริษัทฯไดใหเงินกูยืมระยะสั้นแกคุณเกียรติจำนวน 126.27 การใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวา
ลดลงระหวางป (305.00) ลานบาท ลดลงระหวางป
( - ) ลานบาท ลานบาท และ 178.73 ลานบาท ตามลำดับ เพื่อนำไปใช ตนทุนเฉลีย่ ที่บริษัทฯ ไดรับจากธนาคาร
ยอดปลายป
- ลานบาท ยอดปลายป
126.27 ลานบาท ในการปรับโครงสรางกลุมบริษัทฯ และเตรียมความพรอม อีกทั้งปจจุบนั บริษัทฯ ไดรับชำระคืนเงิน
0.21 ลานบาท
0.22 ลานบาท ในการจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งเกี่ยวของกับ
ใหกูยืมดังกลาวแลว อยางไรก็ตาม
การแบงแยกธุรกิจจุดพักรถโดยสารใหแก K Venture
บริษัทฯ จะดำเนินการไมใหมีรายการ
0.22 ลานบาท (ตามรายละเอียดในรายการระหวางกันหัวขอที่ 14.2.3)
ดังกลาวเกิดขึ้นอีกในอนาคต
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.25 ตอป ทั้งนี้ เงินกูยืม
ดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืน
เมื่อทวงถาม อยางไรก็ตาม นายเกียรติไดชำระคืนเงิน
ทั้งจำนวนภายในงวด 3 เดือนแรกของป 2558 เปน
จำนวนเงิน 305.00 ลานบาทแลว
ยอดตนป
- ลานบาท ยอดตนป
175.76 ลานบาท - บริษัทฯ ไดกูยืมเงินระยะสั้นจากนายเกียรติเพื่อใชเปน - การทำรายการดังกลาวเปนการรับความ
ชวยเหลือทางการเงินจากกรรมการและ
เพิ่มขึ้นระหวางป
- ลานบาท เพิ่มขึ้นระหวางป 601.93 ลานบาท เงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย
ลดลงระหวางป
(-) ลานบาท ลดลงระหวางป (777.69) ลานบาท ระหวางกัน ทั้งนี้ เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักทรัพย
ผูถือหุนรายใหญ เพื่อเปนเงินทุน
ยอดปลายป
- ลานบาท ยอดปลายป
- ลานบาท ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ทั้งนี้
หมุนเวียนและชวยเสริมสภาพคลองใน
บริษัทฯ ไดจายชำระคืนทั้งจำนวนภายในรอบป 2557
กิจการ มีความสมเหตุสมผลและเปน
เปนจำนวนเงิน 777.69 ลานบาทแลว
ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
0.19 ลานบาท
และไมมีการคิดคาใชจายเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ยแตอยางใด

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

มูลคาของรายการ
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ลักษณะรายการ

2.6 รายไดคาบริการงาน
ดานวิศวกรรม
2.7 คาบริการงานดาน
วิศวกรรมคางรับ

2.5 รายไดคาธรรมเนียมใน
การสรรหาพนักงาน
ใหแก JVSR

2.3 รายไดอื่น
(ใหบริการบริหารสำนักงาน)
2.4 ลูกหนี้อื่น

2. กิจการรวมคาสยามราชธานี 2.1 รายไดจากการขาย
(“JVSR”)
ทำรายการกับบริษัทยอย
2.2 ลูกหนี้การคา

ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ

1.97 ลานบาท

9.11 ลานบาท

-

0.44 ลานบาท

2.45 ลานบาท

-

4.37 ลานบาท

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

มูลคาของรายการ

ความจำเปนของรายการ

0.60 ลานบาท - เนื่องจากบริษัทฯ เปนตัวแทนจำหนายสินคาของยี่หอ
- เปนรายการตามปกติ
Emerson ซึ่งเปนสินคาที่ JVSR ตองการนำมาใชในงาน - เปนราคาตามตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่มที่
0.64 ลานบาท โครงการ ไดแก เครื่อง Flow Computer และ Gas
ต่ำกวาอัตรากำไรสวนเพิ่มที่คิดจากลูกคา
Chromatograph บริษัทฯ จึงดำเนินการซื้อสินคา
รายอื่น เนื่องจากเปนการจำหนายสินคา
ดังกลาวและขายให JVSR ในราคาตนทุนบวกกำไร
ไมไดรวมคาติดตั้งและบริการตางๆ ที่
เกี่ยวของ และมีเงื่อนไขที่ไมแตกตางจาก
ลูกคารายอื่น จึงมีความสมเหตุสมผล
และไมไดทำใหบริษัทฯ เสียประโยชน
2.40 ลานบาท - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานใหแก JVSR เชน - การทำรายการดังกลาวมีการคิดคา
การบริหารงานในสวนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล บริการตามที่ระบุไวในสัญญาที่ตกลง
0.43 ลานบาท เปนตน บริษัทฯ จึงเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวเปน
ระหวางคูสัญญา โดยอางอิงประมาณการ
รายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจางบริหารสำนักงาน คาใชจายตามปริมาณงานและจำนวนคน
ที่ใหบริการ
0.27 ลานบาท - ในเดือนกุมภาพันธ 2558 JVSR มีความจำเปนตองจาง - การทำรายการดังกลาวเปนการสนับสนุน
พนักงานระดับสูงเพื่อมาปฏิบัติงานในโครงการ JVSR
ธุรกิจปกติของ JVSR โดยเปนไปตาม
และบริษัทฯ ไดสำรองจายคาธรรมเนียมในการสรรหา
คาธรรมเนียมในการสรรหาพนักงานที่
พนักงานลวงหนาและเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวตามที่
เกิดขึ้นจริง มีความสมเหตุสมผลและ
เกิดขึ้นจริงตามอัตราที่ระบุไวในเอกสารคาธรรมเนียม
ไมไดทำใหบริษัทฯ เสียประโยชนแต
ของบริษัทจัดหาบุคลากรซึ่งเปนบริษัทภายนอก
อยางใด
- - บริษัทฯ ไดสงวิศวกรไปปฏิบัติงานในโครงการของ JVSR - การทำรายการดังกลาวมีความสมเหตุ
จึงเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวเปนรายเดือน อางอิงตาม
สมผล โดยมีการคิดคาบริการตาม
- อัตราเงินเดือนวิศวกรในแผนก MPT/Project and
เงินเดือนวิศวกรที่เกิดขึ้นจริง อางอิง
Construction ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไร
จำนวนวิศวกรที่บริษัทฯ สงไปปฏิบัติงาน
สวนเพิ่มตามแนวทางที่บริษัทฯ พิจารณาเขาทำรายการ
และประมาณชั่วโมงการทำงานของบุคคล
กับบุคคลภายนอก
ดังกลาวบวกกำไรสวนเพิ่มตามแนวทาง
ที่บริษัทฯ พิจารณาเขาทำรายการกับ
บุคลภายนอก

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
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ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ

2.13 ดอกเบี้ยคางจาย

2.12 ดอกเบี้ยจาย

2.11 เงินกูยืมระยะสั้น

2.9 รายไดดอกเบี้ยรับ
2.10 ดอกเบี้ยคางรับ

2.8 เงินใหกูยืม

ลักษณะรายการ

-

0.11 ลานบาท

ยอดตนป
39.34 ลานบาท
เพิ่มขึ้นระหวางป
- ลานบาท
ลดลงระหวางป (39.34) ลานบาท
ยอดปลายป
- ลานบาท

ยอดตนป
- ลานบาท
เพิ่มขึ้นระหวางป 109.86 ลานบาท
ลดลงระหวางป ( 62.86) ลานบาท
ยอดปลายป
47.00 ลานบาท
0.93 ลานบาท
0.18 ลานบาท

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเปนของรายการ

ยอดตนป
11.50 ลานบาท - ในระหวางป 2557 บริษัทฯ ไดใหเงินกูยืมระยะสั้นแก
- การทำรายการดังกลาวเปนการใหความ
เพิ่มขึ้นระหวางป
1.09 ลานบาท JVSR เพิ่มเติมจำนวน 1.09 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุน ชวยเหลือทางการเงินแกกิจการรวมคา
ลดลงระหวางป (12.59) ลานบาท หมุนเวียนในกิจการ และไดรับคืนทั้งจำนวนในระหวางป ซึง่ บริษัทฯ มีสวนเปนผูรวมทุน อยางไร
ยอดปลายป
- ลานบาท ตอมาในป 2558 บริษัทไดใหเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มอีก
ก็ดี หากรายการดังกลาวเกิดขึ้นอีกควร
0.04 ลานบาท 109.86 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เปนไปตามมาตรการและขั้นตอนการ
- และไดรับคืนบางสวนจำนวน 62.86 ลานบาท คงเหลือ
อนุมัติการทำรายการระหวางกันของ
เงินใหกูยืมจำนวน 47.00 ลานบาท
บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปรับอัตรา
- เดิมบริษัทฯคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.00 ตอป ตอมา ดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558
ในเดือนมีนาคม 2558 และเดือนพฤศจิกายน 2558
และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
บริษัทฯ ไดปรับอัตราดอกเบี้ยเปน MLR - 1% และ
เปนตนไป ดังนี้
MLR + 1% ตามลำดับ ซึ่งสูงกวาอัตราดอกเบี้ยตนทุน
1) บริษัทในเครือกูยืมเงินจากบริษัทฯ
เฉลี่ยที่บริษัทฯ ไดรับจากธนาคาร ทั้งนี้ เงินใหกูยืม
ในอัตราดอกเบี้ย MLR - 1% และ
ดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืน
MLR +1% ตามลำดับ
เมื่อทวงถาม
2) บริษัทฯ กูยืมเงินจากบริษัทในเครือ
ในอัตราดอกเบี้ย MLR - 3% และ
MLR - 1% ตามลำดับ
ยอดตนป
- ลานบาท - ในระหวางป 2557 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินระยะสั้นจาก JVSR - การทำรายการดังกลาวเกิดขึ้นเพื่อเปน
เพิ่มขึ้นระหวางป 227.92 ลานบาท เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ โดยในระหวาง
เงินทุนหมุนเวียนและชวยเสริมสภาพ
ลดลงระหวางป (188.58) ลานบาท ป 2557 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินจำนวน 227.92 ลานบาท
คลองในกิจการ ซึ่งเปนประโยชนในการ
ยอดปลายป
39.34 ลานบาท และชำระคืนเงินกูยืมบางสวนจำนวน 188.58 ลานบาท
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้
คงเหลือเงินกูยืมจำนวน 39.34 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ไดรับเปนอัตรา
0.53 ลานบาท ไดจายชำระคืนเงินกูสวนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 39.34
ที่ต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยตนทุนเฉลี่ยที่
ลานบาท ในเดือนกุมภาพันธ 2558
บริษัทฯ ไดรับจากธนาคาร จึงเห็นวามี
0.25 ลานบาท - เดิม JVSR มีการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.00 ตอป ความสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อ
ตอมาในเดือนมีนาคม 2558 JVSR ไดปรับอัตราดอกเบี้ย ประโยชนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
เปน MLR - 3% ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวาอัตรา
ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม
ดอกเบี้ยตนทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ไดรับจากธนาคาร ทั้งนี้
2558 เปนตนไป ดังนี้
เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ำประกันและมีกำหนด
1) บริษัทในเครือกูยืมเงินจากบริษัทฯ
ชำระคืนเมื่อทวงถาม
ในอัตราดอกเบี้ย MLR - 1%
2) บริษัทฯ กูยืมเงินจากบริษัทในเครือ
ในอัตราดอกเบี้ย MLR - 3%

มูลคาของรายการ
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18 ลานบาท

2.15 สวนแบงกำไรใน
กิจการรวมคาคางรับ

3.2 รายไดอื่น
(ใหบริการบริหารสำนักงาน)
3.3 ลูกหนี้อื่น
0.02 ลานบาท

0.12 ลานบาท

-

36 ลานบาท

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

มูลคาของรายการ

2.14 สวนแบงกำไรใน
กิจการรวมคา

ลักษณะรายการ

3. กิจการรวมคาสยามราชธานี 3.1 รายไดจากการขาย
และเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส
(“JVEPC”)
ทำรายการกับบริษัทยอย

ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ
- - ในเดือนธันวาคมป 2558 JVSR ไดประกาศแบงสวนแบง - การทำรายการดังกลาวเปนไปตาม
กำไรในกิจการรวมคาฯ เปนจำนวนเงิน 40 ลานบาท โดย ขอตกลงระหวางผูรวมลงทุน มีความ
แบงใหผูรวมลงทุนตามสัดสวนการลงทุนโดยจายใหบริษัทฯ สมเหตุสมผลและเปนไปตาม
36 ลานบาท และจายให SRTN จำนวน 4 ลานบาท
วัตถุประสงคของการรวมคา
โดยจะอนุมัติจายเปน 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 จำนวน 20
ลานบาท ใหจายในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 โดยจาย
ใหบริษัทฯ จำนวน 18 ลานบาท และ SRTN จำนวน 2
ลานบาท และงวดที่ 2 จำนวน 20 ลานบาท จะจายภายใน
เดือนเมษายน 2559 โดยจะจายใหบริษัทฯ จำนวน 18
ลานบาท และ SRTN จำนวน 2 ลานบาท
-

ความจำเปนของรายการ

0.07 ลานบาท - เนื่องจากบริษัทฯ มีอำนาจการตอรองกับผูขายสินคา
- เปนรายการตามปกติที่มีเงื่อนไขการคา
บริษัทฯ จึงดำเนินการซื้อสินคาจากผูขายและขายใหกับ
โดยทั่วไป แมบริษัทฯ จะไมสามารถหา
JVEPC ในราคาตนทุนบวกกำไรและมีเงื่อนไขทางการคา ราคาตลาดมาเปรียบเทียบได อยางไรก็ดี
ทั่วไปเสมือนกับการจำหนายสินคาใหแกบุคคลภายนอก
ราคาดังกลาวไมไดทำใหบริษัทฯ เสีย
ซึ่งสินคาที่บริษัทฯ จำหนายให JVEPC ไดแก วาลวที่ใช ประโยชน ทั้งนี้ รายการดังกลาวจะไม
ตอทอตูจายกาซ Support Hose สำหรับแขวนตูจาย
เกิดขึ้นอีก เนือ่ งจากในปจจุบัน JVEPC
ชุดเก็บสายหัวจายกาซ เปนตน อยางไรก็ดี บริษัทฯ
ไมไดมีการดำเนินงานใดๆ แลว
ไมสามารถเปรียบเทียบราคาขายกับบุคคลภายนอกได
เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดจำหนายสินคาดังกลาวใหแก
บริษัทอื่น
0.24 ลานบาท - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานใหแก JVEPC เชน - การทำรายการดังกลาวมีการคิด
การบริหารงานในสวนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล คาบริการตามที่ระบุไวในสัญญาที่ตกลง
0.04 ลานบาท เปนตน บริษัทฯ จึงเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวเปน
ระหวางคูสัญญา โดยอางอิงประมาณการ
รายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจางบริหารสำนักงาน คาใชจายตามปริมาณงานและจำนวนคน
ที่ใหบริการ

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
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ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ

3.7 ดอกเบี้ยจาย
3.8 ดอกเบี้ยคางจาย

3.6 เงินกูยืมระยะสั้น

3.5 เจาหนี้การคา

3.4 ซื้อสินคา

ลักษณะรายการ

ยอดตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดปลายป

0.20 ลานบาท
0.03 ลานบาท

4.76 ลานบาท
1.50 ลานบาท
(0.10) ลานบาท
6.16 ลานบาท

-

0.04 ลานบาท

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเปนของรายการ

2.21 ลานบาท - ในรอบป 2557 และในเดือนมกราคม 2558 เนื่องจาก - การทำรายการดังกลาวมีความสมเหตุ
JVEPC ใกลจะสิ้นสุดสัญญางานที่ทำแลว เหลือเพียง
สมผล โดยการซื้อสินคาคงคลังมาจาก
2.38 ลานบาท ภาระค้ำประกันผลงานกับลูกคา ซึ่งคาดวาจะสิ้นสุด
JVEPC นั้น เปนราคาสวนลดตาม
ภายในป 2558 จึงมีสินคาคงเหลือสำหรับงานกอสรางและ เงื่อนไขที่ตกลงกันระหวางคูสัญญา และ
สินคาที่บริษทั ซื้อมาจาก JVEPC
ซอมบำรุงสถานีบริการ NGV ที่จะไมไดนำมาใชงานอีก
บริษัทฯ จึงรับซื้อสินคาดังกลาวจาก JVEPC ในราคา
สามารถนำไปทำประโยชนไดตามปกติ
สวนลดรอยละ 50.00 ซึ่งเปนอัตราสวนลดที่เปนไปตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันระหวางคูสัญญา
(ณ สิ้นป 2558 บริษัทฯ ตั้งสำรองเผื่อการลดมูลคาสินคา
จำนวน 0.16 ลานบาท)
5.06 ลานบาท - ในระหวางป 2557 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินระยะสั้นจาก
- การทำรายการดังกลาวเกิดขึ้นเพื่อเปน
- ลานบาท JVEPC เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ โดยใน
เงินทุนหมุนเวียนและชวยเสริมสภาพ
(0.30) ลานบาท ระหวางป 2557 บริษัทฯ ไดชำระคืนเงินกูบางสวนจำนวน คลองในกิจการ ซึง่ เปนประโยชนในการ
4.76 ลานบาท 0.30 ลานบาท คงเหลือเงินกูยืมจำนวน 4.76 ลานบาท
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้
และในระหวางป 2558 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินเพิ่มเติม 1.50 อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ไดรับเปนอัตรา
ลานบาท และไดชำระคืนเงินกูบางสวนจำนวน 0.10
ที่ต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยตนทุนเฉลี่ยที่
ลานบาท คงเหลือเงินกูยืมจำนวน 6.16 ลาน
บริษัทฯ ไดรับจากธนาคาร จึงเห็นวามี
0.15 ลานบาท - เดิม JVSR มีการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.00 ตอป ความสมเหตุสมผลและเปนไปเพือ่
- ตอมาในเดือนมีนาคม 2558 JVSR ไดปรับอัตราดอกเบี้ย ประโยชนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
เปน MLR - 3% ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวาอัตรา
ไดปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ 1
ดอกเบี้ยตนทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ไดรับจากธนาคาร ทั้งนี้
มีนาคม 2558 เปนตนไป ดังนี้
เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ำประกันและมีกำหนด
1) บริษัทในเครือกูยืมเงินจากบริษัทฯ
ชำระคืนเมื่อทวงถาม
ในอัตราดอกเบี้ย MLR - 1%
2) บริษัทฯ กูยืมเงินจากบริษัทในเครือ
ในอัตราดอกเบี้ย MLR - 3%

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ยอดตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดปลายป

มูลคาของรายการ
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0.23 ลานบาท

1.26 ลานบาท

4.5 คาเชาพื้นที่ (เพื่อเก็บ
สินคาภายนอกอาคาร)

4.6 คาเชาพื้นที่คางจาย

0.92 ลานบาท

4.4 คาเชาพื้นที่ (เพื่อเก็บ
สินคาภายในอาคาร)

0.0006 ลานบาท

0.009 ลานบาท

6.32 ลานบาท

4.1 รายไดอื่น
(ใหบริการบริหารสำนักงาน
และเรียกเก็บคาใชจาย
สำนักงานอื่น)
4.2 ลูกหนี้อื่น

4. บริษัท วิมลเฉลา จำกัด
(“VMC”)

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

มูลคาของรายการ

4.3 คาเชาพื้นที่
(ที่ตั้งสำนักงานใหญ)

ลักษณะรายการ

ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ
0.92 ลานบาท - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานใหแก VMC เชน
การบริหารงานในสวนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล
เปนตน บริษัทฯ จึงเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวเปน
รายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจางบริหารสำนักงาน
0.15 ลานบาท อยางไรก็ตาม การใหบริการบริหารสำนักงานจะไมเกิดขึ้น
อีกหลังจากป 2557 ทั้งนี้ ในระหวางป 2558 บริษัทฯ ยังมี
การเรียกเก็บคาใชจายในสำนักงาน ไดแก คาโทรศัพท
และคาเชาอุปกรณตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ตั้งแต
เดือนมีนาคม 2558 เปนตนไป บริษัทฯไดเรียกเก็บคาเชา
คอมพิวเตอรจาก VMC เทานั้น เนื่องจากสัญญาเชาจะ
สิ้นสุดลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
5.95 ลานบาท - บริษัทฯ เชาพื้นที่พรอมบริการตางๆ จาก VMC เพื่อใช
เปนสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ โดยมีกำหนดระยะเวลาเชา
3 ป สัญญาเชาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรา
คาเชาและบริการรวม 300 บาทตอตารางเมตร เทียบ
เคียงกับอัตราคาเชาในบริเวณใกลเคียงอยูที่ประมาณ
250 - 350 บาทตอตารางเมตร
0.72 ลานบาท - บริษัทฯ เชาพื้นที่ จาก VMC เพื่อใชเปนพื้นที่เก็บสินคา
โดยมีกำหนดระยะเวลาเชา 3 ป สัญญาเชาสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ในอัตราคาเชาและบริการรวม 100 บาท
ตอตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราคาเชาในบริเวณ
ใกลเคียงอยูที่ประมาณ 85 - 130 บาทตอตารางเมตร
0.14 ลานบาท - บริษัทฯ เชาพื้นที่ จาก VMC เพื่อใชเปนพื้นที่เก็บสินคา
โดยมีกำหนดระยะเวลาเชา 3 ป สัญญาเชาสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ในอัตราคาเชาและบริการรวม 35 บาท
ตอตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราคาเชาในบริเวณ
1.18 ลานบาท ใกลเคียงอยูที่ประมาณ 32 - 37.50 บาทตอตารางเมตร

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ

- การคิดคาบริการในป 2558 มีการคิด
คาบริการตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจึง
มีความสมเหตุสมผล อยางไรก็ดีหาก
สัญญาเชาคอมพิวเตอรสิ้นสุดลง
รายการดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีก
- การทำรายการดังกลาวมีการคิด
คาบริการตามที่ระบุไวในสัญญาที่ตกลง
ระหวางคูสัญญา โดยอางอิงประมาณการ
คาใชจายตามปริมาณงานและจำนวนคน
ที่ใหบริการ อยางไรก็ดี รายการดังกลาว
จะไมเกิดขึ้นอีกหลังป 2557
- การเชาพื้นที่สำหรับเปนที่ตั้งสำนักงาน
และเก็บสินคาดังกลาว เปนรายการ
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ มีอัตรา
คาเชาสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขคาเชา
โดยทั่วไป จึงถือไดวาการเขาทำรายการ
ดังกลาวมีความเหมาะสมและเปนไป
ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ
เสมือนกับการทำรายการกับบุคคล
ภายนอก

ความจำเปนของรายการ
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ทำรายการกับบริษัทยอย
กิจการรวมคาสยามราชธานี
และเอ็นจีเนียริ่งโปรดักส
(“JVEPC”)

ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ

-

-

4.9 คาเชาพื้นที่
(เพื่อเก็บสินคา)

4.10 คาเชาพื้นที่คางจาย

-

0.29 ลานบาท

4.9 คาใชจายอื่นๆ

4.10 คาบริการคางจาย

0.07 ลานบาท
-

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

มูลคาของรายการ

4.7 คาบริการ
4.8 คาบริการคางจาย

ลักษณะรายการ

ความจำเปนของรายการ

0.46 ลานบาท - VMC เรียกเก็บคาบริการจากการสงแมบานไปทำความ - การทำรายการดังกลาวเปนรายการ
0.11 ลานบาท สะอาดสถานีบริการ NGV ของบริษัทฯ โดยคิดคาบริการ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่มี
เปนรายเดือนตามอัตราจางในราคาตลาดและเรียกเก็บ
การคิดคาอัตราคาจางตามราคาตลาด
คาบริการจากการสงชางซอมแซมไปใหบริการในสถานี
สามารถเทียบเคียงกับบบุคคลภายนอกได
บริการ NGV ของบริษัทฯ เชน ซอมกอกน้ำ เปลี่ยน
อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวจะไมเกิด
หลอดไฟ เปนตน โดยคิดคาบริการเปนรายชั่วโมง ซึ่งเปน ขึ้นอีกหลังจากเดือนมีนาคม 2558
อัตราคาจางในราคาตลาด
เนื่องจากบริษัทฯ ไดวาจางบุคคล
ดังกลาวดวยตนเองแลว
1.28 ลานบาท - VMC เรียกเก็บคาใชจายสำนักงานอื่นๆ เชน คาโทรศัพท - การทำรายการดังกลาวมีการคิด
และคาถายเอกสาร เปนตน ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
คาบริการตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและ
0.34 ลานบาท บวกอัตราคาดำเนินการสวนเพิ่มซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับ สามารถเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ที่เรียกเก็บผูเชารายอื่นๆ
จึงมีความสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม
รายการดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีกหลังจาก
เดือนมีนาคม 2558 เนื่องจากบริษัทฯ
ไดยกเลิกการใชงานของโทรศัพทผาน
VMC และเชาเครื่องถายเอกสารของ
ตนเองแลว
0.07 ลานบาท - JVEPC เชาพื้นที่ จาก VMC เพื่อใชเปนพื้นที่เก็บสินคา - การเชาพื้นที่สำหรับใชเปนสถานที่เก็บ
โดยมีกำหนดระยะเวลาเชา 1 ป สัญญาเชาสิ้นสุดวันที่ 31 สินคาดังกลาว เปนรายการสนับสนุน
ธันวาคม 2557 ในอัตราคาเชาและบริการรวม 100 บาท ธุรกิจของ JVEPC มีอัตราคาเชาสมเหตุ
0.01 ลานบาท ตอตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราคาเชาในบริเวณใกล
สมผลและมีเงื่อนไขการเชาโดยทั่วไป
เคียงอยูที่ประมาณ 85 - 130 บาทตอตารางเมตร
จึงถือไดวาการเขาทำรายการดังกลาวมี
อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีกหลังจาก
ความเหมาะสมและเปนไปตามแนวทาง
ป 2557 เนื่องจาก JVEPC จะไมมีสินคาคงเหลือในคลัง การดำเนินธุรกิจโดยปกติ เสมือนกับ
สินคาแลว จึงไมมีการเชาพื้นที่จาก VMC เพื่อใชเก็บ
การทำรายการกับบุคลลภายนอก
สินคาอีก
และรายการดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีกใน
อนาคตเนื่องจาก JVEPC ไมมีความ
จำเปนตองใชพื้นที่เก็บสินคาแลว

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
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5.6 ดอกเบี้ยจาย

5.5 เงินกูยืมระยะสั้น

5.4 ดอกเบี้ยคางรับ

5.3 เงินใหกูยืม

5.2 คาบริการ

5. บริษัท สยามราชธานี จำกัด 5.1 รายไดจากการขาย
(“SRTN”)
และบริการ

ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ

ยอดตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดปลายป

ยอดตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดปลายป

-

-

0.03 ลานบาท - SRTN ซื้ออุปกรณติดตั้งระบบกาซสำหรับยานยนต
รวมถึงบริการตรวจสอบสภาพและซอมบำรุงรถยนตใน
ราคาและอัตราคาบริการตามราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ทั่วไป อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจำหนายธุรกิจติดตั้งระบบ
กาซรถยนตใหแกบุคคลภายนอกไปแลวเดือนธันวาคม
2557 ดังนั้น รายการดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเปนของรายการ

การทำรายการดังกลาวเกิดขึ้นเพื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนและชวยเสริมสภาพ
คลองในกิจการ ซึ่งเปนประโยชนในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้
อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ไดรับเปนอัตรา
ที่ต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยตนทุนเฉลี่ยที่
บริษัทฯ ไดรับจากธนาคาร จึงเห็นวามี
ความสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อ
ประโยชนของบริษัท

เปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อีกทั้ง
ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับชำระเงินและ
ดอกเบี้ยจาก SRTN แลว อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ จะดำเนินการไมใหรายการ
ดังกลาวเกิดขึ้นอีกในอนาคต

- การทำรายการดังกลาวมีราคาและอัตรา
คาบริการตามราคาตลาดและมีเงื่อนไข
ทางการคาทั่วไป มีความสมเหตุสมผล
และเปนไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ
โดยปกติ เสมือนการทำรายการกับ
บุคคลภายนอก อยางไรก็ตาม ในอนาคต
จะไมมีรายการดังกลาวเกิดขึ้นอีก
- เปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีต และจะไมมี
การเกิดขึ้นอีกในอนาคต

0.002 ลานบาท - เนื่องจาก SRTN เปนเจาของปายประชาสัมพันธหนา
อาคารสยามราชธานีและบริษัทฯ ไดติดประกาศรับ
สมัครงานบนปายดังกลาว SRTN จึงเรียกเก็บคาบริการ
เปนรายเดือน ซึ่งเปนอัตราที่ทั้งสองฝายตกลงกัน
อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต
- ลานบาท ยอดตนป
- ลานบาท - บริษัทฯไดใหเงินกูยืมแก SRTN สำหรับใชเปนเงินทุน - ลานบาท เพิ่มขึ้นระหวางป
- ลานบาท หมุนเวียนในกิจการในรอบป 2556 และไดรับชำระคืน
(-) ลานบาท ลดลงระหวางป
(-) ลานบาท ทั้งหมดแลว ทั้งนี้ เงินใหกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา
- ลานบาท ยอดปลายป
- ลานบาท รอยละ 3.00 ตอป ซึ่งใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทน
0.09 ลานบาท เงินฝากประจำธนาคารพาณิชย ทั้งนี้ เงินใหกูยืมดังกลาว
ไมมีหลักทรัพยค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
- ลานบาท ยอดตนป
22.30 ลานบาท - บริษัทฯ ไดกูยืมระยะสั้นจาก SRTN เพื่อใชเปนเงินทุน - ลานบาท เพิ่มขึ้นระหวางป
- ลานบาท หมุนเวียนสำหรับธุรกิจ ทั้งนี้ ในรอบป 2557 บริษัทฯ
(-) ลานบาท ลดลงระหวางป (22.30) ลานบาท ไดชำระคืนเงินกูยืมระยะสั้นทั้งหมดจำนวน 22.30 ลานบาท
- ลานบาท ยอดปลายป
- ลานบาท ทั้งนี้ เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.00
0.26 ลานบาท ตอป ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยตนทุน
เฉลี่ยที่บริษัทฯ ไดรับจากธนาคาร ทั้งนี้ เงินใหกูยืม
ดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืน
เมื่อทวงถาม

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

มูลคาของรายการ
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6. บริษัท สยามราชธานี
ออโตเมชั่น จำกัด
(“SRA”)

ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ

0.0006 ลานบาท

0.15 ลานบาท
0.03 ลานบาท

6.3 ซื้อสินคาและบริการ
6.4 เจาหนี้การคา

1.15 ลานบาท

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

มูลคาของรายการ

6.1 รายไดอื่น
(ใหบริการบริหารสำนักงาน
และเรียกเก็บคาใชจาย
สำนักงานอื่น)
6.2 ลูกหนี้อื่น

ลักษณะรายการ

ความจำเปนของรายการ

2.70 ลานบาท - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานใหแก SRA เชน - การทำรายการดังกลาวมีการคิด
การบริหารงานในสวนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล คาบริการตามที่ระบุไวในสัญญาที่ตกลง
เปนตน บริษัทฯ จึงเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวเปน
ระหวางคูสัญญา โดยอางอิงประมาณการ
รายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจางบริหารสำนักงาน คาใชจา ยตามปริมาณงานและจำนวนคน
0.48 ลานบาท อยางไรก็ตาม การใหบริการบริหารสำนักงานจะไมเกิด
ที่ใหบริการ อยางไรก็ดี รายการดังกลาว
ขึ้นอีกหลังจากเดือนพฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน
จะไมเกิดขึ้นอีกหลังเดือนพฤษภาคม
พฤษภาคม 2558 เปนตนไป บริษัทฯไดเรียกเก็บคาเชา
2558
คอมพิวเตอรจาก SRA เทานั้น เนื่องจากสัญญาเชาจะ - การคิดคาบริการในป 2558 มีการคิด
สิ้นสุดลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
คาบริการตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจึง
มีความสมเหตุสมผล อยางไรก็ดีหาก
สัญญาเชาคอมพิวเตอรสิ้นสุดลง
รายการดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีก
1.22 ลานบาท - เนื่องจาก SRA เปนตัวแทนจำหนายอุปกรณระบบไฟฟา - การทำรายการดังกลาวมีความสมเหตุ
0.08 ลานบาท ประเภทอุปกรณควบคุมอัตโนมัติาของยี่หอ Siemens
สมผลและเปนไปตามแนวทางการดำเนิน
ที่ใชคูกับสินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจำหนายใหแก
ธุรกิจโดยปกติในราคาตลาดและมี
Siemens คือ เครื่อง Compressor ทั้งนี้ บริษัทฯ
เงื่อนไขทางการคาทั่วไป เสมือนกับ
จำเปนตองซื้อสินคาดังกลาว เนื่องจากไมสามารถนำสินคา การทำรายการกับบุคคลภายนอก
รุนอื่นมาทดแทนได ดังนั้น บริษัทฯจึงซื้อสินคาดังกลาว
จาก SRA เพื่อจำหนายตอใหกับลูกคา และเพื่อติดตั้งใน
งานโครงการของบริษัทฯ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
การคาทั่วไป

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
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7.1 รายไดอื่น
(ใหบริการบริหารสำนักงาน
และเรียกเก็บคาใชจาย
สำนักงานอื่น)

8.1 รายไดอื่น
(ใหบริการบริหารสำนักงาน
และเรียกเก็บคาใชจาย
สำนักงานอื่น)

9.1 รายไดจากการขาย

ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ

7. บริษัท เอสอาร เท็ค พลัส
จำกัด (“SRTP”)
(เดิมชื่อ บริษัท
สยามราชธานี เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด)

8. บริษัท พีพีเอ็ม
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(“PPM”)

9. บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส
อัลลายแอนซ จำกัด
(“UBA”)

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

-

-

-

มูลคาของรายการ

9.15 ลานบาท - ในป 2557 เนื่องจาก UBA ตองการใชระบบอุปกรณ
วิศวกรรมในโรงบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีคุณลักษณะตรงกับ
สินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจำหนายใหแก Siemens อยู
คือเครื่อง Compressor สำหรับบำบัดน้ำเสีย บริษัทฯ
จึงจำหนายสินคาใหแก UBA ในราคาตนทุนบวกกำไร
สวนเพิ่ม ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับอัตรากำไรที่ บริษัทฯ
จำหนายปมอุตสาหกรรมใหกับบุคคลภายนอก และมี
เงื่อนไขการคาทั่วไป

0.07 ลานบาท - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานใหแก PPM เชน
การบริหารงานในสวนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล
เปนตน บริษัทฯ จึงเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวเปน
รายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจางบริหารสำนักงาน
อยางไรก็ตาม การใหบริการบริหารสำนักงานจะไมเกิดขึ้น
อีกหลังจากป 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ เรียกเก็บคาใชจาย
สำนักงาน ไดแก คาโทรศัพท และคาเชาอุปกรณสำนักงาน
ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

0.39 ลานบาท - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานใหแก SRTP เชน
การบริหารงานในสวนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล
เปนตน บริษัทฯ จึงเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวเปน
รายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจางบริหารสำนักงาน
อยางไรก็ตาม การใหบริการบริหารสำนักงานจะไมเกิดขึ้น
อีกหลังจากป 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ เรียกเก็บคาใชจาย
สำนักงาน ไดแก คาโทรศัพท และคาเชาอุปกรณสำนักงาน
ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ

- การทำรายการดังกลาวมีอัตรากำไรซึ่ง
สามารถเทียบเคียงไดกับการทำรายการ
กับบริษัทอื่นและมีเงื่อนไขการคาโดย
ทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเปนไป
ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ
ของบริษัทฯ เสมือนกับการทำรายการ
กับบุคคลภายนอก

- การทำรายการดังกลาวมีการคิด
คาบริการตามที่ระบุไวในสัญญาที่ตกลง
ระหวางคูสัญญา โดยอางอิงประมาณการ
คาใชจายตามปริมาณงานและจำนวนคน
ที่ใหบริการ และคาใชจายสำนักงานจะมี
การคิดคิดคาบริการตามคาใชจายที่เกิด
ขึ้นจริงจึงมีความสมเหตุสมผล อยางไร
ก็ดี รายการดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีก
หลังป 2557

- การทำรายการดังกลาวมีการคิด
คาบริการตามที่ระบุไวในสัญญาที่ตกลง
ระหวางคูสัญญา โดยอางอิงประมาณการ
คาใชจายตามปริมาณงานและจำนวนคน
ที่ใหบริการ และคาใชจายสำนักงานจะมี
การคิดคิดคาบริการตามคาใชจายที่เกิด
ขึ้นจริงจึงมีความสมเหตุสมผล อยางไร
ก็ดี รายการดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีก
หลังป 2557

ความจำเปนของรายการ
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10.1 รายไดอื่น
(ใหบริการบริหารสำนักงาน
และเรียกเก็บคาใชจาย
สำนักงานอื่น)

11.1 ซื้อสินคา

12.1 รายไดจากการขาย
และบริการ

11. บริษัท สยามราชธานี
(ตะวันออก) จำกัด
(“Siam East”)

12. บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี
คอนซัลแตนท จำกัด
(“EN Tech”)

ลักษณะรายการ

10. บริษัท สยามราช
ทราเวิล จำกัด
(“Siam T”)

ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

-

-

-

มูลคาของรายการ

- การทำรายการดังกลาวมีการคิด
คาบริการตามที่ระบุไวในสัญญาที่ตกลง
ระหวางคูสัญญา โดยอางอิงประมาณการ
คาใชจายตามปริมาณงานและจำนวนคน
ที่ใหบริการ และคาใชจายสำนักงานจะมี
การคิดคิดคาบริการตามคาใชจายที่เกิด
ขึ้นจริงจึงมีความสมเหตุสมผล อยางไร
ก็ดี รายการดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีก
หลังป 2557

ความจำเปนของรายการ

0.58 ลานบาท - En Tech ซื้ออุปกรณติดตั้งระบบกาซสำหรับยานยนต
รวมถึงบริการตรวจสอบสภาพและซอมบำรุงรถยนตใน
ราคาและอัตราคาบริการตามราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ทั่วไป อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจำหนายธุรกิจติดตั้งระบบ
กาซรถยนตใหแกบุคคลภายนอกไปแลวเดือนธันวาคม
2557 ดังนั้น รายการดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต

- การทำรายการดังกลาวมีราคาและอัตรา
คาบริการตามราคาตลาดและมีเงื่อนไข
ทางการคาทั่วไป มีความสมเหตุสมผล
และเปนไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ
โดยปกติ เสมือนการทำรายการกับ
บุคคลภายนอก อยางไรก็ตาม ในอนาคต
จะไมมีรายการดังกลาวเกิดขึ้นอีก

