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สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2560 เป็นอีกปีที่ท้าทายความสามารถของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ในการสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตใน
ธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเปลี่ยนแปลงทั้งภาคการเมืองและภาคเศรษฐกิจหลายประการ รวมทั้งการ
ผันผวนของราคาน้ำมันซึ่งกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทยังเป็นที่น่าพอใจ โดยมียอดขาย 976.84
ล้านบาท และกำไรจากการประกอบกิจการสำหรับปี 2560 จำนวน 36.36 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 64.29 %
บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะผลักดันธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ก่อประโยชน์
สูงสุดแก่ทุกฝ่าย บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการส่วนงานเดิมที่บริษัทมีความชำนาญมากกว่า 30 ปี พร้อมกับมุ่งสู่ธุรกิจใหม่
เช่น ธุรกิจพลังงานชนิดอื่นนอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจพลังงานทางเลือกและอื่นๆ เพื่อเสริมความ
แข็งแกร่งให้บริษัทฯ เพิ่มขึ้น พร้อมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับธุรกิจของบริษัทฯ และพนักงานยิ่งๆ
ขึ้นไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความอุตสาหะและเป็นกำลังที่
สำคัญของบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจทุกท่าน ตลอดจนผู้ ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่มอบความไว้
วางใจ บริษัทจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จนี้และตั้งใจจริงที่จะทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโต
ต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล ร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไป

(นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์)
รองประธานกรรมการ

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คณะ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย 1 ใน 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เป็ น ไปตามกฎบั ต รและ
สอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดย
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้
1.
นายโรจน์
บุรุษรัตนพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
2.
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม 4/5 ครั้ง
3.
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
โดยในการประชุมได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ ได้ ดังนี้
1.
สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความ
เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว
มีความถูกต้องที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงเข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับ
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง
2.
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและ
แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
3.
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นอิสระ และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และร่วมพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี ให้ข้อแนะนำและติดตามการดำเนินการแก้ ไขตามราย
งานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ
4.
ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และจรรยา
บรรณตลอดติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย กฎบัตร และจรรยาบรรณที่กำหนด ตามที่ ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
รวมทั้งหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายตามนโยบายการสื่อสารกับคณะกรรมการและการแจ้งเบาะแส
5.
การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดย
สอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2560 และประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
6.
การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผล
การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ของผู้สอบบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯ ซึ่งคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน รวมไปถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนอยู่ ในเกณฑ์
น่าพอใจและผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รายงานประจําปี 2560

7.

8.

การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ของผู้ตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯ ซึ่งคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน รวมไปถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน
อยู่ ในเกณฑ์น่าพอใจ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้ ให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและได้จัดทำรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งให้มี
การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชี ได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและ
แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งดำรงไว้
ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานการเงิน และประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล
เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ ให้เกิดการทุจริต หรือ
การดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้แสดงไว้ ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
ถูกต้องในสาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธ์)
รองประธานกรรมการ



รายงานประจําปี 2560

(นายเกียรติ วิมลเฉลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้ง 3 คน ดังนี้ 1. นายโรจน์
บุรุษรัตนพันธุ์ 2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข และ 3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 100
ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ในกฎบัตร โดยในปี 2560
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 และได้รายงาน
ผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1.
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 3 คน คือ 1. นางวัชรี อัตถากร 2. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ และ 3. นายบุญประสิทธิ์
ตั้งชัยสุข ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง/กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติต่างๆ
อย่างครบถ้วน
2.
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่มิใช่ผู้บริหาร ประจำปี 2560 
3.
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ประจำปี 2560
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของกิจการโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และมีขนาดเทียบเคียงกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในการบริหารงานให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป

(นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อม และความไม่แน่นอน
ในการดำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 3 ธั น วาคม 2557 และในปี 2560
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ครบตามข้อกำหนดทุกครั้ง เพื่อสอบทานการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการ
ประเมินความเสี่ยงเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานสนับสนุน ด้านการตลาด และโครงการที่กำลังดำเนินการโดยครอบคลุมความเสี่ยง
4 ประเภท ดังนี้
•
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
•
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
•
ความเสี่ยงด้านการเงิน
•
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขอรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการประเมิน และการบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบ
และเพียงพอที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายขององค์กร และมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

             



รายงานประจําปี 2560

(นายเกียรติ วิมลเฉลา)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้รวม
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษํทใหญ่
	
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม
ส่วนของบริษัทใหญ่

หมายเหตุ :

1

2560

791
535
1,326
146

664
313
977
67

102

36

1,379
427
5
947

1,594
416
24
1.154

600
0.1697
0.1200
70.72
3.54

676
0.0593
0.04501
83.75
2.64

7.68
10.92
7.37
0.45
62.69

3.72
3.41
2.45
0.35
(36.56)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

หุ้นหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ	
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า
(ล้านหุ้น)
กำไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ
(ร้อยละ)
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด
(บาท)
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย

2559

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)
(เท่า)

เป็นอัตราที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และให้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใน
การประชุมสามัญประจำปี 2561 วันที่ 26 เมษายน 2561

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

คุณโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์

คุณบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข

รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

คุณวัชราภรณ์ วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวัชรี อัตถากร
ผู้จัดการทั่วไป
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท


รายงานประจําปี 2560

คุณพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

คุณเกียรติ วิมลเฉลา

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล

คุณโกศล สมบัติศิริ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
สถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก

คุณวราวุฒิ ไวสาลี

คุณต่อโชค เล้าลือชัย

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย 
(บริษท เทคโทรนิค จำกัด)
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
1.

บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

2.

ชื่อ-สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นายโกศล สมบัติศิริ
นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์
นายสุรศักดิ์ จำรัสการ
นายเวคิน ดำรงรัตน์

ตำแหน่ง
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

ชื่อ-สกุล
นายโกศล สมบัติศิริ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางมธุรส โหตรภวานนท์
นายสุรศักดิ์ จำรัสการ
นางสาวฐิตินันท์ หอธรรมรัตน์

ตำแหน่ง
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท เทคโทรนิค จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

10

ตำแหน่ง
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท กิจการร่วมค้า สยามราช และ ทีฆทัศน์ จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

5.

ชื่อ-สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางมธุรส โหตรภวานนท์
นางวัชรี อัตถากร
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

4.

ตำแหน่ง
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

3.