1.52 ลานบาท - ในป 2557 เนื่องจากลูกคาของบริษัทฯ ตองการใชปม - การทำรายการดังกลาวเปนเพียง Oneอุตสาหกรรมที่ Siam East เปนตัวแทนจำหนายใหแก
time Transaction ของบริษัทฯ เพื่อ
Teikoku Electric MFG. Co., Ltd. อยู คือ Canned ตอบสนองความตองการของลูกคาแม
Motor Pump บริษัทฯ จึงซื้อสินคาดังกลาวเพื่อนำไป
ไมมีราคาตลาดเปรียบเทียบ อยางไรก็ดี
ขายตอใหกับลูกคา ทั้งนี้ เนื่องจากคุณลักษณะของ
บริษัทฯ ยังคงจำหนายสินคาดังกลาว
ผลิตภัณฑดังกลาวมีความเฉพาะเจาะจง จึงไมสามารถ
และไดรับกำไรในอัตราทีเ่ หมาะสมได
เทียบเคียงราคาตลาดได อีกทั้งในป 2557 Siam East
จึงมีความสมเหตุสมผล และไมไดทำให
ไมไดมีการจำหนายสินคาประเภทดังกลาวใหกับลูกคา
บริษัทฯ เสียประโยชนแตอยางใด
รายอื่น อยางไรก็ตาม การทำรายการดังกลาวไมไดเปน
ปมอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ จำหนายใหแกลูกคาเปนประจำ
จึงเปนเพียง One-time Transaction

0.45 ลานบาท - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานใหแก Siam T เชน
การบริหารงานในสวนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล
เปนตน บริษัทฯ จึงเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวเปน
รายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจางบริหารสำนักงาน
อยางไรก็ตาม การใหบริการบริหารสำนักงานจะไมเกิดขึ้น
อีกหลังจากป 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ เรียกเก็บคาใชจาย
สำนักงาน ไดแก คาโทรศัพท และคาเชาอุปกรณสำนักงาน
ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
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ลักษณะรายการ

13.2 รายไดอื่น
(บริษัทฯ สำรองจาย
คาธรรมเนียมในการออก
หนังสือค้ำประกัน)

13. บริษัท เค เวนเชอร จำกัด 13.1 รายไดอื่น
(“K Venture”)
(บริษทั ฯ สำรองจาย
คาบริหารจุดพักรถโดยสาร)

ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ

0.06 ลานบาท

0.02 ลานบาท

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

มูลคาของรายการ
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ความจำเปนของรายการ

- - เนื่องจากบริษัทฯ ไดทำสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและ - เปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยบริษัทฯ
สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตกับบขส.
ไดเรียกเก็บคาผลประโยชนตอบแทนใน
ในเขตพื้นที่จำหวัดกำแพงเพชรและพิษณุโลก และ บขส. การใหสิทธิบริหารจุดพักรถโดยสารจาก
K Venture ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
มีการเรียกเก็บคาผลประโยชนตอบแทนในการใหสิทธิ
บริหารจุดพักรถโดยสารจากบริษัทฯ สำหรับงวดเดือน
อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวจะไมเกิด
มกราคม 2558 บริษัทฯ จึงสำรองจายคาใชจายดังกลาว
ขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ ไดทำ
และเรียกเก็บจาก K Venture เนื่องจากบริษัทฯ ไดทำ
สัญญาโอนสิทธิในการจัดตั้งจุดพักรถ
สัญญาโอนสิทธิในการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารใหกับ
โดยสารใหกับ K Venture แลว และ
K Venture แลวในวันที่ 28 มกราคม 2558 อยางไร
บขส. จะดำเนินการเรียกเก็บคาใชจาย
ก็ตาม บริษัทฯ ไดรับคาบริหารจุดพักรถโดยสารจาก
ดังกลาวจาก K Venture โดยตรง
K Venture แลวในเดือนมิถุนายน 2558 ทั้งนี้ รายการ
ดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจาก บขส. จะ
ดำเนินการเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจาก K Venture
โดยตรง
- - เนื่องจากบริษัทฯ ไดทำสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและ - การทำรายการดังกลาวเปนรายการที่
สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตกับ บขส.
เกิดจากการโอนสิทธิธุรกิจจุดพักรถ
ในเขตพื้นที่จำหวัดกำแพงเพชรและพิษณุโลก และไดวาง โดยสารใหแก K Venture โดยบริษัทฯ
หลักประกันสัญญาเต็มจำนวน ตอมาบริษัทฯ ไดโอนสิทธิ ไดเรียกคาธรรมเนียมการออกหนังสือ
การจัดตั้งจุดพักรถใหแก K Venture ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ ค้ำประกันธนาคารตามสัดสวนมูลคา
และ K Venture จึงแบงหลักประกันสำหรับการค้ำประกัน สินทรัพยของกิจการจัดตั้งจุดพักรถ
ตามสัญญาจัดตั้งจุดพักรถ ฉะนั้น K Venture จึงตอง
โดยสารจาก K Venture ซึง่ มีความ
รับผิดชอบในการชำระคาธรรมเนียมการออกหนังสือ
สมเหตุสมผล เนื่องจากเปนคาใชจายที่
ค้ำประกันธนาคาร ตามสัดสวนมูลคาทรัพยสินของกิจการ เกิดขึ้นจริงและเปนไปตามบันทึกขอ
จัดตั้งจุดพักรถ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว ตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใต
ตามสัดสวนเปนจำนวนเทากับ 61,250 บาท ซึ่งบริษัทฯ
การโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสาร
ไดรับชำระแลวในเดือนมิถุนายน 2558

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
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ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ
-

-

-

13.4 กำไรจากการจำหนาย
สินทรัพย

13.5 ลูกหนี้อื่น

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

มูลคาของรายการ

13.3 ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ
(บริษัทฯ จำหนายสินทรัพย)

ลักษณะรายการ

148.54 ลานบาท - เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ จึงมีความประสงคจะแบงแยกทรัพยสินของ
บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของใหชัดเจน และนำมาซึ่ง
การจำหนายสินทรัพยที่เกี่ยวของกับธุรกิจจุดพักรถโดยสาร
ใหแก K Venture
6.32 ลานบาท - บริษัทฯ ขายอาคารสำนักงานและเครื่องตกแตงที่ตั้งอยู
โฉนดเลขที่ 6242 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษณบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร ในราคาทุนที่ซื้อสินทรัพยมา จำนวน
48.34 ลานบาท โดยบันทึกกำไรจากการจำหนายจำนวน
3.18 ลานบาท ซึ่งเกิดจากคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
2.14 ลานบาท - บริษัทฯ ขายอาคารสำนักงานและเครื่องตกแตงสำนักงาน
ที่ตั้งอยูโฉนดเลขที่ 124347 ตำบลบานปา อำเภอเมือง
พิษณุโลก ในราคาทุนที่ซื้อสินทรัพยมา จำนวน 49.38
ลานบาท โดยบันทึกกำไรจากการจำหนายจำนวน 3.08
ลานบาท ซึ่งเกิดจากคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
- บริษัทฯ ขายระบบสาธารณูปโภค และที่ดินโฉนดเลขที่
5, 8774, 34567 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ในราคาทุนที่ซื้อสินทรัพยมา จำนวน
50.82 ลานบาท โดยบันทึกกำไรจากการจำหนายจำนวน
0.06 ลานบาท ซึ่งเกิดจากคาเสื่อมราคาของสินทรัพย

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ

- เปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อ
จุดประสงคในการปรับโครงสรางกลุม
บริษัทฯ และเตรียมความพรอมในการ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หาก
รายการดังกลาวเกิดขึ้นอีกควรเปนไป
ตามมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการทำ
รายการระหวางกันและนโยบายการทำ
รายการระหวางกันของบริษัทฯ ทั้งนี้
การจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขางตน เปนราคาที่เหมาะสมและมี
ความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
การขายเสมือนหนึ่งทำรายการกับบุคคล
ภายนอก

ความจำเปนของรายการ
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13.6 คาเชา
13.7 คาเชาจายลวงหนา
13.8 คาเชาที่ดินคางจาย

ลักษณะรายการ

14. บริษัท กฤตน เวนทูรา
14.1 รายไดอื่น
จำกัด (“Krit Ventura”) (ใหบริการบริหารสำนักงาน)
14.2 ลูกหนี้อื่น

ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ

-

0.04 ลานบาท

0.07 ลานบาท
-

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

มูลคาของรายการ

- - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานใหแก Krit Ventura
เชน การบริหารงานในสวนการเงินและบัญชี ทรัพยากร
- บุคคล เปนตน บริษัทฯ จึงเรียกเก็บคาใชจายดังกลาว
เปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจางบริหาร
สำนักงาน อยางไรก็ตาม การใหบริการบริหารสำนักงาน
จะไมเกิดขึ้นอีกหลังจากเดือนมีนาคม 2558

0.002 ลานบาท - เนื่องจากนายเกียรติไดจำหนายที่ดินที่บริษัทฯ ใชเปน
0.006 ลานบาท ที่ตั้งสถานีบริการ NGV ใหแก K Venture ทั้งหมดใน
0.008 ลานบาท เดือนธันวาคม 2557 ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการทำ
สัญญาเชาที่ดินกับ K Venture โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- บริษัทฯ ทำสัญญาเชาที่ดินซึ่งตั้งอยูโฉนดเลขที่ 6242
(ตามรายละเอียดสัญญาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
หัวขอ 5.7 ขอ 1) ในอัตราคาเชา 3,000 บาทตอเดือน
ซึ่งเปนอัตราที่ต่ำกวาราคาประเมินจากผูประเมินราคา
อิสระที่อยูในรายชื่อของสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งเทากับ
8,000 บาทตอเดือน
- บริษัทฯ ทำสัญญาเชาที่ดินซึ่งตั้งอยูโฉนดเลขที่ 124347
(ตามรายละเอียดสัญญาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
หัวขอ 5.7 ขอ 1) ในอัตราคาเชา 3,000 บาทตอเดือน
ซึ่งเปนอัตราที่ต่ำกวาราคาประเมินจากผูประเมินราคา
อิสระที่อยูในรายชื่อของสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งเทากับ
14,083 บาทตอเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ

- การทำรายการดังกลาวมีการคิด
คาบริการตามที่ระบุไวในสัญญาที่ตกลง
ระหวางคูสัญญา โดยอางอิงประมาณการ
คาใชจายตามปริมาณงานและจำนวน
คนที่ อยางไรก็ดี รายการดังกลาวจะ
ไมเกิดขึ้นอีกหลังจากเดือนมีนาคม 2558

- การทำรายการดังกลาวเปนรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยมีอัตราคาเชาที่ดินที่ตำ่ กวาราคา
ประเมินจากผูประเมินอิสระที่อยูใน
รายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. และมี
เงื่อนไขการเชาโดยทั่วไป จึงมีความ
สมเหตุสมผลเปนไปเพื่อประโยชนของ
บริษัทฯ จึงถือไดวาการทำรายการ
ดังกลาวมีความเหมาะสม

ความจำเปนของรายการ
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15. บริษัท อุตสาหกรรม
วินิลเทค จำกัด
(“VIC”)

ชื่อบริษัท/
บุคคลที่เกี่ยวของ

15.1 รายไดจากการขาย

14.3 รายไดจากการจำหนาย
รถยนต
14.4 ลูกหนี้อื่น

ลักษณะรายการ

-

-

5.09 ลานบาท

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

มูลคาของรายการ

- เปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งหาก
รายการดังกลาวเกิดขึ้นอีกควรเปนไป
ตามมาตรการและการอนุมัติการทำ
รายการระหวางกันของบริษัทฯ ทั้งนี้
การจำหนายรถยนตขางตน เปนราคา
ที่เทียบเคียงไดกับราคาตลาดและมี
เงื่อนไขการคาทั่วไป เสมือนการทำ
รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้
การจำหนายรถยนต BMW 320i Sport
ที่ราคาสูงกวาตลาดนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวาการจำหนาย
รถยนตดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชน
ของบริษัทฯ ในการลดคาใชจายที่
ไมจำเปน จึงมีความสมเหตุสมผล

ความจำเปนของรายการ

0.27 ลานบาท - VIC ซื้อปมอุตสาหกรรมและอะไหลจากบริษัทฯ ในราคา - การทำรายการดังกลาวมีราคาตามราคา
ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับ
ตลาดและมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
อัตรากำไรที่บริษัทฯ จำหนายปมอุตสาหกรรมใหกับบุคคล มีความสมเหตุสมผลและเปนไปตาม
ภายนอก และมีเงื่อนไขทั่วไป อยางไรก็ตาม บริษัทฯ
แนวทางการทำธุรกิจโดยปกติ เสมือนกับ
ไดจำหนายธุรกิจติดตั้งระบบกาซรถยนตใหแกบุคคล
การทำรายการกับบุคลภายนอก อยางไร
ภายนอกไปแลวเดือนธันวาคม 2557 ดังนั้น รายการ
ก็ตาม ในอนาคตจะไมมีรายการดังกลาว
ดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต
เกิดขึ้นอีก

1.06 ลานบาท - ในป 2557 บริษัทฯ จำหนายรถ Mini รุน Cooper S ให
Krit Ventura ในราคา 1.06 ลานบาท ซึ่งเทียบเคียงกับ
1.13 ลานบาท ราคาตลาดในชวงเวลาใกลเคียงกันซึ่งมีราคาตลาดอยู
ระหวาง 0.89 - 1.16 ลานบาท และในมิถุนายนป 2558
บริษัทฯ ไดจำหนายรถยนตเพิ่มเติมอีก 3 คัน เนื่องจาก
ยานพาหนะดังกลาวไมไดถูกนำมาใชงานบอย และเพื่อ
ลดคาใชจายการบำรุงรักษาที่ไมจำเปน ทั้งนี้ ราคาที่
จำหนายรถยนตดังกลาวมีราคาเทียบเคียงไดกับราคา
จำหนายในตลาดในชวงเวลาใกลเคียงกับที่จะจำหนาย
ไดแก รถ BMW Series 520 จำหนายในราคา 1.25
ลานบาท (ราคาตลาดอยูระหวาง 0.89 - 126 ลานบาท)
รถ BMW 320i Sport จำหนายในราคา 1.96 ลานบาท
(ราคาตลาดอยูระหวาง 1.39 - 1.52 ลานบาท) และรถ
Mercedes-Benz รุน C250 BE Coupe จำหนายใน
ราคา 1.87 ลานบาท (ราคาตลาดอยูระหวาง 1.57 - 1.95
ลานบาท) ทั้งนี้ Krit Ventura ไดชำระคารถยนต
ดังกลาวแลวทั้งจำนวน

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
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ผูค้ำประกัน

ผูไดรับวงเงินกู

นายเกียรติ
บริษัทฯ
(ในฐานะกรรมการและผูถือหุนบริษัทฯ)

ธนาคารพิณิชยแหงที่ 2 : วงเงินกูยืม 80.00 ลานบาท

นายเกียรติ
บริษัทฯ
(ในฐานะกรรมการและผูถือหุนบริษัทฯ)

• นายเกียรติค้ำประกันสวนบุคคล
• จำนองทีด่ ินพรอมสิ่งปลูกสราง ซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของนายเกียรติ

รายละเอียดสินทรัพยค้ำประกัน

• เงินเบิกเกินบัญชี
• นายเกียรติค้ำประกันสวนบุคคล
• หนังสือค้ำประกัน
• จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ
• เลตเตอรออฟเครดิตภายในประเทศ และ/
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
หรือเลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท
• ตั๋วสัญญาใชเงิน
• สัญญาปริวรรตเงินตรา 4 ลานดอลลารสหรัฐ

• เงินเบิกเกินบัญชี
• หนังสือค้ำประกัน
• เลตเตอรออฟเครดิตภายในประเทศ
เลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท
• หนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินคา
• ตั๋วสัญญาใชเงิน
• สัญญาปริวรรตเงินตรา

รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ

เปนการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจาหนี้สถาบันการเงินที่ใหการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใชในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของเจาหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกัน
ดังกลาวไมมีการคิดคาตอบแทนแตอยางใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล ไมมีการคิดคาธรรมเนียมใน
การค้ำประกันและจำนำแตอยางใดและเปนไปเพื่อประโยชนในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเปนที่จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อ
ใชในการดำเนินธุรกิจ

เปนการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจาหนี้สถาบันการเงินที่ใหการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใชในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของเจาหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกัน
ดังกลาวไมมีการคิดคาตอบแทนแตอยางใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล ไมมีการคิดคาธรรมเนียมใน
การค้ำประกันและจำนองแตอยางใดและเปนไปเพื่อประโยชนในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเปนที่จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อ
ใชในการดำเนินธุรกิจ

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปภาระค้ำประกันหนี้สินของบริษัทฯ และกิจการรวมคาโดยบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ธนาคารพิณิชยแหงที่ 1 : วงเงินกูยืม 493.00 ลานบาท

2.
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ผูไดรับวงเงินกู

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติและ
งานกอสรางสถานีควบคุมความดันและ
วัดปริมาณกาซของ บริษัท ราชบุรีเวอลด
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
- ตั๋วสัญญาใชเงิน
- หนังสือค้ำประกัน
- เลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท
• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติและงาน
กอสรางสถานีควบคุมความดันและ
วัดปริมาณกาซของ บริษทั พีพีทีซี จำกัด
- ตั๋วสัญญาใชเงิน
- หนังสือค้ำประกัน
- เลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท

นายเกียรติ และนางวัชรภรณ
JVSR
(ในฐานะกรรมการและผูถือหุนบริษัทฯ)/
บริษัทฯ/
นายไกร (ในฐานะกรรมการและผูถือหุน
ของ SRTN) และ SRTN

• นายเกียรติ นางวัชราภรณและนายไกร
ค้ำประกันสวนบุคคล
• บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน
• มอบอำนาจการรับเงินโครงการใหแก
ธนาคาร

• นายเกียรติ นางวัชราภรณและนายไกร
ค้ำประกันสวนบุคคล
• บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน
• มอบอำนาจการรับเงินโครงการใหแก
ธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี
• นายเกียรติและนางวัชราภรณค้ำประกัน
หนังสือค้ำประกัน
สวนบุคคล
เลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท
• จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของ
หนังสือค้ำประกัน สำหรับโครงการวางทอสง นายเกียรติและนางวัชราภรณ
กาซธรรมชาติและอุปกรณควบคุมโรงไฟฟา • จำนำสิทธิในหุนกูดอยสิทธิกรรมสิทธิ์ของ
นวนคร
นางวัชราภรณ
• ตั๋วสัญญาใชเงิน
• สัญญาปริวรรตเงินตรา

รายละเอียดสินทรัพยค้ำประกัน

•
•
•
•

รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ

นายเกียรติ และนางวัชรภรณ
บริษัทฯ
(ในฐานะกรรมการและผูถือหุนบริษัทฯ)

ธนาคารพิณิชยแหงที่ 3 : วงเงินกูยืม 369.53 ลานบาท

ผูค้ำประกัน

เปนการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจาหนี้สถาบันการเงินที่ใหการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใชในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของเจาหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกัน
ดังกลาวไมมีการคิดคาตอบแทนแตอยางใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล ไมมีการคิดคาธรรมเนียมใน
การค้ำประกันและจำนำแตอยางใดและเปนไปเพื่อประโยชนในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเปนที่จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อ
ใชในการดำเนินธุรกิจ
เปนการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจาหนี้สถาบันการเงินที่ใหการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใชในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของเจาหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกัน
ดังกลาวไมมีการคิดคาตอบแทนแตอยางใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล ไมมีการคิดคาธรรมเนียมใน
การค้ำประกันแตอยางใด และเปนไปเพื่อประโยชนในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเปนที่จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อ
ใชในการดำเนินธุรกิจ

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ผูไดรับวงเงินกู

นายเกียรติ
บริษัทฯ
(ในฐานะกรรมการและผูถือหุนบริษัทฯ)

ธนาคารพิณิชยแหงที่ 4 : วงเงินกูยืม 435.93 ลานบาท

ผูค้ำประกัน
• นายเกียรติ นางวัชราภรณและนายไกร
ค้ำประกันสวนบุคคล
• บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน
• มอบอำนาจการรับเงินโครงการใหแกธนาคาร
• จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของ
นายเกียรติ

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติและ
งานกอสรางสถานีควบคุมความดันและ
วัดปริมาณกาซของโรงไฟฟาขนอม
หนวยที่ 4
- ตั๋วสัญญาใชเงิน
- หนังสือค้ำประกัน
- เลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท
• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติและ
งานกอสรางสถานีควบคุมความดันและ
วัดปริมาณกาซของโรงไฟฟาภายในโรงกลั่น
น้ำมัน บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)
- ตั๋วสัญญาใชเงิน
- หนังสือค้ำประกัน
• เงินเบิกเกินบัญชี
• นายเกียรติค้ำประกันสวนบุคคล
• เลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท และ/ • จำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซึ่งเปน
หรือ สินเชื่อเพื่อการชำระคาสินคา และ/
กรรมสิทธิ์ของนายเกียรติ
หรือ เลตเตอรออฟเครดิตภายในประเทศ • จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์
• หนังสือค้ำประกัน สำหรับซื้อ-ขายกาซ
ของบริษัทฯ
NGV จาก ปตท.
• หนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันซองสัญญา
ตอหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
• หนังสือค้ำประกัน สำหรับสัญญาในโครงการ
สถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
และจุดพักรถ

• นายเกียรติ นางวัชราภรณ และนายไกร
ค้ำประกันสวนบุคคล
• บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน
• มอบอำนาจการรับเงินโครงการใหแกธนาคาร
• จำนำสิทธิในเงินฝากประจำกรรมสิทธิ์ของ
นายเกียรติ

รายละเอียดสินทรัพยค้ำประกัน

รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ

เปนการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจาหนี้สถาบันการเงินที่ใหการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใชในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของเจาหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกัน
ดังกลาวไมมีการคิดคาตอบแทนแตอยางใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล ไมมีการคิดคาธรรมเนียมใน
การค้ำประกัน จำนอง และจำนำแตอยางใดและเปนไปเพื่อประโยชน
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเปนที่จะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินเพื่อใชในการดำเนินธุรกิจ

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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• หนังสือค้ำประกัน

• หนังสือค้ำประกัน

JVEPC

K Venture

รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ
• หนังสือค้ำประกัน

ผูไดรับวงเงินกู

นายเกียรติ
JVSR
(ในฐานะกรรมการและผูถือหุนบริษัทฯ)
และบริษัทฯ

ผูค้ำประกัน

• นายเกียรติค้ำประกันสวนบุคคล
• บริษัทฯ ค้ำประกัน

• นายเกียรติค้ำประกันสวนบุคคล
• บริษัทฯ ค้ำประกัน
• จำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของนายเกียรติ
• นายเกียรติค้ำประกันสวนบุคคล
• บริษัทฯ ค้ำประกัน
• จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์
ของบริษัทฯ

รายละเอียดสินทรัพยค้ำประกัน

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจาหนี้สถาบันการเงินที่ใหการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใชในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของเจาหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกัน
ดังกลาวไมมีการคิดคาตอบแทนแตอยางใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล ไมมีการคิดคาธรรมเนียมใน
การค้ำประกัน จำนอง และจำนำแตอยางใดและเปนไปเพื่อประโยชน
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเปนที่จะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินเพื่อใชในการดำเนินธุรกิจ
เปนการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจาหนี้สถาบันการเงินที่ใหการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใชในการดำเนินงานธุรกิจของ
K Venture อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการยกเลิกการใชวงเงิน
หนังสือค้ำประกันรวมระหวางบริษัทฯ กับ K Venture แลวใน
เดือนเมษายน 2558
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีต และบริษัทฯ จะ
ดำเนินการไมใหรายการดังกลาวเกิดขึ้นอีกในอนาคต
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ลักษณะและมูลคาของรายการระหวางกัน

ตามทะเบียนผูถือหุนของ K Venture ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2557
บริ ษั ท ฯ เป น ผู ถื อ หุ น ของ K Venture โดยถื อ หุ น จำนวน
3,999,999 หุน มูลคาหุนที่ชำระแลวหุนละ 5.00 บาท (มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 10.00 บาท) คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.00 ของทุนจด
ทะเบียนชำระแลว ณ ขณะนั้น ตอมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
บริษัทฯ ไดโอนหุน K Venture ทั้งจำนวนใหแกนายเกียรติ โดย
มิไดมีการคิดมูลคา

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อจุดประสงค
ในการปรับโครงสรางกลุมบริษัทฯ และเตรียมความพรอมในการเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยการโอนหุน K Venture คืน
ใหแกนายเกียรติ โดยมิไดมีการคิดมูลคา มีความสมเหตุสมผล เนื่อง
จากบริษัทฯ ไมไดเปนผูลงทุนในหุนของ K Venture ตั้งแตแรก
อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานกับผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ แลววา ในชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ ไมไดมีการชำระ
เงิ น ค า หุ น ให แ ก K Venture แต อ ย า งใด อย า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ
ตอมาเมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ จะดำเนินการไมใหมีรายการดังกลาวเกิดขึ้นอีกในอนาคต
เห็นวาธุรกิจจุดพักรถโดยสารไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจหลักที่
บริษัทฯ จะมุงเนนตอไปในอนาคต รวมถึงธุรกิจดังกลาวยังเปนงาน
บริการซึ่งตองใชทักษะเฉพาะดาน บริษัทฯ จึงมีความประสงคที่จะแบง
แยกสินทรัพยระหวางบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของใหชัดเจน และนำมา
ซึ่งการโอนหุนจำนวน 3,999,999 หุน คืนใหแกนายเกียรติ เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2557 โดยมิไดมีการคิดมูลคา เนื่องจากบริษัทฯ เองไมได
เปนผูชำระเงินคาหุนใหแก K Venture ตั้งแตตนแตอยางใด
เนื่องจากตั้งแตกอตั้ง K Venture ในเดือนกุมภาพันธ 2557 นายเกียรติ
ไดชำระเงินคาหุนในสวนของตนซึ่งเทากับจำนวน 2,666,667 หุน หรือคิด
เปนรอยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนชำระแลวของ K Venture และได
ชำระเงินคาหุนแทนสำหรับสวนของบริษัทฯ ซึ่งเทากับจำนวน 3,999,999
หุ น หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 20.00 ของทุ น จดทะเบี ย นชำระแล ว ของ K
Venture โดยการทำรายการดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่บริษัทฯ ตัดสินใจที่จะ
เตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ

สรุปรายการระหวางกันที่เกี่ยวของกับการแบงแยกธุรกิจจุดพักรถโดยสารในสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต สาขากำแพงเพชร และสาขาพิษณุโลกของบริษัทฯ ใหแก
K Venture
วัตถุประสงคและความจำเปนของรายการ
เพื่อเปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัทฯ และการเตรียมความพรอมในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จึงแบงแยกธุรกิจจุดพักรถโดยสารในสถานีบริการกาซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนต สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกใหแก K Venture เนื่องจากไม ใชธุรกิจหลักที่บริษัทฯ จะมุงเนนตอไปในอนาคต โดยมีรายการระหวางกันที่เกี่ยวของกับ
การปรับโครงสราง ดังนี้

1. การโอนหุน K Venture ของบริษัทฯ ใหแกนายเกียรติ

3.
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บริษัทฯ ทำสัญญาโอนสิทธิในการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารในสถานี
บริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต สาขากำแพงเพชรและสาขา
พิ ษ ณุ โ ลกที่ มี อ ยู กั บ บขส. ให แ ก K Venture เมื่ อ วั น ที่ 28
มกราคม 2558 โดยมิไดมีการคิดมูลคา

2. การโอนสิทธิจัดตั้งจุดพักรถโดยสารใหแก K Venture

ลักษณะและมูลคาของรายการระหวางกัน
เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และเห็นวา
ธุรกิจจุดพักรถโดยสารไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจหลักที่บริษัทฯ
จะมุงเนนตอไปในอนาคต รวมถึงธุรกิจดังกลาวยังเปนงานบริการซึ่งตอง
ใชทักษะเฉพาะดาน บริษัทฯ จึงมีความประสงคจะแบงแยกสินทรัพย
ระหวางบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของใหชัดเจน บริษัทฯ จึงโอนสิทธิการ
จัดตั้งจุดพักรถโดยสารใหแก K Venture ภายใตความยินยอมของ
บขส. โดยที่สาระสำคัญในสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการ
กาซธรรมชาติสำหรับยานยนต สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลก ซึ่ง
เปนสัญญาหลักระหวางบริษัทฯ และ บขส. จะยังคงเดิม อยางไรก็ตาม
เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการแบงแยกธุรกิจ
แลว บริษัทฯ จึงไดทำบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใตการ
โอนสิ ท ธิ ก ารจั ด ตั้ ง จุ ด พั ก รถโดยสารกั บ K Venture เมื่ อ วั น ที่ 2
กุมภาพันธ 2558

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ

อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการไม ใหมีรายการดังกลาวเกิดขึ้นอีก
ในอนาคต

การทำรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อจุดประสงค
ในการปรับโครงสรางกลุมบริษัทฯ และเตรียมความพรอมในการเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยการโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพัก
รถโดยสารดังกลาวมีความสมเหตุสมผล ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจจุดพักรถโดยสารที่โอนสิทธิใหแก
K Venture โดยการเขาทำบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ภายใตการโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารกับ K Venture เพื่อ
ให K Venture เปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจจุดพักรถโดยสารนั้น

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงเปนคูสัญญาหลักกับ บขส. บริษัทฯ จึงมีความ
จำเปนตองเปนผูวางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารใหแก บขส. อยางไรก็
ดี บริษัทฯ ไดเจรจากับธนาคารและ K Venture โดยบริษัทฯ จะวางเงิน
ฝากเปนประกันลดลงจาก 9.53 ลานบาท เหลือเปน 4.63 ลานบาทตาม
สัดสวนสินทรัพยของธุรกิจสถานีบริการกาซธรรมชาติของบริษัทฯ และ
K Venture จะวางเงินฝากเปนประกันจำนวน 4.90 ลานบาทตาม
สัดสวนสินทรัพยของธุรกิจจุดพักรถโดยสาร

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ

อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการไม ใหมีรายการดังกลาวเกิดขึ้นอีก
ในอนาคต

การทำรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อจุดประสงค
ในการปรับโครงสรางกลุมบริษัทฯ และเตรียมความพรอมในการเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ใน
การแบงการวางเงินหลักประกันจำนวน 9.53 ลานบาทตามสัดสวน
สินทรัพย ในธุรกิจสถานีบริการกาซธรรมชาติ และธุรกิจจุดพักรถ
โดยสารมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากตางฝายตางรับผิดชอบใน
ภาระการค้ำประกันตามสัดสวนธุรกิจของตน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากรายระหวางกันขางตน บริษัทฯ ไดจำหนายสินทรัพยที่เกี่ยวของกับจุดพักรถโดยสารตามรายละเอียดและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดเปดเผยไว ในรายการระหวางกันหัวขอที่
12.2 ขอที่ 13.3 ขางตน

ตอมาเมื่อบริษัทฯ ไดมีการโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารใหแก
K Venture บริษัทฯ ไดดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันกับ
ธนาคารสำหรับวงเงินออกหนังสือค้ำประกันเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2558 จากเดิมเปน ดังนี้
1. ให โอนสิทธิเรียกรองเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน
4.63 ลานบาท (ตามสัดสวนสินทรัพยของธุรกิจสถานีบริการกาซ
ธรรมชาติของบริษัทฯ)
2. ให โ อนสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งเงิ น ฝากกรรมสิ ท ธิ์ ข อง K Venture
จำนวน 4.90 ลานบาท (ตามสัดสวนธุรกิจจุดพักรถโดยสารของ
K Venture)

บริษัทฯ ไดขอวงเงินหนังสือค้ำประกันจากธนาคารโดยโอนสิทธิเงิน
ฝากซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เปนหลักประกันใหแกธนาคาร
จำนวน 9.53 ลานบาท และบริษัทฯ ไดวางหนังสือค้ำประกันธนาคาร
แก บขส. ในจำนวนเดี ย วกั น ดั ง กล า วเพื่ อ เป น หลั ก ประกั น ตาม
สัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับ
ยานยนตกับ บขส. (ตามรายละเอียดในหัวขอ 2.2.8 ขอมูลสำคัญ
อื่น)

3. การแบงแยกหลักประกันของวงเงินหนังสือค้ำประกันกับบขส.

ลักษณะและมูลคาของรายการระหวางกัน
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการทำรายการ
ระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเพื่อใหการทำรายการเปนไปอยางโปรงใส และเปนการรักษาผล
ประโยชนของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
1) การทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
การทำรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เชน การซื้อขายสินคา การเชาที่ดิน การเชาพื้นที่สำนักงาน
และเก็บสินคา การรับบริการสารณูโภค เปนตน จะตองมีขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาและราคาที่เปนธรรม สามารถ
เทียบเคียงไดกับการทำรายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหวางบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนกับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผูประกอบการอื่นในธุรกิจ โดยไดอนุมัติในหลักการใหฝาย
จัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกลาวได หากธุรกรรมนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำ
กับคูสัญญาทั่วไปในสถาณการณเดียวกันดวยอำนาจตอรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ ทั้งนี้ ฝายจัดการของบริษัทฯ สามารถดำเนินการไดตามปกติภายใตหลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายการสรุปการทำธุรกรรมดังกลาวที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผานมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอ
บังคับ ประกาศ คำสั่งหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
2)

การทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
การทำรายการทีเปนขอตกลงมางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขโดยทั่วไป บริษัทฯ กำหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจำเปนในการเขาทำรายการและความเหมาะสมดานราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหมีผูประเมินราคา
อิสระ ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูตรวจสอบบัญชีเปนผู ใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวกับคณะกรรมการการตรวจ
สอบ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบใชประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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รายการระหวางกันที่ยังคงมีการทำรายการตอไปในอนาคต ไดแก การซื้อขายสินคา การเชาที่ดิน การเชาพื้นที่สำนักงานและเก็บ
สินคา การรับบริการสาธารณูปโภค การใหบริการบริหารสำนักงานและดานวิศวกรรมแกบริษัทในเครือ และการใหหรือรับความชวยเหลือ
ทางการเงินระหวางบริษัทในเครือ เปนตน ซึ่งเกิดขึ้นจากความจำเปนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯสำหรับรายการระหวางกันที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฎิบัติตามนโยบายการทำรายการระหวางกันตามที่ไดกลาวไวขางตน โดยสำหรับการใหหรือรับความชวย
เหลือทางการเงินไดมีมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 พิจารณาอนุมัติ
อัตราดอกเบี้ยระหวางกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน และกำหนดรายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ที่บริษัทฯ สามารถหรือ
ไมสามารถกระทำได เพื่อใชเปนแนวทางใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในอนาคต
หากบริษัทฯ ประสงคที่จะเขาทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ไดกลาวไวอยางเครงครัด ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเขาทำรายการและความเหมาะสมดวยราคาของรายการนั้นๆ ใน
กรณีที่คระกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการใหมีบุคคลผูมี
ความรูความชำนาญพิเศษ เชน ผูประเมินราคาอิสระ ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูตรวจสอบบัญชีเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
ดังกลาวโดยใหความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน แลวแตกรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ในการอานคำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ผูลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซึ่งไดแก งบการ
เงินรวม ตัวเลขการดำเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีต และที่มีการปรับปรุง ควบคูกับหมายเหตุประกอบงบการเงินและขอมูลที่นำเสนอไว ใน
เอกสารนี้
ภาพรวมผลการดำเนินงาน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุมธุรกิจ ไดแก 1) กลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ 2) กลุมธุรกิจกาซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนต และ 3) กลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรวมลงทุนกับบริษัท สยามราชธานี จำกัด
ในรูปแบบกิจการรวมคาจำนวน 2 แหง ไดแก กิจการรวมคาสยามราชธานี และกิจการรวมคาสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส เพื่อ
ประโยชนรวมกันในการประมูลงานโครงการในกลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ และกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต ตามลำดับ
ผลการดำเนินงานในป 2557 - 2558 บริษัทฯ มีรายไดหลักมาจากกลุมธุรกิจ 3 กลุม ไดแก กลุมธุรกิจกอสรางสถานีวัดและ
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต และกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรมจำนวน 2,211.93 ลานบาท และ
1,616.63 ลานบาท ตามลำดับ มีตนทุนรวมในป 2557 - 2558 จำนวน 1,918.06 ลานบาท และ 1,446.62 ลานบาท ตามลำดับ สงผล
ใหบริษัทฯ มีกำไรขั้นตนรวมในป 2557 - 2558 จำนวน 293.87 ลานบาท และ 170.01 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตรากำไรขั้นตน
รอยละ 13.29 และรอยละ 10.52 ลานบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในป 2557 - 2558 จำนวน 16.61 ลานบาท (53.31)
ลานบาท และ 70.61 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตรากำไรสุทธิรอยละ (2.38) และรอยละ 4.16 ตามลำดับ
รายได
รายไดรวมของบริษัทฯ ป 2558 จำนวน 1,697.98 ลานบาท ลดลง 24.24% จาก 2,241.14 ลานบาท ในปที่ผานมา โดยแยก
เปนประเภทรายไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
2558

2557

มูลคา

%

มูลคา

%

เปลี่ยนแปลง
มูลคา
%

รายไดหลัก
รายไดจากธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
รายไดจากธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
รายไดจากธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม
รายไดหลักรวม
รายไดคานายหนา
รายไดอื่น

749.95
688.43
178.25
1,616.63
62.56
18.79

44.17
40.54
10.50
95.21
3.68
1.11

1,325.12
665.34
221.47
2,211.93
29.21

59.13
29.69
9.88
98.70
1.30

(575.17)
23.09
(43.22)
(595.30)
62.56
(10.42)

(43.41)
3.47
(19.52)
(26.91)
100.00
(35.67)

รวมรายได

1,697.98

100.00

2,214.14

100.00

(543.16)

(24.24)

รายไดหลักรวม
รายไดหลักรวมป 2558 จำนวน 1,616.63 ลานบาท ลดลง 26.91% จาก 2,211.93 ลานบาท ในปที่ผานมา แยกเปนรายไดจาก
ธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติป 2558 จำนวน 749.95 ลานบาท ลดลง 43.41% จาก 1,325.12 ลานบาท ในปที่
ผานมา เนื่องจากงานโครงการ Zawtika ซึ่งเปนโครงการกอสรางสถานีวัดและวางทอสงกาซธรรมชาติจากประเทศพมาตอเขามายัง
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จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย มีมูลคาโครงการรวมทั้งสิ้น 1,073.18 ลานบาท ซึ่งเปนโครงการพิเศษที่มีมูลคางานสูงกวาโครงการอื่นๆ
ที่บริษัทเคยไดรับ สงผลใหรายไดจากธุรกิจนี้ในป 2557 มีการเติบโตอยางมีนัยสำคัญ และเนื่องจากในป 2558 เปนชวงทายของโครงการ
บริษัทฯ จึงไมมีการรับรูรายไดที่มีสาระสำคัญในป 2558 จึงทำใหรายไดในป 2558 สำหรับกลุมธุรกิจนี้ลดลงเมื่อเทียบกับป 2557 ในสวน
ของรายไดจากธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ประกอบดวย รายไดจากสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต รายไดจากการ
ออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติ รายไดจากการบำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต และรายได
จากการบริการติดตั้งอุปกรณระบบกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ในป 2558 จำนวน 688.43 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.47% จาก 665.34
ลานบาท ในปที่ผานมา เนื่องจากในป 2557 เกิดสถานการณความไมสงบทางการเมือง คณะรักษาความสงบแหงชาติไดกำหนดระยะเวลา
การหามออกนอกเคหสถาน (Curfew) ทำใหปริมาณรถยนตที่เขามาใชบริการในสถานีบริการลดลง และสถานีบริการของบริษัทฯ ไดปด
บริการในชวงเวลาดังกลาว ทั้งนี้ ในป 2558 สถานการณทางการเมืองเขาสูภาวะปกติ สงผลใหบริษัทมีรายไดจากสถานีบริการกาซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนต ในป 2558 เพิ่มขึ้นจากปกอน 61.33 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 30.92% จากปที่ผานมา และในป 2558 บริษัทฯ
ไดรับงานโครงการจางจัดหาและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติ สถานีแนวทอและสถานีหลักจำนวน 5 สถานีจาก ปตท. ซึ่งมี
มูลคาโครงการรวม 97.49 ลานบาท และบริษัทฯ ไดรับรูรายไดงานดังกลาวในป 2558 ทั้งจำนวน เนื่องจากงานแลวเสร็จในเดือน
ธันวาคม 2558 จึงสงผลใหรายไดจากการออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 45.41 ลานบาท หรือ 79.57% และ
เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดหยุดดำเนินงานการบริการติดตั้งอุปกรณระบบกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตและจำหนาย
อุปกรณระบบกาซสำหรับยานยนต (Conversion Kits) ทั้งหมดใหแกบุคคลภายนอก ดวยเหตุนี้ในป 2558 บริษัทฯ จึงมีรายไดในสวน
งานนี้ลดลง 70.68 ลานบาท หรือลดลง 100% และสำหรับรายไดจากธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรมในป 2558 จำนวน 178.25 ลานบาท
ลดลง 19.52% จาก 221.47 ลานบาท ในปที่ผานมา เนื่องจากในชวงไตรมาส 3 ป 2558 การผลิตและการสงออกชะลอตัวในหลาย
อุตสาหกรรม อันเปนผลมาจากความตองการของประเทศคูคาที่ยังชะลอตัว การขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงผลกระทบจากมาตรการของ
ภาครัฐ จึงสงผลใหการผลิตของภาคอุตสาหกรรมตางๆ ยังคงชะลอตัวตอเนื่อง สงผลใหรายไดในกลุมธุรกิจนี้ของบริษัทฯ ในชวงดังกลาว
ลดลงเมื่อเทียบกับปกอน
รายไดคานายหนา
ในป 2558 บริษัทฯ มีรายไดคานายหนาจำนวน 62.56 ลานบาท ในจำนวนนี้มีรายไดคานายหนาจำนวน 1.43 ลานยูโร หรือ
53.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.15 ของรายไดรวม ซึ่งบริษัทฯ ไดรับคานายหนานี้จากการเปนผูจัดหาลูกคาและประสานงานในการ
จำหนายอุปกรณ Gas Turbine สำหรับโรงไฟฟา ซึ่งเปนการดำเนินธุรกิจตามปกติที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวอันเนื่องมาจากโอกาสทางธุรกิจ
ตามฐานลูกคาของกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม
รายไดอื่น
รายไดอื่นในป 2558 จำนวน 18.79 ลานบาท ลดลง 35.67% จาก 29.21 ลานบาท ในปที่ผานมา เนื่องจากในป 2557 รายไดอื่น
ที่สำคัญประกอบดวย กำไรจากการขายสินทรัพยในจุดพักรถโดยสารสาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกและจุดพักรถสีคิ้ว จำนวน 8.93
ลานบาท รายไดจุดพักรถโดยสารจำนวน 5.49 ลานบาท และรายไดจากการใหบริการจัดการแกบริษัทที่เกี่ยวของจำนวน 4.45 ลานบาท
และในป 2558 รายไดอื่นที่สำคัญประกอบดวย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 5.05 ลานบาท กำไรจากการจำหนายสินทรัพย (สวน
ใหญเปนยานพาหนะ) จำนวน 4.46 ลานบาท และรายไดจากการใหบริการจัดการแกบริษัทที่เกี่ยวของจำนวน 3.93 ลานบาท
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คาใชจาย
2558
ลานบาท

2557
ลานบาท

เปลี่ยนแปลง
ลานบาท

%

ตนทุน
ตนทุนจากธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ตนทุนจากธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ตนทุนจากธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม
ตนทุนรวม
คาใชจายขายและบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคา อาคารและอุปกรณ
คาใชจายที่เกิดจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ตนทุนทางการเงิน

678.26
651.44
116.92
1,446.62
150.31
11.17

1,121.70
651.06
145.30
1,918.06
178.24
78.66
78.56
11.79

(443.44)
0.38
(28.38)
(471.44)
(27.93)
(78.66)
(78.56)
(0.62)

(39.53)
0.06
(19.53)
(24.58)
(15.67)
(100.00)
(100.00)
(5.26)

รวมคาใชจาย

1,608.10

2,265.31

(657.21)

(29.01)

ในป 2558 บริษัทฯ มีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 1,608.10 ลานบาท ลดลง 29.01% จาก 2,265.31 ลานบาท ในปที่ผานมา แยกเปน
ตนทุนจากธุรกิจกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติในป 2558 จำนวน 678.26 ลานบาท ลดลง 39.53% จาก 1,121.70
ลานบาท ในปที่ผานมา ซึ่งการลดลงดังกลาวเปนไปตามรายไดที่ลดลง ในสวนของตนทุนจากธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ในป
2558 จำนวน 651.44 เพิ่มขึ้น 0.06% จาก 651.06 ลานบาท ในปที่ผานมา โดยสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงเปนสวนงานยอยๆ
ไดแก 1) ตนทุนสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ในป 2558 มียอดเพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 39.97 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
23.48% การเพิ่มขึ้นมาจากการซื้อกาซ NGV เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีตนทุนคาเสื่อมราคาในป
2558 ลดลงอยางมีนัยสำคัญ เนื่องจากการตั้งขาดทุนจากการดอยคาอาคารและอุปกรณทั้งจำนวนในสวนของสถานีบริการสาขา
กำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกจำนวน 78.66 ลานบาท ทำให ในป 2558 บริษัทฯ ไมตองรับรูคาเสื่อมราคาของสถานีบริการทั้ง 2 แหง
2) ตนทุนการออกแบบและกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตเพิ่มขึ้นจากปกอน 56.60 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 99.25%
เนื่องจากรายไดจากโครงการที่เพิ่มขึ้น และในระหวางป 2558 บริษัทไดปรับปรุงรายการทางบัญชีที่สำคัญ ไดแก การพิจารณาตั้งคาเผื่อ
การลดมูลคาสินคาคงเหลือในสวนของถังกาซ NGV และอุปกรณเกี่ยวกับมอเตอรจำนวนรวม 22.61 ลานบาท 3) ตนทุนบริการบำรุง
รักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนตลดลงจากปกอน 37.76 ลานบาท หรือลดลง 10.33% เนื่องจากมีงานบางโครงการสิ้น
สุดสัญญาบริการในป 2557 และ 4) ตนทุนบริการติดตั้งอุปกรณระบบกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (Conversion Kits) ลดลงจากป
กอน 58.43 ลานบาท หรือลดลง 100% เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดหยุดดำเนินงานการบริการติดตั้งอุปกรณระบบกาซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนตและจำหนายอุปกรณระบบกาซสำหรับยานยนต (Conversion Kits) ทั้งหมดใหแกบุคคลภายนอก และตนทุน
จากธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรมป 2558 จำนวน 116.92 ลานบาท ลดลง 19.53% จาก 145.30 ลานบาท ในปที่ผานมา ซึ่งการลดลงดัง
กลาวเปนไปตามรายไดที่ลดลง
คาใชจายในการขายและบริหารป 2558 จำนวน 150.31 ลานบาท ลดลง 15.67% จาก 178.24 ลานบาท ในปที่ผานมา เนื่องจาก
การลดลงของคาใชจายพนักงานจำนวน 19.18 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการลดลงจากสวนงานใหบริการติดตั้งอุปกรณระบบกาซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนต ซึ่งบริษัทฯ ไดจำหนายสวนงานนี้ใหแกบุคคลภายนอกในเดือนธันวาคม 2557 การปรับคาตอบแทนผูบริหารใน
ป 2558 ในสวนของโบนัสลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการปรับลดคาใชจายขายและบริหารโดยการใหความสำคัญกับการวิเคราะห
และอนุมัติรายการคาใชจายแตละประเภทอยางรัดกุม สงผลใหสามารถลดคาใชจายจากการดำเนินงานหลายรายการลงไดอยางเปนสาระ
สำคัญ
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คาใชจายพิเศษจากการปรับปรุงทางบัญชี
ในป 2557 บริษัทฯ ไดรับรูคาใชจายที่เปนรายการปรับปรุงพิเศษทางบัญชีที่สำคัญ ดังนี้
บริษัทฯ ตั้งสำรองคาเผื่อการดอยคาอาคารและอุปกรณ ในสถานีบริการ สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกรวมจำนวน 78.66
ลานบาท
บริษัทฯ มีคาใชจายที่เกิดจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ซึ่งรับรูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง
2557) ในงบกำไรขาดทุนสำหรับป 2557 จำนวน 78.56 ลานบาท จากการที่บริษัทออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบุคคลภายนอกใน
ราคาเทียบเทาราคาหุนตามมูลคาที่ตราไว
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิป 2558 จำนวน 70.61 ลานบาท เพิ่มขึ้น 232.45% จาก (53.31) ลานบาท ในปที่ผาน การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิอยาง
มีนัยสำคัญมีสาเหตุเนื่องจาก
1.
บริษัทฯ รับรูรายไดคา นายหนาจำนวน 53.55 ลานบาท จากสัญญาคานายหนาจำนวน 8 สัญญาจาก Siemens ซึ่งเปนคูคาทาง
ธุรกิจจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเปนการดำเนินธุรกิจตามปกติที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวอันเนื่องมาจากโอกาสทางธุรกิจจากฐานลูกคา
ของกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรม
2.
การลดลงของคาใชจายในการขายและบริการเนื่องจากการลดลงของคาใชจายของพนักงานในสวนงานการใหบริการติดตั้งอุปกรณ
ระบบกาซสำหรับยานยนต ซึ่งบริษัทฯ จำหนายสวนงานนี้ใหแกบุคคลภายนอกในเดือนธันวาคม 2557 และบริษัทฯ ไมตองชำระ
คาเชาในสวนพื้นที่จุดพักรถโดยสารสาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลก เนื่องจากบริษัทฯ ได โอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถ
โดยสารทั้ง 2 แหงใหแก บริษัท เค เวนเชอร จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวของกัน) เพื่อดำเนินการตอจากบริษัทในเดือนธันวาคม 2557
3.
การลดลงของคาเสื่อมราคาเนื่องจากบริษัทฯ ไดขายสินทรัพยที่ไมได ใชประโยชนจากการดำเนินงาน และการตั้งคาเผื่อการดอยคา
สินทรัพย ในปกอน
ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจำนวน 1,382.38 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2557 เปนจำนวน 251.21
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22.21 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ ใชเปนหลักประกัน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพยรวม

1,232.08
23.29
19.80
50.62
56.59

950.78
34.99
25.53
70.34
49.53

1,382.38

1,131.17

เพิ่ม (ลด)
281.30
(11.70)
(5.73)
(19.72)
7.06

รอยละ
29.59
(33.44)
(22.44)
(28.04)
14.25

สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยหมุนเวียน ณ สิ้นป 2558 จำนวน 1,232.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจำนวน 281.30 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 29.59 รายการสินทรัพยหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงอยางเปนสาระสำคัญ ไดแก
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 483.58 ลานบาท เพิ่มขึ้น 444.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1,134.75 เนื่องจาก
บริษัทมีเงินสดรับเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial Public Offering) ในระหวางป 2558 ซึ่ง
ณ สิ้นป บริษัทไดนำเงินไปใชเปนเงินทุนสนับสนุนโครงการและเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพียงบางสวน โดยเงินสวนที่เหลือ
บริษัทจะนำไปใชเพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชเงิน
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เงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 150.02 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนทั้งจำนวน เนื่องจากบริษัทมีการกระแสเงินสดรับจากการรับชำระ
หนี้ตางๆ เชน ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯ จึงนำเงินบางสวนไปลงทุนในกองทุนรวมโดย
บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะถือไวไมเกิน 1 ป
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น จำนวน 282.31 ลานบาท ลดลง 193.29 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 40.64 โดยลูกหนี้ที่ลดลงสวน
ใหญเปนผลมาจากลูกหนี้การคาที่เกี่ยวของกับงานโครงการ Zawtika มียอดลดลงจากสิ้นปกอนจำนวน 115.35 ลานบาท
เนื่องจากป 2558 อยู ในชวงทายของโครงการ
ลูกหนี้คากอสรางตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ จำนวน 177.62 ลานบาท เพิ่มขึ้น 137.23 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 339.76
โดยลูกหนี้คากอสรางตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บทั้งจำนวนมาจากโครงการกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ
เนื่องจากบริษัทฯ รับรูรายไดทางบัญชีจากงานโครงการที่แลวเสร็จตามขั้นความสำเร็จของงานโครงการนั้นๆ แลว อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังไมไดสงใบแจงเก็บคาบริการ เนื่องจากงานโครงการอยูระหวางการตรวจรับงานจากเจาของโครงการและผูที่เกี่ยวของ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันจำนวน 126.27 ลานบาท ณ สิ้นป 2557 ไดรับชำระจากบุคคลที่เกี่ยวของ
กันทั้งจำนวนแลวในระหวางป 2558 จึงสงผลใหเงินใหกูยืมดังกลาวลดลงทั้งจำนวน
สินคาคงเหลือจำนวน 110.71 ลานบาท ลดลง 117.79 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 51.55 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของสินคา
สำเร็จรูปซึ่งบริษัทฯ ไดนำอุปกรณตางๆไปใชประโยชนในโครงการของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ในสวนที่เปนงาน
บำรุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต นอกจากนี้ ในระหวางปบริษัทฯ พิจารณาตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสินคา
จำนวน 36.55 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพสินคา ลักษณะการใชงานของ
สินคา และปจจัยเฉพาะ เชน ความลาสมัย สินคาเคลื่อนไหวชา เปนตน

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ ใชเปนหลักประกันจำนวน 23.29 ลานบาท ลดลง 11.70 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 33.44 เนื่องจาก
ในป 2558 บริษัทฯ ถอนหลักประกันรวมที่บริษัทฯ เคยค้ำประกันใหบริษัท เคเวนเชอร จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวของกัน) และถอนหลัก
ประกันสถานีบริการกาซธรรมชาติสาขาบางนาและสาขาวิภาวดี
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขายเปนเงินลงทุนในตราสารในความตองการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของ Petroleum
Trading Lao Public Company (PTL) ซึ่งเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยลาว ประเทศลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนเผื่อขายจำนวน 19.80 ลานบาท ลดลง 5.73 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 22.44 ทั้งนี้ การลดลงดังกลาวเกิด
จากการปรับมูลคาเงินลงทุนดังกลาวใหเปนไปตามราคาตลาด ณ สิ้นป
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณจำนวน 50.62 ลานบาท ลดลง 19.72 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 28.04 สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ
ไดจำหนายรถยนต ใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกันจำนวน 30.45 ลานบาท (ราคาตามบัญชีจำนวน 6.77 ลานบาท) และตัดคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยจำนวน 34.61 ลานบาท อีกทั้ง บริษัทฯ ไดซื้ออุปกรณสำนักงานเพื่อใชในการดำเนินงานเพิ่มเติมจำนวน 5.37 ลานบาท
ในป 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากการใชสินทรัพยรอยละ 5.62 และรอยละ (4.49) ตามลำดับ อัตราผล
ตอบแทนจากใชสินทรัพยถาวรรอยละ 173.97 และรอยละ (3.82) ตามลำดับ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากปกอนอยางมีนัยสำคัญ
เนื่องจากผลการดำเนินงานในป 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2557 อยางมีนัยสำคัญ ประกอบกับมูลคาสุทธิของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณลดลงตามการตัดคาเสื่อมราคาระหวางป

√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8

119

กระแสเงินสด
ในป 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 444.14 ลานบาท โดยมีเงินสดยกมาตนงวด 39.44 ลานบาท
ทำใหมีเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 483.58 ลานบาท โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดจากแตละกิจกรรม ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

ป 2558
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(30.62)
(3.85)
478.61
444.14
39.44
483.58

ป 2557
271.31
(8.70)
(272.44)
(9.83)
49.27
39.44

สภาพคลอง
ในป 2558 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) อยูที่ 3.32 เทา เพิ่มขึ้นจากป 2557 ที่มีอัตราสวนสภาพคลอง
(Current Ratio) อยูที่ 1.47 เทา บริษัทฯ มีสภาพคลองอยูในเกณฑดี
ในป 2558 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยูที่ 2.90 เทา เพิ่มขึ้นจากป 2557 ที่มีอัตราสวนสภาพ
คลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยูที่ 0.78 เทา บริษัทฯ มีสภาพคลองหมุนเร็วอยูในเกณฑดี
แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 469.30 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2557 เปนจำนวน 289.53 ลานบาท
หรือลดลงคิดเปนรอยละ 38.15 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม)
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆ
หนี้สินรวม

370.90
9.81
72.50
16.09

647.51
19.98
72.50
18.84

469.30

758.83

เพิ่ม (ลด)
(276.61)
( 10.17)
( 2.75)

รอยละ
(42.72)
(50.90)
(14.60)

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 370.90 ลานบาท ลดลง 276.61 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 42.72 รายการหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงอยาง
เปนสาระสำคัญ ไดแก
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นป 2558 เปนการกูยืมของกิจการรวมคาสยามราชธานีทั้งจำนวน
เพื่อนำไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในโครงการตางๆ ยอดที่เพิ่มขึ้นเปนไปในทิศทางเดียวกันกับลูกหนี้คากอสรางตามสัญญาที่ยัง
ไมไดเรียกที่เพิ่มขึ้นจากปกอ น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจำนวน 179.38 ลานบาท ลดลง 247.21 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 57.95 เนื่องจากการชะลอตัว
ของรายได
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รายไดคากอสรางตามสัญญารับลวงหนาจำนวน 13.90 ลานบาท ลดลง 58.85 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 80.89
ประมาณการหนี้สินระยะสั้นจำนวน 18.86 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16.76 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 798.10 เนื่องจาก ณ สิ้นป
2558 บริษัทฯ มีการบันทึกประมาณการคาใชจายจากการดำเนินการสงมอบงานซอมบำรุงสถานีบริการของ ปตท. ในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 9.86 ลานบาท เนื่องจากสัญญาบริการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ปตท. ซึ่งเปน
คูสัญญายังอยูระหวางการตรวจรับงาน นอกจากนี้ ในระหวางปบริษัทไดบันทึกประมาณการคาใชจายงานโครงการที่ดำเนินการ
ภายใตกิจการรวมคาสยามราชธานีจำนวน 6.00 ลานบาท เนื่องจากงานดังกลาวประสบปญหาระหวางการสงมอบงาน ทั้งนี้
ประมาณการคาใชจายที่บริษัทฯ บันทึกเพียงพอตอคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแลว

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
บริษัทฯ ทำสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่ง เพื่อเชายานพาหนะและอุปกรณสำหรับใช ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมี
กำหนดชำระเปนรายเดือน อายุสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 - 5 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินภายใตสัญญา
เชาทางการเงินสุทธิจากสวนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ป จำนวน 9.81 ลานบาท ลดลง 10.17 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 50.90 เนื่อง
จากบริษัทฯ จายชำระหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินบางสวนกอนกำหนด
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนที่สำคัญ ประกอบดวย ทุนที่ออกและชำระแลว สวนเกินมูลคาหุน และกำไรสะสม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนจำนวน 913.08 ลานบาท และ 372.34 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนรอยละ 66.05 และ
รอยละ 32.92 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลำดับ ทั้งนี้ สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2558 เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2557 จำนวน
540.74 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 145.23 มีสาเหตุที่สำคัญมาจาก
ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 225 ลานบาท (หุนสามัญจำนวน 450,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50บาท)
เปน 300 ลานบาท (หุนสามัญจำนวน 600,000,000 หุนมูลคาหุนละ 0.50บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75 ลานบาท (หุน
สามัญ 150,000,000 หุนมูลคาหุนละ 0.50บาท) เพื่อจัดสรรและเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป(Initial Public Offering)ในระหวางป
2558 บริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวจำนวน 150 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 3.50
บาท คิดเปนจำนวนเงินสุทธิที่ไดรับจากการเสนอขายหุนดังกลาวจำนวนทั้งสิ้น 508.72 ลานบาท (สุทธิจากตนทุนในการจำหนายหุน
สามัญจำนวน 16.28 ลานบาท) และบริษัทรับรูสวนเกินมูลคาหุนสามัญจำนวนทั้งสิ้น 433.72 ลานบาท ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย ใหม
(MAI : Market for Alternative Investment) ไดรับหุนสามัญจำนวน 600 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เปนหลักทรัพย
จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายไดตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
กำไรสะสม
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุนในอัตรา
หุนละ 0.05 บาทตอหุน รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 30.00 ลานบาท ซึ่งไดจายแลวเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ กำไรสะสมที่เพิ่ม
ขึ้นมาจากผลการดำเนินงานในป 2558 ซึ่งมีผลกำไรจำนวน 70.61 ลานบาท สุทธิจากเงินปนผลที่จายในระหวางปจำนวน 30.00 ลานบาท
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.51 เทา และ 2.54 เทา
ตามลำดับ ทั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2558 ลดลงจากสิ้นป 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินลดลงอยางเปน
สาระสำคัญ และมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากการจำหนายหุนเพิ่มทุนในระหวางป และการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิของป 2558
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายดานพลังงาน
นโยบายดานพลังงานของประเทศถูกกำหนดโดยรัฐบาลซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามคณะรัฐมนตรีแตละชุด ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงมี
นโยบายสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมและภาคขนสงแทนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากมีราคาถูกและเปนพลังงาน
สะอาดที่สามารถจัดหาไดทั้งจากแหลงในประเทศและประเทศเพื่อนบาน เมื่อความตองการใชกาซธรรมชาติมีปริมาณที่สูงขึ้นตามการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจไทยสงผลใหเกิดการลงทุนเพื่อขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดสรรปริมาณ
กาซธรรมชาติผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ ซึ่งการขยายโครงขายระบบทอสงกาซเปนปจจัยที่สรางโอกาสในการรับงานโครงการกอสราง
สถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติ ซึ่งอาจสงผลตอความสามารถในการสรางรายไดจากกลุมธุรกิจนี้ ใหเพิ่มมากยิ่งขึน้
การเปลี่ยนแปลงนโยบายกาซ NGV
ราคากาซ NGV ที่ซื้อขายกันในประเทศถูกกำหนดโดยรัฐบาล ในป 2554 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดมี
มติขยายเวลาตรึงราคาขายปลีกกาซ NGV ในระดับ 8.50 บาทตอกิโลกรัม และทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีกกาซ NGV เดือนละ 0.50
บาทตอกิโลกรัม จนถึงธันวาคม 2555 และในป 2555 กพช. มีมติตรึงราคากาซ NGV อยูที่ 10.50 บาทตอกิโลกรัม เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับราคากาซ NGV ขึ้นอีก 1 บาทตอกิโลกรัมเปน
11.50 บาทตอกิโลกรัม และตอมาราคากาซ NGV ไดปรับเพิ่มเปน 12.50 บาทตอกิโลกรัม ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เปนตนมา
ในป 2558 ที่ประชุม กบง. เห็นชอบแนวทางการปรับราคากาซ NGV ใหสอดคลองกับตนทุน โดยการปรับราคาขายปลีกกาซ NGV
ขึ้นในอัตรา 0.50 บาทตอกิโลกรัม จากเดิมกาซ NGV ราคา 12.50 บาทตอกิโลกรัม เปน 13.00 บาทตอกิโลกรัม ตอมาในวันที่
7 กันยายน 2558 ที่ประชุม กบง. เห็นชอบใหปรับราคาขายปลีกกาซ NGV เพิ่มขึ้นอีก 0.50 บาทตอกิโลกรัม เปน 13.50 บาทตอ
กิโลกรัม ซึ่งความไมแนนอนของนโยบายราคากาซ NGV อาจสงผลตอความสามารถในการสรางรายไดจากกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
สำหรับยานยนตของบริษัทฯ
ความไมสม่ำเสมอของรายไดจากงานลักษณะโครงการ
การกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติเปนการใหบริการที่มีการวาจางเปนลักษณะงานโครงการ ไมมีการทำสัญญา
วาจางเปนระยะยาวอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทฯ มีรายไดที่ไมมีความสม่ำเสมอและไมมีความตอเนื่องจากการใหบริการในกลุม
ธุรกิจนี้ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มุงเนนและใหความสำคัญกับคุณภาพของการใหบริการ และการสงมอบงานตามเวลาที่กำหนด จึงทำใหได
รับความไววางใจจากเจาของโครงการและผูรับเหมาหลักในการวาจางสำหรับงานกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาลไดสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดการใชน้ำมัน
เชื้อเพลิง ซึ่งสงผลตอการลงทุนกอสรางสถานีวัดและระบบทอสงกาซธรรมชาติที่มากขึ้น
โอกาสในการสรางรายไดของกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรมจาก ITT Goulds Pump
ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทฯ ไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจำหนายปมอุตสาหกรรมแบรนด ITT Goulds Pumps จาก ITT
Fluid Technology International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนหนึ่งในผูผลิตปมอุตสาหกรรมชั้นนำประเภท Process
Centrifugal คุณภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม โดยปมอุตสาหกรรมประเภท Process Centrifugal สวนใหญ ใช ในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมในทุกกลุมอุตสาหกรรมที่เปนฐานลูกคาของบริษัทฯ และเปนฐานการตลาดที่ ใหญมากในประเทศไทย ดังนั้น
การเปนตัวแทนจำหนายปมอุตสาหกรรมจาก ITT Goulds Pumps จะเปนการเพิ่มศักยภาพใหบริษัทฯ สามารถตอยอดธุรกิจในการทำ
ตลาดและสรางรายไดจากกลุมธุรกิจระบบปมอุตสาหกรรมไดในอนาคต
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คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจำป งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งใหมีการเปดเผย
ขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานการเงิน และประเมินระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลเพื่อใหมีความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน
อยางเพียงพอ ทันเวลา และปองกันไม ใหเกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญโดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจำปแลว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถสรางความ
เชื่อมั่นไดวางบการเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตองในสาระสำคัญ
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(นายกนกศักดิ์ ปนแสง)
ประธานกรรมการ

(นายเกีรติ วิมลเฉลา)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8
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คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ประกอบดวย กรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน คณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดย 1 ใน 3 ทาน เปนผูมีความรูและประสบการณดานบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามกฎบัตรและสอดคลองตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบแตละทาน
ไดเขารวมประชุมตามรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.

นายโรจน บุรุษรัตนพันธุ
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
นายพงษนิมิต ดุสิตนิตยสกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เขารวมประชุม 6/6 ครั้ง
เขารวมประชุม 5/6 ครั้ง
เขารวมประชุม 6/6 ครั้ง

โดยในการประชุมไดมีการหารือรวมกับฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวของ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติ
หนาที่ได ดังนี้
1.
สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำป 2558 ซึ่งผานการสอบทานและตรวจสอบจากผูสอบบัญชีโดยไดสอบถามและ
รับฟงคำชี้แจงจากผูบริหารและผูสอบบัญชี ในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินดังกลาวมีความถูกตองที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน รวมถึงเขารวมประชุมเปนการเฉพาะกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมจำนวน 1 ครั้ง
2.
พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมายและข อ กำหนด ของ
ตลาดหลักทรัพย ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวา รายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสำคัญไดเปดเผยและแสดงรายการในงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นวารายการ
ดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอบริษัทฯ
3.
สอบทานระบบการควบคุมภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนอิสระ และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และรวม
พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำป ใหขอแนะนำและติดตามการดำเนินการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ
เพื่อกอใหเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูตรวจ
สอบภายในวา บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ
4.
ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดยอย และจรรยาบรรณตลอดติดตาม
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย กฎบัตร และจรรยาบรรณที่กำหนด ตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ รวมทั้งหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตาม
นโยบายการสื่อสารกับคณะกรรมการและการแจงเบาะแส
การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสอบทานแผนการบริหาร
5.
ความเสี่ยงประจำป 2558 และประเมินการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร
อยางมีประสิทธิภาพ
6.
การพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปที่
ผานมา ของผูสอบบัญชี ตามเกณฑการประเมินผลบริษัทฯ ซึ่งคุณสมบัติของผูสอบบัญชีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และ
มาตรฐานการทำงาน รวมไปถึงความเหมาะสมของคาตอบแทนอยู ในเกณฑนาพอใจและผูสอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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7.

8.

การพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนของผูตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ในปที่ผานมา ของผูตรวจสอบภายใน ตามเกณฑการประเมินผลบริษัทฯซึ่งคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน ความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน รวมไปถึงความเหมาะสมของคาตอบแทนอยูในเกณฑนาพอใจ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
ตอการบริหารงานของฝายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและไดจัดทำรายงานทางการเงินอยางถูกตองในสาระ
สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายโรจน บุรุษรัตนพันธุ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559

√“¬ß“πª√–®Ì“ªï 2 5 5 8
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บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2 5 5 8
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ
Âµ³µ¦Á·
¸É 31 ´Îªµ¤
2558 Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ
¦·¬´ª´¥µ¤¦µ
µ´ (¤®µ)
Âµ³µ¦Á·
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558

®nª¥ : µ
µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»

·¦´¡¥r
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
· ¦´¡¥r
Á·¨»´ªÉ ¦µª
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê °ºÉ
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
¨¼®¸Êµn n°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ
Á·¨»´ªÉ ¦µª
Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê °ºÉ
· oµÁ®¨º°
¨¼®¸Êµn n°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ
µ¦³®ªnµn°¦oµ
Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¨¼®¸ÊÁ·¦³´¨µ
· oµÁ®¨º°
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
µ¦³®ªnµn°¦oµ
¦ª¤· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
¨¼®¸ÊÁ·¦³´¨µ

¦ª¤· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
¦ª¤· ¦´¡¥r

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2557

®nª¥ : µ

µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»
5

2558
483,579,946.24

6

150,021,304.79

5

4.1, 7
8

6
4.1, 4.3
4.1, 7
9
8
4.1, 4.3
8
9
8

· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
¦ª¤· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
Á· µµ´µ¦Á·¸ÉÄoÁÈ ®¨´¦³´
Á·¨»ÁºÉ° µ¥
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
Á· µµ´µ¦Á·¸ÉÄoÁÈ ®¨´¦³´
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
Á·¨»ÁºÉ° µ¥
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
¦ª¤· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
¦ª¤·¦´¡¥r
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ

2558

282,312,286.51
483,579,946.24
177,620,523.56
150,021,304.79
282,312,286.51
110,713,374.98
177,620,523.56
12,825,000.00
110,713,374.98
15,005,250.08
1,232,077,686.16
12,825,000.00
15,005,250.08

10
11
12
13
14

2558

2557

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2557
39,442,612.98
475,599,097.13
39,442,612.98
40,388,702.60
126,272,930.92
475,599,097.13
228,497,478.74
40,388,702.60
17,280,588.85
126,272,930.92
12,825,000.00
228,497,478.74
10,467,853.24
17,280,588.85
950,774,264.46
12,825,000.00
10,467,853.24

2558
477,558,684.38

2557
37,808,266.85

150,021,304.79

-

215,684,741.73
477,558,684.38
1,489,457.76
150,021,304.79
47,000,000.00
215,684,741.73
109,748,224.98
1,489,457.76
47,000,000.00
109,748,224.98
3,247,351.23
1,004,749,764.87
-

405,870,806.56
37,808,266.85
601,688.35
126,272,930.92
405,870,806.56
209,230,725.22
601,688.35
126,272,930.92
209,230,725.22
5,377,519.38
785,161,937.28
-

3,247,351.23

5,377,519.38

10

1,232,077,686.16
23,292,318.71

950,774,264.46
34,993,141.20

1,004,749,764.87
23,292,318.71

785,161,937.28
34,993,141.20

11

19,800,000.00

25,531,914.89

19,800,000.00

25,531,914.89

12

50,617,549.35
23,292,318.71
1,529,070.31
19,800,000.00
51,351,793.06
50,617,549.35
3,715,191.77
1,529,070.31
150,305,923.20
51,351,793.06
1,382,383,609.36
3,715,191.77

70,340,253.58
34,993,141.20
2,390,881.38
25,531,914.89
46,122,126.12
70,340,253.58
1,014,250.00
2,390,881.38
180,392,567.17
46,122,126.12
1,131,166,831.63
1,014,250.00

50,617,549.35
23,292,318.71
1,529,070.31
19,800,000.00
50,458,902.36
50,617,549.35
50,000.00
1,529,070.31
145,747,840.73
50,458,902.36
1,150,497,605.60
50,000.00

70,340,253.58
34,993,141.20
2,390,881.38
25,531,914.89
46,122,126.12
70,340,253.58
1,014,250.00
2,390,881.38
180,392,567.17
46,122,126.12
965,554,504.45
1,014,250.00

13
14

150,305,923.20
1,382,383,609.36

180,392,567.17
1,131,166,831.63

145,747,840.73
1,150,497,605.60

180,392,567.17
965,554,504.45
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3

3

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ
Âµ³µ¦Á·
¸É 31 ´ªµ¤
2558 Â¨³·µ¦¦n ª¤o µ
¦·¬´ª´¥µ¤¦µ
Îµ´ (¤®µ)
Âµ³µ¦Á·
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558

®nª¥ : µ
µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»

· ¦´¡¥r
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
®¸Ê ·Â¨³n ª °¼oº°®»o 
Á·¨»´ªÉ ¦µª
®¸Ê·®¤»Áª¸¥
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê °ºÉ
Á·Á·Á·´¸Â¨³Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·
¨¼®¸Ê nµn°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ
Áoµ®¸Ê µ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê°ºÉ
Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦µ¥Åonµn°¦oµµ¤´µ¦´¨nª®oµ
· oµÁ®¨º°
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµ»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
µ¦³®ªnµn°¦oµ
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·¸É¹Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É¸
¨¼®¸ÊÁ·¦³´¨µ
®¸Ê·£µ¥Äo
´ µÁnµµ¦Á·¸É¹Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É ¸
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
£µ¬¸Á·Åoµo nµ¥
¦ª¤· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
¦³¤µµ¦®¸Ê ·¦³¥³´Ê

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2557

®nª¥ : µ

µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»
5
6

17
18

17
18
19
31

2558
483,579,946.24

2558

2557

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2557
39,442,612.98

150,021,304.79

-

2558
477,558,684.38

2557
37,808,266.85

150,021,304.79

-

282,312,286.51
137,457,752.46
177,620,523.56
179,377,013.27
13,903,938.27
110,713,374.98
12,825,000.00
8,497,741.00
15,005,250.08
1,232,077,686.16
18,861,924.62

475,599,097.13
117,649,056.36
40,388,702.60
426,588,304.36
126,272,930.92
72,754,417.57
228,497,478.74
17,280,588.85
1,820,000.00
12,825,000.00
10,774,717.53
10,467,853.24
6,265,391.24
950,774,264.46
2,097,539.79

215,684,741.73
1,489,457.76
128,045,377.83
47,000,000.00
12,588,112.61
109,748,224.98
6,160,774.80
8,497,741.00
3,247,351.23
1,004,749,764.87
14,397,471.14

405,870,806.56
100,958,016.77
601,688.35
335,608,630.25
126,272,930.92
13,406,465.41
209,230,725.22
44,102,485.55
1,820,000.00
10,774,717.53
5,377,519.38
6,265,391.24
785,161,937.28
2,097,539.79

12,801,143.87

9,560,160.81

7,504,341.87

9,560,160.81

10

370,899,513.49
23,292,318.71

647,509,587.66
34,993,141.20

177,193,819.25
23,292,318.71

524,593,407.35
34,993,141.20

11

19,800,000.00

25,531,914.89

19,800,000.00

25,531,914.89

12

50,617,549.35
1,529,070.31
9,814,986.19
51,351,793.06
16,093,956.00
3,715,191.77
72,495,120.80
150,305,923.20
98,404,062.99
1,382,383,609.36
469,303,576.48

70,340,253.58
2,390,881.38
19,983,859.95
46,122,126.12
18,844,109.00
1,014,250.00
72,495,120.80
180,392,567.17
111,323,089.75
1,131,166,831.63
758,832,677.41

50,617,549.35
1,529,070.31
9,814,986.19
50,458,902.36
16,093,956.00
50,000.00
72,495,120.80
145,747,840.73
98,404,062.99
1,150,497,605.60
275,597,882.24

70,340,253.58
2,390,881.38
19,983,859.95
46,122,126.12
18,844,109.00
1,014,250.00
72,495,120.80
180,392,567.17
111,323,089.75
965,554,504.45
635,916,497.10

4.1, 7
15
8
4.1, 16
4.1, 4.3
8
9
4.1, 4.4

®¸Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉ
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
¦ª¤®¸Ê ·®¤»Áª¸¥
Á· µµ´µ¦Á·¸ÉÄoÁÈ ®¨´¦³´
Á·¨»ÁºÉ° µ¥
®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
®¸Ê·£µ¥Äo
´ µÁnµµ¦Á·
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µ
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
¦³¤µµ¦®¸Ê ·¦³¥³¥µª
¦ª¤· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
¦ª¤®¸Ê ·Å¤n®¤»Áª¸¥
¦ª¤·¦´¡¥r
¦ª¤®¸Ê ·

2558

8

13
14

n ª °¼oº°®»o
»Á¦º °®»o

21

»³Á¸¥
®» oµ¤´ 600,000,000 ®»o ¤¼¨nµ®» o¨³ 0.50 µ

300,000,000.00

®» oµ¤´ 225,000 ®»o ¤¼¨nµ®» o¨³ 1,000 µ

300,000,000.00
225,000,000.00

225,000,000.00

»¸É°°Â¨³Îµ¦³Â¨oª
®» oµ¤´ 600,000,000 ®»o ¤¼¨nµ®» o¨³ 0.50 µ Îµ¦³ÁÈ¤¤¼¨nµÂ¨oª

300,000,000.00

®» oµ¤´ 225,000 ®»o ¤¼¨nµ®» o¨³ 1,000 µ Îµ¦³ÁÈ¤¤¼¨nµÂ¨oª

300,000,000.00
225,000,000.00
-

225,000,000.00

nªÁ·¤¼¨nµ®» o

21

433,724,786.30

nªÁ·»µµ¦nµ¥Ã¥Äo®»oÁÈ Ár

21

78,562,500.00

78,562,500.00

433,724,786.30
78,562,500.00

78,562,500.00

-

22

12,618,623.08

9,062,500.00

12,618,623.08

9,062,500.00

83,619,027.24

49,731,373.38

54,579,345.89

17,013,007.35

ÎµÅ¦³¤
´¦¦Â¨oª - Îµ¦°µ¤®¤µ¥
nª¸É¥´ Å¤nÅo´ ¦¦
°r¦³°°ºÉ °n ª °¼o º°®» o
n ª °¼o º°®»o °¦· ¬´