ชื่อ-สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางมธุรส โหตรภวานนท์
นางวัชรี อัตถากร
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

ชื่อ-สกุล
นายชัชวาล เจตจำนงกิจ
นายต่อโชค เล้าลือชัย
นางวัชรี อัตถากร
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล

รายงานประจําปี 2560

ตำแหน่ง
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

8. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SR”) (เดิมชื่อ “บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด” และ “บริษัท
เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด”) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท
มีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม และให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปั๊มอุตสาหกรรมแก่
โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ต่อมาบริษัทฯ จึงขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ 
ปี 2527 ธุรกิจออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องเติบโตเป็นอย่างมาก กลุ่ม
ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงได้ขยายงานเป็นธุรกิจออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้
แก่ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป นอกเหนือจากการขายและให้บริการหลังการขาย และเรียกกลุ่มธรกิจนี้ว่า “กลุ่มธุรกิจระบบปั๊ม
อุตสาหกรรม (EPS)”
ต่อมาในปี 2547 บริษัทฯ ขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้บริการงาน
วิศวกรรมก่อสร้างวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายย่อยไปยังโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ และ
ก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติเพื่อวัดปริมาณ วัดส่วนประกอบและค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติในจุดที่มีการซื้อขายตลอดทั้ง
กระบวนการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติไปจนถึงผู้ ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบก จุด
ส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงแยกก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าระบบท่อส่งก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังผู้ ใช้ก๊าซธรรมชาติ เช่น
โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการวัดปริมาณการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในจุดต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้บริการบำรุงรักษาสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ใน
สถานีวัดก๊าซธรรมชาติ  เรียกกลุ่มธุรกิจในส่วนนี้ว่า “กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)”
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2547 ภาวะอุตสาหกรรมก๊าซ NGV มีการเติบโตอย่างมากและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรัฐบาลได้ส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสและขยาย
ธุรกิจไปยังการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซ NGV ได้แก่ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (“สถานีบริการ”) ออกแบบและ
ก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
บริการบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และบริการบริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
จึงได้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็น “กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)” และในปี 2560 กลุ่มธุรกิจนี้ ได้เล็งเห็น
โอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจพลังงานอื่นๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก เช่น ไปโอแก๊ส, พลังงานแสงอาทิตย์
และอื่นๆ จึงได้เปลี่ยนชื่อของกลุ่มธุรกิจนี้เป็น “กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG)” 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน
จำกัด    
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท สยามราช
จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนที่ชำระแล้วจำนวน 225,000,000 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่เหลืออีกจำนวน 150,000,000 หุ้น
บริษัทฯ ออกไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 38,350,000 ล้าน
บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 76.70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อเข้าซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด
ในส่วนของบริษัทหลัก กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท มี 3 กลุ่มคือ 
1) กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission: MPT) 
2) กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (Energy Business Group: ENG) 
3) กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems: EPS) และยังคงเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลักที่
บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาจนถึงทุกวันนี้
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจที่จอดรถ และเตรียมความพร้อมเพื่อ
ก้าวสู่ธุรกิจพลังงานอื่นๆ เพื่อขยายตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

8.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and
Pipeline Transmission : MPT) กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (Energy Business Group : ENG) และกลุ่มธุรกิจระบบปั๊ม
อุตสาหกรรม (Engineered Pumps and System : EPS)

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวัด
และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ (MPT)

กลุ่มธุรกิจ
พลังงานทางเลือก
(ENG)

กลุ่มธุรกิจ
ระบบปั๊มอุตสาหกรรม
(EPS)

การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

1.

กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)

2.

กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG)

บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายย่อย และก่อสร้างสถานีวัด เพื่อวัด
ปริมาณ วัดส่วนประกอบ และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ โดยเน้นการวัดที่จุดซื้อขายตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่บริเวณ
แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบก จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงแยกก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าระบบ
ท่อส่งก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการวัดปริมาณการใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ธรรมชาติในจุดต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา
อุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ รวมถึงออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์วัดส่วนประกอบ
ของก๊าซธรรมชาติ (Gas Chromatograph) อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ (Flow Meter) และคอมพิวเตอร์
ประมวลผลค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ (Flow Computer)
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บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน มีรายละเอียดดังนี้
2.1 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
• สถานีบริการของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ “สยามราช”
• สถานีบริการของบริษัทฯ และบริหารจัดการให้แก่บริษัท ขนส่ง จำกัด 
• บริการบริหารจัดการสถานีบริการ
2.2 ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
• ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ
• ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
2.3 บำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

รายงานประจําปี 2560

3.

กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (EPS)
บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปั๊มอุตสาหกรรม และระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องที่ ใช้ ในการ
ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า และจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมถึงความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าที่บริษัทฯ ออกแบบและจำหน่าย มี
รายละเอียดดังนี้
•
ระบบปั๊มอุตสาหกรรม ได้แก่ ปั๊ม Gear ปั๊ม Sanitary ปั๊ม Screw ปั๊มและระบบสุญญากาศ ปั๊ม Diaphragm
ปั๊ม Process Metering  และปั๊ม Process Centrifugal
•
เครื่องอัดอากาศที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรม
•
ระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor สำหรับโรงไฟฟ้า
ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยนำมาตรฐาน
ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาใช้ควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ
ได้รับการรับรองคุณภาพสำหรับการก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานี
วัดและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การก่อสร้างสถานีบริการ การบำรุงรักษาสถานีบริการ และการจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม
จึงทำให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้าทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจกว่า 30 ปี

8.2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของบริษัท
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์การดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกลุ่มธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่เชื่อถือและได้รับการ
ยอมรับจากลูกค้า เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป้าหมายในการ
สร้างความยั่งยืนในธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

8.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 	
เดือน/ปี
กุมภาพันธ์ 2527
มกราคม 2547
พฤษภาคม 2550
กุมภาพันธ์ 2551
กรกฎาคม 2551
มกราคม 2552

พฤษภาคม 2553

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
• บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อออกแบบและจำหน่ายระบบ
ปั๊มอุตสาหกรรม และให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปั๊มอุตสาหกรรมแก่ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
• บริษัทฯ ขยายการประกอบธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และกลุ่ม
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ โดยได้เริ่มโอนย้ายทีมงานวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์ในกลุ่ม
ธุรกิจนี้จากสยามราชธานีมาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ 
• บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด และบริษัท สยามราชธานี จำกัด ร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้าสยามราชธานี
และเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์ เพื่อประโยชน์ในการประมูลงานโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซ NGV โดยบริษัทฯ
และสยามราชธานี มีสัดส่วนการลงทุนในกิจการร่วมค้าร้อยละ 25.00 และร้อยละ 75.00 ตามลำดับ
• บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
• กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์ เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ร่วมค้าจากบริษัท เอ็นจิเนียริ่ง 

โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด 
• บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
• สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ภายใต้ชื่อ “สยามราช” แห่งแรกได้เปิดดำเนินการ ซึ่งตั้งอยู่
บนถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
• สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ภายใต้ชื่อ “สยามราช” แห่งที่ 2 ได้เปิดดำเนินการ ซึ่งตั้งอยู่
บนถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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เดือน/ปี
กันยายน 2554
พฤศจิกายน 2555

มกราคม 2556

พฤศจิกายน 2556
กุมภาพันธ์ 2557
พฤศจิกายน 2557

ธันวาคม 2557

มกราคม 2558

14

รายงานประจําปี 2560

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
• บริษัทฯ และบริษัท สยามราชธานี จำกัดร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้าสยามราชธานี เพื่อประโยชน์ในการ
ประมูลงานก่อสร้างสถานีวัด และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัทฯ และสยามราชธานี มีสัดส่วน
การลงทุนในกิจการร่วมค้าร้อยละ 90.00 และร้อยละ 10.00 ตามลำดับ
• บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์กับบริษัท 