(4,585,531.91)

-

903,939,404.71

362,356,373.38

n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤

9,140,628.17

9,977,780.84

¦ª¤n ª °¼o º°®»o
¦ª¤®¸Ê · Â¨³n ª °¼oº°®»o 

913,080,032.88
1,382,383,609.36

372,334,154.22
1,131,166,831.63

(4,585,531.91)
874,899,723.36

329,638,007.35

874,899,723.36
1,150,497,605.60

329,638,007.35
965,554,504.45

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ nª®¹É  °µ¦Á·¸Ê

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ nª®¹É  °µ¦Á·¸Ê

3

รายงานประจําปี 2 5 5 8

129
4

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ
Âµ³µ¦Á·
ª´¸É 31 ´Îµªµ¤
2558 Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ
¦·¬´ ¥µ¤¦µ
´ (¤®µ)
ÎµÅ¦ µ»Â¨³ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È°ºÉ
Î µ®¦´¸ ·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558

®nª¥ : µ
µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»

·¦´¡¥r
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
Â¨³¦µ¥µ¦Á¸
¥ÁnµÁ·
µ¦ÎµÁ·Á·µn
°ÁºÉ°

¦µ¥Åo Á·¨»´ªÉ ¦µª
®¸Êµ¦oµ¥Â¨³¦·
µÂ¨³¨¼®¸
¦µ¥Åo¨¼µµ¦
µ¦ Ê °ºÉ
®¸Ênµn°¦o
¦oµµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ
¦µ¥Åo¨¼µµ¦n
Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´
Ê Ân»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤¦µ¥Åo

2557

®nª¥ : µ

µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»

2558

5

483,579,946.24

6

150,021,304.79

2558

2557

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2557

39,442,612.98
-

2558

477,558,684.38

2557

37,808,266.85

150,021,304.79

-

4.1, 4.2
7

282,312,286.51
894,486,928.22

475,599,097.13
931,913,119.08

215,684,741.73
907,972,348.22

405,870,806.56
934,425,515.28

88
4.1, 4.3

177,620,523.56
722,150,004.02

40,388,702.60
1,280,017,854.27

1,489,457.76
100,999,723.21

601,688.35
1,019,930,329.43

1,616,636,932.24

126,272,930.92
2,211,930,973.35

47,000,000.00
1,008,972,071.43

126,272,930.92
1,954,355,844.71

· oµÁ®¨º°

9

110,713,374.98

228,497,478.74

109,748,224.98

209,230,725.22

¨¼®¸ÊÁ·¦³´¨µ

8

o » µ¦³®ªnµn°¦oµ
o»µµ¦ µ¥Â¨³¦· µ¦
o»µµ¦n°¦oµ

· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ

17,280,588.85

(811,529,661.40)

(855,774,375.47)

4.2

(635,090,327.36)

(1,061,517,891.66)

(84,855,809.36)

(839,421,116.49)

(1,446,623,751.14)

(1,918,056,187.14)

950,774,264.46

1,004,749,764.87

(896,385,470.76)

(1,695,195,491.96)

170,013,181.10

293,874,786.21

112,586,600.67

259,160,352.75

12,825,000.00

15,005,250.08

1,232,077,686.16

· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
Á· µµ´µ¦Á·¸ÉÄoÁÈ ®¨´¦³´

10

Á·¨»ÁºÉ° µ¥

32

62,560,219.59

12,825,000.00

10,467,853.24

62,560,219.59

36,000,000.00

11

19,800,000.00

25,531,914.89

¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r

12

50,617,549.35

70,340,253.58

· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 

13

1,529,070.31

2,390,881.38

ÎµÅ¦n°nµÄo nµ¥
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥Â¨³¦· µ¦

· ¦´¡¥r®Åµ¦¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
nµÄonµ¥Äµ¦¦·

nµ°Â¼o ¦· ®µ¦ ¦ª¤· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥

¦´¡°¥r¥nµ °µµ¦Â¨³°»¦r
µ»¦ª¤·
µµ¦o

4.2

18,790,766.01

14

4.2
4.2
4.2
12
21

o»µµ¦Á·

4.2

-

5,377,519.38

785,161,937.28

-

23,292,318.71

34,993,141.20

19,800,000.00

25,531,914.89

-

29,201,016.63

21,813,239.81

29,261,583.57

29,201,016.63

120,373,459.40

29,261,583.57

251,364,166.70

323,075,802.84

232,960,060.07

288,421,936.32

(84,611,567.32)

(116,401,643.77)

(83,405,638.51)

(116,056,720.82)

150,305,923.20
(23,002,379.64)
1,382,383,609.36
-

180,392,567.17
(29,312,405.47)
1,131,166,831.63
(78,658,184.02)

145,747,840.73
(23,002,379.64)
1,150,497,605.60
-

81,350,985.60

nµÄonµ¥¸ÉÁ·µµ¦nµ¥Ã¥Äo®»o ÁÈ Ár

51,351,793.06

3,715,191.77
(42,694,898.18)

-

46,122,126.12

1,014,250.00
(32,526,788.18)

(78,562,500.00)

50,617,549.35
1,529,070.31

50,458,902.36

50,000.00
(41,281,640.52)

-

70,340,253.58
2,390,881.38

46,122,126.12

1,014,250.00
(30,728,271.57)

180,392,567.17
(29,312,405.47)

965,554,504.45
(78,658,184.02)
(78,562,500.00)

(11,172,048.00)

(11,785,255.35)

(3,984,322.78)

(10,247,528.64)

(161,480,893.14)

(347,246,776.79)

(151,673,981.45)

(343,565,610.52)

89,883,273.56

(24,170,973.95)

81,286,078.62

(55,143,674.20)

14

(19,276,649.29)
70,606,624.27

(9,658,683.33)
(33,829,657.28)

(10,163,617.00)
71,122,461.62

(3,331,822.36)
(58,475,496.56)

20

70,606,624.27

(19,476,744.70)
(53,306,401.98)

71,122,461.62

(19,476,744.70)
(77,952,241.26)

¦ª¤nµÄonµ¥
ÎµÅ¦( µ»)n°®´nµÄo nµ¥£µ¬¸Á·Åo
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦( µ»)Î µ®¦´¸ µµ¦ÎµÁ·µn °ÁºÉ°

-

3,247,351.23

-

34,993,141.20

4.2

-

-

23,292,318.71

¦ª¤¦µ¥Åo°ºÉ

-

(856,538,295.48)

ÎµÅ¦ Ê´ o 

n ªÂnÎµÅ¦µ·µ¦¦n ª¤oµ

-

(811,533,423.78)

¦ª¤o»

¦µ¥Åonµµ¥®oµ

-

4.2

¦ª¤· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥

¦µ¥Åo°ºÉ

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

2558

µ¦ÎµÁ·µ¸É¥Á¨·
µ»Îµ®¦´¸ µµ¦ÎµÁ·µ¸É¥Á¨· - »·µ£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦( µ»)Îµ®¦´¸

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ nª®¹É  °µ¦Á·¸Ê
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®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
ÁÈ n ª®¹É จำกั
°µ¦Á·
¸Ê
บริษัท สยามราช
ด (มหาชน)

3

5

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ
Âµ³µ¦Á·
ª´¸É 31 ´Îµªµ¤
2558 Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ
¦·¬
´ ¥µ¤¦µ
´ (¤®µ)
ÎµÅ¦ µ»Â¨³ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È°ºÉ
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558

®nª¥ : µ
µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»

2558

· ¦´¡¥r
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
ÎµÅ¦( µ»Á·)Î¨»
µ®¦´´¸ªÉ ¦µª
Ê µ¦o
ÎµÅ¦ µ»¨¼ÁÈ®¸
Á¦È
°ºµÉ Â¨³¨¼
: ®¸Ê °ºÉ
®¸
°¦oµµ¤´µ¸ÁÉ¥o´µÅ¤n
ÅoÄÁÎ
¦¸ ¥ÁÈ
 ° µ»
¦µ¥µ¦¸É¨¼³Å¤n
¼Ê ´nµn¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤n
ÅÅªo
µÅ¦®¦º
¨ µ»
·
«µ¦r
Á·Ä®oµµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´
¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³·
µ¦¸
ÉÁ¸É¥ª¦³´
°o ´£´¥

oµÁ®¨º
°
¦µ¥µ¦¸É°·µ³¼
´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤n
Á o µÅÅªo ÄÎµÅ¦®¦º° µ»Ä£µ¥®¨´
µ»µ¦³®ªn
µµ¦ª´µn
¤¼°¨¦o
nµÁ·µ¨»ÁºÉ° µ¥
®¸°ºÊ Á·É Î¦³´
µ»ÁÈ¨¼Á¦È
µ®¦´¸ ¨µ
- » ·£µ¬¸Á·Åo

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2557

®nª¥ : µ

µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»

2558

2558

2557

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2557

2558

5

483,579,946.24

39,442,612.98

477,558,684.38

6

150,021,304.79
70,606,624.27

(53,306,401.98)

150,021,304.79
71,122,461.62

4.1, 7
8
4.1, 4.3
9

37,808,266.85

(77,952,241.26)-

405,870,806.56

282,312,286.51

475,599,097.13

215,684,741.73

177,620,523.56

40,388,702.60

1,489,457.76

601,688.35

-110,713,374.98
(4,585,531.91)

8

2557

12,825,000.00
(4,585,531.91)

(929,304.00)
126,272,930.92

47,000,000.00

(929,304.00)
126,272,930.92

228,497,478.74

109,748,224.98

209,230,725.22

17,280,588.85
-

(4,585,531.91)

15,005,250.08
66,021,092.36

10,467,853.24
(54,235,705.98)

3,247,351.23
66,536,929.71

1,232,077,686.16

950,774,264.46

1,004,749,764.87

785,161,937.28

10

67,443,776.94
23,292,318.71

(35,963,563.63)
34,993,141.20

71,122,461.62
23,292,318.71

(58,475,496.56)
34,993,141.20

11

19,800,000.00

(19,476,744.70)
25,531,914.89

19,800,000.00

(19,476,744.70)
25,531,914.89

12

50,617,549.35

70,340,253.58

50,617,549.35

70,340,253.58

51,351,793.06
70,606,624.27

46,122,126.12
(53,306,401.98)

50,458,902.36
71,122,461.62

46,122,126.12

150,305,923.20
1,382,383,609.36

180,392,567.17
1,131,166,831.63

145,747,840.73
1,150,497,605.60

¦ª¤· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥

(4,585,531.91)

- -

(929,304.00)5,377,519.38
(78,881,545.26)

¦´¡Á¦È
¥r®¤»¦ª¤Î
Áª¸¥°º
ÎµÅ¦( µ»·)ÁÈ
µ®¦´É¸

12,825,000.00
(929,304.00)

µ¦Ân ´ÎµÅ¦( µ»)
n ª¸·ÉÁÈ ¦´
 ¡°¼
¥rÅ¤no º°®®»¤»o Áª¸°¦·
¥ ¬´ Ä®n
)Îµ®¦´µ¦Á·
¸ µµ¦Î
µn
°ÁºÉ°
ÎµÅ¦(Á·µ»µµ´
¸ÉÄoµÁÁ·È ®¨´
¦³´
µ»Á·Î¨»
µ®¦´¸Áºµµ¦Î
É° µ¥ µÁ·µ¸É¥Á¨·

n ª¸ÉÁÈ ¸É°n
ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¦r
¸°µÎ µª»¤
· °µµ¦Â¨³°»
ÎµÅ¦Î·µ®¦´
µÁ·µn°ÁºÉ°
¦´¡¸¥rµµ¦Î
Å¤n¤¸ª´ 

ÎµÅ¦Î·µ®¦´
µÁ·¦°µ¦´
µ¸É¥Á¨·
¦´¡¸¥rµµ¦Î
£µ¬¸Á·Åo
´¸

13
14

· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ

3,162,847.33
1,529,070.31

3,715,191.77

¦ª¤· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥

µ¦Ân ´ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È¦ª¤

¦ª¤·¦´¡¥r

n ª¸ÉÁÈ  °¼o º°®»o °¦· ¬´ Ä®n
ÎµÅ¦( µ»)Îµ®¦´¸ µµ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°

62,858,245.03

µ»Îµ®¦´¸ µµ¦ÎµÁ· µ¸É¥Á¨·

-

2,133,906.35
2,390,881.38

1,014,250.00

(36,892,867.63)
(19,476,744.70)

1,529,070.31

50,000.00

66,536,929.71
-

2,390,881.38

(77,952,241.26)

1,014,250.00

180,392,567.17
965,554,504.45
(59,404,800.56)
(19,476,744.70)

nª¸ÉÁÈ  °nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤
ÎµÅ¦Îµ®¦´¸ µµ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°

3,162,847.33

2,133,906.35

ÎµÅ¦Îµ®¦´¸ µµ¦ÎµÁ· µ¸É¥Á¨·

66,021,092.36

(54,235,705.98)

66,536,929.71

(78,881,545.26)

µµ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°

0.14

(0.33)

0.15

(0.53)

µµ¦ÎµÁ·µ¸É¥Á¨·
nª¸ÉÁÈ  °¼o º°®»o °¦· ¬´ Ä®n

0.14

(0.18)
(0.51)

0.15

(0.18)
(0.71)

Îµª®»o µ¤´´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´ (®»o )

471,780,822

109,729,580

471,780,822

109,729,580

ÎµÅ¦( µ»)n °®»o Ê ´ ¡ºÊ µ

-

-

24

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ nª®¹É  °µ¦Á·¸Ê

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ nª®¹É  °µ¦Á·¸Ê

3

รายงานประจําปี 2 5 5 8

131
6

132

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ n ª®¹É °µ¦Á·¸Ê

¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558

¥°Á®¨º°  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2558
°°®»o µ¤´Á¡·É¤»
nªÁ·»µµ¦Îµ®nµ¥®»o µ¤´Á¡·É¤»
Á·´¨nµ¥
nªÂnÎµÅ¦Ä·µ¦¦n ª¤oµ
Îµ¦°µ¤®¤µ¥
ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸

¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2557

¥°Á®¨º°  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2557
°°®»o µ¤´Á¡·¤É »
nªÁ·»µµ¦nµ¥Ã¥Äo®»o ÁÈ Ár
Á·´¨nµ¥
Îµ¦°µ¤®¤µ¥
µ»ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸
¨ µ»µµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r ¦³´£´¥ »· µ£µ¬¸Á·ÅoÃ°Ã¥¦Á µo ÎµÅ¦³¤

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) Â¨³·µ¦¦n ª¤o µ
Âµ¦Á¨¸¥É Â¨n ª °¼o°º ®»o¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558

22

21
21
23

21
21
23
22

®¤µ¥Á®»

433,724,786.30
433,724,786.30

-

225,000,000.00

225,000,000.00
75,000,000.00
300,000,000.00

-

nªÁ·»µµ¦
Îµ®nµ¥®»o µ¤´
Á¡·É¤»

50,000,000.00
175,000,000.00
-

»¸É°°
Â¨³Îµ¦³Â¨oª

78,562,500.00
78,562,500.00

78,562,500.00

78,562,500.00
-

n ªÁ·»µ
µ¦nµ¥Ã¥Äo®»o
ÁÈ Ár

9,062,500.00
3,556,123.08
12,618,623.08

9,062,500.00

9,062,500.00
-

Îµ¦°µ¤
®¤µ¥

49,731,373.38
(30,000,000.00)
(3,556,123.08)
67,443,776.94
83,619,027.24

(929,304.00)
49,731,373.38

296,413,485.70
(181,249,999.99)
(9,062,500.00)
(55,440,308.33)

nª¸É¥´ Å¤nÅo
´¦¦

ÎµÅ¦³¤
´¦¦Â¨oª -

®nª¥ : µ

(4,585,531.91)
(4,585,531.91)

-

-

-

929,304.00
-

(929,304.00)

(4,585,531.91)
(4,585,531.91)

929,304.00
-

(929,304.00)

°r¦³°°ºÉ °nª °¼o º°®»o
ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È °ºÉ
µ»µµ¦
¨ µ»µµ¦
ª´¤¼¨nµ
¦³¤µµ¦µ¤®¨´ ¦ª¤°r¦³°°ºÉ
Á·¨»ÁºÉ° µ¥ · «µ¦r ¦³´£´¥
°nª °¼o º°®»o

nª °¼o º°®»o ¦· ¬´ Ä®n

362,356,373.38
75,000,000.00
433,724,786.30
(30,000,000.00)
62,858,245.03
903,939,404.71

362,356,373.38

346,413,485.70
175,000,000.00
78,562,500.00
(181,249,999.99)
(56,369,612.33)

9,977,780.84
(4,000,000.00)
3,162,847.33
9,140,628.17

9,977,780.84

7,843,874.49
2,133,906.35

¦ª¤nª °¼o º°®»o
nªÅoÁ¸ ¥¸É
°¦· ¬´ Ä®n
Å¤n¤¸°µÎ µª»¤

7

372,334,154.22
75,000,000.00
433,724,786.30
(30,000,000.00)
(4,000,000.00)
66,021,092.36
913,080,032.88

372,334,154.22

354,257,360.19
175,000,000.00
78,562,500.00
(181,249,999.99)
(54,235,705.98)

¦ª¤

รายงานประจําปี 2 5 5 8

133

23

22

Á·´¨nµ¥

Îµ¦°µ¤®¤µ¥

21

23

22

nªÁ·»µµ¦Îµ®nµ¥®»o µ¤´Á¡·É¤»

Á·´¨nµ¥

Îµ¦°µ¤®¤µ¥

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ nª®¹É  °µ¦Á·¸Ê

¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558

ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸

75,000,000.00

300,000,000.00

-

-

-

225,000,000.00

21

¥°Á®¨º°  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2558

°°®»o µ¤´Á¡·É¤»

225,000,000.00

433,724,786.30

-

-

433,724,786.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nªÁ·»µµ¦
Îµ®nµ¥®»o µ¤´
Á¡·É¤»

-

-

¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2557

»·µ£µ¬¸Á·ÅoÃ°Ã¥¦Á µo ÎµÅ¦³¤

¨ µ»µµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r ¦³´£´¥ -

µ»ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸

21

nªÁ·»µµ¦nµ¥Ã¥Äo®»o ÁÈ Ár
-

50,000,000.00
175,000,000.00

21

°°®»o µ¤´Á¡·É¤»

®¤µ¥Á®»

»¸É°°
Â¨³Îµ¦³Â¨oª

¥°Á®¨º°  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2557

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) Â¨³·µ¦¦n ª¤o µ
Âµ¦Á¨¸¥É Â¨n ª °¼oº°®»oÁ¡µ³·µ¦
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558

78,562,500.00

-

-

-

-

78,562,500.00

78,562,500.00

-

-

-

-

78,562,500.00

-

-

nªÁ·»µµ¦
nµ¥Ã¥Äo®»o ÁÈ 
Ár

12,618,623.08

3,556,123.08

-

-

-

9,062,500.00

9,062,500.00

-

-

9,062,500.00

-

-

-

-

Îµ¦°µ¤
®¤µ¥

´¦¦Â¨oª -

71,122,461.62
54,579,345.89

(3,556,123.08)

(30,000,000.00)

-

-

17,013,007.35

17,013,007.35

(929,304.00)

(77,952,241.26)

(9,062,500.00)

(181,249,999.99)

-

-

286,207,052.60

nª¸É¥´ Å¤nÅo´ ¦¦

ÎµÅ¦³¤

®nª¥ : µ

(4,585,531.91)
(4,585,531.91)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Á·¨»ÁºÉ° µ¥

ª´¤¼¨nµ

µ»µµ¦

-

-

-

-

-

-

-

929,304.00

(929,304.00)

-

-

-

-

-

· «µ¦r¦³´£´¥

¦³¤µµ¦µ¤®¨´

¨ µ»µµ¦

ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È °ºÉ

(4,585,531.91)
(4,585,531.91)

-

-

-

-

-

-

929,304.00

(929,304.00)

-

-

-

-

-

°nª °¼o º°®»o

¦ª¤°r¦³°°ºÉ

°r¦³°°ºÉ °nª °¼o º°®»o

66,536,929.71
874,899,723.36

-

8

(30,000,000.00)

433,724,786.30

75,000,000.00

329,638,007.35

329,638,007.35

-

(78,881,545.26)

-

(181,249,999.99)

78,562,500.00

175,000,000.00

336,207,052.60

¦ª¤

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ
Âµ³µ¦Á·
ª´¸É 31 ´Îªµ¤
2558 Â¨³·µ¦¦n ª¤o µ
¦·¬´ ¥µ¤¦µ
µ´ (¤®µ)

¦³ÂÁ·

®nª¥ : µ

Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558

µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»

2558

·¦´¡¥r

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2557
®nª¥ : µ

µ¦Á·¦ª¤

· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥

2557

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

150,021,304.79
89,883,273.56
282,312,286.51
177,620,523.56
34,613,019.85
1,219,451.07
110,713,374.98
(14,192,665.45)
(4,461,375.77)
12,825,000.00
2,704,116.33
15,005,250.08
36,551,124.38
1,232,077,686.16
(21,304.79)
(609,820.57)

(48,516,904.83)
475,599,097.13
40,388,702.60
46,237,124.35
126,272,930.92
1,320,046.65
228,497,478.74
78,658,184.02
17,280,588.85
(8,926,967.07)
12,825,000.00
478,158.74
10,467,853.24
16,794,760.27
950,774,264.46
(1,310,361.97)

2558
477,558,684.38
150,021,304.79
81,286,078.62
215,684,741.73
1,489,457.76
34,613,019.85
47,000,000.00
1,219,451.07
109,748,224.98
(14,192,665.45)
(4,461,375.77)
2,216,512.53
3,247,351.23
36,592,677.90
1,004,749,764.87
(21,304.79)
(609,820.57)

16,764,384.83
23,292,318.71
2,629,247.00
19,800,000.00
50,617,549.35
(712,800.00)
1,529,070.31
(2,250,457.19)
51,351,793.06
11,172,048.00
3,715,191.77

(180,466.66)
34,993,141.20
2,638,692.00
25,531,914.89
78,562,500.00
70,340,253.58
2,390,881.38
(1,112,003.47)
46,122,126.12
11,785,255.35
1,014,250.00

12,299,931.35
23,292,318.71
2,629,247.00
19,800,000.00
50,617,549.35
(36,712,800.00)
1,529,070.31
(2,091,243.94)
50,458,902.36
3,984,322.78
50,000.00

(139,966.66)
34,993,141.20
2,638,692.00
25,531,914.89
78,562,500.00
70,340,253.58
2,390,881.38
(932,618.38)
46,122,126.12
10,247,528.64
1,014,250.00

150,305,923.20
173,288,241.25
1,382,383,609.36

180,392,567.17
176,428,017.38
1,131,166,831.63

145,747,840.73
116,752,030.58
1,150,497,605.60

180,392,567.17
145,509,194.77
965,554,504.45

191,065,704.67
(137,231,820.96)

(141,760,205.41)
94,334,524.70

206,471,188.74
(887,769.41)

(89,284,827.03)
60,453,906.70

· oµÁ®¨º°

81,232,979.38

89,432,493.21

62,889,822.34

104,868,027.39

µ¦³®ªnµn°¦o µ

17,280,588.85

(16,878,489.24)

(4,537,396.84)
(2,700,941.77)

(6,075,000.00)
902.71
1,233,550.00

2,130,168.15
964,250.00

896,943.49
1,233,550.00

(249,573,661.92)

77,449,861.54

(207,704,305.34)

50,914,255.35

(58,850,479.30)
3,240,983.06
13,214,196.42

54,614,316.25
(1,235,015.87)
327,544,955.27

(818,352.80)
(2,055,818.94)
177,741,213.32

6,016,364.09
(1,235,015.87)
279,372,398.89

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ
Á·¨»´ªÉ ¦µª
ÎµÅ¦( µ»)n°£µ¬¸Á·Åo
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê °ºÉ
¦´¦» oª¥ :
¨¼®¸Ênµn°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ
nµÁºÉ °¤¦µµ
Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
nµ´Îµ®nµ¥
· oµÁ®¨º°
µ»µµ¦o°¥nµ°µµ¦Â¨³°»¦r (¨´¦µ¥µ¦)
µ¦³®ªnµn°¦oµ
ÎµÅ¦µµ¦Îµ®nµ¥¦´¡¥r·
¨¼®¸ÊÁ·¦³´¨µ
®¸Ê¼Â¨³®¸Ê´¥³¼ 
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
µ»µµ¦¨¤¼¨nµ· oµÁ®¨º°
¦ª¤· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
ÎµÅ¦¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹µµ¦¦´¤¼¨nµÁ·¨»´ªÉ ¦µª
ÎµÅ¦¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
nµÄonµ¥¦³¤µµ¦®¸Ê·¦³¥³´Ê (¨´¦µ¥µ¦)
Á· µµ´µ¦Á·¸ÉÄoÁÈ ®¨´¦³´
nµÄonµ¥£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µ
Á·¨»ÁºÉ° µ¥
nµÄonµ¥µµ¦nµ¥Ã¥Äo®»o ÁÈ Ár
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
¦µ¥ÅoÁ·´¨Â¨³nªÂnÎµÅ¦
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
¦µ¥Åo°Á¸Ê¥¦´
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
nµÄonµ¥°Á¸Ê¥
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
ÎµÅ¦µ·¦¦¤ÎµÁ·µn°µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä· ¦´¡¥r
¦ª¤· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
Â¨³®¸Ê·ÎµÁ· µ
¦ª¤·¦´¡¥r

· ¦´¡¥rµÎ Á·µ (Á¡·¤É Ê ¹) ¨¨
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉ
¨¼®¸Ênµn°¦o µµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ

¨¼®¸ÊÁ·¦³´¨µ
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
®¸Ê·ÎµÁ·µÁ¡·¤É Ê ¹ (¨¨)
Áoµ®¸Êµ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê°ºÉ
¦µ¥Åoµn n°¦o µµ¤´µ¦´¨nª®oµ
®¸Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉ
Á·¦´µµ¦ÎµÁ·µ

5
6
4.1, 7
8
4.1, 4.3
9
8

10
11
12
13
14

2558

2558

483,579,946.24

2557

39,442,612.98

-

2557
37,808,266.85
(79,489,605.08)
405,870,806.56
601,688.35
46,237,124.35
126,272,930.92
1,320,046.65
209,230,725.22
78,658,184.02
(8,926,967.07)
478,158.74
5,377,519.38
18,184,930.13
785,161,937.28
(1,328,812.57)

-

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ nª®¹É  °µ¦Á·¸Ê

134®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ nª®¹É °µ¦Á·¸

Ê
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

3

9

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ
Âµ³µ¦Á·
¸É 31 ´Îªµ¤
2558 Â¨³·µ¦¦n ª¤o µ
¦·¬´ ª´¥µ¤¦µ
µ´ (¤®µ)

¦³ÂÁ·

®nª¥ : µ

Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558

µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»

2558

· ¦´¡¥r

µ¦Á·¦ª¤

· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ (n °)
Á·¨»´ªÉ ¦µª
°Á¸Ê¥¦´
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê °ºÉ
nµ¥Á¥¡´µ
¨¼®¸Ê nµn°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ
nµ¥°Á¸Ê¥
Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
nµ¥£µ¬¸Á·Åo
· oµÁ®¨º°
Á·»·Åo¤µµ (ÄoÅÄ) ·¦¦¤ÎµÁ·µ
µ¦³®ªnµn°¦oµ
¨¼®¸ÊÁ·¦³´¨µ
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤¨»
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
Á·nµ¥Á¡º°É ºÊ°Á·¨»ÁºÉ° µ¥
¦ª¤· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
Á·nµ¥Á¡º°É ºÊ°Á·¨»´ªÉ ¦µª
Á· µµ´µ¦Á·¸ÉÄoÁÈ ®¨´¦³´¨¨ (Á¡·¤É Ê ¹)
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
Á·¦´ºÁ·Ä®o¥¼o º¤¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á· µµ´µ¦Á·¸ÉÄoÁÈ ®¨´¦³´
Á·nµ¥Îµ®¦´Á·Ä®o¥¼o º¤¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·¨»ÁºÉ° µ¥
Á·¦´µµ¦Îµ®nµ¥¦´¡¥r·
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
Á·nµ¥Á¡º°É ºÊ°¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
Á·nµ¥Á¡º°É ºÊ°· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
Á·´¨¦´
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
Á·»·ÄoÅÄ·¦¦¤¨»
¦ª¤· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
¦ª¤·¦´¡¥r
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤´®µÁ·
Á·Á·Á·´¸ Â¨³Á·¼¥o º¤¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·Á¡·¤É Ê ¹ (¨¨)
Á·¦´µÁ·¼¥o º¤¦³¥³´Êµ»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·nµ¥ºÁ·¼¥o º¤¦³¥³´Êµ»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·nµ¥ºÁ·¼¥o º¤¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2557
®nª¥ : µ

5
6
4.1, 7
8
4.1, 4.3
9
8

10
11
12
13
14

2558

2558

2557

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

150,021,304.79
2,405,142.18
282,312,286.51
(5,379,400.00)
177,620,523.56
(11,232,526.77)
(29,625,324.49)
110,713,374.98
(30,617,912.66)
12,825,000.00
15,005,250.08
1,232,077,686.16
(150,000,000.00)
11,700,822.49

2557
39,442,612.98
1,236,426.91
475,599,097.13
(920,561.00)
40,388,702.60
(16,708,303.46)
126,272,930.92
(39,837,078.61)
228,497,478.74
271,315,439.11
17,280,588.85
12,825,000.00
10,467,853.24
(25,531,914.89)
950,774,264.46
(10,087,316.37)

2558
477,558,684.38
150,021,304.79
2,227,302.87
215,684,741.73
(5,379,400.00)
1,489,457.76
(4,266,119.46)
47,000,000.00
(19,619,401.50)
109,748,224.98
150,703,595.23
3,247,351.23
1,004,749,764.87
(150,000,000.00)
11,700,822.49

2557
37,808,266.85
791,955.55
405,870,806.56
(920,561.00)
601,688.35
(14,907,560.95)
126,272,930.92
(33,510,217.64)
209,230,725.22
230,826,014.85
5,377,519.38
(25,531,914.89)
785,161,937.28
-

305,000,100.00
23,292,318.71
(178,727,169.08)
19,800,000.00
11,499,357.70
50,617,549.35
(3,682,187.30)
1,529,070.31
(357,640.00)
51,351,793.06
712,800.00
3,715,191.77
(3,853,916.19)
150,305,923.20
1,382,383,609.36

28,000,000.00
34,993,141.20
(126,272,930.92)
25,531,914.89
148,362,506.91
70,340,253.58
(21,533,171.78)
2,390,881.38
(1,642,700.00)
46,122,126.12
1,014,250.00
(8,705,527.05)
180,392,567.17
1,131,166,831.63

367,858,389.25
23,292,318.71
(288,585,458.33)
19,800,000.00
11,499,357.70
50,617,549.35
(3,682,187.30)
1,529,070.31
(357,640.00)
50,458,902.36
18,712,800.00
50,000.00
(32,853,916.19)
145,747,840.73
1,150,497,605.60

12,585,250.00
34,993,141.20
(127,360,430.92)
25,531,914.89
148,362,506.91
70,340,253.58
(21,533,171.78)
2,390,881.38
(1,642,700.00)
46,122,126.12
1,014,250.00
(25,207,777.05)
180,392,567.17
965,554,504.45

19,808,696.10
-

70,863,961.45
601,927,150.00
(799,986,069.08)

(100,958,016.77)
1,500,000.00
(39,441,710.75)

90,754,599.33
829,844,900.00
(988,862,108.33)

(1,820,000.00)

(126,673,112.00)

(1,820,000.00)

(126,673,112.00)
(12,319,216.84)
175,000,000.00

483,579,946.24

(10,087,316.37)

Á·nµ¥Îµ¦³®¸Ê·£µ¥Äo
´ µÁnµµ¦Á·

(16,104,320.29)

(12,319,216.84)

(16,104,320.29)

Á·¦´µµ¦Á¡·¤É »
Á·nµ¥nµÄonµ¥Äµ¦°°Îµ®nµ¥®»o Á¡·¤É »
Á·´¨nµ¥
n ªÂnÎµÅ¦Ä·µ¦¦n ª¤oµnµ¥Ä®onªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤

525,000,000.00
(16,275,213.70)
(30,000,000.00)

175,000,000.00
(181,249,999.99)

525,000,000.00
(16,275,213.70)
(30,000,000.00)

(2,000,000.00)
478,609,162.11

(272,437,286.46)

321,900,738.49

(181,249,999.99)
(213,504,937.83)

444,137,333.26
39,442,612.98
483,579,946.24

(9,827,374.40)
49,269,987.38
39,442,612.98

439,750,417.53
37,808,266.85
477,558,684.38

(7,886,700.03)
45,694,966.88
37,808,266.85

Á·»·Åo¤µµ (ÄoÅÄ) ·¦¦¤´®µÁ·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥Án µÁ·Á¡·É¤ ¹Ê (¨¨) - » ·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·  ª´¸É 1 ¤¦µ¤
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·  ª´¸É 31 ´ªµ¤

-
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ
Âµ³µ¦Á·
¸É 31 ´Îªµ¤
2558 Â¨³·µ¦¦n ª¤o µ
¦·¬´ ª´¥µ¤¦µ
µ´ (¤®µ)

¦³ÂÁ·

®nª¥ : µ

Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558

µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»

2558

·¦´¡¥r

µ¦Á·¦ª¤

· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
o °¤¼¨Á¡·É¤Á·¤
Á·¨»´ªÉ ¦µª
Á·»·Åo¤µµ (ÄoÅÄ) ·¦¦¤ÎµÁ·µ
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê °ºÉ
µµ¦ÎµÁ· µn°ÁºÉ°
¨¼®¸Ênµn°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ
µµ¦ÎµÁ· µ¸É¥Á¨·
Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤
· oµÁ®¨º°
µ¦³®ªnµn°¦oµ
Á·»·ÄoÅÄ·¦¦¤¨»
¨¼®¸ÊÁ·¦³´¨µ
µµ¦ÎµÁ· µn°ÁºÉ°
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
µµ¦ÎµÁ· µ¸É¥Á¨·
¦ª¤· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
¦ª¤
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
Á·»·Åo¤µµ (ÄoÅÄ) ·¦¦¤´®µÁ·
Á· µµ´µ¦Á·¸ÉÄoÁÈ ®¨´¦³´
µµ¦ÎµÁ· µn°ÁºÉ°
Á·¨»ÁºÉ° µ¥
µµ¦ÎµÁ· µ¸É¥Á¨·
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
¦ª¤
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
¦ª¤· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
¦ª¤·¦´¡¥r

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2557
®nª¥ : µ

5
6
4.1, 7
8
4.1, 4.3
9
8

10
11
12
13
14

2558

2558

2557

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

282,312,286.51
(30,617,912.66)
177,620,523.56
(30,617,912.66)
110,713,374.98
12,825,000.00
(3,853,916.19)
15,005,250.08
1,232,077,686.16
(3,853,916.19)

475,599,097.13
272,512,510.99
40,388,702.60
(1,197,071.88)
126,272,930.92
271,315,439.11
228,497,478.74
17,280,588.85
12,825,000.00
(8,705,527.05)
10,467,853.24
950,774,264.46
(8,705,527.05)

2558
477,558,684.38
150,021,304.79
215,684,741.73
150,703,595.23
1,489,457.76
47,000,000.00
150,703,595.23
109,748,224.98
(32,853,916.19)
3,247,351.23
1,004,749,764.87
(32,853,916.19)

23,292,318.71
478,609,162.11
19,800,000.00
50,617,549.35
478,609,162.11
1,529,070.31
51,351,793.06
3,715,191.77

34,993,141.20
(272,437,286.46)
25,531,914.89
70,340,253.58
(272,437,286.46)
2,390,881.38
46,122,126.12
1,014,250.00

23,292,318.71
321,900,738.49
19,800,000.00
50,617,549.35
321,900,738.49
1,529,070.31
50,458,902.36
50,000.00

34,993,141.20
(213,504,937.83)
25,531,914.89
70,340,253.58
(213,504,937.83)
2,390,881.38
46,122,126.12
1,014,250.00

150,305,923.20
1,382,383,609.36

180,392,567.17
1,131,166,831.63

145,747,840.73
1,150,497,605.60

180,392,567.17
965,554,504.45

483,579,946.24
150,021,304.79

2557

39,442,612.98
-

2557
37,808,266.85
405,870,806.56
232,023,086.73
601,688.35
(1,197,071.88)
126,272,930.92
230,826,014.85
209,230,725.22
(25,207,777.05)
5,377,519.38
785,161,937.28
(25,207,777.05)
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Ê

3

11

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) Â¨³·µ¦¦n ª¤o µ
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558
1.

o °¤¼¨´ªÉ Å
¦· ¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) (“¦· ¬´ ”) (Á·¤ºÉ° “¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ °¦r °Á¦´ Îµ´”) Åo³Á¸¥ÁÈ · ·
»¨¸É ´ ´Ê Ê ¹Ä¦³Á«Å¥ µ¤¦³¤ª¨®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ· ¥rÁ¤ºÉ°ª´¸É 20 »¤£µ¡´r 2527 Ã¥¤¸Îµ´µ
´Ê°¥¼Án ¨ ¸É 289/9 ®¤¼n 10 ¦¦µµ¥Ánµ Îµ¨ÎµÃ¦ °ÎµÁ£°¡¦³¦³Â ´®ª´¤»¦¦µµ¦ 10130
n°¤µÁ¤ºÉ°ª´¸É 2 »¤£µ¡´r 2558 ¦· ¬´ ÅoÂ¦£µ¡ÁÈ ¦· ¬´ ¤®µÎµ´ Ã¥¤¸¤·Ä®oÄoºÉ°³Á¸ ¥ °¦· ¬´
´ÊÄ£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬£µ¥®¨´µµ¦Â¦£µ¡ÁÈ ¦· ¬´ ¤®µ ÁÈ  “¦· ¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)”
Â¨³ “SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED” µ¤¨Îµ´ µ¤¤·¸É¦³»¤ª·µ¤´¼o º°®»o ª´¸É 30 ¤¦µ¤ 2558
Á¤ºÉ°ª´¸É 11 ¡§«· µ¥ 2558 ®» oµ¤´ °¦· ¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) Åo¦´°»µÄ®oµÎ µ¦ºÊ ° µ¥Ä¨µ
®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ÁÈ ª´Â¦
“¦· ¬´ ” ®¤µ¥¹ ¦· ¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
“¨»n¤¦· ¬´ ” ®¤µ¥¹ ¦· ¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ¸É°¥¼£n µ¥Äoµ¦ª»¤Á¸¥ª´
¨»n¤¦· ¬´ ÎµÁ· » ¦·®¨´Äµ¦Ä®o¦· µ¦´®µ ´Îµ®nµ¥Â¨³·´Ê´Ë ¤°»µ®¦¦¤ »¦·pµ¦¦¤µ·µÎ ®¦´
¥µ¥r ¦ª¤´Ê»¦·n°¦oµµ¸ª´ µ¦ºÊ° µ¥Â¨³¦³n°npµ¦¦¤µ·

2.

Ár µ¦´ÎµÂ¨³µ¦ÎµÁ°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2.1 Árµ¦´ÎµÂ¨³µ¦ÎµÁ°µ¦Á·
µ¦Á·¸Ê ´ Îµ Ê ¹µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·Å¥ (“¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ”) ¦ª¤¹µ¦
¸ªµ¤Â¨³Âª·´ ·µµ¦´¸¸É¦³µ«ÄoÃ¥£µª·µ¸¡´¸ ² (“£µª·µ¸¡´¸”)
µ¦Â¦µ¥µ¦Äµ¦Á· ÅoµÎ Ê ¹Á¡ºÉ°Ä®oÁÈ Åµ¤ °o Îµ®Ä¦³µ«¦¤¡´µ»¦·µ¦oµ¨ª´¸É
ŚŠ ´¥µ¥ ŚŝŝŜ °°µ¤ªµ¤Ä¡¦³¦µ´´·µ¦´¸ ¡.«. ŚŝŜś
µ¦Á· °¦· ¬´ Åo´ ÎµÁÈ £µ¬µÅ¥ Â¨³¤¸®nª¥Á·¦µÁÈ µ Ã¥Â®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
n ªÄ®n ÁÈ ®¨´¡´µ ¹É µ¦´Îµµ¦Á·  ´¨nµªÁÈ Åµ¤ª´»¦³r °µ¦´Îµ¦µ¥µÄ
¦³Á« ´´ÊÁ¡ºÉ°ªµ¤³ª °¼°o nµµ¦Á· ¸É Å¤n»o Á¥´£µ¬µÅ¥ ¦· ¬´ Åo´Îµµ¦Á· ´
£µ¬µ°´§¬ Ê ¹Ã¥Â¨µµ¦Á·´£µ¬µÅ¥
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Äµ¦´Îµµ¦Á·  Ä®oÁÈ Åµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·  ¼o ¦· ®µ¦o°Äoµ¦¦³¤µÂ¨³ o°
¤¤·µ®¨µ¥¦³µ¦ ¹É ¤¸¨¦³n°µ¦Îµ®Ã¥µ¥Â¨³µ¦¦µ¥µÎµªÁ·¸É Á¸É ¥ª´ · ¦´¡¥r
®¸Ê ·  ¦µ¥Åo Â¨³n µÄon µ¥ µ¦¦³¤µÂ¨³ o° ¤¤· µ¤µµ¦³µ¦r Ä°¸  Â¨³´ ´¥ nµÇ ¸É
¼o ¦· ®µ¦¤¸ªµ¤ÁºÉ °¤´É °¥nµ¤Á®»¤¨£µ¥Äo£µªµ¦r Âª¨o°¤´Ê¹É Å¤n°µ°µ«´¥ °o ¤¼¨µÂ®¨n°ºÉÂ¨³
ÎµÅ¼n µ¦´· ÄÁ¸É ¥ª´µ¦Îµ®Îµª· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·´ÊÇ ´´Ê¨¸É Á·  Ê ¹¦· µµ¦´Ê °o
¤¤·µn°¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·°µÂnµÅµ¸É¦³¤µÅªo
¦³¤µµ¦Â¨³ °o ¤¤·µ¸ÉÄoÄµ¦´Îµµ¦Á·³Åo¦´µ¦ª°¥nµ¤ÎÉµÁ¤° µ¦¦´¦³¤µ
µ¦µ´¸³´¹Äª´¸¸Éµ¦¦³¤µµ¦´¨nµªÅo¦´µ¦ª ®µµ¦¦´¦³¤µµ¦¦³
Á¡µ³ª´ÊÇ Â¨³³´¹Äª¸É¦´Â¨³ªÄ°µ ®µµ¦¦´¦³¤µµ¦¦³´Êª´ »´
Â¨³°µ
2.2 Árµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤
) µ¦Á·¦ª¤Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 Åo´ Îµ Ê ¹Ã¥¦ª¤µ¦Á· °¦· ¬´
¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ ÅoÂn ·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸ (n ªÅoÁ¸ ¥¦o°¥¨³ šŘ) Â¨³
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸Â¨³Á°È·Á¸¥¦·É Ã¦´r (nªÅoÁ¸ ¥¦o°¥¨³ Śŝ) ¹É¦· ¬´ ¤¸°µÎ µÄµ¦ª»¤
Ã¥µ¥µ¦Á·Â¨³µ¦ÎµÁ·µ
µ¦´· Ä¸É µÎ ´Â¨³ o °¤¤·
·µ¦¤¸nªÅoÁ¸ ¥Ä·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸ Â¨³Á°È·Á¸ ¥¦·É Ã¦´rÄ´n ª¦o°¥¨³ 25 n ªÅoÁ¸ ¥
nª¸ÉÁ®¨º°¦o°¥¨³ 75 º°¦°Ã¥¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ Îµ´ ¹É ÁÈ ¦· ¬´ ¸Éº°®» oÄ®nÃ¥µ··  °
¦¦¤µ¦¦· ¬´ Ä¸ 2557 ¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ Îµ´ ÅoµÎ °o ¨Ä®o°µÎ µÂn·µ¦Äµ¦´· Ä¸É
Îµ´µ»¦·Ä·µ¦¦n ª¤oµ´¨nµª °¸´Ê·µ¦¦n ª¤oµ´¨nµªÅo®¥»ÎµÁ·µ¦Â¨oª´ÊÂn¸ 2557
n µ¥¦· ®µ¦Åo¤¸µ¦¡·µ¦µµ¦¤¸nª¦n ª¤Ä· µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸ Â¨³Á°È· Á¸ ¥¦·É Ã¦´r Á¡ºÉ°Ä®o
°¨o°´¤µ¦µ¦µ¥µµµ¦Á·´¸É 10 ¹Éµ¤µ¦¦» ªnµ¦· ¬´ ¤¸°··¡¨°¥nµ¤¸¥´ Îµ´Â¨³
¤¸·· Äµ¦ª»¤Ã¥¦Ä·µ¦¦n ª¤oµ´¨nµª ¨µ¦ÎµÁ· µÂ¨³µ³µ¦Á· °·µ¦¦n ª¤oµ
´¨nµªÅo¼¦ª¤°¥¼Än µ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤ °¨»n¤¦· ¬´
) ¦· ¬´ Îµµ¦Á·  °· µ¦¦n ª¤oµ¤µ¦ª¤Äµ¦´Îµµ¦Á· ¦ª¤´ÊÂnª´ ¸É ¦· ¬´ ¤¸°µÎ µÄµ¦
ª»¤·µ¦¦n ª¤oµ¹ª´¸É¦· ¬´ ·Ê»µ¦ª»¤·µ¦¦n ª¤oµ´Ê
) µ¦Á· °·µ¦¦n ª¤oµ´ÎµÃ¥ÄoÃ¥µ¥µ¦´¸¸ÉµÎ ´ÁnÁ¸¥ª´´ °¦· ¬´
) ¦µ¥µ¦Â¨³¥°Á®¨º °µ´¸ ¦³®ªnµ¦· ¬´ Â¨³· µ¦¦n ª¤oµ¸É ¤¸´¥Îµ´Åo¼´´¸ °°µ
µ¦Á·¦ª¤¸ÊÂ¨oª
) n ª °¼¤o ¸nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤ º° ÎµªÎµÅ¦®¦º ° µ»Â¨³· ¦´¡¥r»· °·µ¦¦n ª¤
oµ¸ÉÅ¤nÅoÁÈ  °¦· ¬´ Â¨³ÂÁÈ ¦µ¥µ¦Â¥nµ®µÄn ª °ÎµÅ¦®¦º ° µ»¦ª¤Â¨³nª °¼ o
º°®»o ÄÂµ³µ¦Á·¦ª¤
13
138

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

Á·¨»Äµ¦¦n ª¤o µ
Á·¨»Äµ¦¦n ª¤oµ  ª´¸É śř ´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê

ºÉ°µ¦¦n ª¤oµ
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸
Â¨³Á°È·Á¸¥¦·É Ã¦´r

¦³Á«¸É
·µ¦´´Ê

®nª¥ : ¡´µ

´nªµ¦¨»
Ã¥¦· ¬´ (¦o°¥¨³)
2558
2557

¨´¬³» ¦·

¦³Á«Å¥ µn°¦oµµ¸ª´ µ¦ºÊ° µ¥
Â¨³¦³n°npµ¦¦¤µ·
¦³Á«Å¥
µn°¦oµµ¸pµ
¦¦¤µ· NGV

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Á·¨»µ¤ª·¸
»Á¦¸ ¥Îµ¦³Â¨oª
¦µµ»
2558
2557
2558
2557

90

90

-

-

-

-

25

25

-

-

-

-

Ä¦³®ªnµ¸ n ª °¨µ¦ÎµÁ· µÄ·µ¦¦n ª¤oµ¸É¦´¦¼ oÄµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦¦´¦¼ onªÂnÎµÅ¦µ
µ¦¦n ª¤oµ´¨nµªÄµ¦Á·Á¡µ³·µ¦ ´¸Ê

·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸Â¨³Á°È·Á¸¥¦·É Ã¦´r

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¨ÎµÅ¦( µ»)Äµ¦¦n ª¤oµ ¦µ¥ÅonªÂnÎµÅ¦µµ¦¦n ª¤oµ
2558
2557
2558
2557
35,184
25,155
36,000
(593)
(509)
-

°o ¤¼¨µµ¦Á·Ã¥¦»  °µ¦¦n ª¤oµ¸É¤¸µ¦³Îµ´ ¤¸´ ¸Ê

·µ¦¦n ª¤oµ
¥µ¤¦µµ¸
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉÇ
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
®¸Ê·®¤»Áª¸¥
®¸Ê·µµ¦Á·®¤»Áª¸¥
· ¦´¡¥r»·
n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558
ÎµÅ¦( µ»)» ·µÎ ®¦´¸
ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸
n ª¸ÉÁÈ  °n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤

®nª¥ : ¡´µ
·µ¦¦n ª¤oµ
¥µ¤¦µµ¸
Â¨³Á°È·Á¸¥¦·É 
Ã¦´r

¦ª¤

4,465
288,301
4,558
82,875
184,458
29,991
2,999

1,556
6,799
167
8,188
6,141

6,021
295,100
4,558
83,042
184,458
38,179
9,140

36,077
36,077
3,608

(593)
(593)
(445)

35,484
35,484
3,163
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·µ¦¦n ª¤oµ
¥µ¤¦µµ¸
ÎµÅ¦( µ»)» · µÎ ®¦´¸ µo o¦ª¤¦µ¥µ¦´n°Å¸Ê
nµÄonµ¥°Á¸Ê¥
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo

®nª¥ : ¡´µ
·µ¦¦n ª¤oµ
¥µ¤¦µµ¸
Â¨³Á°È·Á¸¥¦·É 
Ã¦´r

8,420
9,113

-

¦ª¤
8,420
9,113

2.3 ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·Ä®¤n
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¸ÉÁ¦·É ¤¤¸¨´´Ä¸ ´¸´»´ Â¨³¸É³¤¸¨´´Ä°µ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
2.3.1 ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¸ÉÁ¦·É ¤¤¸¨´´ÄoÄ¸ ´ »´
¨»n¤¦· ¬´ ÅoÎµ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¦´¦»  (¦´¦»  2557) Â¨³´Ä®¤n¸É°°Ã¥
£µª·µ¸ ¡´¸ ¹É ¤¸ ¨´´ÄoÎµ®¦´ ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸ ¸É Á¦·É ¤Ä®¦º °®¨´ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2558 ¤µ
º°·´ · ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¨nµªÅo¦´µ¦¦´¦» ®¦º °´Ä®o¤¸ Ê ¹Á¡ºÉ°Ä®o¤¸ÁºÊ°®µÁnµÁ¸¥¤
´¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ¦³®ªnµ¦³Á« Ã¥n ªÄ®n ÁÈ µ¦¦´ ¦» o°¥ÎµÂ¨³Îµ«´¡r
µ¦¸ ªµ¤Â¨³µ¦Ä®oÂª· ´·µµ¦´¸ ´¼Äo o¤µ¦µ µ¦Îµ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· 
´¨n µª¤µº °· ´· Ê ¸ Å¤n ¤¸ ¨¦³°¥nµÁÈ µ¦³Îµ´ n °µ¦Á·  °¨»n ¤¦· ¬ ´ °¥nµÅ¦È µ¤
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·  µ¤¸É  ¨n µª oµo µ´  ¤¸  µ¦Á¨¸É ¥Â¨®¨´ µ¦Î µ´ ¹É 
¦³°oª¥¤µ¦µ´n°Å¸Ê
¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É 19 (¦´¦» 2557) Á¦ºÉ° ¨¦³Ã¥r °¡´µ
¤µ¦µ´¦´¦» ¸Ê µÎ ®Ä®o·µ¦o°¦´¦¼ o¦µ¥µ¦ÎµÅ¦ µ» µµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´
· «µ¦r ¦³´£´¥´¸ ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ Ä ³¸É ¤µ¦µ´Á· ¤°» µÄ®o·µ¦
Á¨º°¦´¦¼ o¦µ¥µ¦´¨nµª´¸ ÄÎµÅ¦ µ» ®¦º °ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ ®¦º °¥°¥¦´¦¼ oÄÎµÅ¦
µ»ÈÅo
´ »´ ¦· ¬´ ¦´¦¼ o¦µ¥µ¦ÎµÅ¦ µ»µµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r ¦³´£´¥´¸ÄÎµÅ¦
µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÄª¸ÉÁ·¦µ¥µ¦ ¹ÉÁÈ Åµ¤¤µ¦µµ¦´¸´¦´¦» Â¨oª
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¸É 10 Á¦ºÉ° µ¦Á·¦ª¤
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¸É řŘ Îµ®®¨´ÁrÁ¸É ¥ª´µ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤ Ã¥Äo
ÂÁºÊ °®µÁ¸É¥ª´µ¦´¸µÎ ®¦´µ¦Á·¦ª¤¸ÉÁ·¤Îµ®°¥¼Än ¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É 27 Á¦ºÉ °
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ ¤µ¦µ´¸ÊÁ¨¸É¥Â¨®¨´µ¦Á¸É¥ª´µ¦¡·µ¦µªnµ¼ o
¨»¤¸°µÎ µµ¦ª»¤®¦º °Å¤n ¨nµªº° £µ¥Äo¤µ¦µ´¸Ê ¨¼ o »³º°ªnµª»¤·µ¦¸ÉÁ µo
Å¨»  Åo ®µ¤¸ ·  · Åo¦´ ®¦º °¤¸ nªÅoÁ¸ ¥Ä¨°Â °· µ¦¸É Á µo Å¨»  Â¨³
µ¤µ¦Äo°µÎ µÄµ¦´Éµ¦·¦¦¤¸Én¨¦³n°ÎµªÁ·¨°Â´ÊÅo ¹Â¤oªµn ³¤¸
15
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´n ªµ¦º°®» o®¦º °· · Äµ¦°°Á¸ ¥Ã¥¦ª¤o°¥ªnµ¹É ®¹É Èµ¤ µ¦Á¨¸É¥Â¨¸É Îµ´ ¸Ê
n ¨Ä®o n µ¥¦· ®µ¦o°Äo»¨¥¡··°¥nµ¤µÄµ¦ªªnµ¦· ¬´ ¤¸°µÎ µª»¤Ä·µ¦¸É Á µo Å
¨»®¦º °Å¤nÂ¨³³o°Îµ¦· ¬´ ÄÄ¨»n¤·µ¦¤µ´Îµµ¦Á·¦ª¤oµ
n µ¥¦· ®µ¦ °¨»n¤¦· ¬´ ÁºÉ °ªnµ¤µ¦µ´´¨nµª³Å¤n¤¸¨¦³°¥nµÁÈ µ¦³Îµ´n°
µ¦Á· °¨»n¤¦· ¬´
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¸É 12 Á¦ºÉ° µ¦Á· Á¥ o °¤¼¨Á¸¥É ª´n ªÅo Á¸¥Ä·µ¦°ºÉ
¤µ¦µ´¸Ê µÎ ®Á¦ºÉ °µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´n ªÅoÁ¸ ¥ °·µ¦Ä¦· ¬´ ¥n°¥ µ¦¦n ª¤
µ¦µ ¦· ¬´ ¦n ª¤ ¦ª¤¹·µ¦¸É¤¸Ã¦¦oµÁ¡µ³´ª ¤µ¦µ´¸Ê¹Å¤n¤¸¨¦³µµ¦Á·n°
µ¦Á· °¨»n¤¦· ¬´
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¸É 13 Á¦ºÉ° µ¦ª´¤¼¨n µ¥»·¦¦¤
¤µ¦µ´¸Ê µÎ ®ÂªµÁ¸É¥ª´µ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Â¨³µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦ª´¤¼¨nµ
¥»· ¦¦¤ ¨n µªº ° ®µ· µ¦o° ª´ ¤¼ ¨ n µ¥»· ¦¦¤ °·  ¦´ ¡ ¥r® ¦º ° ®¸Ê ·  Äµ¤ o° Îµ® °
¤µ¦µ¸ÉÁ¸É ¥ª °o °ºÉ ·µ¦³o°ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤´Êµ¤®¨´µ¦ °¤µ¦µ´¸Ê Â¨³Äoª·¸
Á¨¸É¥´¸ÁÈ oÅÄµ¦¦´¦¼ o¨¦³µµ¦Á¦·É ¤Äo¤µ¦µ¸Ê
µµ¦¦³Á¤·ÁºÊ °o n µ¥¦· ®µ¦ °¨»n¤¦· ¬´ ÁºÉ °ªnµ¤µ¦µ µo o³Å¤n¤¸¨¦³°¥nµÁÈ 
µ¦³Îµ´n°µ¦Á· °¨»n¤¦· ¬´
2.3.2 ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¸É³¤¸¨´´Ä°µ
Ä¦³®ªnµ¸ £µª·µ¸ ¡´¸ Åo¦³µ«Äo¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¦´¦»  (¦´¦» 
ŚŝŝŠ) Îµª®¨µ¥´ ¹É ¤¸¨´´ÄoµÎ ®¦´µ¦Á·¸É¤¸¦°¦³¥³Áª¨µ´¸¸ÉÁ¦·É ¤Ä®¦º °®¨´ª´¸É
1 ¤¦µ¤ 2559 ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¨nµªÅo¦´ µ¦¦´ ¦» ®¦º °´Ä®o¤¸ Ê ¹ Á¡ºÉ °Ä®o¤¸
ÁºÊ °®µÁn µÁ¸ ¥¤´¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ¦³®ªnµ¦³Á« n µ¥¦· ®µ¦ °¨»n¤¦· ¬´ ÁºÉ °ªnµ
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·  ´ ¦´ ¦» ´¨nµª³Å¤n¤¸ ¨¦³°¥nµÁÈ µ¦³Îµ´ n°
µ¦Á·Á¤ºÉ°Îµ¤µº°·´ ·
3.

Ã¥µ¥µ¦´¸¸É Îµ´
µ¦Á·¸Ê Åo´ Îµ Ê ¹Ã¥ÄoÁr¦µµ»Á· ¤Äµ¦ª´¤¼¨nµ°r¦³° °µ¦Á·  ¥Áªoµ¤¸É ÅoÁ· Á¥Ä
Ã¥µ¥µ¦´¸´ n°Å¸Ê
3.1 Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ· ¦³°oª¥ Á·Ä¤º°Â¨³Á· µµ´µ¦Á·»¦³Á£¸É¹Îµ®
nµ¥ºÄ¦³¥³Áª¨µµ¤Áº°®¦º °o°¥ªnµ ´ÊÂnª´ ¸ÉÅo¤µÃ¥Å¤n¦ª¤Á· µµ´µ¦Á·¸É¤¸£µ¦³¼¡´
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3.2 Á·¨»´ªÉ ¦µª
Á·¨»´ªÉ ¦µªÁÈ Á·¨»¦³¥³´ÊÄ°»¦ª¤¸É¦· ¬´ ¤¸ªµ¤´ÊÄ¸É³º°ÅªoÅ¤nÁ· ř ¸ Ã¥º°ÁÈ Á·
¨»Ä®¨´¦´¡¥rÁ¡ºÉ°oµ¸É¦· ¬´ Âµ¤¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¹É Îµªµ¤¼¨nµ· ¦´¡¥r»· °°»¦ª¤Ã¥
µ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ °Á·¨»´¨nµª´¹ÁÈ ¦µ¥µ¦ÎµÅ¦®¦º ° µ»ÄÎµÅ¦ µ» Â¨³Á¤ºÉ°¤¸µ¦
Îµ®nµ¥Á·¨» ¥°ÎµÅ¦®¦º ° µ»µµ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ³¼¦´¦¼ oÁÈ ¦µ¥µ¦ÎµÅ¦®¦º ° µ»Ä
ÎµÅ¦ µ» ´Ê¸Ê ¦· ¬´ Äoª· ¸ª´ Á¨¸É¥nªÎÊµ®´Äµ¦Îµªo» °Á·¨»¸É µ¥
3.3 ¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉ
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉÂÄ¦µµµ¤ÄÂo®¸Ê®´ nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼
¨¼®¸Ê µ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê °ºÉÂµ¤¤¼¨nµ» · ¸É³Åo¦´ ¦· ¬´ ´¹nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼ Îµ®¦´¨ µ»
Ã¥¦³¤µ¸É°µÁ· Ê ¹µµ¦ÁÈÁ·¨¼®¸Ê Å¤nÅo ¹ÉÃ¥´ªÉ Å¡·µ¦µµ¦³µ¦rµ¦ÁÈÁ·Â¨³µ¦
ª·Á¦µ³®r°µ¥»¨¼®¸Ê
Äµ¦¦³¤µnµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼ °¨¼®¸Ê n µ¥¦· ®µ¦ÎµÁÈ o°Äo»¨¥¡··Äµ¦¦³¤µµ¦¨ µ»
¸É µªnµ³Á·  Ê ¹µ¨¼®¸Ê Ân¨³¦µ¥ Ã¥Îµ¹ ¹ ¦³µ¦r µ¦ÁÈÁ· Ä°¸  °µ¥» °®¸Ê ¸ÉoµÂ¨³
£µª³Á«¦¬·¸ÉÁÈ °¥¼Än  ³´Ê ÁÈ o °¥nµÅ¦Èµ¤µ¦Äo¦³¤µµ¦Â¨³ °o ¤¤·µ¸ÉÂnµ´°µ
¤¸¨n°ÎµªnµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼ ´´Ê µ¦¦´¦» nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼°µ¤¸ Ê ¹ÅoÄ°µ
3.4 ¨¼®¸Ênµn°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ
¨¼®¸Ênµn°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ¦³°oª¥o» °nµª´»Â¨³nµÂ¦µ nµµ¼¦o ´Á®¤µnª
nµ¦· µ¦Â¨³nµÄonµ¥°ºÉ ¦ª¤´ÊÎµÅ¦®¦º ° µ»»·¸ÉÅoµÎ ª Ê ¹®´oª¥Îµª¸ÉÁ¦¸ ¥ÁÈµ¨¼oµÂ¨oª
´µ¸É¤¸¤¼¨nµ °µÁ·ªnµÎµªÁ·¸ÉÁ¦¸ ¥ÁÈµ¨¼oµ³ÂÅªo£µ¥Äo·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥ nª´µ¸É
¤¸µ¦Á¦¸ ¥ÁÈÁ·¨¼oµ¤µªnµ¤¼¨nµµ³ÂÅªoÁÈ  “¦µ¥Åonµn°¦oµµ¤´µ¦´¨nª®oµ” £µ¥Äo®¸Ê·
®¤»Áª¸¥
3.5 · oµÁ®¨º°
· oµÁ®¨º°ÂÄ¦µµ»®¦º °¤¼¨nµ»·¸É³Åo¦´Â¨oªÂn¦µµÄ³ÎÉµªnµ
o» °· oµÎµªÃ¥Äoª·¸Á µo n°°°n° o»· oµ¦³°oª¥o»¸ÉÊº ° ®¦º °o»°ºÉÁ¡ºÉ°Ä®o
· oµ°¥¼Än µ¸ÉÂ¨³£µ¡´ »´
o »  °µ¦³®ªnµn ° ¦o µ¦³°oª¥o »  n µª´» n µÂ¦µ nµµ¼¦o ´  Á®¤µn ª  n µ¦·  µ¦Â¨³
nµÄonµ¥°ºÉ °Ã¦µ¦
¤¼¨nµ» · ¸É³Åo¦´ÁÈ µ¦¦³¤µ¦µµ¸É³ µ¥Åoµµ¦ÎµÁ· » ¦··®´oª¥nµÄonµ¥¸É µÎ ÁÈ Äµ¦
µ¥
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3.6 Á·¨»ÁºÉ° µ¥
Á·¨»Ä®¨´¦´¡¥rÁºÉ° µ¥Âµ¤¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °®¨´¦´¡¥r´ ¨nµª
´¹ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÂ¨³³´¹Änª °ÎµÅ¦®¦º ° µ»Á¤ºÉ°ÅoµÎ ®nµ¥®¨´¦´¡¥rÊ ´ °°Å
3.7 Á·¨»Ä·µ¦¦n ª¤oµ
Á·¨»Ä·µ¦¦n ª¤oµÂÃ¥ª·¸¦µµ»Äµ¦Á·Á¡µ³·µ¦
3.8 ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
· ¦´ ¡¥r ¸ÉÁÈ ¦¦¤· ·Í °·µ¦
¸É· ÂÄ¦µµ»®´nµÁºÉ°µµ¦o°¥nµ (oµ¤¸)
°µµ¦Â¨³°»¦rÂoª¥¦µµ»®´nµÁºÉ °¤¦µµ³¤Â¨³nµÁºÉ°µµ¦o°¥nµ (oµ¤¸)
¦µµ» ¦ª¤¹o» µ¦¸É Á¸É ¥ª °o ´µ¦Åo¤µ °· ¦´¡¥r o»  °µ¦n°¦oµ· ¦´¡¥r¸É·µ¦
n°¦oµÁ° ¦ª¤¹o» °ª´» Â¦µµ¦ Â¨³o»µ¦°ºÉ Ç ¸É Á¸É ¥ª °o ´µ¦´®µ· ¦´¡¥r
Á¡ºÉ°Ä®o·¦´¡¥rÊ ´°¥¼nÄ£µ¡¸É ¡¦o °¤³ÄoµÅoµ¤ªµ¤¦³r o» Äµ¦¦ºÊ °° µ¦ ¥oµ¥ µ¦
¼¦³µ¸ÉÊ ´ °· ¦´¡¥rÂ¨³o»µ¦¼¥o ¤º
n ª¦³° °¦µ¥µ¦¸É · °µµ¦Â¨³°»¦rÂn¨³¦µ¥µ¦¸É¤¸°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥rÅ¤nÁnµ´o°´¹Ân
¨³nª¦³°¸É¤¸¥´ Îµ´Â¥nµ®µµ´
ÎµÅ¦®¦º ° µ» µµ¦Îµ®n µ¥¸É · °µµ¦Â¨³°»¦r º°¨nµ¦³®ªnµ·É °Â» · ¸ÉÅo¦´µµ¦
Îµ®nµ¥´¤¼¨nµµ¤´¸ °¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r Ã¥¦´¦¼ oÄÎµÅ¦ µ»
o »¸É Á· ¹Ê Ä£µ¥®¨´
o» Äµ¦Á¨¸É ¥Ân ª¦³°³¦´ ¦¼ o ÁÈ n ª®¹É  °¤¼¨nµµ¤´¸ °¦µ¥µ¦¸É · °µµ¦Â¨³
°»¦r oµ¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân ¸É¦· ¬´ ³Åo¦´¦³Ã¥rÁ· Á«¦¬·Ä°µµ¦µ¥µ¦´Ê Â¨³
µ¤µ¦ª´¤¼¨nµo» °¦µ¥µ¦´ÊÅo°¥nµnµÁºÉ°º° ·Ên ª¸É¼Á¨¸É¥Â³¼´Îµ®nµ¥µ¤¤¼¨nµµ¤
´¸ o»¸ÉÁ· Ê ¹Äµ¦n°¤Îµ¦» ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r¸ÉÁ· Ê ¹ÁÈ ¦³Îµ³¦´¦¼ oÄÎµÅ¦ µ»Á¤ºÉ°
Á· Ê ¹
n µÁºÉ °¤¦µµ
nµÁºÉ °¤¦µµ´¹ÁÈ nµÄonµ¥ÄÎµÅ¦ µ»ÎµªÃ¥ª·¸Áo¦µ¤Ár°µ¥»µ¦ÄoµÃ¥¦³¤µ
°nª¦³° °· ¦´¡¥rÂn¨³¦µ¥µ¦ ¦³¤µµ¦°µ¥»µ¦Äoµ °· ¦´¡¥rÂÅo´ ¸Ê
¦³µµ¦¼Ã£
Á¦ºÉ °¤º°Â¨³°»¦r
Á¦ºÉ °ÂnÂ¨³°»¦rµÎ ´µ
¥µ¡µ®³
nª¦´¦» · ·µ¦Ánµ

5
5
3 Â¨³ 5
5
řŘ

¸
¸
¸
¸
¸
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n ª¦´¦» ¸É · °µµ¦Â¨³n ª¦´¦» °µµ¦ÎµªnµÁºÉ °¤¦µµÃ¥ª·¸Áo¦µ¤Ár°µ¥»´µÁnµ¸É ·
Ã¥¦³¤µ 10 - 20 ¸
¦· ¬´ Å¤n·nµÁºÉ °¤¦µµÎµ®¦´¸É·Â¨³· ¦´¡¥r¸É°¥¼¦n ³®ªnµµ¦·´Ê
ª·¸µ¦·nµÁºÉ °¤¦µµ °µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r °· ¦´¡¥r Â¨³¤¼¨nµÁ®¨º° ¼ª°¥nµo°¥¸É »»·Ê 
¦°¸ ´¸Â¨³¦´¦» µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
3.9 · ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
 ª´ ¸É Åo¤ µ¦· ¬ ´ ³ª´ ¤¼ ¨ n µ °·  ¦´ ¡ ¥rÅ ¤n ¤¸  ´ª oª ¥¦µµ»  Â¨³£µ¥®¨´µ¦¦´  ¦¼ o ¦µ¥µ¦¦´Ê Â¦
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ Â¤¼¨nµµ¤¦µµ»®´nµ´Îµ®nµ¥³¤Â¨³nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ (oµ¤¸)
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ ¸É¤¸°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥rµÎ ´¤¸´ ¸Ê
Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦r