ขนส่ง จำกัด (“บขส.”) โดยบริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จุดพักรถโดยสารและ
สถานีบริการ ณ บริเวณบ้านสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และบริษัทฯ เป็น
ผู้บริหารจัดการจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการให้แก่ บขส.
• บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์กับ บขส.
โดยบริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จุดพักรถโดยสารและสถานีบริการ ณ บริเวณ
หลักกิโลเมตรที่ 14 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ
บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการให้แก่ บขส.
• สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ ในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร 

ได้เปิดดำเนินการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการบริหารจัดการสถานีบริการทั้ง 2 สาขา ให้แก่ บขส.
• บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งรับรองคุณภาพการก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ การจำหน่ายอุปกรณ์ในสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การออกแบบและก่อสร้างสถานี
บริการ การบำรุงรักษาสถานีบริการ และการจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม
• บริษัทฯ ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยขายหุ้นสามัญเดิมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่จำนวน 5 ราย และเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 50.00 ล้านบาท เป็น 62.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,500 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่จำนวน 5 รายนี้ ในราคาตามมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท
• บริษัทฯ และบริษัท เค เวนเชอร์ จำกัด (“เค เวนเชอร์”) ได้ทำบันทึกข้อตกลงการโอนสิทธิการจัดตั้ง
จุดพักรถโดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เพื่อบริษัทฯ จะโอนสิทธิการจัดตั้ง
จุดพักรถโดยสารที่ตั้งอยู่ ในบริเวณเดียวกันกับสถานีบริการ สาขากำแพงเพชร และสาขาพิษณุโลก ให้แก่
เค เวนเชอร์ เพื่อดำเนินการต่อจากบริษัทฯ
• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 62.50 ล้านบาท เป็น 225.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 

162,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาเสนอ
ขายตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินกิจการ และสร้างความ
มั่นคงทางการเงินในระยะยาวให้กับบริษัทฯ
• บริษัทฯ หยุดการดำเนินงานในส่วนงานบริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบก๊าซสำหรับรถยนต์ (Conversion Kits) 

ซึ่งอยู่ ในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และจำหน่ายสินค้าคงเหลือของส่วนงานนี้ทั้งหมดให้แก่
บุคคลที่ ไม่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อปรับโครงสร้างของการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
• บริษัทฯ จำหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจุดพักรถโดยสารที่ตั้งอยู่ ในบริเวณเดียวกันกับสถานีบริการ 

สาขากำแพงเพชร และสาขาพิษณุโลก และจำหน่ายที่ดินสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ เค เวนเชอร์ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้หยุดการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจุดพักรถโดยสารหลังจากขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ 

เค เวนเชอร์ เนื่องจากธุรกิจจุดพักรถโดยสารไม่ ใช่ธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ประสงค์จะมุ่งเน้นต่อไปในอนาคต
• บริษัทฯ เค เวนเชอร์ และ บขส. ทำบันทึกข้อตกลงการโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารที่ตั้งอยู่ ใน
บริเวณเดียวกับสถานีบริการสาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลก ซึ่งภายใต้บันทึกสามฝ่าย บขส. ได้ตกลง
โอนสิทธิเฉพาะการบริหารจุดพักรถโดยสารให้แก่ เค เวนเชอร์ เพื่อดำเนินการแทนบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ยั ง คงมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ บขส. โดยตรงตามเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดไว้ ใ นสั ญ ญาจั ด ตั้ ง จุ ด พั ก
รถโดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

เดือน/ปี
กุมภาพันธ์ 2558

สิงหาคม 2558
พฤศจิกายน 2558

พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
พฤษภาคม 2560
กรกฎาคม 2560
กรกฎาคม 2560
ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
• บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
• บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 1,000.00 บาท เป็นหุ้นละ 

1.00 บาท
• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225.00 ล้านบาท เป็น 300.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
• บริษัทฯ และเค เวนเชอร์ ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพัก
รถโดยสาร โดยค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ในส่วนของการจัดตั้งสถานีบริการจะอยู่ ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ
ในส่วนของการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารจะอยู่ ในความรับผิดชอบของ เค เวนเชอร์ ซึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าวแยกต่างหากจากกัน
• บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
• บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 75 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 

บาท) ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 

บาท ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI : Market for Alternative Investment) ได้รับหุ้นสามัญ 

จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อ
ขายตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
• บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด
กำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก 
• บริษัทฯ ได้แจ้งยกเลิกประกอบกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์
• กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ได้เพิ่มความหลากหลายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก
อื่นๆ จึงได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มธุรกิจเป็น กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก
• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท บริษัทฯ มีสัดส่วน
การถือหุ้น 99.99%
• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 82 ล้านบาท มีสัดส่วน
การถือหุ้น 99.99%
• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีสัดส่วนการถือหุ้น 79.99%
• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 300 ล้านบาท เป็น 338.35 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

76.70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
• บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 10 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
• บริษัทฯ เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีสัดส่วนลงทุนร้อยละ 

100 ของทุนจดทะเบียน
• บริษัทฯ และบริษัท ทีฆทัศน์ จำกัดร่วมจัดตั้งบริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และทีฆทัศน์ จำกัด เพื่อ
ประโยชน์ในการรับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทฯ และทีฆทัศน์ มีสัดส่วนการลงทุนในกิจการร่วมค้าร้อยละ 

60.00 และร้อยละ 40.00 ตามลำดับ
• บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้ หุ้นละ 10 บาท

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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4.

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และกิจการร่วมค้า ดังนี้

ลักษณะโครงสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย
(Structure of the Company)

SR
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
(จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 2 ก.พ. 58)

1

JVSR

(90%)*

บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชธานี จำกัด
(จดทะเบียน 4 ต.ค. 54)

2

SPH

(99.99%)*

บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
(จดทะเบียน 18 พ.ค. 60)

3

SCH

(99.99%)*

บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด
(จดทะเบียน 5 ก.ค. 60)

4

5

TTN

(99.99%)*

บริษัท เทคโทรนิค จำกัด
(รับโอนกิจการ 1 พ.ย. 60)

6

JST

(59.99%)*

บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช
และทีฆทัศน์ จำกัด
(จดทะเบียน 16 พ.ย. 60)

TKS

(79.99%)*

บริษัท ทีเคเอส เวนเซอร์ จำกัด
(จดทะเบียน 12 ก.ค. 60)

หมายเหตุ * = จำนวน % ที่ บมจ.สยามราชถือหุ้น

หมายเหตุ : “บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด” เป็นผู้ถือหุ้นใน “บริษัท เทคโทรนิค จำกัด” ร้อยละ 100 และในเวลาต่อมา บริษัท เทคโทรนิค
โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ ปัจจุบันจึงเหลือการทำธุรกิจในนาม “บริษัท เทคโทรนิค จำกัด” เท่านั้น

(1) บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชธานี จำกัด (JVSR)
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท สยามราชธานี จำกัด เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้าสยามราชธานี
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประมูลงานการก่อสร้างสถานีวัด และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์
ในสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และสยามราชธานี มีสัดส่วน
การร่วมทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานี ร้อยละ 90.00 และร้อยละ 10.00 ตามลำดับ ปัจจุบันกิจการร่วมค้าสยามราชธานี
มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

(2) บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (SPH)
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ ด้วย
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ
10 บาท ซึ่งบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 2,999,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 ปัจจุบันบริษัท เอสอาร์
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