3 - 10

¸

3.10 µ¦o°¥nµ °· ¦´¡¥r
¥°· ¦´¡¥rµ¤´¸ °¨»n¤¦· ¬´ Åo¦´µ¦ª  »ª´¸É¦µ¥µ ªnµ¤¸ °o n¸ÊÁ¦ºÉ °µ¦o°¥nµ®¦º °Å¤n
®µ¦· ¬´ ¡ªnµ¤¸ °o n¸Ê¸ÉµÎ Ä®oÁºÉ°Åoªµn · ¦´¡¥r°µÁ· µ¦o°¥nµ ¦· ¬´ ³¦³¤µ¤¼¨nµ¸É µªnµ³Åo¦´
º °· ¦´¡¥rÊ ´ ®µ¦µµµ¤´¸ °· ¦´¡¥rÊ ´ ¼ªnµ¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´º ¦· ¬´ ³¦´¦¼ o¨nµ´Ê
ÁÈ ¦µ¥µ¦¨ µ»µµ¦o°¥nµÁÈ nµÄonµ¥ÄÎµÅ¦ µ»
3.11 ´µÁnµ
´µÁn µÎµÁ·µ
´µÁnµ¦³¥³¥µªÁ¡ºÉ°Ánµ· ¦´¡¥rÃ¥¸Éªµ¤Á¸É ¥Â¨³¨°Â °ªµ¤ÁÈ Áoµ °nªÄ®n°¥¼n ´ ¼Äo ®o
Ánµ³´ÁÈ ´µÁnµÎµÁ·µ Á·¸É°o nµ¥£µ¥Äo
´ µÁnµÎµÁ·µ (»·µ·É °Â¼Ä¸ÉÅo¦´µ
¼Äo ®oÁnµ) ³´¹ÄÎµÅ¦ µ»Ã¥Äoª· ¸Áo¦¨°°µ¥» °´µÁnµ´Ê
nµÄonµ¥¸ÉÁ· Ê ¹µµ¦¥Á¨·´µÁnµÎµÁ·µn°®¤°µ¥»µ¦Ánµ Án Á¸Ê¥¦´¸É°o nµ¥Ä®o´ ¼Äo ®oÁnµ ³
´¹ÁÈ nµÄonµ¥Ä¦³¥³Áª¨µ´¸¸Éµ¦¥Á¨·´ÊÁ· Ê ¹
´µÁn µµ¦Á·
´µÁnµ¹É ¦· ¬´ Åo¦´Ã°¨°ÂÂ¨³ªµ¤Á¸É ¥nªÄ®n °µ¦ÁÈ Áoµ °· ¦´¡¥r¥Áªo¦¦¤· ·Í
µ®¤µ¥º°ÁÈ ´µÁnµµ¦Á· ¦· ¬´ ´¹ · ¦´¡¥r¸ÉÁnµÄ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´Á¦·É ¤o °´µÁnµ
®¦º °¤¼¨nµ´ »´ °ÎµªÁ·  Ê ´ ÎÉµ¸É ³o°nµ¥µ¤´µÁnµÂ¨oªÂnµÎ ªÄ³ÎÉµªnµ nµÁºÉ °¤¦µµ °
· ¦´¡¥r¸ÉÁnµÎµªÃ¥ª·¸Áo¦µ¤°µ¥»µ¦ÄoµÃ¥¦³¤µ °· ¦´¡¥r °Á¸Ê ¥®¦º °nµÄonµ¥µ
µ¦Á·ÎµªÃ¥Äoª·¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÂo¦· ¨°¦³¥³Áª¨µ °´µ °Á¸Ê¥®¦º °nµÄonµ¥µµ¦Á·Â¨³
nµÁºÉ °¤¦µµ¦´¦¼ oÁÈ nµÄonµ¥ÄÎµÅ¦ µ»
19
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3.12 ¨¦³Ã¥r¡´µ
¨¦³Ã¥r ¦³¥³´Ê
¦· ¬´ ¦´¦¼ o Á·Áº° nµoµ Ã´ Â¨³Á·¤°»¦³´´¤ÁÈ nµÄonµ¥µ¤Ároµ
¨¦³Ã¥r ®¨´°°µµ - Ã¦µ¦¤Á·
¦· ¬´ Â¨³¡´µÅo¦nª¤´´´Ê°» Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸ ¡ ¹É ¦³°oª¥Á· ¸É ¡´µnµ¥³¤Â¨³Á· ¸É
¦· ¬´ nµ¥¤Ä®oÁÈ ¦µ¥Áº° · ¦´¡¥r °°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡ÅoÂ¥°°µ· ¦´¡¥r °¦· ¬´ Á·¸É
¦· ¬´ nµ¥¤°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡´¹ÁÈ nµÄonµ¥Ä¸ ¸ÉÁ·¦µ¥µ¦
¨¦³Ã¥r ®¨´°°µµ - Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r ¸ÉµÎ ®Åªo
£µ¦³¼¡´ ¨¦³Ã¥r¡´µn ª¸É ÁÈ Á·Á¥µ¤®¤µ¥Â¦µ´¹ ÁÈ nµÄonµ¥¨°°µ¥»µ¦
Îµµ °¡´µ Ã¥µ¦¦³¤µÎµªÁ·¨¦³Ã¥rÄ°µ¸É¡´µ³Åo¦´µµ¦ÎµµÄ®o´
¦· ¬´ ¨°¦³¥³Áª¨µÎµµ¹¸ ¸É Á¬¸¥°µ¥»µÄ°µµ¤®¨´· «µ¦r ¦³´£´¥ Ã¥¨¦³Ã¥r
´¨nµªÅo¼·¨ÁÈ ¤¼¨nµ´ »´ °´¦µ·¨Äo°´ ¦µ¨°Â °¡´´¦¦´µ¨ÁÈ °´¦µ°oµ°·Á¦·É ¤o
µ¦¦³¤µµ¦£µ¦³¼¡´ ´¨n µªÎµªµ¤®¨´·  «µ¦r  ¦³´ £´¥Ã¥Äoª·¸·  ¨Ân¨ ³®n ª¥¸É
¦³¤µµ¦Åªo (Projected Unit Credit Method)
Á¤ºÉ ° °o ¤¤· ¸É ÄoÄµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r ¦³´£´¥¤¸ µ¦Á¨¸É ¥Â¨ ¦· ¬´ ¦´ ¦¼ o ¨ÎµÅ¦
( µ»)µµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r¦³´£´¥¸ÉÁ· Ê ¹ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÄª¸ÉÁ·
¦µ¥µ¦
3.13 ¦³¤µµ¦®¸Ê·
¦³¤µµ¦®¸Ê ·³¦´¦¼ oÈn°Á¤ºÉ°¨»n¤¦· ¬´ ¤¸£µ¦³®¸Ê ·Á· Ê ¹µ °o ¡·¡µµ®¤µ¥®¦º °£µ¦³¼¡´¹É 
ÁÈ ¨¤µµÁ®»µ¦rµ°¸ Â¨³¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân°ªnµ¦³Ã¥rÁ·Á«¦¬·³o°¼nµ¥Å
Á¡ºÉ°Îµ¦³£µ¦³®¸Ê·´¨nµª Ã¥Îµª£µ¦³®¸Ê·´¨nµªµ¤µ¦¦³¤µÎµªÁ·Åo°¥nµnµÁºÉ°º°
3.14 ¦µ¥µ¦´¸¸ÉÁÈ Á·¦µnµ¦³Á«
¦µ¥µ¦´  ¸ ¸É ÁÈ Á·  ¦µn µ ¦³Á«¸É Á·  Ê ¹ ¦³®ªn µ ¸ Â¨n µ ÁÈ Á·  µµ¤°´ ¦µÂ¨Á¨¸É ¥ 
 ª´¸ÉÁ·¦µ¥µ¦ · ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸ÉÁÈ ´ªÁ·¸ÉÁÈ Á·¦µnµ¦³Á«Á®¨º°  ª´·Ê¸ Â¨nµÁÈ Á·
µµ¤°´¦µÂ¨Á¨¸É¥  ª´´Ê ¹ÉÎµ®Ã¥µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ ÎµÅ¦ µ»µµ¦Â¨nµ´¨nµª
¦ª¤ÅªoÄÎµÅ¦ µ»
3.15 µ¦¦´¦¼ o¦µ¥Åo
¦µ¥Åo µµ¦ µ¥Â¨³¦· µ¦
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥· oµ ¦´¦¼ oÁÈ ¦µ¥ÅoÁ¤ºÉ °ÅoÃ°ªµ¤Á¸É ¥Â¨³¨°Â¸É ÁÈ µ¦³Îµ´ °ªµ¤ÁÈ 
Áoµ °· oµÄ®o´ ¼o Êº °Â¨oª Îµ®¦´µ¦ µ¥Ä¦³Á«µ¦Ã°¦¦¤· ·Í Á·  Ê ¹Á¤ºÉ°¤¸µ¦n ¤°· oµÄ®oÂn
¨¼oµÂ¨oª Îµ®¦´µ¦ µ¥n°° ¦· ¬´ ¦´¦¼ o¦µ¥ÅoÁ¤ºÉ°¤¸µ¦n· oµÂ¨³ªµ¤Á¸É ¥Â¨³¨°Â¸É¤¸¥´ Îµ´
20
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°µ¦ÁÈ Áoµ °Ä· oµÅoÃ°Ä®oÂn¼ o Êº°Â¨oªµ¤ÁºÉ°Å µ¦n¤°· oµ ¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Â»·µ
nª¨µ¦oµÂ¨³nª¨µ¤¦· ¤µºÊ°Â¨³· oµ¦´ºÂ¨oª
¦µ¥Åoµµ¦Ä®o¦· µ¦¦´¦¼ oÁÈ ¦µ¥ÅoÁ¤ºÉ°µ¦Ä®o¦· µ¦Â¨oªÁ¦È 
¦µ¥Åo µ¤´µn °¦o µ
¦µ¥Åoµ¤´ µn ° ¦o µ¦´  ¦¼ oÁÈ ¦µ¥ÅoÁ¤ºÉ ° ¨µµ¦· ´ÊÃ¦µ¦µ¤´ µµ¤µ¦¦³¤µÅo°¥nµ
n µÁºÉ °º ° ¦µ¥Åoµ¤´µÂ¨³o» ¸É Á·  Ê ¹ ³¼¦´ ¦¼ oÄÎµÅ¦ µ» Ã¥Îµªµªµ¤ÎµÁ¦È  °
·¦¦¤µn°¦oµµ¤´µ  ª´¸ÉÄµ¦Á· Ê ´ ªµ¤ÎµÁ¦È  °µn°¦oµµ¤´µÎµªÃ¥µ¦
Á¦¸ ¥Á¸ ¥o»µn°¦oµ¸É Á·  Ê ¹¹É ¦´¦¼ oÁÈ nµÄonµ¥Ä¦³®ªnµª´¦³¤µµ¦o»µn°¦oµ
µ¤´µ Ä¦¸ ¸É¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân °ªnµo» ´Ê·Ê  °Ã¦µ¦Á· ªnµ¤¼¨nµ¦µ¥Åoµ¤
´µ ¦· ¬´ ³¦´¦¼ o¦³¤µµ¦ µ»´¨nµªÁÈ nµÄonµ¥´¸ÄÎµÅ¦ µ»
n ªµ¸É Â¨oªÁ¦È ¸É ¥´ ¤· Åon¤° Â¨³¥´¤· Åo°°ÄÂo®¸Ê Á¦¸ ¥ÁÈµ¨¼oµ³ÂÅªoÁÈ  “¨¼®¸Ê nµ
n°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ” £µ¥Äo·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
¦µ¥Åo nµµ¥®o µ
¦µ¥Åonµµ¥®oµ¦´¦¼ o¦µ¥ÅoÈn°Á¤ºÉ°Åo¦´Á·
°Á¸¥Ê ¦´ Â¨³Á·´ ¨¦´ 
°Á¸Ê¥¦´Â¨³¦µ¥Åo°ºÉ¦´¦¼ oµ¤Ároµ Á·´ ¨¦´µÁ·¨»¦´¦¼ oÁÈ ¦µ¥ÅoÁ¤ºÉ°¤¸µ¦¦³µ«nµ¥Á·
´ ¨Â¨oª
3.16 o»¼¥o ¤º
o»µ¦¼¥o º¤ °Á·¼o ¸ÉÄoÄµ¦Åo¤µ®¦º °n°¦oµ· ¦´¡¥r¸É°o Äo¦³¥³Áª¨µµÄµ¦ÎµÄ®o°¥¼Än £µ¡
¡¦o°¤Äo®¦º ° µ¥ Åo¼ÎµÅ¦ª¤ÁÈ ¦µµ» °· ¦´¡¥rªnµ· ¦´¡¥rÊ ´ ³°¥¼Än £µ¡¡¦o°¤¸É³ÄoÅo
µ¤¸É ¤»n¦³r n ªo»  µ¦¼o¥º¤°ºÉ  º ° ÁÈ n µÄonµ¥Äª¸É Á· ¦µ¥µ¦ o »  µ¦¼o¥º¤¦³°oª¥
°Á¸Ê¥Â¨³o»°ºÉ¸ÉÁ· Ê ¹µµ¦¼¥o ¤º ´Ê
3.17 £µ¬¸Á·Åo
£µ¬¸ Á·  Åo - ¦µ¥Åo (n µ Äo n µ ¥) ¦³°o ª ¥Îµ ª¦ª¤ °£µ¬¸ Á·  ÅoÄ ª´  » ´  Â¨³£µ¬¸ Á·  Åo
¦°µ¦´´¸
£µ¬¸Á·Åo Äª´ »´
£µ¬¸Á·ÅoÄª´ »´ º° Îµª£µ¬¸Á·Åo¸É°o Îµ¦³Ã¥ÎµªµÎµÅ¦µ£µ¬¸µÎ ®¦´¸ ÎµÅ¦µ£µ¬¸
ÂnµµÎµÅ¦¸ÉÂÄÎµÅ¦ µ»ÁºÉ °µÎµÅ¦µ£µ¬¸Åo¦ª¤¦µ¥µ¦¸Éµ¤µ¦º°ÁÈ nµÄonµ¥µ
£µ¬¸ ÅoÂ¨³Å¤nÅo¦ª¤¦µ¥µ¦¸É Å¤nµ¤µ¦º °ÁÈ ¦µ¥Åo®¦º °nµÄonµ¥µ£µ¬¸ ®¸Ê ·£µ¬¸ Á· ÅoÄª´ »´
ÎµªÃ¥Äo°´ ¦µ£µ¬¸  ª´¸ÉÄÂµ³µ¦Á·
21
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£µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸
£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ÁÈ µ¦¦´¦¼ o¨Ânµ´ªÉ ¦µª¦³®ªnµ¤¼¨nµµ´¸ °· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·Ä
µ¦Á·´¤¼¨nµ °· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·¸ÉÄoÄµ¦ÎµªÎµÅ¦µ£µ¬¸ (µ£µ¬¸) ¦· ¬´ Åo¦´¦¼ o®¸Ê ·£µ¬¸
Á·Åo¦°µ¦´´¸µÎ ®¦´¨Ânµ´ªÉ ¦µª»¦µ¥µ¦ Â¨³¦´¦¼ o·¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸µÎ ®¦´
¨Ânµ´ªÉ ¦µªÁnµ¸É ¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân ªnµÎµÅ¦µ£µ¬¸³¤¸µÎ ªÁ¡¸¥¡°¸É ³Îµ¨Ânµ
´ªÉ ¦µª´Ê¤µÄo¦³Ã¥rÅo
¦· ¬´ ª¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸  ª´¸ÉÄÂµ³µ¦Á· °Ân¨³
ª Â¨³¨¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¨Á¤ºÉ°¦· ¬´ Á®ÈªnµÅ¤nnµ³¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅo
°¸n°Åªnµ·µ¦³¤¸µÎ Å¦µ£µ¬¸Á¡¸¥¡°¸É³Îµ· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸µn ª®¦º °´Ê®¤¤µ
Äo¦³Ã¥rÅo ´Ê¸Ê·¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¸É¦´¨¨´Ê ¦· ¬´ ³¨´¦µ¥µ¦Á¤ºÉ°¤¸ªµ¤ÁÈ Å
Åon° µo Ân ªnµ· µ¦³¤¸ µÎ Å¦µ£µ¬¸ Á¡¸ ¥¡°¸É ³Îµ· ¦´ ¡¥r£µ¬¸ Á· Åo¦°µ¦´´ ¸ µn ª®¦º °
´Ê®¤¤µÄo¦³Ã¥rÅo
¦· ¬´ Îµª¤¼¨nµ· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ªo ¥°´¦µ£µ¬¸¸Éµªnµ³o°ÄoÄª¸É¦´¦¼ o
· ¦´¡¥r®¦º °Îµ¦³®¸Ê·Ã¥°·µ¤°´¦µ£µ¬¸¸É¤¸¨´´Äo  ª´¸ÉÄÂµ³µ¦Á·
¦· ¬´ ³Îµ¦µ¥µ¦· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·ÅoÄª´ »´ ¤µ®´¨´¦µ¥µ¦®¸Ê·£µ¬¸Á·ÅoÄª´ »´ Á¤ºÉ°
¦· ¬´ ¤¸·· µ¤®¤µ¥Äµ¦Îµ· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·´¨nµª¤µ®´¨´Â¨³¦· ¬´ ´ÊÄ³Îµ¦³®¸Ê ·
´¨nµªoª¥¥°»·®¦º °´ÊÄ³¦´Îµ¦³· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·ÄÁª¨µÁ¸¥ª´
¦· ¬´ ³Îµ· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¤µ®´¨´®¸Ê ·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸Á¤ºÉ°·µ¦¤¸··
µ¤®¤µ¥¸É ³Îµ· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·ÅoÄª´ »´ ¤µ®´¨´®¸Ê ·£µ¬¸Á·ÅoÄª´ »´ Â¨³´Ê
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ Â¨³®¸Ê ·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¸ÉÁ¸É¥ª °o ´£µ¬¸Á·Åo¸É¦³Á¤·Ã¥
®nª¥µµ¦´ÁÈ£µ¬¸®nª¥µÁ¸¥ª´Â¨³·µ¦´ÊÄ³nµ¥®¸Ê·Â¨³· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·ÅoÄª´ »´
oª¥¥°» · ®¦º °´ÊÄ³¦´Îµ¦³· ¦´¡¥rÂ¨³Îµ¦³®¸Ê·ÄÁª¨µÁ¸¥ª´ Â¨³Îµ®¦´ª°µÂn¨³ª¸É
¦· ¬´ µªnµ³nµ¥®¸Ê£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸Â¨³¦´Îµ¦³· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ªo ¥¥°»·
¦· ¬´ Â¦µ¥µ¦£µ¬¸ Á· Åo - ¦µ¥Åo (nµÄonµ¥) ¸É Á¸É¥ª °o ´ÎµÅ¦®¦º ° µ» µ· ¦¦¤µ¤· °
·µ¦ÅªoÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È  ¥Áªo¦µ¥µ¦£µ¬¸Á·ÅoÄª´ »´ Â¨³£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ ¸É
´¹Ã¥¦Å¥´nª °¼o º°®»o oµ£µ¬¸Á·Åo¸ÉÁ· Ê ¹´ÊÁ¸É¥ª °o ´¦µ¥µ¦¸ÉÅo´ ¹Ã¥¦Å¥´nª
°¼o º°®»o Äª´¸Á¸¥ª´®¦º °nµª
3.18 µ¦nµ¥Ã¥Äo®»o ÁÈ Ár
µ¦nµ¥Ã¥Äo®»o ÁÈ Ár  ª´¸ÉÄ®o··Ân»¨°ºÉ °oµ°·µ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °®»o ¸ÉµÎ ®ÅªoÂ¨³·É °
Â¸É°o nµ¥Â¨³´¹nµÄonµ¥¸ÉÁ¸É¥ª °o ¡¦o°¤ÇÅ´¦´¦¼ oµ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °nª °¼o º°®»o
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3.19 ÎµÅ¦( µ»)n°®»o Ê ´ ¡ºÊµ
ÎµÅ¦( µ»)n°®» o Ê ´ ¡ºÊµ ÎµªÃ¥µ¦®µ¦ÎµÅ¦( µ»)» · ¸ÉÁÈ  °¼o º°®» oµ¤´ °¦· ¬´ Ä®n
Îµ®¦´¸ oª¥Îµª®»o µ¤´´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´Ä¦³®ªnµ¸ ¦· ¬´ Åo¤¸µ¦¦´Îµª®»o µ¤´µ¤´nª¸É
Á¨¸É¥Å °Îµª®»o ¸ÉÁ·µµ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµn°®» oµ¤¸É¨nµªÅªoÄ®¤µ¥Á®» 24 Ä®oº°Á¤º°ªnµµ¦
Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ¸É ¦µÅªoÅoÁ· Ê ¹´ÊÂnª´ ¸ÉÁ¦·É ¤o °¸ Â¦¸ÉÁ°¦µ¥µ ÎµÅ¦( µ»)n°®» o Ê ´ ¡ºÊµ
Îµ®¦´¸ ·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2557 ÅoµÎ ª Ê ¹Ä®¤nÁ¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦Á¦¸ ¥Á¸¥Åo´ ÎµÅ¦n°®»o Ê ´ ¡ºÊµ
°¸ ´ »´
3.20 µ¦Äo¦³¤µµ¦µ´¸
Äµ¦´Îµµ¦Á·Ä®oÁÈ Åµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ¦· ¬´ Â¨³·µ¦¦n ª¤oµo°°µ«´¥»¨¥¡··
°¼o ¦· ® µ¦Äµ¦Îµ®Ã¥µ¥µ¦´ ¸ µ¦¦³¤µµ¦Â¨³µ¦´Ê °o ¤¤·  µ®¨µ¥¦³µ¦ ¹É ¤¸
¨¦³n°µ¦ÂÎµª· ¦´¡¥r ®¸Ê ·Â¨³µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Á¸É¥ª´· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸É°µÁ· Ê ¹ 
ª´¸É Äµ¦Á· ¦ª¤´Êµ¦Â¦µ¥ÅoÂ¨³nµÄonµ¥ °ª´¸ ¹Â¤oªµn µ¦¦³¤µµ¦ °¼o ¦· ®µ¦ Åo
¡·µ¦µ°¥nµ¤Á®»¤¨£µ¥ÄoÁ®»µ¦r  ³´Ê ¨¸ÉÁ· Ê ¹¦· °µ¤¸ªµ¤ÂnµÅµ¦³¤µµ¦´Ê
4.

¦µ¥µ¦´»¨Â¨³·µ¦¸ÁÉ ¸¥É ª o °´
¦· ¬´ ¤¸¦µ¥µ¦´¸nª®¹É´»¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ ¹É»¨Â¨³·µ¦Á®¨nµ¸ÊÁ¸É¥ª °o ´Ã¥µ¦º°®» o
Â¨³/®¦º °¤¸¦¦¤µ¦¦n ª¤´ ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´´»¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¸É¤¸µ¦³Îµ´¸É¦ª¤ÅªoÄµ¦Á·
Äo¦µµµ¤·»¦· Ã¥º°µ¤¦µµ¨µ´ªÉ Å ®¦º °Ä¦µµ¸É¨´µ¤´µ®µÅ¤n¤¸¦µµ¨µ¦°¦´
¦µ¥µ¦¦³®ªnµ¦· ¬´ Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ¸É°¥¼£n µ¥Äoµ¦ª»¤¦n ª¤´ Â¨³¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ ¤¸Ã¥µ¥µ¦·¦µµ
´¸Ê
-

µ¦ µ¥· oµÂ¨³¦· µ¦¦³®ªnµ¦· ¬´ ·µ¦¦n ª¤oµÂ¨³¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´·Ä¦µµÄ¨oÁ¸¥´¦µµ¸É
·´»¨£µ¥°

-

µ¦ºÊ °· oµÂ¨³¦· µ¦¦³®ªnµ¦· ¬´ ·µ¦¦n ª¤oµÂ¨³¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ ·¦µµÄ¨oÁ¸¥´¦µµ¸ÉÊº °
µ»¨£µ¥°

-

¦· ¬ ´ ¤¸ Á·  Ä®o ¼o¥º¤ ¦³¥³´Ê Ân · µ¦¦n ª ¤oµ¸É ° ¥¼n£µ¥Äo µ¦ª» ¤ Á¸ ¥ ª´ Â¨³Á·  Ä®o ¼o¥º¤ Ân »  ¨¸É
Á¸É¥ª °o ´ Á·Ä®o¥¼o ¤º Ân·µ¦¦n ª¤oµ¸É°¥¼£n µ¥Äoµ¦ª»¤Á¸¥ª´·°Á¸Ê¥Ä°´¦µÄ¨oÁ¸¥´°´¦µ
¨°ÂÁ· µ¦³Îµµµ¦¡µ· ¥r Á·Ä®o¥¼o ¤º Ân»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´·°Á¸Ê¥Ä°´¦µÄ¨oÁ¸¥´
o»µ¦¼¥o ¤º °¦· ¬´ Á·Ä®o¥¼o ¤º ´¨nµª¤¸µÎ ®Îµ¦³ºÁ¤ºÉ°ªµ¤Â¨³Å¤n¤¸®¨´¦´¡¥rÊ µÎ ¦³´

-

¦· ¬´ ¤¸Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµ·µ¦¦n ª¤oµ¸É°¥¼£n µ¥Äoµ¦ª»¤Á¸¥ª´ ·µ¦ Â¨³»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ Á·
¼o¥º¤ µ·  µ¦¦n ª¤oµ¤¸  µ¦n µ¥°Á¸Ê ¥Ä°´ ¦µÄ¨oÁ¸ ¥ ´ °´ ¦µ¨°ÂÁ·  µ¦³Îµµµ¦
¡µ· ¥r Á· ¼¥o º¤´¨nµªÅ¤n¤¸®¨´¦´¡¥rÊ µÎ ¦³´Â¨³¤¸µÎ ®Îµ¦³ºÁ¤ºÉ°ªµ¤ Å¤n¤¸µ¦nµ¥°Á¸Ê ¥
Îµ®¦´Á·¼¥o ¤º µ»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
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¨´¬³ªµ¤´¤¡´r´ »¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ ¤¸´ ¸Ê

¨´¬³ªµ¤´¤¡´r

2558

2557

¼¦o n ª¤oµ Ä°´¦µn ªµ¦¦n ª¤»¦o°¥¨³ 90

¼¦o n ª¤oµ Ä°´¦µn ªµ¦¦n ª¤»¦o°¥¨³ 90

¼¦o n ª¤oµ Ä°´¦µn ªµ¦¦n ª¤»¦o°¥¨³ 25

¼¦o n ª¤oµ Ä°´¦µn ªµ¦¦n ª¤»¦o°¥¨³ 25

¦·¬´ ¸ÉÁ¸¥É ª o °´
¦· ¬´ ª·¤¨Á¨µ Îµ´
¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ Îµ´
¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ °°ÃÁ¤´É Îµ´
¦· ¬´ §r Áª¼¦nµ Îµ´
¦· ¬´ Á ÁªÁ°¦r Îµ´

¼o º°®»oÂ¨³¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¼o º°®»oÂ¨³¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¼o º°®»oÂ¨³¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¼o º°®»oÂ¨³¦¦¤µ¦¦n ª¤´

¼o º°®»oÂ¨³¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¼o º°®»oÂ¨³¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¼o º°®»oÂ¨³¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¼o º°®»oÂ¨³¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¼o º°®»oÂ¨³¦¦¤µ¦¦n ª¤´

»¨¸ÉÁ¸¥É ª o °´
»Á¸¥¦· ª·¤¨Á¨µ

¼o º°®»oÂ¨³¦¦¤µ¦¦· ¬´

¼o º°®»oÂ¨³¦¦¤µ¦¦· ¬´

·µ¦¦n ª¤oµ – ¦·¬´ ¥n°¥
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸
Â¨³Á°È·Á¸ ¥¦·É Ã¦´r

¥°Á®¨º° °· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê· Â¨³¦µ¥µ¦´¸Â¨³¦µ¥µ¦oµ¸É¤¸µ¦³Îµ´´»¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¤¸´ ¸Ê
4.1 ¥°Á®¨º°¸ÉµÎ ´´»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´  ª´¸É śř ´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ¤¸´ ¸Ê
¦³Á£¦µ¥µ¦/ºÉ°¦· ¬´
¨¼®¸Ê µ¦o µÂ¨³¨¼®¸°Ê ºÉ
¨¼®¸Êµ¦oµ
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸ Â¨³Á°È·Á¸¥¦·É Ã¦´r
¦· ¬´ ª·¤¨Á¨µ Îµ´
¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ °°ÃÁ¤´É Îµ´
¦· ¬´ §r Áª¼¦nµ Îµ´
¦· ¬´ Á ÁªÁ°¦r Îµ´

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³· µ¦
2558
Śŝŝş
2558
2557

-

1
1

2

¨¼®¸Ê °ºÉ
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸ (n ªÂnÎµÅ¦oµ¦´)
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸
¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ Îµ´
¦· ¬´ Á ÁªÁ°¦r Îµ´
»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´

-

154
478
1,129
2,143
3,904

2,533
21
1
1
2,556

1,070
43
154
478
1,129
2,143
5,017

93
2
224
319

18,000
52
18,052

93
2
224
319
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®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³· µ¦
2558
Śŝŝş
2558
2557

¦³Á£¦µ¥µ¦/ºÉ°¦· ¬´
Á·Ä®o o ¥¼ ¤º ¦³¥³´Ê Ân»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´ *
(°´¦µ°Á¸¥Ê ¦o °¥¨³n °¸ )
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸ (ŚŝŝŠ : ¦o°¥¨³ ś.ŘŘ – ŝ.şŝ n°¸ ,
Śŝŝş : ¦o°¥¨³ ś.ŘŘ n°¸ )
»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ (¦o°¥¨³ Ş.Śŝ n°¸ )

-

126,273
126,273

47,000
47,000

126,273
126,273

* Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ °¦· ¬´ ÁÈ Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³Á£´ªÌ ´µÄoÁ·Á¤ºÉ°ªµ¤
Áo µ®¸Ê µ¦oµÂ¨³Áo µ®¸Ê°ºÉ
Áoµ®¸Êµ¦oµ
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸ Â¨³Á°È·Á¸¥¦·É Ã¦´r
¦· ¬´ ª·¤¨Á¨µ Îµ´
¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ °°ÃÁ¤´É Îµ´
Áoµ®¸Ê°ºÉ
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸
¦· ¬´ ª·¤¨Á¨µ Îµ´
¦· ¬´ Á ÁªÁ°¦r Îµ´
»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·¼o¥¤º ¦³¥³´Ê µ»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´ *
(°´¦µ°Á¸¥Ê ¦o °¥¨³n °¸ )
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸ (¦o°¥¨³ 3.00 n°¸ )
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸Â¨³Á°È·Á¸ ¥¦·É Ã¦´r
(¦o°¥¨³ 3.00 n°¸ )

1,263
26
1,289

1,638
81
1,719

26
1,263
26
1,315

2,375
1,638
81
4,094

-

11
8
88
107

-

248
8
88
344

-

-

-

39,341

-

-

6,161
6,161

4,761
44,102

* Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµ»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ °¦· ¬´ ÁÈ Á·¼¥o ¤º ¦³Á£´ªÌ ´µÄoÁ·Á¤ºÉ°ªµ¤

4.2 ¦µ¥µ¦´¸¸ÉµÎ ´´»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Îµ®¦´¸ ·Ê»ª´¸É śř ´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ¤¸´ ¸Ê

¦³Á£¦µ¥µ¦/ºÉ°¦· ¬´

Ã¥µ¥µ¦Îµ®¦µµ

¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Â¨³¦·µ¦
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸ Â¨³Á°È·Á¸¥¦·É Ã¦´r
¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ Îµ´
¦· ¬´ ¥¼·¨·Ê ¸ ··Á°´¨¨µ¥Â°r Îµ´

¦µµ¨µ
¦µµ¨µ
¦µµ¨µ
¦µµ¨µ

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
Śŝŝş
2558
2557
-

29
9,152

13,485
-

3,000
66
29
9,152

25
150
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¦³Á£¦µ¥µ¦/ºÉ°¦· ¬´
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Â¨³¦·µ¦ (n °)
¦· ¬´ Á°È-ÁÃÃ¨¥¸É °´¨Âr Îµ´
¦· ¬´ °»µ®¦¦¤ ª··¨Á Îµ´
¦· ¬´ Á°°µ¦rÁ¡¨´ Îµ´

Ã¥µ¥µ¦Îµ®¦µµ
¦µµ¨µ
¦µµ¨µ
¦µµ¨µ

¦µ¥Åo°ºÉ Â¨³°Á¸¥Ê ¦´
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸

(ŚŝŝŠ: °´¦µ°Á¸Ê¥¦o°¥¨³
ś.ŘŘ – ŝ.şŝ n°¸ , 2557: °´¦µ
°Á¸Ê¥¦o°¥¨³ ś.ŘŘ n°¸ )
¦µµ¸É¨¦n ª¤´
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸ Â¨³Á°È·Á¸ ¥¦·É Ã¦´r
¦µµ¸É¨¦n ª¤´
¦· ¬´ ª·¤¨Á¨µ Îµ´
¦µµ¸É¨¦n ª¤´
¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ °°ÃÁ¤´É Îµ´
¦µµ¸É¨¦n ª¤´
¦· ¬´ §r Áª¼¦nµ Îµ´
¦µµ¸É¨¦n ª¤´
¦· ¬´ ¡¸¡¸Á°È¤ Á°È·Á¸ ¥¦·É  Îµ´
¦µµ¸É¨¦n ª¤´
¦· ¬´ Á°°µ¦rÁ¡¨´ Îµ´
¦µµ¸É¨¦n ª¤´
¦· ¬´ ¥µ¤¦µ ¦µÁª·¨ Îµ´
¦µµ¸É¨¦n ª¤´
¦· ¬´ Á ÁªÁ°¦r Îµ´
¦µµ¸É¨¦n ª¤´
»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
(°´¦µ°Á¸Ê¥
¦o°¥¨³ Ş.Śŝ n°¸ )

n ªÂn ÎµÅ¦µµ¦¦n ª¤oµ
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸
ÎµÅ¦µµ¦ µ¥¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
¦· ¬´ §r Áª¼¦nµ Îµ´
¦· ¬´ Á ÁªÁ°¦r Îµ´
ºÊ°·oµ
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸ Â¨³Á°È·Á¸ ¥¦·É Ã¦´r
¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ °°ÃÁ¤´É Îµ´
¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ (³ª´°°) Îµ´
nµÁn µ
¦· ¬´ ª·¤¨Á¨µ Îµ´
¦· ¬´ Á ÁªÁ°¦r Îµ´
»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³· µ¦
2558
Śŝŝş
2558
2557
-

580
271
390
10,422

13,485

580
271
390
13,488

-

-

928

35

-

9
1,154
36
81
213

923
2,695
1,055
67
2
447
413

2,716
120
9
1,154
36
81
213

240
923
2,695
1,055
67
2
447
224

1,493

5,602

5,257

5,688

-

36,000

-

µ¤´nªµ¦¨»

-

¦µµ¸É¨¦n ª¤´
¦µµ¸É¨¦n ª¤´

159
159

6,317
6,317

159
159

6,317
6,317

¦µµ¨µ
¦µµ¨µ
¦µµ¨µ

151
151

1,219
1,516
2,735

42
151
193

2,209
1,219
1,516
4,944

¦µµ¸É¨¦n ª¤´
¦µµ¸É¨¦n ª¤´
¦µµ¸É¨¦n ª¤´

2,546
72
50
2,668

2,691
720
3,411

2,546
72
50
2,668

2,624
720
3,344

26
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¦³Á£¦µ¥µ¦/ºÉ°¦· ¬´
nµ¦·µ¦
¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ Îµ´
¦· ¬´ ª·¤¨Á¨µ Îµ´
°Á¸¥Ê n µ¥
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸Â¨³Á°È·Á¸ ¥¦·É Ã¦´r
¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ Îµ´

Ã¥µ¥µ¦Îµ®¦µµ
¦µµ¸É¨¦n ª¤´
¦µµ¸É¨¦n ª¤´

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
Śŝŝş
2558
2557
4,993
4,993

2
5,989
5,991

4,993
4,993

2
5,921
5,923

-

260
260

105
199
304

527
150
260
937

27,864
1,448
29,312

21,639
1,363
23,002

27,864
1,448
29,312

(°´¦µ°Á¸Ê¥
¦o°¥¨³ ś.ŘŘ n°¸ )

n µ°Â¼o¦·®µ¦
¨¦³Ã¥r¦³¥³´Ê
¨¦³Ã¥r¦³¥³¥µª

21,639
1,363
23,002

Á¤ºÉ°ª´¸É řŠ ´ªµ¤ ŚŝŝŠ · µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸ Åo°» ¤´ ·´n ªÂnÎµÅ¦ÁÈ ÎµªÁ·  ŜŘ ¨oµµ
 ª´¸É śř ´ªµ¤ ŚŝŝŠ ¦· ¬´ Åo¦´Á·nªÂnÎµÅ¦ÁÈ ÎµªÁ· řŠ ¨oµµ ¥´oµn ªÂnÎµÅ¦oµ
¦´ÁÈ ÎµªÁ· řŠ ¨oµµ
4.3 ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ªÄÁ·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558
Â¨³ 2557 ÁÈ ´¸Ê
®nª¥ : ¡´µ

µ¦Á·¦ª¤
2558
Śŝŝş

·µ¦¦n ª¤o µ¥µ¤¦µµ¸
¥°Á®¨º°  ª´o¸
ª Ä®oÁ¼o ¡·É¤¦³®ªnµ¸
®´ ¦´Îµ¦³º¦³®ªnµ¸
¥°Á®¨º°  ª´·Ê ¸
»¨¸ÉÁ¸¥É ª o °´
¥°Á®¨º°  ª´o¸
ª Ä®oÁ¼o ¡·É¤¦³®ªnµ¸
®´ ¦´Îµ¦³º¦³®ªnµ¸
¥°Á®¨º°  ª´·Ê ¸

126,273
178,727
(305,000)
-

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557

28,000
126,273
(28,000)
126,273

109,858
(62,858)
47,000

11,498
1,087
(12,585)
-

126,273
178,727
(305,000)
-

126,273
126,273

27
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4.4 ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ªÄÁ·¼¥o º¤¦³¥³´Êµ»¨Â¨³·µ¦¸É Á¸É ¥ª °o ´Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558
Â¨³ 2557 ÁÈ ´¸Ê
®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
2558
Śŝŝş

µ¦Á·Á¡µ³· µ¦
2558
2557

·µ¦¦n ª¤o µ¥µ¤¦µµ¸
¥°Á®¨º°  ª´o¸
ª ¼Áo ¡·É¤¦³®ªnµ¸
®´ nµ¥Îµ¦³º¦³®ªnµ¸
¥°Á®¨º°  ª´·Ê ¸

-

-

39,341
(39,34ř)
-

227,917
(188,576)
39,341

·µ¦¦n ª¤o µ¥µ¤¦µµ¸Â¨³Á°È·Á¸¥¦·ÉÃ¦´r
¥°Á®¨º°  ª´o¸
ª ¼Áo ¡·É¤¦³®ªnµ¸
®´ nµ¥Îµ¦³º¦³®ªnµ¸
¥°Á®¨º°  ª´·Ê ¸

-

-

4,761
1,500
(100)
6,161

5,061
(300)
4,761

22,300
(22,300)
-

-

22,300
(22,300)
-

175,759
601,927
(777,686)
-

-

175,759
601,927
(777,686)
-

¦·¬´ ¥µ¤¦µµ¸ Îµ´
¥°Á®¨º°  ª´o¸
ª ¼Áo ¡·É¤¦³®ªnµ¸
®´ nµ¥Îµ¦³º¦³®ªnµ¸
¥°Á®¨º°  ª´·Ê ¸
»¨¸ÉÁ¸¥É ª o °´
¥°Á®¨º°  ª´o¸
ª ¼Áo ¡·É¤¦³®ªnµ¸
®´ nµ¥Îµ¦³º¦³®ªnµ¸
¥°Á®¨º°  ª´·Ê ¸

-

µ¤³Á¸ ¥¼o º°®» o °¦· ¬´ Á ÁªÁ°¦r Îµ´  ª´¸É 27 ¤¦µ¤ 2557 ¦· ¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
(Á·¤ºÉ° “¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ °¦r °Á¦´ Îµ´”) ÁÈ ¼o º°®»o °¦· ¬´ ´¨nµªÃ¥º°®» oÎµª 3,999,999
®» o ¤¼¨nµ®» o¸É µÎ ¦³Â¨oª®» o¨³ 5 µ (¤¼¨nµ®» oµ¤´¸®»o¨³ 10 µ) ·ÁÈ ´n ª¦o°¥¨³ 20 °®» o¸É
°°Â¨³Á¦¸ ¥Îµ¦³Â¨oª n °¤µÁ¤ºÉ ° ª´ ¸É 4 ¡§«· µ¥ 2557 ¦· ¬ ´ Á ÁªÁ°¦r Îµ´ Åo¤¸  µ¦Á¨¸É ¥Â¨
Ã¦¦oµ¼o º°®»o Ä®¤n £µ¥ÄoÃ¦¦oµ¼o º°®»o Ä®¤n ¦· ¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) ¤·ÅoÁÈ ¼o º°®» o °¦· ¬´
´¨nµªÂ¨oª
¦· ¬´ ¤¸ªµ¤´ÊÄº°Á·¨»Ä¦· ¬´ Á ÁªÁ°¦r Îµ´ ÅªoÁÈ Á·¨»´ªÉ Å ´´Ê¹Å¤n¤¸¨¦³n°
ÎµÅ¦ µ»Â¨³ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÎµ®¦´¸ ·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2557

28
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5.

o °¤¼¨Á¡·¤É Á·¤Á¸¥É ª´¦³ÂÁ·
5.1 Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ¦³°oª¥

Á·Ä¤º°
Á· µ°°¤¦´¡¥rÂ¨³¦³Â¦µ¥ª´
Á· µ¦³Îµ¸É¹Îµ®nµ¥ºÅ¤nÁ· 3 Áº°
(°´¦µ°Á¸¥Ê ¦o °¥¨³ 1.75 – 1.85 n °¸
Â¨³¦o °¥¨³ 2.25 n °¸ µ¤¨Îµ´)
¦ª¤Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
2558
2557
1,215
1,234
955
973
432,362
38,206
426,604
36,835

50,003
483,580

3
39,443

50,000
477,559

37,808

5.2 ¦µ¥µ¦¸ÉÅ¤nÁ¸É¥ª °o ´Á· ¦³°oª¥
®¸Ê ·µµ¦ºÊ °¸É · °µµ¦Â¨³°»¦r Â¨³· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ ¸É Á·  Ê ¹Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤
ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ¤¸´ ¸Ê
®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
n ª¸É´ ¹ÁÈ ®¸Ê·µµ¦ºÊ°¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
Â¨³· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´   ª´¸É 1 ¤¦µ¤
ª nµºÊ°¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
nµºÊ°· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
®´ n ª¸Énµ¥ÁÈ Á·
-¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
- · ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
nµºÊ°¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r£µ¥Äo´µÁnµµ¦Á·
n ª¸É´ ¹ÁÈ ®¸Ê·µµ¦ºÊ°¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
Â¨³· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´   ª´¸É 31 ´ªµ¤
®¸Ê·£µ¥Äo´µÁnµµ¦Á· (¦ª¤n ª¸É¹Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É¸ ) ¥°¥¤µ
ª nµºÊ°¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r£µ¥Äo´µÁnµµ¦Á·
®´ Á·nµ¥
¥°¥Å

7,735
357

34,707
1,643

(3,682)
(357)
(3,658)

(21,533)
(1,643)
(13,174)

395

-

30,759
3,658
(16,104)
18,313

29,904
13,174
(12,319)
30,759

29
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6.

Á·¨»´Éª¦µª
Á·¨»´ªÉ ¦µª  ª´¸É śř ´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ¦³°oª¥

°»Á· ¦µµ¦®¸Ê
ª ÎµÅ¦¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹ µµ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Á·¨»
¦ª¤Á·¨»´ªÉ ¦µª

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
150,000
21
150,021
-

¦µµµ¤´¸-»·o ¸
¥°ºÊ°®¨´¦´¡¥r
¥° µ¥®¨´¦´¡¥r
µ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °®¨´¦´¡¥r
¦µµµ¤´¸-»·¨µ¥¸
7.

150,000
21
150,021

-

¨¼®¸Ê µ¦o µÂ¨³¨¼®¸°Ê ºÉ
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ Śŝŝş ¦³°oª¥

¨¼®¸Êµ¦oµ¸É¥´ Å¤nÁ¦¸ ¥ÁÈ - ¦· ¬´ °ºÉ
¨¼®¸Êµ¦oµ - ¦· ¬´ °ºÉ
¨¼®¸Êµ¦oµ - ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
2558
2557
42,298
38,137
41,811
37,649
224,864
384,708
143,898
350,201
2
3,904
2,556
5,017

¦ª¤
®´ nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼
¦ª¤¨¼®¸Êµ¦oµ

267,164
(5,010)
262,154

426,749
(2,305)
424,444

188,265
(4,522)
183,743

392,867
(2,305)
390,562

¨¼®¸Ê°ºÉ
nªÂnÎµÅ¦oµ¦´ - ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
nµÄonµ¥nµ¥¨nª®oµ
Á·¦°nµ¥
Á·¤´Îµ
Á·nµ¥¨nª®oµÄ®oÂn¦¼ o ´Á®¤µnª
°ºÉÇ
¦ª¤¨¼®¸Ê°ºÉ
¦ª¤¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉ

13,291
644
2,599
3,624
20,158
282,312

13,347
1,171
4,010
26,317
6,310
51,155
475,599

18,000
9,328
444
2,353
1,817
31,942
215,685

9,863
939
3,865
642
15,309
405,871
30
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¨¼®¸Êµ¦oµ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ Śŝŝş ÎµÂµ¤°µ¥»®¸Ê¸Éµo Îµ¦³Åo´ ¸Ê
®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
2558
2557
¨¼®¸Ê µ¦o µ
¦·¬´°ºÉ
¥´Å¤n¹Îµ®
Á·Îµ®Îµ¦³
o°¥ªnµ®¦º °Ánµ´ 3 Áº°
¤µªnµ 3 Áº° ¹ 6 Áº°
¤µªnµ 6 Áº° ¹ 12 Áº°
¤µªnµ 12 Áº° Ê ¹Å
¦ª¤
·µ¦¸ÁÉ ¸¥É ª o °´
¥´Å¤n¹Îµ®
Á·Îµ®Îµ¦³
o°¥ªnµ®¦º °Ánµ´ 3 Áº°
¦ª¤
¦ª¤¨¼®¸Êµ¦oµ
®´ nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼
¨¼®¸Êµ¦oµ
8.

Ã¦µ¦µn °¦o µ

¦µ¥Åonµn°¦oµ¸É¦´¦¼ oÁÈ ¦µ¥ÅoÄ¦³®ªnµ¸
o»µ¦n°¦oµ¸ÉÁ· Ê ¹ Â¨³ÎµÅ¦¸É¦´¦¼ o
(®´ µ»¸É¦´¦¼ o) ¹ª´·Ê¸
Á·¨nª®oµ¸ÉÅo¦´
ÎµªÁ·´Ê·Ê¸É·µ¦¤¸··Á¦¸ ¥¦o°µ¼ªo µn oµ
Îµ®¦´µn°¦oµ¹Éº°ÁÈ · ¦´¡¥r
ÎµªÁ·´Ê·Ê¸Éª¼ o µn oµ¤¸··Á¦¸ ¥¦o°µ·µ¦
Îµ®¦´µn°¦oµ¹Éº°ÁÈ ®¸Ê·
Á·¦³´¨µ

172,314

201,872

91,348

167,365

40,075
3,427
769
8,279
224,864

162,437
17,832
548
2,019
384,708

40,075
3,427
769
8,279
143,898

162,437
17,832
548
2,019
350,201

317

1,295

553

3,587
3,904
388,612
(2,305)
386,307

1,261
2,556
146,454
(4,522)
141,932

4,464
5,017
355,218
(2,305)
352,913

2
2
224,866
(5,010)
219,856

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
2558
2557
722,150
1,280,018
101,000
1,019,930
2,001,759
6,437

1,712,944
11,923

1,184,699
2,463

1,244,189
-

177,621

40,389

1,489

602

13,904
12,825

72,754
12,825

12,588
-

13,406
31
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9.