(3) บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด (SCH)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุน
และถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบก่อสร้าง บริหารอาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และบริหารด้านอื่นๆ
ด้วยทุนจดทะเบียน 82,000,000 บาท (แปดสิบสองล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้น
ไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 8,1999,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน
บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถราง
สายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
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รายงานประจําปี 2560

(4) บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (TKSV)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ
ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบก่อสร้าง บริหารอาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และบริการด้านอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท และเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด เป็น
บริษัทย่อยที่บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80.00 โดยบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและ
บริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) กับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาตร์ (“ผู้ ให้เช่า”) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 12 เดือน คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนิน
การได้ต้นปี 2561 ปัจจุบันบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10
ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(5) บริษัท เทคโทรนิค จำกัด (TTN)
เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้อนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
จากบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด (“เทคโทรนิค โฮลดิ้ง”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ
ทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึงการออกหุ้นเพิ่มทุน
ของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
และรายการที่เกี่ยวโยงกันและในการประชุมวิสามัญครั้งเดียวกันนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
จำนวน 38,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 338,350,000 บาท โดยการออกหุ้สามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.050 บาทนี้ ให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีราคาเสนอขาย 3.50 บาท
ต่อหุ้น เพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นราคาขายที่ ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
ในการนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น เป็นไปตามสัดส่วนดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นของ
จำนวนหุ้นที่ถือใน
เทคโทรนิค โฮลดิ้ง
เทคโทรนิค โฮลดิ้ง (หุ้น)
			
1. นายต่อโชค  เล้าลือชัย
2. นายชัชวาล  เจตจำนงกิจ
3. นางวรรณี  เจตจำนงกิจ
รวม

36,000
23,999
1
60,000

ร้อยละของ
จำนวนหุ้นทั้งหมดของ
เทคโทรนิค โฮลดิ้ง

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน
ของบริษัทที่ได้รับจาก
การจัดสรร (หุ้น)

60
40
100

46,020,000
30,680,000
76,700,000

“บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด” เป็นผู้ถือหุ้นใน “บริษัท เทคโทรนิค จำกัด” ร้อยละ 100 และในเวลาต่อมาบริษัท
เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ ปัจจุบันจึงเหลือการทำธุรกิจในนามบริษัท เทคโทรนิค จำกัด

(6) บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และทีฆทัศน์ จำกัด (JST)
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60.00 และบริษัท ทีฆทัศน์
จำกัด ถือหุ้นในบริษัทย่อย สัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และทีฆทัศน์
จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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9. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SR”) ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัด
และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission: MPT) กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (Energy Business
Group) และกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems: EPS) โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตาม
ประเภทกลุ่มธุรกิจสำหรับปี 2558-2560 แสดงดังนี้
รายได้หลัก
1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2. กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก
3. กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
4. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
รายได้หลักรวม

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ

749.95
688.43
178.25
1,616.63

495.30
473.66
357.41
1,326.37

46.39
42.58
11.03
100.00

37.34
35.71
26.95
100.00

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
174.41
480.90
287.81
33.72
976.84

17.86
49.23
29.46
3.45
100.00

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ หมายถึง บริษัทย่อย (บริษัท เทคโทรนิค จำกัด, บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

9.1 กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission)
บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและก่อสร้างสถานีวัดเพื่อวัดปริมาณ วัดส่วนประกอบ และค่า
พลังงานของก๊าซธรรมชาติ โดยเน้นการวัดที่จุดซื้อขายตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลและ
บนบก จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงแยกก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าระบบท่อส่งก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงไฟฟ้า
หรื อ โรงงานอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง การวั ด ปริ ม าณการใช้ ป ระโยชน์ จ ากก๊ า ซธรรมชาติ ใ นจุ ด ต่ า งๆ ภายในโรงไฟฟ้ า หรื อ โรงงาน
อุตสาหกรรม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ รวมถึงออกแบบและ
ติดตั้งอุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์วัดส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติ (Gas Chromatograph) อุปกรณ์วัดอัตรา
การไหลของก๊าซธรรมชาติ (Flow Meter) และคอมพิวเตอร์ประมวลผลค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ (Flow Computer)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสัดส่วนการร่วมทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานีร้อยละ 90.00 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์
ประมูลงาน และก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

9.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ ติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณ วัดส่วนประกอบและ
ค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการวัดที่จุดซื้อขายก๊าซธรรมชาติ และให้บริการ
งานวิศวกรรม ก่อสร้างวางระบบส่งก๊าซธรรมชาติในการลำเลียงก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบก จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงแยกก๊าซ จุด
ส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าระบบท่อส่งก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการวัด
ปริมาณการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในจุดต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม รูปแบบการให้บริการจะเป็น
ลักษณะงานโครงการที่อาศัยทักษะและความชำนาญด้านวิศวกรรมอย่างสูงในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งแต่ละงานโครงการจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานที่ ได้รับการว่าจ้าง ซึ่งมีทั้งรูปแบบการรับงานโครงการ
โดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือการรับงานเป็นผู้รับเหมาช่วงจากการว่าจ้างจากผู้รับเหมาหลัก เนื่องด้วยลูกค้าหลักของกลุ่ม
ธุรกิจนี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริษัทสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ เช่น บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
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จำกัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”) และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (“เชฟรอน”) กลุ่มจัดหาและจำหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศไทย
และกลุ่มผู้ ใช้ก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น การกำหนดลักษณะของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในสถานี
วัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการควบคุมด้านความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของเจ้าของ
โครงการเข้ากับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลักจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของ ปตท. ทั้งสิ้น 
ภาพรวมการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แสดงตามแผนภาพดังนี้

การให้บริการก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ
แหล่งก๊าซ
ธรรมชาติ
ในประเทศ

โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ

โรงงานอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้า

แหล่ง
ก๊าซธรรมชาติ
ต่างประเทศ
และนำเข้า LNG

สถานีรวมก๊าซธรรมชาติ
เส้นทางลำเลียงก๊าซธรรมชาติ

 

งานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติที่บริษัทฯ ให้บริการ

ลักษณะของงานโครงการที่บริษัทฯ ให้บริการสามารถแบ่งได้ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ งานก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ
และงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การให้บริการแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

1.

การวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ในส่วนงานการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ให้บริการงานวางระบบท่อส่งก๊าซสายย่อยโดยต่อเชื่อมกับ
ท่อก๊าซสายหลักซึ่งมาจากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซสายหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อลำเลียงก๊าซธรรมชาติไปใช้ ในการ
ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในพื้นที่ที่เป็นจุดสำคัญต่างๆ ของประเทศ 
เทคนิคการขุดเจาะวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดิน ที่บริษัทฯใช้ ในการก่อสร้างมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีหลักๆ ได้แก่ 

การขุดเจาะแบบเปิดหน้าดินและการเจาะดึงท่อลอด การเลือกวิธี ในการขุดเจาะวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะขึ้นอยู่กับลักษณะ
ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม และความเหมาะสมของสถานที่ โดยรายละเอียดวิธีการขุดเจาะสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1.1 การขุดเจาะแบบเปิดหน้าดิน (Open Cut)
การขุดเจาะแบบเปิดหน้าดิน เป็นวิธีการขุดเจาะทั่วไปสำหรับการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดิน โดย
ขุดดินให้เป็นร่องในลักษณะการเปิดหน้าดินให้มีขนาดของความลึกและความยาวที่เพียงพอสำหรับการวางท่อส่งก๊าซ
เมื่อเปิดหน้าดินเรียบร้อยแล้วจึงนำท่อส่งก๊าซวางลงไปในแนวท่อที่ ได้จัดเตรียมไว้ หลังจากนั้นทำการฝังกลบแนวท่อ
ดังกล่าวและปรับสภาพพื้นดินให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
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1.2 การเจาะดึงท่อลอด (Horizontal Directional Drilling: HDD)
		
การเจาะดึงท่อลอด หรือ HDD เป็นวิธีการขุดเจาะวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดินวิธีหนึ่งที่ถูกนำมาใช้
เมื่อไม่สามารถวางท่อส่งก๊าซโดยวิธีการขุดเจาะแบบเปิดหน้าดิน (Open cut) ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเส้น
ทางการวางท่อ เช่น เส้นทางที่มีสิ่งกีดขวาง บริเวณแหล่งชุมชน ถนน แม่น้ำ คูคลอง เป็นต้น

2.

การก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ

บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ และติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณ วัดส่วนประกอบ และ
ค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ เช่น อัตราการไหล อุณหภูมิ ค่าความดัน เป็นต้น วัตถุประสงค์หลักของสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ
คือเพื่อวัดและควบคุมความดันของก๊าซธรรมชาติ ก่อนที่ก๊าซธรรมชาติจะถูกนำไปใช้ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งสถานี
วัดก๊าซธรรมชาติจะอยู่ ในจุดที่มีการซื้อขายก๊าซธรรมชาติทุกจุดสำคัญที่เป็นจุดรับส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างผู้ ให้บริการก๊าซ
ธรรมชาติและผู้รับบริการก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ยังให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติในจุดอื่นที่มีการนำ
ก๊าซธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อวัดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ อีกทั้ง การให้บริการ
ของบริษัทฯ ยังครอบคลุมถึงการก่อสร้างห้องควบคุมและระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานของระบบ
ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การวัดปริมาณ วัดส่วนประกอบ และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ
น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

สถานีวัดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติในโรงไฟฟ้า

ห้องควบคุมสถานีวัดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติในโรงไฟฟ้า

3.

บริการบำรุงรักษาสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

บริษัทฯ ให้บริการเต็มรูปแบบในการบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ ซ่อมบำรุง และปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพในสถานี วั ด และระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ โ ดยที ม งานวิ ศ วกรและช่ า งเทคนิ ค ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์ การให้บริการบำรุงรักษาสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติครอบคลุมถึงการให้บริการบำรุงรักษาประจำปี
ตามแผนงานและการให้บริการบำรุงรักษาในกรณีฉุกเฉิน
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4.

ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ

บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์วัดส่วนประกอบของก๊าซ
ธรรมชาติ (Gas Chromatograph) อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ (Flow Meter) และคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ (Flow Computer) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้แก่ผู้รับเหมาโครงการรายอื่นหรือจำหน่าย
ให้แก่เจ้าของโครงการโดยตรง เพื่อติดตั้งในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ หรือติดตั้งทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับงานก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการ
จำหน่ายอุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ การได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว รวมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพและการส่งมอบ
งานที่ตรงเวลาทำให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

9.2 กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (Energy Business Group)		
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (Energy Business Group: ENG) คือกลุ่มธุรกิจที่ ให้บริการงานที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานต่างๆ
เช่น พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ สถานีบริการ ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพ
ก๊าซ บริการบำรุงรักษาสถานีบริการและบริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และพลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น
การผลิตไฟ้ฟาจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น 
ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซ NGV โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1.
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
2.
ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
3.
ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
4.
บำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
5.
บริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ แสดงดังนี้

การประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
สถานีบริการก๊าซ NGV

ระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ
สถานีแม่
(Mother Station)

ออกแบบและก่อสร้าง
สถานีบริการก๊าซ
NGV
หมายเหตุ

สถานีลูก
(Daughter Station)

NGV

สถานีตามแนวท่อ
(Conventional
Station)

NGV

ออกแบบและก่อสร้าง
สถานีปรับปรุง
คุณภาพก๊าซ NGV

บำรุงรักษา
สถานีบริการก๊าซ
NGV

รถยนต์
ขนส่ง
รถโดยสารสาธารณะ

บริหารจัดการ
สถานีบริการก๊าซ
NGV

  ธุรกิจที่บริษัทฯ ให้บริการ
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

ห้องควบคุมสถานีการวัดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติในโรงไฟฟ้า

21

9.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1.

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (“สถานีบริการ”) เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
(“ผู้ค้าตามมาตรา 11”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถจัดตั้งสถานีบริการ เพื่อจำหน่าย
ก๊าซ NGV ให้กับรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถแท๊กซี่ รถตู้ รถบรรทุก และรถบริการขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซ NGV กับ ปตท. ซึ่งเป็น
ผู้ค้าก๊าซธรรมชาติรายเดียวในประเทศ

สถานีบริการ สาขาวิภาวดี

สถานีบริการ สาขาบางนา

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีสถานีบริการ จำนวน 2 แห่งในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
สถานีบริการก๊าซ NGV
1. สถานีบริการ สาขาวิภาวดี
2. สถานีบริการ สาขาบางนา

ที่ตั้ง
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ถนนบางนา-ตราด กม.1 กรุงเทพฯ

สถานีบริการ สาขาวิภาวดี เป็นสถานีบริการขายปลีกก๊าซ NGV แห่งแรกที่ผู้ประกอบการเอกชนเป็นผู้ลงทุน
เองทั้งหมดและบริหารงานภายใต้ชื่อ “สยามราช” 
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะเปิดให้บริการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เพิ่มอีก 1 แห่ง ใน
จังหวัดชัยนาท ซึ่งขณะนี้ ได้จัดทำสัญญาซื้อขายก๊าซกับ ปตท. เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถให้บริการได้
ภายในปี 2561
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการให้กับลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ ปตท. และผู้ประกอบการ
เอกชน ทั้งนี้ การลงทุนในสถานีบริการประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ สถานีบริการที่ ปตท. ลงทุน และบริหารเอง
สถานีบริการที่ผู้ประกอบการเอกชนลงทุนและบริหารงานภายใต้ชื่อ ปตท. และสถานีบริการที่ผู้ประกอบการเอกชน
ลงทุนและบริหารงานภายใต้ชื่อของผู้ประกอบการเอกชน จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจออกแบบและก่อสร้าง
สถานีบริการที่มีมากกว่า 10 ปี บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจาก ปตท. และผู้ประกอบการเอกชนให้ดำเนินการ
ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการมาแล้วมากกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ

สถานีบริการที่บริษัทฯ ออกแบบและก่อสร้างให้ ปตท. และผู้ประกอบการเอกชน
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3.

ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ในสถานีตาม
แนวท่อ (Conventional Station) โดยก๊าซธรรมชาติที่มาจากแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะถูกนำมาปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อให้ ได้ก๊าซธรรมชาติที่มีคุณภาพเหมาะสมกับยานยนต์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงาน
4. บริการบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ในสถานีบริการ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์
และช่างเทคนิคเฉพาะทาง การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานีบริการ ครอบคลุมถึงการให้บริการบำรุงรักษา
สถานีตามแผนงาน (Preventive Maintenance) และการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานี ในกรณีฉุกเฉิน 
บริษัทฯ มีสำนักงานบริการครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคส่วนในประเทศไทยเพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์ และจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและแจ้งปัญหา (Call center) ที่เบอร์ 02-705-7000) เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สถานีสามารถติดต่อแจ้งเหตุด่วนได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
5. บริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการด้านการบริหารจัดการสถานีบริการแก่ผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งการให้บริการครอบคลุมถึง
การบริหารจัดการด้านการดำเนินธุรกิจ การบัญชีและการเงิน การจัดหาพนักงานประจำสถานี และการบำรุงรักษา
สถานีบริการ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีบริการ

9.3 กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems)
บริษัทฯ ให้บริการด้านวิศวกรรมในการออกแบบ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการเลือกใช้ระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบ
อุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 32 ปี การให้บริการด้านวิศวกรรม
ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการสอบถามความต้องการ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน การออกแบบด้านวิศวกรรม การเลือก
ประเภทสินค้า การเลือกผู้ผลิตสินค้า การประกอบสินค้า การทดสอบการทำงานของสินค้า ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย 
นอกจากปั๊มอุตสาหกรรม บริษัทยังจำหน่ายระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor สำหรับโรงไฟฟ้า ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งด้านการให้บริการทางวิศวกรรมและคุณภาพของสินค้าที่จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง 

9.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าที่บริษัทฯ ออกแบบและจำหน่ายสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบ
อุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เครื่องอัดอากาศที่ใช้ ในอุตสาหกรรม และระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor
สำหรับโรงไฟฟ้า โดยสินค้าแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบปั๊มอุตสาหกรรม
ปั๊มอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นกำเนิดไปยังของไหล เพื่อทำให้ของไหล
เคลื่อนที่หรือถ่ายเทจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าหรือตำแหน่งในระยะทางที่
ไกลออกไป เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ จัดหา
และจำหน่ายมีรายละเอียดดังนี้
•
ปั๊ม Gear
ปั๊ม Gear เป็นปั๊มใบพัดที่มีเฟืองภายในซึ่งสามารถสร้างแรงดันได้สูงในการส่งของเหลวที่มีความใสถึงหนืดมาก
เช่น น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) น้ำมัน ยางมะตอย เป็นต้น 
•
ปั๊ม Sanitary
ปั๊ม Sanitary เป็นปั๊มใบพัดที่มีผิวขัดเรียบ ใช้สำหรับส่งของเหลวที่มีความสะอาดและปราศจากการปนเปื้อน
ส่วนใหญ่ใช้ ในโรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตยา โรงงานผลิตเครื่องอุปโภคและบริโภค เป็นต้น 
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•

ปั๊ม Screw 
ปั๊ม Screw เป็นปั๊มใบพัดที่มีลักษณะเป็นเกลียวตั้งแต่ 1 สกรู ไปจนถึง 5 สกรู จึงสามารถสร้างแรงดันได้
ค่อนข้างสูงในการสูบจ่ายของเหลวที่มีลักษณะใสและไม่มีตะกอน ได้แก่ น้ำมันทุกชนิด ส่วนใหญ่ ใช้ ในโรงงาน
ผลิตน้ำมันและก๊าซ 
•
ปั๊มและระบบสูญญากาศ (Vacuum Pump & System)
ปั๊มและระบบสูญญากาศเป็นปั๊มใบพัดที่ทำหน้าที่ดูดอากาศออกและสร้างแรงสุญญากาศในระบบ ลดแรงดัน
ในกระบวนการผลิตเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
•
ปั๊ม Diaphragm
ปั๊ม Diaphragm เป็นปั๊มลูกสูบที่ส่งถ่ายของเหลวที่มีความใสถึงหนืดและของเหลวที่มีตะกอน หรือสารแขวนลอย
โดยใช้แรงดันลมเป็นตัวขับดันแผ่น Diaphragm จึงสามารถสูบของเหลวไปได้ ในระยะทางไกลและควบคุม
ปริมาณการส่งของเหลวได้ ในสัดส่วนที่แม่นยำทุกครั้งของการสูบ ปั๊มประเภทนี้สะดวกในการติดตั้งเนื่องจาก
ใช้พื้นที่น้อย ทนทานต่อการใช้งานและสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่ ใช้ ใน
โรงงานปิโตรเคมี แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงงานเซรามิก โรงงานอาหารและยา โรงงานผลิตสีทุกชนิด เป็นต้น
•
ปั๊ม Process Metering
ปั๊ม Process Metering เป็นปั๊มลูกสูบที่ควบคุมปริมาณการส่งของเหลวในสัดส่วนที่แม่นยำและเท่ากันทุกครั้ง
โดยสูบของเหลวที่มีความใสโดยเฉพาะสารเคมีที่มีการกัดกร่อนรุนแรงหรือสารเคมีที่ ใชัในกระบวนการผลิต
เช่น สารเคมี หัวเชื้อ สี เป็นต้น ส่วนใหญ่ ใช้ ในโรงงานปิโตรเคมี แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงงานผลิตกระดาษ
โรงงานผลิตอาหารและยา โรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น
•
ปั๊ม Process Centrifugal
ปั๊ม Process Centrifugal ทำงานโดยอาศัยการหมุนของใบพัดที่ ได้รับพลังงานจากเครื่องยนต์หรือมอเตอร์
ไฟฟ้า ทำให้เกิดความเร็วและแรงดันในการส่งของเหลวที่ ใสได้ ในปริมาณมาก ส่วนใหญ่ ใช้ ในโรงงานปิโตรเคมี
2. เครื่องอัดอากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องอัดอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งอากาศเข้าไปในระบบและสร้างแรงดันให้สูงกว่าแรงดันบรรยากาศ
ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มอากาศหรือออกซิเจนในกระบวนการดำเนินงาน เช่น โรงบำบัดน้ำเสีย โรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป เป็นต้น
3. ระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor สำหรับโรงไฟฟ้า  
ระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor มีหลักการทำงานโดย Gas Compressor จะดูด
อากาศจากบรรยากาศแล้วอัดเพิ่มความดันให้สูงขึ้น ซึ่งอากาศจะเข้าสู่ห้องเผาไหม้ผสมกับก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิง ผลจาก
การเผาไหม้จะได้ก๊าซร้อนที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ก๊าซร้อนนี้จะเข้าสู่ Gas Turbine ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน
ความร้อนให้เป็นพลังงานกลในรูปของการหมุนเพลาเพื่อไปขับเคลื่อนอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนใหญ่ใช้ ในโรงไฟฟ้า
การพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ผลิตสินค้าเป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ และผู้ผลิตสินค้าให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ
พิจารณาถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ อีกทั้ง ผู้ผลิตสินค้ามีมาตรฐานการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย
สินค้าจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความน่าเชื่อถือในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการจำหน่าย
สินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญหลายราย ได้แก่
1.
Viking Pump ประเทศสหรัฐอเมริกา
2.
ITT Goulds ประเทศสหรัฐอเมริกา, เกาหลี ใต้, จีน
3.
Warren Rupp ประเทศสหรัฐอเมริกา
4.
IMO Pump (Colfax Group) ประเทศสหรัฐอเมริกา
5.
Xylem Water Systems International ประเทศสหรัฐอเมริกา
6.
Howden Turbo  ประเทศเยอรมัน
7.
Wright Flow Pump ประเทศสหรัฐอเมริกา
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pompetravaini Vacuum Pump ประเทศอิตาลี
Liquid Control ประเทศสหรัฐอเมริกา
Hefei Xinhu Canned Motor Pump ประเทศจีน
Lutz-Jesco East Asia Sdn Bhd ประเทศเยอรมัน
JINAN OUFU TECHNOLOGY CO., LTD ประเทศจีน                                  
Kansai Automation ประเทศญี่ปุ่น
Corken ประเทศสหรัฐอเมริกา