·o µÁ®¨º°
· oµÁ®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ Śŝŝş ¦³°oª¥

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
ŚŝŝŠ
Śŝŝş
ŚŝŝŠ
Śŝŝş

· oµÎµÁ¦È ¦¼ 
µ¦³®ªnµÎµ
· oµ¦³®ªnµµ
¦ª¤
®´ nµÁºÉ°µ¦¨¤¼¨nµ· oµÁ®¨º°
¦ª¤· oµÁ®¨º° – »·

181,714
4,347
1,561
187,622
(76,909)
110,713

258,021
3,726
7,109
268,856
(40,358)
228,498

180,749
4,347
1,561
186,657
(76,909)
109,748

238,713
3,726
7,109
249,548
(40,317)
209,231

Îµ®¦´¸ ·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 nµÁºÉ°µ¦¨¤¼¨nµ· oµÁ®¨º°¤¸¦µ¥µ¦Á¨ºÉ°Å®ª ´¸Ê
®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
2558
2557
nµÁºÉ°µ¦¨¤¼¨nµ· oµÁ®¨º°  ª´o¸
40,358
23,563
40,317
22,132
ª ¤¼¨nµ °· oµÁ®¨º°¸É¦´¨¨
¸É¦´¦¼ oÁÈ nµÄonµ¥Äª´¸
44,853
34,515
44,853
32,282
(8,302)
(17,720)
(8,261)
(14,097)
®´ µ¦¨´¦µ¥µ¦¦´¨¤¼¨nµ· oµÁ®¨º°
nµÁºÉ°µ¦¨¤¼¨nµ· oµÁ®¨º°  ª´·Ê¸
76,909
40,358
76,909
40,317
10.

Á· µµ´µ¦Á·¸ÄÉ o ÁÈ ®¨´¦³´
10.1  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 Á· µ¦³Îµµ´µ¦Á· °¦· ¬´ Îµª 18.56 ¨oµµ Â¨³ 25.39
¨oµµ µ¤¨Îµ´ ÅoÄoÁÈ ®¨´¦³´Äµ¦°°®´º °ÎÊµ¦³´µ¦ÄoÅ¢¢o µ Â¨³ÁÈ ®¨´¦³´ªÁ·
· ÁºÉ°µµ´µ¦Á· (¼®¤µ¥Á®» 1ŝ, 1ş Â¨³ śŘ.2)
10.2  ª´ ¸É 31´  ªµ¤ 2558 Á·  µ¦³Îµµ´  µ¦Á·  °¦· ¬´ Îµª Á·  4.73 ¨oµµ ÅoÄ oÁÈ 
®¨´¦³´Îµ®¦´°°®´º °ÎÊµ¦³´Ã¥µµ¦Á¡ºÉ°ÎÊµ¦³´µ¤´µµ¦Ä®o¦· µ¦µ¸pµ¦¦¤µ·
Â¨³»¡´¦´¦· ¬´ ¼ªo µn oµ¦µ¥®¹É (¼®¤µ¥Á®» śŘ.2.2)
10.3  ª´ ¸É 31 ´ ªµ¤ 2557 Á·  µ¦³Îµ µ´ µ¦Á·  °¦· ¬ ´ ÎµªÁ·  9.60 ¨oµµ ÅoÄ oÁÈ 
®¨´¦³´Îµ®¦´°°®´º °ÎÊµ¦³´Ã¥µµ¦Á¡ºÉ°ÎÊµ¦³´µ¤´µµ¦Ä®o¦· µ¦µ¸pµ¦¦¤µ·
Â¨³»¡´¦´¦· ¬´ ¼ªo µn oµ¦µ¥®¹É µ¦ÎÊµ¦³´´¨nµªµnªÁÈ µ¦ÎÊµ¦³´¹É°°Äµ¤¦· ¬´ Á¡ºÉ°
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ ÁºÉ °µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ÁÈ Áoµ °¦¦¤· ·ÍÄ»¡´¦Â¨³¦· ¬´ ÁÈ Áoµ °µ¸
pµ¦¦¤µ·n°¤µÄÁº °¦µ¤ 2558 ¦· ¬´ ÅoÅn°Á·  µµµ¦¸É ÄoÁÈ ®¨´¦³´´¨nµªÁ¡ºÉ°
ÁÈ µ¦ÂnÂ¥Â¨³´Îµ®¨´¦³´Ä®o°¨o°´¤¼¨nµ· ¦´¡¥r¸ÉÂn¨³ n µ¥º°¦° (¼®¤µ¥Á®» śŘ.2.2)
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11.

Á·¨»Áº°É µ¥
Á·¨»ÁºÉ° µ¥  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ Śŝŝş ¦³°oª¥

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557

¦µµ¦»Äªµ¤o °µ¦ °¨µ
Petroleum Trading Lao Public Company (PTL)
®´ ´¸¦´¤¼¨nµ °Á·¨»
¦ª¤
12.

25,532
(5,732)
19,800

25,532
25,532

¸É · °µµ¦Â¨³°»¦r
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r ¦³°oª¥
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¥°Á®¨º°
 ª´¸É
1 ¤¦µ¤ 2558

¦µµ»
¸É·Â¨³nª¦´¦» ¸É·
°µµ¦Â¨³nª¦´¦» °µµ¦
¦³µµ¦¼Ã£
Á¦ºÉ °¤º°Â¨³°»¦r
Á¦ºÉ °ÂnÂ¨³°»¦rµÎ ´µ
¥µ¡µ®³
nª¦´¦» · · µ¦Ánµ
¦ª¤¦µµ»
nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
nª¦´¦» ¸É·
°µµ¦Â¨³nª¦´¦» °µµ¦
¦³µµ¦¼Ã£
Á¦ºÉ °¤º°Â¨³°»¦r
Á¦ºÉ °ÂnÂ¨³°»¦rµÎ ´µ
¥µ¡µ®³
nª¦´¦» · · µ¦Ánµ
¦ª¤nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ°µµ¦Â¨³°»¦r
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r

Á¡·É¤ Ê ¹

¨¨

Ã°Á µo
(Ã°°°)

¥°Á®¨º°
 ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2558

12,778
58,022
18,692
97,604
15,160
107,856
310,112

380
5,372
298
1,685
7,735

(14)
(825)
(30,446)
(31,285)

-

12,778
58,022
18,692
97,970
19,707
77,708
1,685
286,562

3,844
13,758
10,159
50,572
8,797
73,983
161,113
78,658
70,341

776
4,015
2,696
13,344
3,733
9,993
56
34,613
-

(3)
(576)
(23,668)
(24,247)
(14,193)

-

4,620
17,773
12,855
63,913
11,954
60,308
56
171,479
64,465
50,618
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 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2557

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¥°Á®¨º°
 ª´¸É
1 ¤¦µ¤ 255ş

Á¡·É¤ Ê ¹

¨¨

Ã°Á µo
(Ã°°°)

¥°Á®¨º°
 ª´¸É
31 ´ªµ¤ 255ş

¦µµ»
¸É·Â¨³n ª¦´¦» ¸É·
°µµ¦Â¨³n ª¦´¦» °µµ¦
¦³µµ¦¼Ã£
Á¦ºÉ °¤º°Â¨³°»¦r
Á¦ºÉ °ÂnÂ¨³°»¦rµÎ ´µ
¥µ¡µ®³
¦ª¤¦µµ»

59,803
121,953
38,653
97,157
17,385
110,278
445,229

3,557
10,549
425
4,405
5,656
10,115
34,707

(50,582)
(74,480)
(20,386)
(3,958)
(7,881)
(12,537)
(169,824)

-

12,778
58,022
18,692
97,604
15,160
107,856
310,112

nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
n ª¦´¦» ¸É·
°µµ¦Â¨³n ª¦´¦» °µµ¦
¦³µµ¦¼Ã£
Á¦ºÉ °¤º°Â¨³°»¦r
Á¦ºÉ °ÂnÂ¨³°»¦rµÎ ´µ
¥µ¡µ®³
¦ª¤nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ°µµ¦Â¨³°»¦r
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r

3,067
10,936
8,508
39,107
11,361
72,286
145,265
299,964

777
7,350
7,106
14,481
2,889
13,634
46,237
78,658

(4,528)
(5,455)
(3,016)
(5,453)
(11,937)
(30,389)
-

-

3,844
13,758
10,159
50,572
8,797
73,983
161,113
78,658
70,341

nµÁºÉ °¤¦µµÎ µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤
2558
2557

34,613
46,237

o » °· ¦´ ¡¥r µª¦¸É®´n µÁºÉ °¤¦µµ³¤
´ÊÎµªÂn ¥´Äo µ°¥¼n  ª´¸É 31 ´ªµ¤
2558
2557

84,006
76,027

Ä¦³®ªnµ ¸ 2557 ·  ¦´ ¡ ¥r ¦³Á£°µµ¦Â¨³°»  ¦r Ä µ¸ ¦·  µ¦p µ ¦¦¤µ· ¸É ´ ®ª´ ¡· ¬ » Ã ¨Â¨³
ÎµÂ¡Á¡¦ÅoÁ·µ¦o°¥nµÎµª 78.66 ¨oµµ´ÊÎµª ÁºÉ °µ®nª¥µ»¦·´¨nµªÁ¦·É ¤¦³´ ®µµ¦
µ»µµ¦ÎµÁ· µ ¦· ¬´ ¡·µ¦µµ¦o°¥nµ °· ¦´¡¥rÄ¦³´ °®nª¥· ¦´¡¥r¸Én°Ä®oÁ·Á·Ã¥
Îµ®¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´ºoª¥ª·¸·¨¦³ÂÁ· (Discounted Cash Flows)
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 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ Śŝŝş · ¦´¡¥r£µ¥Äo´µÁnµµ¦Á·¸É¦· ¬´ ÁÈ ¼Áo nµ¹É ¦ª¤ÂÄ¦µ¥µ¦ µo o
¦³°oª¥ ¥µ¡µ®³Â¨³°»¦rµÎ ´µ ¹É¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
¦µµ» °· ¦´¡¥rµ¤´µÁnµµ¦Á·
45,534
54,914
(26,730)
(25,250)
®´ nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
¦µµµ¤´¸ - »·
18,804
29,664
13.

·¦´¡¥r Å¤n ¤¸ ª´ 
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´  ¦³°oª¥
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¥°Á®¨º°
 ª´¸É
1 ¤¦µ¤ 255Š

¦µµ»
Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦r
¦ª¤¦µµ»
n µ´Îµ®n µ¥³¤
Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦r
¦ª¤nµ´Îµ®nµ¥³¤
·¦´¡¥r Å¤n ¤¸ ª´ 

Á¡·É¤ Ê ¹

¥°Á®¨º°
Ã°Á µo
 ª´¸É
(Ã°°°) 31 ´ªµ¤ 255Š

¨¨

9,219
9,219

357
357

-

-

9,576
9,576

6,828
6,828
2,391

1,219
1,219

-

-

8,047
8,047
1,529

35
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 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2557

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¥°Á®¨º°
 ª´¸É
1 ¤¦µ¤ 255ş

¨¨

¦µµ»
Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦r
¦ª¤¦µµ»

7,603
7,603

1,643
1,643

(27)
(27)

-

9,219
9,219

n µ´Îµ®n µ¥³¤
Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦r
¦ª¤nµ´Îµ®nµ¥³¤
·¦´¡¥r Å¤n ¤¸ ª´ 

5,535
5,535
2,068

1,320
1,320

(27)
(27)

-

6,828
6,828
2,391

n µ´Îµ®n µ¥Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤
2558
2557
14.

Á¡·É¤ Ê ¹

¥°Á®¨º°
Ã°Á µo
 ª´¸É
(Ã°°°) 31 ´ªµ¤ 255ş

1,219
1,320

£µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸Â¨³n µÄo nµ¥£µ¬¸Á·Åo
·  ¦´ ¡ ¥r£µ¬¸ Á·  Åo¦ °µ¦´ ´ ¸ Â¨³®¸Ê ·  £µ¬¸ Á·  Åo¦°µ¦´ ´ ¸  ª´ ¸É 31 ´ ªµ¤ 2558 Â¨³ Śŝŝş
¦³°oª¥
®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
2558
2557
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
51,352
46,122
50,459
46,122
®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
-

36
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¦µ¥µ¦Á¨ºÉ°Å®ª °· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·£µ¬¸ Á· Åo¦°µ¦´´¸ Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 ¤¸
´¸Ê
®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
¦´¦¼oÄ
¥°Á®¨º° ¦´¦¼oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
 ª´¸É
Á¡·É¤ Ê ¹ Äo¦³Ã¥r ÎµÅ¦ µ»
1 ¤¦µ¤ 2558
ÁÈÁ¦È °ºÉ
·¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¤¸¨¤µµ
nµÁºÉ°®¸Ê ´¥³¼
nµÁºÉ°µ¦¨¤¼¨nµ· oµÁ®¨º°
nµÁnµ¸É´ ¹ÁÈ nµÄonµ¥µ¤ª·¸Áo¦
nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ°µµ¦Â¨³°»¦r
°»¦r¸É¥°¥¦´¦¼oÁÈ nµÄonµ¥
£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µ
¦³¤µµ¦®¸Ê·¦³¥³¥µª
¦³¤µµ¦®¸Ê·¦³¥³´Ê
µ»µµ¦ª´¤¼¨nµÁ·¨»ÁºÉ° µ¥
¦ª¤

6,418
440
15,731
6,050
3,769
13,714
46,122

904
10,618
526
4,079
16,127

(1,652)
(120)
(2,838)
(6,050)
(1,076)
(307)
(12,043)

1,146
1,146

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¦´¦¼oÄ
¥°Á®¨º° ¦´¦¼oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
 ª´¸É
Á¡·É¤ Ê ¹ Äo¦³Ã¥r ÎµÅ¦ µ»
1 ¤¦µ¤ 2558
ÁÈÁ¦È °ºÉ
·¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¤¸¨¤µµ
nµÁºÉ°®¸Ê ´¥³¼
nµÁºÉ°µ¦¨¤¼¨nµ· oµÁ®¨º°
nµÁnµ¸É´ ¹ÁÈ nµÄonµ¥µ¤ª·¸Áo¦
nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ°µµ¦Â¨³°»¦r
°»¦r¸É¥°¥¦´¦¼oÁÈ nµÄonµ¥
£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µ
¦³¤µµ¦®¸Ê·¦³¥³¥µª
¦³¤µµ¦®¸Ê·¦³¥³´Ê
µ»µµ¦ª´¤¼¨nµÁ·¨»ÁºÉ° µ¥
¦ª¤

6,418
440
15,731
6,050
3,769
13,714
46,122

904
10,618
526
2,879
14,927

(1,652)
(120)
(2,838)
(6,050)
(1,076)
(11,736)

1,146
1,146

¥°Á®¨º°
 ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2558
904
15,384
320
12,893
3,219
13,714
3,772
1,146
51,352

¥°Á®¨º°
 ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2558
904
15,384
320
12,893
3,219
13,714
2,879
1,146
50,459

37
162

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¦´¦¼oÄ
¥°Á®¨º° ¦´¦¼oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
¥°Á®¨º°
 ª´¸É
 ª´¸É
Á¡·É¤ Ê ¹ Äo¦³Ã¥r ÎµÅ¦ µ»
1 ¤¦µ¤ 2557
ÁÈÁ¦È °ºÉ 31 ´ªµ¤ 2557
·¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¤¸¨¤µµ
nµÁºÉ°µ¦¨¤¼¨nµ· oµÁ®¨º°
nµÁnµ¸É´ ¹ÁÈ nµÄonµ¥µ¤ª·¸Áo¦
nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ°µµ¦Â¨³°»¦r
°»¦r¸É¥°¥¦´¦¼oÁÈ nµÄonµ¥
£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µ
¦³¤µµ¦®¸Ê·¦³¥³¥µª
¦ª¤

3,193
13,714
16,907

6,418
440
15,731
6,050
344
28,983

-

232
232

6,418
440
15,731
6,050
3,769
13,714
46,122

£µ¬¸Á·ÅoµÎ ®¦´¸ ·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ Śŝŝş ¦³°oª¥

n µÄo nµ¥£µ¬¸Á·Åo
Îµ®¦´¸ ´ »´
£µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸
¦µ¥µ¦¦´¦» £µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¨Ânµ´ªÉ ¦µª¸ÉÁ· Ê ¹ Â¨³¸É¨´¦µ¥µ¦
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åoµ¤ÎµÅ¦ µ»

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
2558
2557
23,360

38,641

13,354

32,314

(4,083)
19,277

(28,982)
9,659

(3,190)
10,164

(28,982)
3,332

38
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µ¦¦³¥°Á¡ºÉ°®µ°´¦µ£µ¬¸¸ÉÂo¦· 

ÎµÅ¦( µ»)µ´¸n°£µ¬¸Á·Åoµµ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°
µ»µ´¸n°£µ¬¸Á·Åoµµ¦ÎµÁ·µ¸É¥Á¨·
ÎµÅ¦( µ»)µ´¸n°£µ¬¸Á·Åo
°´¦µ£µ¬¸Á·Åo··»¨
£µ¬¸Á·Åo
¨¦³µ£µ¬¸ °nµÄonµ¥¸ÉÁ·µ
µ¦nµ¥Ã¥Äo®»o ÁÈ Ár
nµÁº°É ®¸Ê´¥³¼ Â¨³nµÁº°É · oµÁ®¨º°
¸ÉÅ¤nº°ÁÈ ¨Ânµ´ªÉ ¦µª
¨Ânµµª¦µnµÄonµ¥Äµ¦³Á¸¥®»o
Ä¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n ¦³Á«Å¥
ÎµÅ¦µ·µ¦¦n ª¤oµ
¨Ânµµª¦°ºÉÇ
¨ µ»Ä¸ ´»´ ¸ÉÅ¤n¦´¦¼oÁÈ · ¦´¡¥r
£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
nµÄonµ¥(¦µ¥Åo)£µ¬¸Á·Åo¸ÉÂ°¥¼Än ÎµÅ¦ µ»
°´¦µ£µ¬¸¸ÉÂo¦· 
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åoµµ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°
¦µ¥Åo£µ¬¸Á·Åoµµ¦ÎµÁ·µ¸É¥Á¨· (¼®¤µ¥Á®» ŚŘ)
nµÄonµ¥(¦µ¥Åo)£µ¬¸Á·Åo

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
2558
2557
89,883
(24,171)
81,286
(55,144)
(24,346)
(24,346)
89,883
(48,517)
81,286
(79,490)
¦o°¥¨³ 20
17,977

¦o°¥¨³ 20
(9,703)

¦o°¥¨³ 20
16,257

¦o°¥¨³ 20
(15,898)

-

15,713

-

15,713

-

(3,002)

-

(2,724)

(3,255)
4,436

1,402

(3,255)
(7,200)
4,362

1,372

119
19,277
21.45%

380
4,790
9.87%

10,164
12.50%

(1,537)
(1.93%)

19,277
19,277

9,659
(4,869)
4,790

10,164
10,164

3,332
(Ŝ,869)
(1,537)

µ¦¨£µ¬¸Á·Åo ··»¨
¡¦³¦µ§¬¸ µµ¤ªµ¤Ä¦³¤ª¨¦´¬µ¦ªnµoª¥µ¦¨°´¦µÂ¨³¥Áªo¦´¬µ¦ ´¸É 530 ¡.«. 2554 ¨ª´¸É
21 ´ªµ¤ 2554 Ä®o¦´¨°´¦µ£µ¬¸Á·Åo··»¨µ°´¦µ¦o°¥¨³ 30 °ÎµÅ¦»· ÁÈ °´¦µ¦o°¥¨³ 20 °ÎµÅ¦
» · Îµ®¦´  ¦°¦³¥³Áª¨µ´ ¸ ¸É Á¦·É ¤Ä®¦º °®¨´ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2556 ÂnÅ¤nÁ·  śř ´ªµ¤ Śŝŝş Â¨³¡¦³¦µ
§¬¸ µ°°µ¤ªµ¤Ä¦³¤ª¨¦´¬µ¦ªnµoª¥µ¦¨°´¦µÂ¨³¥Áªo¦´¬µ¦ ´¸É 577 ¡.«. 2557 ¨ª´¸É 10
¡§«·µ¥ 2557 Ä®oµ¦´ÁÈ£µ¬¸Á·Åo··»¨Ä°´¦µ¦o°¥¨³ 20 °ÎµÅ¦» · µÎ ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ´¸ ¸É
Á¦·É ¤Ä®¦º °®¨´ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2558 ÂnÅ¤nÁ· śř ´ªµ¤ ŚŝŝŠ
Á¤ºÉ°ª´¸É 13 »¨µ¤ 2558 ³¦´¤¦¸ Åo¤¸¤·Á¦ºÉ ° ¤µ¦µ¦£µ¬¸Á¡ºÉ°Á¡·É¤ ¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´ °¦³Á«
Ã¥°»¤´ ·®¨´µ¦¦n µ¡¦³¦µ´´·ÂoÅ Á¡·É¤Á·¤¦³¤ª¨¦´¬µ¦ (¤µ¦µ¦¦´¨°´¦µ£µ¬¸Á·Åo··»¨ÁÈ 
µ¦µª¦) Ã¥Ä®o¦´¨°´¦µ£µ¬¸ Á· Åo··» ¨µ°´¦µ¦o°¥¨³ 30 Á®¨º °¦o°¥¨³ 20 °ÎµÅ¦» · Îµ®¦´¦°
39
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¦³¥³Áª¨µ´¸¸ÉÁ¦·É ¤Ä®¦º °®¨´ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2559 ÁÈ oÅ Â¨³ÅoµÎ Á·µ¦ÂoÅ ®¤µ¥µ¤¤·³¦´¤¦¸
´¨nµªÂ¨oªÁ¤ºÉ°ª´¸É 22 ¤¦µ¤ 2559
¨»n¤¦· ¬´ Äo°´ ¦µ£µ¬¸ Á· Åo¦o°¥¨³ 20 Äµ¦ª´¤¼¨nµ· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·£µ¬¸Á· Åo¦°µ¦´´¸  ª´¸É 31
´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 µ¤Îµ¸ÊÂ °£µª·µ¸¡´¸¸É°°Ä¸ 2555
15.

Á·Á·Á·´¸Â¨³Á·¼o¥¤º ¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·
Á·Á·Á·´¸Â¨³Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ Śŝŝş ¦³°oª¥
®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
2558
2557
Á·Á·Á·´¸µµ¦
31
31
´ªÌ ´µÄoÁ·
137,458
100,000
100,000
Áoµ®¸Ê¦´r¦¸¸
17,618
927
¦ª¤
137,458
117,649
100,958
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸ªÁ·· ÁºÉ°Á¡º°É ÄoÁÈ »®¤»Áª¸¥µµ´µ¦Á· ´¸Ê
ªÁ· (¡´µ)
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
2558
2557

¦³Á£·ÁºÉ°
Á·Á·Á·´¸
´ªÌ ´µÄoÁ·
¦´r¦¸¸/Á¨Á°¦r°°¢Á¦·
®´º °ÎÊµ¦³´
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µª

31,500
430,000
465,000
694,198
-

36,500
305,000
513,000
686,351
17,500

31,500
110,000
410,000
536,951
-

36,500
140,000
460,000
600,101
17,500

ºÊ° µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµ
¢¨¸µ¦r
¦ª¤

335,000
11,600
1,967,298

333,000
13,000
1,904,351

280,000
10,000
1,378,451

280,000
13,000
1,547,101

ºÊ° µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµ
(¡´Á®¦¸ ¥°¨¨µ¦r®¦´°Á¤¦· µ)

-

4,000

-

°oµ°·°´¦µ°Á¸Ê¥
MOR, MOR-1%
MMR,MLR-0.5%,MLR-1.75%
MMR,MLR-1.25%
1.25%- 1.50%
¸ ¸É ř MLR-1.25%, ¸ ¸É Ś MLR1%, ¸ ¸É 3 ÁÈ oÅ MLR

4,000

ªÁ· · ÁºÉ°µµ´µ¦Á· °¨»n¤¦· ¬´ ÎÊµ¦³´Ã¥µ¦Ã°· · Ä´¸ Á· µ¦³Îµ °¦· ¬´ µ¤¸É
¨nµªÅªoÄ®¤µ¥Á®» řŘ.1 Â¨³µ¦Ã°· · Á¦¸ ¥¦o°Äµ¦¦´Îµ¦³Á·µ¨¼®¸Ê µ¦oµÃ¦µ¦µn°¦oµ ¦n ª¤´
µ¦ÎÊµ¦³´Ã¥¸É·Â¨³·É ¨¼¦oµ¸É ·¹É ÁÈ ¦¦¤· ·Í °¦¦¤µ¦ Â¨³ÎÊµ¦³´Ã¥n ª´ª¦¦¤µ¦
ÁÈ¤ªÁ·
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16.

Áo µ®¸Ê µ¦o µÂ¨³Áo µ®¸°Ê ºÉ
Áoµ®¸Êµ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê°ºÉ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ¦³°oª¥

Áoµ®¸Êµ¦oµ - ¦· ¬´ °ºÉ
Áoµ®¸Êµ¦oµ - ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤Áoµ®¸Êµ¦oµ
Áoµ®¸Ê°ºÉ
nµÄonµ¥oµnµ¥
Á·¦´¨nª®oµnµ· oµÂ¨³¦· µ¦
nªÂnÎµÅ¦µ·µ¦¦n ª¤oµoµnµ¥
Áoµ®¸Ê°ºÉ
°ºÉ Ç
¦ª¤Áoµ®¸Ê°ºÉ
¦ª¤Áoµ®¸Êµ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê°ºÉ
17.

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
2558
2557
129,662
300,299
86,576
223,431
1,289
1,719
1,315
4,094
130,951
302,018
87,891
227,525
16,114
18,906
2,000
6,929
4,477
48,426
179,377

56,076
31,773
11,555
25,166
124,570
426,588

15,173
14,932
6,033
4,016
40,154
128,045

55,184
19,851
11,004
22,045
108,084
335,609

Á·¼o¥¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ¦³°oª¥

Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·
®´ nª °Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·
¸É¹Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É¸

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
1,820
-

(1,820)
-

µ¦Á¡·É¤ Ê ¹Â¨³¨¨ °Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·Îµ®¦´¸ ·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ Śŝŝş ¤¸´ ¸Ê
®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
1,820
128,493
¥°¥¤µ  ª´o¸
Á¡·¤É Ê ¹¦³®ªnµ¸
(1,820)
(126,673)
¨¨¦³®ªnµ¸
1,820
¥°Á®¨º°  ª´·Ê¸
41
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Á¤ºÉ °ª´ ¸É 13 ¦µ¤ 2553 ¦· ¬ ´Åo Îµ´ µ¼oÁ·  Îµª 17.50 ¨oµµ´µµ¦¡µ· ¥r Á·  ¼o¥º¤ ´¨n µª¤¸
Îµ®nµ¥º£µ¥Ä 5 ¸ Ã¥¨°Îµ¦³Á·o 6 Áº°Â¦ ®¨´µ´ÊÎµ¦³Á·o¡¦o°¤°Á¸Ê¥ÁÈ ¦µ¥Áº° Áº°
¨³ 330,000 µ Ã¥Á¦·É ¤nµ¥Îµ¦³¦´ÊÂ¦Áº°»¤£µ¡´r 2554 ¦Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä¸ 2558 Á·¼o ´ ¨nµª¤¸°´ ¦µ
°Á¸Ê ¥¦o°¥¨³ MLR-1.25 n°¸ Ä¸ Â¦, °´¦µ°Á¸Ê ¥¦o°¥¨³ MLR-1.00 n°¸ Ä¸ ¸É° ®¨´µ´Ê°´¦µ°Á¸Ê ¥
¦o°¥¨³ MLR n°¸ ÎÊµ¦³´Ã¥µ¦Ã°· ·Ä´¸Á· µ¦³Îµ °¦· ¬´ µ¤¸É¨nµªÅªoÄ®¤µ¥Á®» řŘ.1 ¦n ª¤´
µ¦ÎÊµ¦³´Ã¥¸É ·Â¨³·É ¨¼¦oµ¸É ·¹É ÁÈ ¦¦¤· ·Í °¦¦¤µ¦ Â¨³ÎÊµ¦³´Ã¥n ª´ª¦¦¤µ¦
ÁÈ¤ªÁ· ¦· ¬´ ÅoµÎ ¦³ºÁ·¼¥o º¤¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·¡¦o°¤´Îµµ¦Ån°®¨´¦³´´Ê®¤´¨nµª
Â¨oªÄ¦³®ªnµ¸
18.

®¸Ê ·£µ¥Äo ´µÁn µµ¦Á·
®¸Ê·£µ¥Äo
´ µÁnµµ¦Á·  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ¦³°oª¥

®¸Ê·µ¤´µÁnµµ¦Á·
®´ °Á¸Ê¥µ¤´µÁnµµ¦Á·¦°µ¦´´¸
¦ª¤
®´ nª¸É¹Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É¸
®¸Ê·¦³¥³¥µª£µ¥Äo
´ µÁnµµ¦Á·

®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
19,324
32,803
(1,011)
(2,044)
18,313
30,759
(8,498)
(10,775)
9,815
19,984

¦· ¬´ ÅoµÎ ´µÁnµµ¦Á·´¦· ¬´ ¨¸·ÉÁ¡ºÉ°Ánµ¥µ¡µ®³Â¨³°»¦rÁ¡ºÉ°ÄoÄµ¦ÎµÁ·µ °·µ¦Ã¥¤¸
Îµ®µ¦Îµ¦³nµÁnµÁÈ ¦µ¥Áº° °µ¥» °´µ¤¸¦³¥³Áª¨µÃ¥Á¨¸É¥¦³¤µ 3 ¹ 5 ¸
¦· ¬´ ¤¸£µ¦³¼¡´¸É³o°nµ¥nµÁnµ Ê ´ ÎÉµµ¤´µÁnµµ¦Á·  ª´¸É śř ´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ´¸Ê
®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
¦Îµ®£µ¥Ä 1 ¸
9,146
11,721
Á· 1 ¸ ÂnÅ¤nÁ· 5 ¸
10,178
21,082
®¸Ê·µ¤´µÁnµµ¦Á·
19,324
32,803
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19.

£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r ¡´µ
ªµ¤Á¨ºÉ °Å®ª °¤¼¨nµ´ »´ °£µ¦³¼¡´µ¤Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®ÅªoÎµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´¸É 31
´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ¤¸´ ¸Ê
®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
¤¼¨nµ´ »´ °£µ¦³¼¡´µ¤Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®Åªoo ¸
18,844
15,964
¦´¦¼o ÄÎµÅ¦ µ»
o»¦· µ¦´»´
1,799
1,811
o»°Á¸Ê¥
830
828
2,629
2,639
¦´¦¼o ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È°ºÉ
µ»µµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r
¦³´£´¥Îµ®¦´Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¡´µ
1,162
®´ ¨¦³Ã¥r¸Énµ¥Â¨oª
¤¼¨nµ´ »´ °£µ¦³¼¡´µ¤Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®Åªo¨µ¥¸

(5,379)
16,094

(921)
18,844

Îµª¸É ¦´¦¼ oÄÎµÅ¦ µ»Îµ®¦´Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®ÅªoÎµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³
Śŝŝş ¤¸´ ¸Ê
®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
o»µµ¦ µ¥Â¨³¦· µ¦
845
617
nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥Â¨³¦· µ¦
880
1,000
nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦
904
1,022
nµÄonµ¥¸É¦´¦¼ oÄÎµÅ¦ µ»
2,629
2,Şśš
Îµ®¦´  ¸ ·Ê  »  ª´ ¸É 31 ´ ªµ¤ 2557 ¦· ¬ ´ ¦´  ¦¼ o µ»  µµ¦¦³¤µµ¤®¨´ ·  «µ¦r  ¦³´ £´¥ Ä
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È ¦ª¤ Â¨³ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È Á¡µ³·µ¦Îµª 1.16 ¨oµµ µÁ®»®¨´Á·µµ¦
Á¨¸É ¥Â¨Ä°´¦µ· ¨ °´¦µµ¦ Ê ¹  Á·  Áº ° Â¨³°´¦µµ¦®¤» Áª¸¥ °¡´µ ° °o ¤¤· ®¨´Äµ¦
¦³¤µµ¦µ¤®¨´µ¦· «µ¦r¦³´£´¥

43
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°o ¤¤·µÄµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´µ¦· «µ¦r¦³´£´¥¸ÉµÎ ´¸ÉÄoÄµ¦ÎµªÃ¦µ¦¨¦³Ã¥r¸É
Îµ®Åªo  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ¤¸´ n°Å¸Ê
°´¦µ·¨
¦o°¥¨³ 4.02 n°¸
°´¦µ¤¦³
µ¦µ°´¦µ¤¦³Å¥¸ 2551
°µ¥»Á¬¸¥·
55 ¸
°´¦µµ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °Á·Áº°
Á¨¸É¥¦o°¥¨³ 8.54 n°¸
°´¦µµ¦®¤»Áª¸¥ °¡´µ
¦o°¥¨³ 0 – 40 n°¸
20.

µ¦ÎµÁ·µ¸¥É Á¨·
µ¤¦µ¥µµ¦¦³» ¤ª·µ¤´ ¼o º ° ®» o ¦´Ê ¸É 3/2557 ¨ª´ ¸É 21 ¡§«· µ¥ 2557 ¸É  ¦³» ¤¤¸ ¤ · Ä®o ¦· ¬´ ¥Á¨· 
®nª¥µ»¦·Îµ®nµ¥Â¨³·´Ê»°»¦r NGV Îµ®¦´¥µ¥rÃ¥Ä®o¦· ¬´ Îµ®nµ¥· oµÁ®¨º° °®nª¥µ
´¨nµª´Ê®¤Ä®o´ ·µ¦°ºÉÂ¨³nµ¥Á·Á¥µ¦Á¨·oµÄ®o´ ¡´µ¸ÉÁ¸É¥ª °o 
¨¦³ °µ¦ÎµÁ·µ¸É¥Á¨·¸É¤¸n°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Îµ®¦´¸ ·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤
2557 µ¤µ¦¦» Åo´ ¸Ê
®nª¥ : ¡´µ
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Â¨³¦· µ¦
85,422
o»µµ¦ µ¥Â¨³¦· µ¦
(104,461)
(19,039)
µ» Ê´ o 
nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥ (Á·Á¥µ¦Á¨·oµ)
nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦ (Á·Á¥µ¦Á¨·oµ)
µ»n °¦µ¥Åo £µ¬¸Á·Åo
¦µ¥Åo£µ¬¸Á·Åo
µ»Îµ®¦´¸

21.

(4,973)
(334)
(24,346)
4,869
(19,477)

»Á¦º°®»o
¸ 2558
¸É¦³»¤¤¸¤·°» ¤´ ·Ä®oÁ¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ¸É¦µÅªon°®» oÎµ®¦´®» oµ¤´ °¦· ¬´ µÁ·¤ 1,000 µn°®» o ÁÈ  1
µn°®» o £µ¥®¨´µµ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ®» o´¨nµª ®» oµ¤´¸É °°Â¨³Á¦¸ ¥Îµ¦³Â¨oª³Á¨¸É¥µÎµª
225,000 ®» o  ÁÈ  225,000,000 ®» o  Â¨³n ° ¤µÁ¤ºÉ ° ª´ ¸É 21 ·  ®µ¤ 2558 ¸É  ¦³» ¤ ª· µ¤´ ¼ oº ° ®» o  ¤¸ ¤ · ° » ¤ ´· Ä ®o
Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ¸É¦µÅªon°®» oÎµ®¦´®» oµ¤´ °¦· ¬´ µÁ·¤ 1 µn°®»o ÁÈ  0.50 µn°®» o £µ¥®¨´µ
µ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ®» o´¨nµª ®» oµ¤´³Á¸ ¥Â¨³®» oµ¤´¸É °°Â¨³Á¦¸ ¥Îµ¦³Â¨oª³Á¨¸É¥µÎµª
300 ¨oµ®»o Â¨³ 225 ¨oµ®»o ÁÈ  600 ¨oµ®» oÂ¨³ 450 ¨oµ®» oµ¤¨Îµ´ ¦· ¬´ Åo³Á¸¥µ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ
¸É¦µÅªon°®»o ´¨nµª´¦³¦ª¡µ· ¥rÂ¨oªÁ¤ºÉ°ª´¸É 27 · ®µ¤ 2558
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¸É¦³»¤¤¸¤·°» ¤´ ·Ä®oÁ¡·É¤»³Á¸¥µÁ·¤ 225 ¨oµµ (®» oµ¤´Îµª 450,000,000 ®» o ¤¼¨nµ®» o¨³ 0.50
µ) ÁÈ  300 ¨oµµ (®» o µ¤´ Îµª 600,000,000 ®» o ¤¼¨ nµ®» o ¨³ 0.50 µ) Ã¥µ¦°°®» o µ¤´ Á¡·É¤ » 
Îµª 75 ¨oµµ (®»o µ¤´ 150,000,000 ®»o ¤¼¨nµ®»o ¨³ 0.50 µ) Á¡ºÉ°´¦¦Â¨³Á° µ¥Ä®oÂn¦³µ´ªÉ Å
(Initial Public Offering) Ä¦³®ªnµ¸ 2558 ¦· ¬´ ÅoÁ° µ¥®»o µ¤´Á¡·¤É »´¨nµªÎµª 150 ¨oµ®»o ¤¼¨nµ¸É¦µ
Åªo®»o¨³ 0.50 µ Ä¦µµÁ° µ¥®» o¨³ 3.50 µ ·ÁÈ ÎµªÁ· » · ¸ÉÅo¦´µµ¦Á° µ¥®» o ´¨nµª
Îµª´Ê·Ê  508.72 ¨oµµ (»  · µo »  Äµ¦Îµ®n µ¥®» o µ¤´ Îµª 16.28 ¨oµµ) Â¨³¦· ¬ ´ ¦´  ¦¼ o
n ª Á·  ¤¼ ¨ n µ®» o  µ¤´ Îµ ª´Ê ·Ê  433.72 ¨oµµ ´Ê¸Ê ¨µ®¨´ ¦´ ¡ ¥rÄ ®¤n (MAI : Market for Alternative
Investment) Åo¦´®»o µ¤´Îµª 600 ¨oµ®» o ¤¼¨nµ¸É¦µÅªo®»o¨³ 0.50 ÁÈ ®¨´¦´¡¥r³Á¸¥Â¨³Á¦·É ¤Îµµ¦ºÊ °
µ¥ÅoÊ ´ Ânª´ ¸É řř ¡§«·µ¥ ŚŝŝŠ
¸ 2557
µ¤¦µ¥µµ¦¦³»¤ª·µ¤´¼o º°®» o¦´Ê¸É ś/Śŝŝş ¨ª´¸É 21 ¡§«·µ¥ 2557 ¤¸¤·Ä®o¦· ¬´ Á¡·É¤»³Á¸¥µ
Îµª 50 ¨oµµ ÁÈ Îµª 62.50 ¨oµµ ÂnÁÈ ®» oµ¤´Îµª 12,500 ®» o ¤¼¨nµ®» o¨³ 1,000 µ ¦· ¬´
Á¡·É¤»´¨nµª´ ¦¤¡´µ»¦·µ¦oµ ¦³¦ª¡µ· ¥r Á¤ºÉ°ª´¸É 21 ¡§«·µ¥2557 Â¨³¦· ¬´ ÅoµÎ ¦³nµ®»o Â¨oª
Á¤ºÉ°ª´¸É 28 ¡§«·µ¥ 2557 ¹ 1 ´ªµ¤ 2557
µ¤¦µ¥µµ¦¦³»¤ª·µ¤´¼o º°®» o¦´Ê¸É Ŝ/Śŝŝş ¨ª´¸É 19 ´ªµ¤ 2557 ¤¸¤·Ä®o¦· ¬´ Á¡·É¤»³Á¸ ¥µ
Îµª 62.50 ¨oµµ ÁÈ Îµª 225 ¨oµµ ÂnÁÈ ®» oµ¤´Îµª 162,500 ®»o ¤¼¨nµ®»o ¨³ 1,000 µ ¦· ¬´
Á¡·É¤»´¨nµª´ ¦¤¡´µ»¦·µ¦oµ ¦³¦ª¡µ· ¥r Á¤ºÉ°ª´¸É 26 ´ªµ¤ 2557 Â¨³¦· ¬´ ÅoµÎ ¦³nµ®» oÂ¨oª
Á¤ºÉ°ª´¸É 22 ¹ 25 ´ªµ¤ 2557
µ¦n µ¥Ã¥Äo ®o » ÁÈ Ár
ÄÁº°¡§«·µ¥ 2557 ¦· ¬´ ÅoµÎ µ¦°°®»o Á¡·É¤»Ä®oÂn»¨£µ¥° Ä¦µµÁ¸¥Ánµ¦µµ®»o µ¤¤¼¨nµ¸É¦µ
Åªo (par value) ¦µ¥µ¦´¨nµªº°ÁÈ ¦µ¥µ¦nµ¥Ã¥Äo®»o ÁÈ Ár ´´Ê¦· ¬´ ¹o°ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ·Ä
µ¦ºÊ °®» o °»¨£µ¥°  ª´¸ÉÄ®o·· Ã¥°oµ°·µ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °®» o¸É µÎ ®ÅªoÂ¨³·É °Â¸É°o 
nµ¥Â¨³´¹nµÄonµ¥¸ÉÁ¸É¥ª °o ¡¦o°¤ÇÅ´¦´¦¼ oµ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °n ª °¼o º°®» oµ¤¸ÉµÎ ®ÅªoÄ¤µ¦µµ¦
¦µ¥µµµ¦Á·´¸É 2
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Ã¥¦³¤µ °®»o Ân¨³®»o  ª´¸ÉÄ®o·· Îµªµ¤ª·¸·¨¦³ÂÁ·Ä°µ (DCF) ¹ÉÅ¤n
¤¸µ¦ÎµÁ·´ ¨¸É µ®ª´¤µ¦ª¤Äµ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ Ã¥¤¸¤¤·µµµ¦Á·¸É µÎ ´¤¸´ ¸Ê o»´ªÁ¨¸É¥
nªÎÊµ®´ °Á·¨» (WACC) °´¦µ¦o°¥¨³ 13.03 n°¸ °´¦µµ¦Á·Ã °¥° µ¥ °Ân¨³n ªµ¸É ¦o°¥¨³
4.5 n°¸ - 7.7 n°¸ Ã¥ÎµªÃ¥Á¸¥Á¸¥µ´ ´¥´Ê£µ¥°Â¨³£µ¥Ä °´ÅoÂn°´ ¦µµ¦Á·ÃÁ¨¸É¥ (CAGR)
°°»µ®¦¦¤Ä¦³®ªnµ¸ 2546 ¹ 2556 ¦n ª¤´¦³¤µµ¦¦µ¥Åo °¦· ¬´ Ä¸ 2558 °´¦µµ¦Á·Ã®¨´nª
¦³¥³Áª¨µ¦³¤µµ¦ (Terminal Growth rate) ¸É¦o°¥¨³«¼¥rn°¸
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¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °®»o ¦µµÄo··Â¨³Îµª®»o ¦ª¤¤¸´ ¸Ê
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
µ
7,285

¦µµÄo··
µ
1,000

Îµª
®»o
12,500

¦· ¬´ Åo´ ¹nµÄonµ¥¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¨nµªÄµ¦Á·Îµ®¦´¸ ·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2557 ÎµªÁ· 78.56 ¨oµ
µÅªoÄ´¸ “nµÄonµ¥¸ÉÁ·µµ¦nµ¥Ã¥Äo®»o ÁÈ Ár” ¡¦o°¤´¦´¦¼ o “nªÁ·»µµ¦nµ¥Ã¥Äo®»oÁÈ 
Ár” Änª °¼o º°®»o ÄÎµªÁ¸¥ª´
22.