9.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
9.4.1 กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

กลุ่มธุรกิจกลุ่มนี้ ให้บริการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปยังผู้ ใช้
ก๊าซธรรมชาติในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้น ความต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติจึงมีความสัมพันธ์กับการขยายตัวของกลุ่มผู้ ใช้ก๊าซธรรมชาติดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการเติบโต
ของกลุ่มธุรกิจนี้
ปัจจุบัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจและผลิต การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงเป็นลูกค้าหลักของบริษัทในกลุ่มธุรกิจนี้
การลงทุนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ เพื่อขยาย
โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินี้มีความเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวจะ
เป็นการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้มีการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ ใช้
งานอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งในการลำเลียงก๊าซธรรมชาติเพื่อมาใช้ประโยชน์ มีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จากท่อส่งก๊าซสายหลักไปยังท่อส่งก๊าซสายย่อย รวมถึงการก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติและติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณ
วัดส่วนประกอบ และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ เพื่อปรับคุณภาพก๊าซธรรมชาติก่อนนำไปใช้งานและเพื่อการซื้อขาย ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดหาและซื้อขายก๊าซระหว่าง ปตท. กับผู้ ใช้งานปลายทางดังกล่าว รวมถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้า
แห่งใหม่ๆ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงตามการคาดการณ์กำลังการผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP2015 จะทำให้ธุรกิจก่อสร้าง
สถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

9.4.2 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

ในปัจจุบันการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยในยานยนต์ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ยังได้รับการสนับสนุน
ในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย อันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพอากาศ และปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั่วโลก
และด้วยคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของก๊าซธรรมชาติที่ ใช้ ในยานยนต์พบว่า มีมลพิษน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอื่นๆ ก๊าซ
ธรรมชาติจึงเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกหนึ่งสำหรับยานยนต์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย  
กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคคลทั่วไป และลูกค้าองค์กร
โดยบุคคลทั่วไปจะเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการในสถานีบริการ ซึ่งสถานีบริการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่การคมนาคมสายหลัก
ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ในส่วนของลูกค้าองค์กร บริษัทฯ จะเน้นให้ทีมงานฝ่ายขายและการตลาดเป็นผู้ติดต่อ
ประสานงานกับลูกค้าโดยตรง เพื่อนำเสนอสินค้าและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซ NGV ได้อย่างครบวงจร  
ภาวะการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจนี้ สามารถแยกได้ ดังนี้ 
(1) ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
ปตท. มีนโยบายในการขยายสถานีบริการ NGV อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้เอกชนลงทุนสถานีบริการ
NGV ในพื้นที่ที่ยังไม่มีสถานีบริการฯ และไม่ทับซ้อนกับสถานีฯ เดิม โดย ปตท. จะคำนึงถึงความพร้อมของปริมาณ
กำลังการจ่ายก๊าซ (Supply) และตามแนวท่อเป็นหลัก  
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(2)

ธุรกิจออกแบบและก่อสร้าง บริหารจัดการและบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
ธุรกิจออกแบบและก่อสร้าง บริหารจัดการและบริการบำรุงรักษาสถานีบริการ NGV นั้น ยังมีการแข่งขัน
ที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากมีผู้แข่งขันจำนวนน้อยรายที่มีความรู้เฉพาะด้าน ประสบการณ์และความชำนาญด้านวิศวกรรม
การก่อสร้างสถานีบริการ NGV การบริการที่ครบวงจรของบริษัทฯ ทั้งการออกแบบและก่อสร้าง บริหารจัดการและ
การบำรุงรักษาสถานีบริการ NGV ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าได้ดีอย่างต่อเนื่อง
(3) ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
การแข่งขันในธุรกิจนี้ ผู้ ให้บริการจำเป็นต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ความ
เข้าใจในคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์เป็นอย่างดี ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน
และทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน 

9.4.3 กลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรรมและโรงไฟฟ้า 
กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรรมและโรงไฟฟ้าเป็นกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษัท ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่
ต้องการใช้ระบบปั๊มอุตสาหกรรม หรือระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจเช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงเหมืองแร่ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตอาหารและยา โรงไฟฟ้า เป็นต้น ลูกค้ากลุ่ม
นี้จะติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ โดยตรง 
2. กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา 
กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาเป็นกลุ่มลูกค้าที่รับงานโครงการจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าโดยตรง ผู้รับเหมา
จะสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพื่อนำไปติดตั้งในงานโครงการ
บริษัทฯ มุ่งเน้นการออกแบบและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล รวมถึงให้คำแนะนำด้าน
วิศวกรรมและการให้บริการหลังการขายอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจระบบปั๊ม
อุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน ดังนี้ 
1.
การให้บริการด้านวิศวกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
2.
การให้บริการหลังการขายที่ดีเลิศ
3.
การได้รับความไว้วางใจในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
4.
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทางธุรกิจ
5.
การเฝ้าติดตามทิศทางและภาวะอุตสาหกรรม

9.5 ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
การดำเนินธุรกิจของบริษัททุกกลุ่มธุรกิจไม่มีกระบวนการใดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจ
และการให้บริการงานวิศวกรรมทั้งในก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ และ ซ่อมบำรุงนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เจ้าของ
โครงการได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ก่อนดำเนินการ
ก่อสร้างเพื่อประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างที่มีต่อความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อให้ บริษัทฯ ปฏิบัติตาม ตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินงาน จนกระทั่งดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
จนทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ จึงยังไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น
ด้านการทำงานร่วมกับชุมชน บริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจและประสานงานกับชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยมีการจ้างงานผู้ที่อาศัย
ในชุมชนนั้น และได้ร่วมพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนระหว่างที่มีการก่อสร้างด้วยดีตลอดมา
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รายงานประจําปี 2560

9.6 แนวโน้มการขยายธุรกิจในอนาคต
เนื่องจากปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ที่ลดลง บริษัทจึงได้หันมาศึกษา และทำการตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้าน
พลังงานอื่นๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบกับบริษัทมีความพร้อมทางด้านบุคลากร
เทคโนโลยี และวิศวกรรม 
ในปี 2559 บริษัทจึงได้เริ่มรับงานในด้านพลังงานอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน โดยเริ่มจากการขึ้นทะเบียนกับ บริษัท
เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด โดยบริษัทได้มี โอกาสเข้าไปรับงานปรับปรุงระบบท่อน้ำมันหล่อลื่น ในงานโครงการ (Mechanical
Work) CNS AIPS CAPEX
นอกเหนือจากบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัทได้ขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หรือ
Fuel Pipeline Transportation Limited (FPT) ซึ่งเป็นบริษัท ที่ดำเนินการขนส่งน้ำมันทางท่อสายบางจาก-ดอนเมือง-บางปะอิน
รวมถึงก่อสร้างคลังน้ำมันปลายทาง โดยบริษัทได้มี โอกาสเข้าไปรับงานออกแบบและติดตั้งงานระบบท่อและสถานีวัดการซื้อขาย งาน
ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมพร้อมทั้งงานเครื่องมือวัด สำหรับงานโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจิตร และลำปาง
จำนวน 2 โครงการ
ซึ่งในปี 2560 บริษัทยังคงรับงานด้านพลังงานอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการขยายฐานการ
จำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรมไปยังโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ ดำเนินงานโครงการอยู่ทั้งสิ้น 3 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าโครงการโดยรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท ได้แก่
ลำดับที่
1.