»Îµ¦°µ¤®¤µ¥
Á¡ºÉ°Ä®oÁÈ Åµ¤¡¦³¦µ´´·¦· ¬´ ¤®µÎµ´ ¡.«. 2535 ¦· ¬´ ³o°´¦¦ÎµÅ¦» · ¦³Îµ¸ n ª®¹É Åªo
ÁÈ »Îµ¦°µ¤®¤µ¥Å¤n°o ¥ªnµ¦o°¥¨³®oµ °ÎµÅ¦»·¦³Îµ¸ ®´oª¥¥° µ»³¤¥¤µ (oµ¤¸) ªnµ»
Îµ¦°¸Ê³¤¸µÎ ªÅ¤n°o ¥ªnµ¦o°¥¨³·  °»³Á¸¥Â¨³»Îµ¦°¸Ê ³Îµ¤µ´¦¦´ ¨Å¤nÅo

23.

Á·´¨
Á¤ºÉ°ª´¸É 12 ¡§«·µ¥ 2558 ¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦ °¦· ¬´ ¤¸¤·°»¤´ ·Ä®onµ¥Á·´ ¨¦³®ªnµµ¨Ân¼ o º°®» oÄ
°´¦µ®»o ¨³ 0.05 µn°®»o ¦ª¤ÁÈ ÎµªÁ·´Ê·Ê 30.00 ¨oµµ ¹ÉÅonµ¥Â¨oªÁ¤ºÉ°ª´¸É 14 ´ªµ¤ 2558
Á¤ºÉ°ª´¸É 3 ´ªµ¤ 2557 ¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦ °¦· ¬´ ¤¸¤·°»¤´ ·Ä®onµ¥Á·´ ¨¦³®ªnµµ¨Ân¼ o º°®»o Îµª
62,500 ®» o  Ä°´ ¦µ®» o  ¨³ 2,900 µ ÁÈ ÎµªÁ·  ¦ª¤ 181.25 ¨oµ µ ¹É Åon µ ¥Â¨oª Á¤ºÉ ° ª´ ¸É 22 ¹  ª´ ¸É
24 ´ªµ¤ 2557

24.

ÎµÅ¦( µ»)n °®»o Ê´ ¡ºÊ µ
¨¦³µµ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ®» o¸É ¦µÅªo °®» o °¦· ¬´ ¸É¨nµªÄ®¤µ¥Á®» °o 21 ÎµÄ®oµÎ ª®» oµ¤´
´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´Â¨³ÎµÅ¦n°®» o Ê ´ ¡ºÊµ °µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³· µ¦Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É
31´ªµ¤ 2557
ÎµÅ¦n°®» o Ê ´ ¡ºÊµÎµªÃ¥®µ¦ÎµÅ¦» · Îµ®¦´¸ oª¥Îµª´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´ °®» oµ¤´¸É °°°¥¼Än 
¦³®ªnµ¸ Ã¥Åo¦´¦» Îµª®» oµ¤´¸ÉÄoÄµ¦ÎµªÎµÅ¦n°®» o °¸ n°¸ÉµÎ ¤µÁ¦¸ ¥Á¸¥ º°Á¤º°ªnµ
µ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ®»o ¸É¦µÅªoÅoÁ· Ê ¹´ÊÂnª´ ¸ÉÁ¦·É ¤o °ªÂ¦¸ÉÁ°¦µ¥µ
Îµª®» oµ¤´´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2557 Åo¤¸µ¦¦´¦» µµ¦Á¨¸É ¥Â¨
¤¼¨nµ®»o µ¤´¸É¦µÅªo ´¸Ê

Îµª®»o µ¤´´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´

®nª¥ : ®»o
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
n°¦´¦» 
®¨´¦´¦» 
54,865
109,729,580
46
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ÎµÅ¦( µ»)n°®»o Ê ´ ¡ºÊµ

Îµ®¦´¸ ·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2557
µµ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°
µµ¦ÎµÁ·µ¸É¥Á¨·
25.

®nª¥ : µn°®»o
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
n°¦´¦»  ®¨´¦´¦»  n°¦´¦»  ®¨´¦´¦» 
(655.49)
(355.00)

(0.33)
(0.18)

(1,065.81)
(355.00)

(0.53)
(0.18)

n µÄo nµ¥µ¤¨´¬³
nµÄonµ¥µ¤¨´¬³¸É¤¸µ¦³Îµ´Îµ®¦´¸ ·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ¤¸´ n°Å¸Ê
®nª¥ : ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
2558
2557
µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä· oµÎµÁ¦È ¦¼ 
Â¨³µ¦³®ªnµÎµ¨¨
nµ· oµÎµÁ¦È ¦¼ ¸ÉÊº°
nµoµ¼¦o ´Á®¤µ£µ¥°
nµÁºÉ °¤¦µµÂ¨³nµ´Îµ®nµ¥
µ»µµ¦o°¥nµ°µµ¦Â¨³°»¦r (¨´¦µ¥µ¦)
nµÄonµ¥Á¸É¥ª´¡´µ
nµÄonµ¥µµ¦¼Ã£
nµÄonµ¥Á·µÂ¨³¥µ¡µ®³
nµµ¥®oµ Â¨³nµÄonµ¥n Á¦· ¤µ¦ µ¥

26.

75,685
657,276
454,617
35,832
(14,193)
151,469
14,448
16,799
7,675

80,906
651,237
1,081,423
47,557
78,658
166,772
14,514
20,686
8,807

57,342
483,206
150,611
35,832
(14,193)
151,469
14,448
16,790
7,675

96,341
585,472
904,651
47,557
78,658
166,772
14,514
20,662
8,807

°»Îµ¦°Á¨¸¥Ê ¸¡
¦· ¬´ Åo´ ´Ê°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸ ¡ µ¤¡¦³¦µ´´·°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸ ¡ ¡.«. 2530 Ã¥¤¸¡´µ °¦· ¬´
ÁÈ ¤µ·Ã¥ªµ¤¤´¦Ä µ¤¦³Á¸ ¥ °°» ¤µ·nµ¥Á·¤Á µo °»Ä°´¦µ¦o°¥¨³ 2 ¹¦o°¥¨³ 4
°Á·Áº°Â¨³¦· ¬´ nµ¥¤Ä°´¦µ¦o°¥¨³ 2 ¹¦o°¥¨³ 4 °nµoµÂn¨³Áº° Á·°»´¨nµª³nµ¥Ä®oÂn
¡´µÄ¦¸ ¸É°°µµµ¤¦³Á¸¥ °°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡
Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 Á·n ª¸É ¦· ¬´ nµ¥¤Á µo °»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸ ¡ ¹É ´¹ ÁÈ 
nµÄonµ¥ÄÎµÅ¦ µ»¦ª¤Â¨³Á¡µ³·µ¦¤¸µÎ ª 2.10 ¨oµµ Â¨³ 2.05 ¨oµµ µ¤¨Îµ´
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27.

µ¦¦·®µ¦´µ¦»
ª´»  ¦³r® ¨´ °¦· ¬ ´ Â¨³· µ¦¦n ª ¤oµÄµ¦´µ¦n ª °»  º ° µ¦Îµ¦ÅªoÉ ¹ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦
ÎµÁ·µ°¥nµn°ÁºÉ° Â¨³µ¦Îµ¦ÅªoÉ ¹Ã¦¦oµ °»¸ÉÁ®¤µ³¤
¦· ¬´ Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ¤·ÅoÄo°´ ¦µn ªµµ¦Á·ÄÇ Ã¥Á¡µ³ Á¡ºÉ°¼Â¨¦´¬µ¦³´» ®µÂn´ µ¦Ä®o¤¸¦³´
»°¥nµÁ¡¸¥¡° Îµ®¦´ÄoÁÈ Á·»®¤»Áª¸¥£µ¥Ä¦· ¬´ Ánµ´Ê Án µ¦°°®» oÄ®¤n®¦º °¦´¦» ÎµªÁ·´ 
¨nµ¥Ä®o¼ o º°®»o µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ °µµ¦r ³´ÊÇ
Ã¥µ¥ °³¦¦¤µ¦¦· ¬´ º°µ¦Îµ¦µÁ·»¸É Â ÈÂ¦n Á¡ºÉ°¦´¬µªµ¤ÁºÉ°¤´É °¼o º°®» o ¼¨o »Áoµ®¸Ê
Â¨³¨µÁ·» Â¨³Á¡ºÉ°µ¦ÎµÁ·µµ»¦·°¥nµn°ÁºÉ°Ä°µ ³¦¦¤µ¦Á o µ·µ¤¨°ÂµÁ·
¨» ¹É ¦· ¬´ Îµ®ªnµÁÈ ¨ °·¦¦¤µ¦ÎµÁ· µ®µ¦oª¥n ª °¼o º°®» o´Ê®¤Ã¥Å¤n¦ª¤n ªÅoÁ¸ ¥¸É
Å¤n¤¸°µÎ µª»¤Â¨³·µ¤¦³´µ¦nµ¥Á·´ ¨Ä®oÂn¼ o º°®»o µ¤´
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸°´ ¦µn ª®¸Ê ·n°»Ánµ´ 0.51 Â¨³ 2.04 µ¤¨Îµ´Â¨³¦· ¬´ ¤¸
°´¦µnª®¸Ê·n°»Ánµ´ 0.32 Â¨³ 1.93 µ¤¨Îµ´

28.

µ¦Á· Á¥ o °¤¼¨Á¸¥É ª´Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·
ªµ¤Á¸É¥µo µµ¦Á·
¨»n¤¦· ¬´ Å¤n¤¸Ã¥µ¥¸É ³¦³°»¦¦¦¤¦µµ¦µµ¦Á·°Âµ³µ¦Á·¸É ÁÈ ¦µµ¦°»¡´ rÁ¡ºÉ°
µ¦ÁÈÎµÅ¦®¦º °µ¦oµ
ªµ¤Á¸É¥o µ·ÁºÉ°
¨»n¤¦· ¬´ ¤¸ªµ¤Á¸É ¥oµµ¦Ä®o·ÁºÉ °¸ÉÁ¸É¥ªÁºÉ °´¨¼®¸Ê µ¦oµ Â¨³Á·Ä®o¥¼o º¤ n µ¥¦· ®µ¦ª»¤ªµ¤Á¸É ¥¸Ê
Ã¥µ¦Îµ®Ä®o¤¸Ã¥µ¥Â¨³ª·¸µ¦Äµ¦ª»¤· ÁºÉ°¸É Á®¤µ³¤ ´´Ê¨»n¤¦· ¬´ ¹Å¤nµªnµ³Åo¦´ªµ¤
Á¸ ¥®µ¥¸ÉÁÈ µ¦³Îµ´µµ¦Ä®o·ÁºÉ° °µ¸Ê ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸ªµ¤Á¸É ¥Á¸É¥ª´µ¦¦³»´ª °· ÁºÉ°Å¤n¤µ
ÁºÉ °µ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸ Ã¥µ¥¸É ³Îµ» ¦¦¦¤n ªÄ®n ´ ¦· ¬´ ¼nµo ¸É ¤¸ªµ¤n µÁºÉ °º° Á¡ºÉ°¨Ã°µµ¦¼  Á¸ ¥
µµ¦Á·µµ¦Å¤nµ¤µ¦·´ ·ÁºÉ°Å µ¦ºÊ ° µ¥ Â¨³ °o Îµ®µ¤´µÅoµÎ ªÁ·¼»¸É ¨»n¤¦· ¬´ °µ
o°¼Á¸ ¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ°º°¤¼¨nµµ¤´¸ °¨¼®¸ÊÂ¨³Á·Ä®o¥¼o ¤º ¸ÉÂ°¥¼Än Âµ³µ¦Á·
ªµ¤Á¸É¥Á¸¥É ª´°´¦µ°Á¸¥Ê
ªµ¤Á¸É ¥µoµ°´¦µ°Á¸Ê¥Á· Ê ¹µµ¦Á¨¸É¥Â¨°´¦µ°Á¸Ê¥Ä¨µ°´³¤¸¨¦³n°¦µ¥Åo°Á¸Ê¥
Â¨³nµÄonµ¥°Á¸Ê¥ Â¨³¦³ÂÁ·Ä¸ ´ »´ Â¨³Ä°µ
¼o ¦· ®µ¦ÁºÉ°ªnµ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸ªµ¤Á¸É ¥Ä°´¦µ°Á¸Ê¥o°¥ ´´Ê ¹Å¤nÅoµÎ ´µÁ¡ºÉ°o °´ªµ¤Á¸É ¥´¨nµª
ªµ¤Á¸É¥µ°´¦µÂ¨Á¨¸¥É Á·¦µn µ¦³Á«
ªµ¤Á¸É ¥oµ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥ °¨»n¤¦· ¬´ n ªÄ®nÁ¸É¥ª °o ´µ¦ºÊ °Â¨³ µ¥· oµÁÈ Á·¦µnµ¦³Á«¹É 
¨»n¤¦· ¬´ ³¡·µ¦µ´Îµ´µ¦³´ªµ¤Á¸É ¥ÁÈ µ¦¨nª®oµ Ä¦¸ ¸É£µª³Á·µ¤¸ªµ¤´ª Â¨³Á®Èªnµ
Á®¤µ³¤
48
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 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸ ·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·¸É ÁÈ Á· ¦µnµ¦³Á«¸É ¤¸µÎ ªÁ· ÁÈ 
µ¦³Îµ´ ´¸Ê
®nª¥ : ¡´
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2558
2557
2558
2557
· ¦´¡¥r µµ¦Á·
»¨Á·
°¨¨µ¦r®¦´°Á¤¦· µ
¥¼Ã¦
®¸Ê·µµ¦Á·
»¨Á·
°¨¨µ¦r®¦´°Á¤¦· µ
¥¼Ã¦
°rÁ°¦r¨·
Á¥

211
-

4,246
6

211
-

4,246
6

180
16
1
153

1,046
6
7,689

180
16
1
153

542
6
7,689

ªµ¤Á¸É¥µµ¦ µ£µ¡¨n °
¨»n¤¦· ¬´ ¤¸µ¦ª»¤ªµ¤Á¸É ¥µµ¦ µ£µ¡¨n°Ã¥µ¦¦´¬µ¦³´ °Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·Ä®o
Á¡¸¥¡°n°µ¦ÎµÁ·µ °¨»n¤¦· ¬´ Â¨³Á¡ºÉ°ÎµÄ®o¨¦³µªµ¤´ª °¦³ÂÁ·¨¨
¤¼¨n µ¥»· ¦¦¤
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Á¦ºÉ °¤º °µµ¦Á· º ° ÎµªÁ· °¦µµ¦¸É °µo Á¡ºÉ°µ¦Â¨Á¨¸É¥¦³®ªnµ»¨¸É Å¤n
Á¸É ¥ª °o ´ ª·¸µ¦Â¨³ o°¤¤· µ¸É ÄoÄµ¦¦³¤µµ¦¤¼¨n µ¥»·¦¦¤ °Ân ¨³¦³Á£Á¦ºÉ ° ¤º ° µ
µ¦Á· °¨»n¤¦· ¬´ ¤¸´ ¸Ê
· ¦´¡¥rµµ¦Á· Â¨³®¸Ê·µµ¦Á· ÂÄ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Ã¥¦³¤µ
29.

o °¤¼¨µµ¦Á·ÎµÂµ¤n ªµ
nªµÎµÁ· µ¸ÉµÎ Á°¸Ê°¨o°´¦µ¥µ£µ¥Ä °¨»¤n ¦· ¬´ ¸É´ ÎµÄ®o´ ¼¤o ¸°µÎ µ´· Ä¼ » 
oµµ¦ÎµÁ·  µ ¹É ÁÈ ¼o ´ ·  ÄÁ¸É ¥ ª´ µ¦´ ¦¦¦´ ¡ ¥µ¦Ä®o ´ n ª µÂ¨³¦³Á¤·  ¨µµ¦
ÎµÁ·µ °nªµÎµÁ·µ
¨»n¤¦· ¬´ ÎµÁ·»¦·£µ¥ÄonªµÎµÁ·µÎµª 3 nªµ ´¸Ê
1. »¦·Îµ®nµ¥Â¨³·´Ê´Ë ¤°»µ®¦¦¤
2. »¦·n°¦oµµ¸ª´ Â¨³¦³n°npµ¦¦¤µ·
3. »¦·pµ¦¦¤µ·µÎ ®¦´¥µ¥r

49
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°o ¤¼¨¦µ¥Åo ÎµÅ¦ Â¨³· ¦´¡¥r¦ª¤ °nªµ °¨»n¤¦· ¬´ Îµ®¦´¸ ·Ê»ª´¸É śř ´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ¤¸
´n°Å¸Ê

ÎµÅ¦ µ»Â¨³ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É śř ´ªµ¤ ŚŝŝŠ
¦µ¥Åoµ¤nªµ
ÎµÅ¦µ¤n ªµ
¦µ¥Åo(nµÄonµ¥)¸ÉÅ¤nÅo´nª
¦ª¤¦µ¥Åo°ºÉÇ
nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥Â¨³¦· µ¦
nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦
nµ°Â¼o ¦· ®µ¦
o»µµ¦Á·
ÎµÅ¦n°®´nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦Îµ®¦´¸
µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÎµ®¦´¸ - »·£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸

®nª¥ : ¡´µ
µ¸ª´ Â¨³¦³ pµ¦¦¤µ·
´Ë ¤°»µ®¦¦¤ n°n pµ¦¦¤µ· Îµ®¦´¥µ¥r

¦ª¤

178,254

749,952

688,431

1,616,637

61,335

71,690

36,988

170,013
81,351
(84,612)
(42,695)
(23,002)
(11,172)
89,883
(19,27ş)
70,60Ş
(4,58ŝ)
66,021
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®nª¥ : ¡´µ
µ¸ª´ Â¨³¦³ pµ¦¦¤µ·
´Ë ¤°»µ®¦¦¤ n°n pµ¦¦¤µ· Îµ®¦´¥µ¥r

ÎµÅ¦ µ»Â¨³ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É śř ´ªµ¤ Śŝŝş
¦µ¥Åoµ¤nªµ
ÎµÅ¦µ¤n ªµ
¦µ¥Åo(nµÄonµ¥)¸ÉÅ¤nÅo´nª
¦ª¤¦µ¥Åo°ºÉÇ
nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥Â¨³¦· µ¦
nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦
nµ°Â¼o ¦· ®µ¦
µ»µµ¦o°¥nµ°µµ¦ Â¨³°»¦r
nµÄonµ¥¸ÉÁ·µµ¦nµ¥Ã¥Äo®»oÁÈ Ár
o»µµ¦Á·
µ»n°nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
µ»Îµ®¦´¸ µµ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°
µ»Îµ®¦´¸ µµ¦ÎµÁ·µ¸É¥Á¨·-»·µ£µ¬¸Á·Åo
µ»Îµ®¦´¸
µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÎµ®¦´¸ -»·µ£µ¬¸Á·Åo
µ»ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸

Âµ³µ¦Á·  ª´¸É śř ´ªµ¤ ŚŝŝŠ
¨¼®¸Êµ¦oµ
· oµÁ®¨º°
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
· ¦´¡¥r¸ÉÄo¦nª¤´
- ¨¼®¸Ê°ºÉ
- °ºÉÇ
· ¦´¡¥r¦ª¤

221,476

1,325,117

665,338

2,211,931

76,183

203,419

14,273

293,875
29,201
(116,402)
(32,527)
(29,312)
(78,658)
(78,563)
(11,785)
(24,171)
(9,659)
(33,830)
(19,477)
(53,307)
(929)
(54,236)

®nª¥ : ¡´µ
µ¸ª´ Â¨³¦³ pµ¦¦¤µ·
´Ë¤°»µ®¦¦¤ n°n pµ¦¦¤µ· Îµ®¦´¥µ¥r
21,490
16,372
6,300

¦ª¤

115,608
6,426
7,893

125,056
87,915
31,855

n ªµ°ºÉ
4,570

¦ª¤
262,154
110,713
50,618
20,158
938,741
1,382,384
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Âµ³µ¦Á·  ª´¸É śř ´ªµ¤ Śŝŝş
¨¼®¸Êµ¦oµ
· oµÁ®¨º°
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
· ¦´¡¥r¸ÉÄo¦nª¤´
- ¨¼®¸Ê °ºÉ
- °ºÉÇ
· ¦´¡¥r¦ª¤

®nª¥ : ¡´µ
µ¸ª´ Â¨³¦³ pµ¦¦¤µ·
´Ë¤°»µ®¦¦¤ n°n pµ¦¦¤µ· Îµ®¦´¥µ¥r
29,390
27,462
6,654

182,136
42,376
8,993

212,918
158,660
35,811

n ªµ°ºÉ

¦ª¤

18,883

424,444
228,498
70,341
51,155
356,729
1,131,167

°o ¤¼¨µµ¦Á·ÎµÂµ¤nªµ£¼¤·«µ¦r °¨»n¤¦· ¬´ Îµ®¦´¸ ·Ê»ª´¸É śř ´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 ¤¸
´n°Å¸Ê
¦³Á«Å¥
2558
2557
ÎµÅ¦ µ»Â¨³ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É śř ´ªµ¤
¦µ¥Åoµ¤nªµ
1,616,076

®nª¥ : ¡´µ
¦³Á«¡¤nµ
2558
2557

¦ª¤
2558

2557

1,248,517

561

963,414

1,616,637

2,211,931

ÎµÅ¦µ¤n ªµ
169,889
120,059
¦µ¥Åo(nµÄonµ¥)¸ÉÅ¤nÅo´nª
¦ª¤¦µ¥Åo°ºÉÇ
nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥Â¨³¦· µ¦
nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦
nµ°Â¼o ¦· ®µ¦
µ»µµ¦o°¥nµ°µµ¦Â¨³°»¦r
nµÄonµ¥¸ÉÁ·µµ¦nµ¥Ã¥Äo®»oÁÈ Ár
o»µµ¦Á·
ÎµÅ¦( µ»)n°nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦( µ»)Îµ®¦´¸ µµ¦ÎµÁ· µn°ÁºÉ °
µ»Îµ®¦´¸ µµ¦ÎµÁ·µ¸É¥Á¨·-»·µ£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦( µ»)Îµ®¦´¸
µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÎµ®¦´¸ -»·µ£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸

124

173,816

170,013

293,875

81,351
(84,612)
(42,695)
(23,002)
(11,172)
89,883
(19,277)
70,606
70,606
(4,585)
66,021

29,201
(116,402)
(32,527)
(29,312)
(78,658)
(78,563)
(11,785)
(24,171)
(9,659)
(33,830)
(19,477)
(53,307)
(929)
(54,236)
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¦³Á«Å¥
2558
2557
Âµ³µ¦Á·  ª´¸É śř ´ªµ¤
¨¼®¸Êµ¦oµ
· oµÁ®¨º°
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
°ºÉÇ
· ¦´¡¥r¦ª¤

258,403
110,713
50,618
958,899
1,378,633

302,859
228,498
70,341
407,884
1,009,582

®nª¥ : ¡´µ
¦³Á«¡¤nµ
2558
2557
3,751
3,751

121,585
121,585

¦ª¤
2558

2557

262,154
110,713
50,618
958,899
1,382,384

424,444
228,498
70,341
407,884
1,131,167

°o ¤¼¨Á¸É¥ª´¨¼oµ¦µ¥Ä®n
Ä¸ ŚŝŝŠ ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸¦µ¥Åoµ¨¼oµ¦µ¥Ä®nµÎ ª Ŝ ¦µ¥ ÁÈ ÎµªÁ· 994.69 ¨oµµ ·ÁÈ ¦o°¥¨³ 62 °
¦µ¥Åo¦ª¤ ¹É¤µµnªµn°¦oµµ¸ª´ Â¨³¦³n°npµ¦¦¤µ·Â¨³pµ¦¦¤µ·µÎ ®¦´¥µ¥r
Ä¸ Śŝŝş ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸¦µ¥Åoµ¨¼oµ¦µ¥Ä®nµÎ ª Ś ¦µ¥ ÁÈ ÎµªÁ· 1,326.64 ¨oµµ ·ÁÈ ¦o°¥¨³ ŝŠ °
¦µ¥Åo¦ª¤ ¹É¤µµnªµn°¦oµµ¸ª´ Â¨³¦³n°npµ¦¦¤µ·Â¨³pµ¦¦¤µ·µÎ ®¦´¥µ¥r
30.

£µ¦³¼¡´Â¨³®´º°ÎµÊ ¦³´
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 ¦· ¬´ Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ¤¸£µ¦³¼¡´Â¨³®´º °ÎÊµ¦³´ ´n°Å¸Ê
śŘ.1

 ª´¸É śř ´ªµ¤ ŚŝŝŠ Â¨³ Śŝŝş ¦· ¬´ Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ¤¸£µ¦³¼¡´Á¸É¥ª´´µÁnµÎµÁ·µ ´¸Ê
¦· ¬´
śŘ.1.1 £µ¦³¼¡´µµ¦n µ¥Îµ¦³nµÁn µ¸É · Á¡ºÉ° ÄoÄµ¦ÎµÁ·  » ¦· µ¸  ¦· µ¦p µ¦¦¤µ·
Îµ®¦´¥µ¥r ¤¸´ ¸Ê
®nª¥ : ¡´µ
2558
2557
¦Îµ®£µ¥Ä 1 ¸
9,672
9,672
Á· 1 ¸ ÂnÅ¤nÁ· 5 ¸
20,488
29,088
´ÊÂn 5 ¸ Ê ¹Å
936
2,002
śŘ.1.2 £µ¦³¼¡´µµ¦nµ¥Îµ¦³µ¤´µÁnµ¡ºÊ¸ÉµÎ ´µ ¦· µ¦£µ¥Ä°µµ¦ Â¨³¨´· oµ Ä
°´¦µnµÁnµÂ¨³¦· µ¦¦ª¤Áº°¨³ 0.8Ş ¨oµµÂ¨³ 0.74 ¨oµµ µ¤¨Îµ´
śŘ.1.3 £µ¦³¼¡´µµ¦nµ¥Îµ¦³µ¤´µÁnµ¦¥r´ ¦· ¬´ ¼Äo ®oÁnµÄ°´¦µnµÁnµÁº °¨³ 0.řŞ
¨oµµÂ¨³ 0.94 ¨oµµ µ¤¨Îµ´
·µ¦¦n ª¤oµ
śŘ.1.Ŝ £µ¦³¼¡´µµ¦nµ¥Îµ¦³µ¤´µÁnµ¡ºÊ¸É Îµ´µ Ä°´¦µÁº °¨³ 0.Řś ¨oµµÂ¨³
Ř.Řŝ ¨oµµ µ¤¨Îµ´
53

178

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

śŘ.1.ŝ £µ¦³¼¡´µµ¦nµ¥Îµ¦³µ¤´µÁnµ¦¥r´ ¦· ¬´ ¼Äo ®oÁnµ Ä°´¦µnµÁnµÁº °¨³ 0.15
¨oµµ
śŘ.2

µ¦ÎÊµ¦³´
¦· ¬´
śŘ.2.1  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 ¦· ¬´ ¤¸®´º °ÎÊµ¦³´¸Éµµ¦°°Ä®oÁ¡ºÉ°ÎÊµ¦³´µ¦
ÄoÅ¢¢o µ ÁÈ ÎµªÁ· 1.18 ¨oµµ Â¨³ 1.01 ¨oµµ µ¤¨Îµ´ ®´º °ÎÊµ¦³´µ¤´µ
µ¦Ä®o¦· µ¦Â¨³µn°¦oµ´¦· ¬´ ¼ªo µn oµÁÈ ÎµªÁ· 414.30 ¨oµµ Â¨³ 409.39 ¨oµ
µ µ¤¨Îµ´ Â¨³®´º °ÎÊµ¦³´µ¦Ánµ¸É ·Îµ®¦´µ¦ÎµÁ· » ¦· µ¸ pµ¦¦¤µ·
Îµ®¦´¥µ¥rÁÈ ÎµªÁ· 3 ¨oµµ (¼®¤µ¥Á®» 1ŝ)
śŘ.2.2  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 ¦· ¬´ ¤¸®´º °ÎÊµ¦³´¸É µµ¦°°Ä®oÁ¡ºÉ°ÎÊµ¦³´
µ¤´µµ¦Ä®o¦· µ¦µ¸ pµ¦¦¤µ· Â¨³»¡´¦´¦· ¬´ ¼ªo µn oµ ÁÈ ÎµªÁ· 9.53
¨oµµ Ã¥¸ÉÄ¸ ŚŝŝŠ ®´º °ÎÊµ¦³´´¨nµªµn ªÎÊµ¦³´Ã¥Á· µµµ¦ °
¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ µ¤¸É¨nµªÅªoÄ®¤µ¥Á®» °o řŘ.2 Â¨³ řŘ.3
śŘ.2.3  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 ¦· ¬´ ÅoµÎ ´µÎÊµ¦³´ (Letter of guarantee) ¨ª´¸É 26
»¨µ¤ 2555 ´µµ¦ Ä®oÂn·µ¦¦n ª¤oµÂ®n ®¹É Á¡ºÉ°ÎÊµ¦³´µ¤´µµ¦Ä®o¦· µ¦´
¦· ¬´ ¼ªo µn oµÁÈ ÎµªÁ· 0.30 ¨oµµ
·µ¦¦n ª¤oµ

31.

¸¢o°¦o °

śŘ.2.4  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ 2557 ·µ¦¦n ª¤oµ¤¸®´º °ÎÊµ¦³´¸É µµ¦°°Ä®oÁ¡ºÉ°ÎÊµ¦³´
µ¤´  µµn °¦o µ´¦· ¬ ´¼ oªnµoµÁÈ ÎµªÁ·  193.Ŝ4 ¨oµµ Â¨³ 157.55 ¨oµµ
µ¤¨Îµ´

Ä¦³®ªnµ¸ 2555 ¦· ¬´ Åo¦´ÂÂoµ¦¦³Á¤·°µ¦ Á¦¸ ¥ÁÈÁ·°µ¦ µÁ µo Îµª 42 Âµ¦¤«»¨µ¦ Âo
Ä®o  ¦· ¬ ´ Îµ ¦³n µ °µ¦¸É µ £µ¬¸ ¤¼ ¨ n µÁ¡·É ¤ µ ¦´  ®¹É Án µ °£µ¬¸ ¤¼ ¨ n µ Á¡·É ¤ ¸É µ °µ¦Á¡·É ¤ µ¤¦³¥³Áª¨µ
£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤µ¤¦³¥³Áª¨µÂ¨³nµÄonµ¥°ºÉ ¦ª¤ÁÈ ÎµªÁ·Ã¥¦³¤µ 72.Ŝš ¨oµµ¹É¦· ¬´ Åo´ ¹®¸Ê·
´¨nµªÅªoÂ¨oª£µ¥Äo
´ ¸ “¦³¤µµ¦®¸Ê ·¦³¥³¥µª” ¦· ¬´ ÅoÄo·· °»¦r´ oµµ¦¦³Á¤·Â¨³µ¦Á¦¸ ¥
ÁÈÁ·´¨nµª ¨¸É» °¸°¥¼¦n ³®ªnµµ¦¡·µ¦µ °³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ°»¦r
32.

¦µ¥Åo nµµ¥®o µ
¦· ¬´ ÅoµÎ ´µnµµ¥®oµ´¼n´µnµ¦³Á«Â®n ®¹É  £µ¥Äo °o Îµ® °´µ ¦· ¬´ ¤¸·· ¸É³Åo¦´
nµµ¥®oµÁÈ ÎµªÁ·  2.79 ¨oµ¥¼Ã¦ Ã¥Â¨Á¨¸É¥´µ¦¸É ¦· ¬´ ÁÈ ¼o ´ ®µ¨¼oµÂ¨³Îµ®oµ¸É ¦³µµ
Ã¦µ¦
Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 ¦· ¬´ ¦´¦¼ o¦µ¥Åonµµ¥®oµµ¼n´µ´¨nµª ÎµªÁ·  53.55 ¨oµµ
®¦º ° 1.43 ¨oµ¥¼Ã¦ (n°£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤) ÁÈ n ª®¹É  °¦µ¥Åonµµ¥®oµÄÎµÅ¦ µ»µ¤ÎµªÁ·¸ÉÅo¦´
(2557: Å¤n¤¸)
54
รายงานประจําปี 2 5 5 8
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33.

®¸Ê ·¸°É µ³Á· ¹Ê
 ª´¸É śř ´ªµ¤ 2558 ¦· ¬´ ¤¸£µ¦³®¸Ê·¸É°µÁ· Ê ¹µµ¦¼Á¦¸ ¥¦o°µ¼ªo µn oµÄ®oÁ¥nµÁ¸Ê¥¦´µµ
¨nµoµµ¤´µn°¦oµ Ä¤¼¨nµ¼»Å¤nÁ· 58 ¨oµµ n µ¥¦· ®µ¦ °¦· ¬´ ¡·µ¦µÂ¨oªªnµµ¦¨nµoµµ¤´µÅ¤n
°¥¼Än ªµ¤¦´·° °¦· ¬´ Â¨³ÁºÉ °ªnµ£µ¦³¼¡´´¨nµª®µÅo¦´µ¦Á¦¸ ¥¦o°µ¼ªo nµoµÄ°µ ³Å¤n
n¨¦³°¥nµÁÈ µ¦³Îµ´n°µ¦Á·

34.

Á®»µ¦r £µ¥®¨´¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ
µ¤¤·¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´ ¦´Ê¸É ř/Śŝŝš Á¤ºÉ°ª´¸É 25 »¤£µ¡´r 2559 Åo°»¤´ ·Á°Ä®onµ¥Á·´ ¨µ¨
µ¦ÎµÁ· µ¸ ŚŝŝŠ Îµª Ř.Řš µn°®» o ·ÁÈ ÎµªÁ· ŝŜ ¨oµµ ´Ê¸Ê µ¦°»¤´ ·Á°Ä®onµ¥Á·´ ¨
´¨nµª³ÅoµÎ Á°n°¸É ¦³»¤Ä®n¼o º°®» o¦³Îµ¸ Śŝŝš Á¡ºÉ°¡·µ¦µ°» ¤´ ·n°Å Ã¥¦· ¬´ Åonµ¥Á·´ ¨
¦³®ªnµµ¨Îµª Ř.Řŝ µ n° ®» o Îµ®¦´ ®» o Îµª ŞŘŘ ¨oµ®» o ·  ÁÈ ÎµªÁ·  śŘ ¨oµµ Äª´ ¸É 14
´ªµ¤ 2558 Á®¨º°Á·´ ¨nµ¥°¸®»o ¨³ Ř.ŘŜ µ ¹ÉÁÈ ÎµªÁ· ŚŜ ¨oµµ

35.

µ¦°»¤´ · µ¦Á·
µ¦Á·¸ÊÅo¦´µ¦°»¤´ ·Ä®o°°µ¦Á·Ã¥¦¦¤µ¦¼¤o ¸°µÎ µ¨µ¤ °¦· ¬´ Á¤ºÉ°ª´¸É 25 »¤£µ¡´r 2559
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