2.
3.

ชื่อโครงการ

เจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง

โครงการจัดจ้างปรับปรุงอุปกรณ์วัด
บริษัท ปตท. จำกัด
ซื้อขายก๊าซฯ และอาคารควบคุม Onshore
(มหาชน)
Gas Transmission Pipeline TPA Code
ที่สถานี OCS#1, 2
EPC of Station and Block Valve
China Petroleum Pipeline
Station for RA6# - Ratchaburi Pipeline
Bureau
Project (RRPP)
NFPT - BPI Booster Station Project Index International Group
Company Limited

ระยะเวลา

มูลค่า (บาท)

กันยายน 2560 มีนาคม 2562

209,999,999.00

กันยายน 2560 เมษายน 2563

590,000,000.00

ตุลาคม 2560 กันยายน 2561

209,440,000.00

ซึ่งโครงการ NFPT - BPI Booster Station Project เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำมัน โดยบริษัทผู้ลงทุน
คือ FPT (Fuel Pipeline Transportation Limited) และบริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาในส่วนงานก่อสร้างสถานีสูบถ่าย
และปรับปรุงคลังน้ำมันบางปะอิน ทั้งนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปสู่
ธุรกิจในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน
อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มีการเสนอราคาโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อยู่อีก 3 โครงการ ซึ่งมีมูลค่ารวมโดยประมาณเกือบ
2,000 ล้านบาท และอยู่ระหว่างรอการประกาศผล 

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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10. ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง มี ดังนี้

10.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
10.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน

นโยบายด้านพลังงานของประเทศถูกกำหนดโดยรัฐบาลซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามคณะรัฐมนตรีแต่ละชุด จาก
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติทั้ง
ภาคการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นและตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015)  
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเมื่อรวมกับแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือกแล้ว ในช่วงปี 2557 - 2579 ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ
2.67 ต่อปี ในปี 2579 ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) และพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ (Peak)
ของประเทศ มีค่าประมาณ 326,119 ล้านหน่วย และ 49,655 เมกะวัตต์ ตามลำดับ 1
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)ได้ ให้ความเห็นชอบแนวทางในการจัดทำแผนฯ ดังนี้
1.
ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ
2.
นโยบายกระจายเชื้อเพลิงเพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง
3.
กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (reserve margin) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด
4. นโยบายผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) จะดำเนินการตาม
สัญญาของโรงไฟฟ้าเอกชนที่มีข้อผูกพัน (Commit) แล้ว
นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้กำหนดนโยบาย “Energy 4.0” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “Thailand
4.0” ของรัฐบาล และเป็นทิศทางของการดำเนินนโยบายด้านพลังงาน ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้
พลังงานของผู้คนในอนาคต ทั้งในสังคมเมืองและเกษตรกรรม โดยการขับเคลื่อนในประเด็นที่สำคัญ 2 ประเด็นคือ
1) ยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน
2) การนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ ในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ใน
ปี 2579 ลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลลงประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ละ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงได้ 111 ล้านตันต่อปี 2  
จะเห็นได้ว่า นโยบายพลังงานมี โอกาสเปลี่ยนแปลงได้และไม่มีความแน่นอนในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อ
แนวทาง การดำเนินงานของธุรกิจกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงาน หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่ส่งผลต่อ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อบริษัทฯ สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรม
และภาคขนส่งแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตฟ้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีราคาถูกและ
เป็นพลังงานสะอาดที่สามารถจัดหาได้ทั้งจากแหล่งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อความต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติมีปริมาณที่สูงขึ้นตามความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของภาคอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า รวมถึงการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย ยังส่งผลให้ความต้องการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายย่อย การก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นตาม

ที่มา :

1
2

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) หน้า 2-3
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศูนย์ข่าวพลังงาน กระทรวงพลังงาน วันที่ 04/03/2559
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10.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายหลักของ ปตท.

ปตท. เป็นผู้จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติรายเดียวในประเทศไทยและเป็นผู้ลงทุนในโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติสายหลัก ซึ่งการลงทุนในการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายหลักไปยังเขตพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า และภาคขนส่ง เมื่อโครงข่าย
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายหลักขยายไปยังพื้นที่ ใดๆ แล้ว โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า หรือสถานีบริการก๊าซ
NGV ที่มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องดำเนินการวางท่อส่งก๊าซสายย่อยต่อเชื่อมกับท่อส่ง
ก๊าซสายหลัก เพื่อลำเลียงก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติเพื่อวัดปริมาณการ
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. ดังนั้น การเติบโตของรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจะพึ่งพิงกับการขยายการลงทุนขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) พยากรณ์
แนวโน้มการขยายตัวของความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.67 ต่อปี และบริษัทฯ ได้ติดตามข่าวสาร
ประกาศ และความเคลื่อนไหวของการลงทุนขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายหลักของ ปตท. อย่างใกล้ชิด
เพื่อบริษัทฯ สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้อย่าง
ทันท่วงที   

10.1.3 ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของรายได้จากงานลักษณะโครงการ

การก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับ
ยานยนต์ และสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เป็นการให้บริการที่มีการว่าจ้างเป็นลักษณะงาน
โครงการ ไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างเป็นระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ที่ ไม่ความสม่ำเสมอ
และไม่มีความต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบ
ก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และสถานีปรับปรุง
คุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ภายใต้มาตรฐานของ ปตท รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้สามารถชนะการประมูลและได้งานอย่างต่อเนื่อง 

10.1.4 ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนดตามสัญญา

การก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จะมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-2 ปี สถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ มีระยะเวลาดำเนินการ
ก่อสร้างประมาณ 0.50-1 ปี หากการดำเนินโครงการมีความล่าช้าจากที่กำหนดตามสัญญา อาจมีค่าปรับตามสัญญา  
ความล่าช้าดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ภัยธรรมชาติ สภาวะแวดล้อมที่คาดการไม่ ได้ และการ
ทำงานของบริษัทฯ เอง ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการดำเนินโครงการที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างมาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความชำนาญในการ
วางแผนการดำเนินงานด้านวิศวกรรม การออกแบบ การก่อสร้าง และกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนการ
ทดสอบระบบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการทำงานอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสามารถแก้ ไขได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการส่งมอบงานโครงการที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

10.1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

งานทุกลุ่มงานของบริษัทจำเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้าน
โดยเฉพาะทีมงานวิศวกรซึ่งทำหน้าที่ออกแบบ วางระบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และบริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จ
อย่างมีมาตรฐาน หากบริษัทฯ สูญเสียทีมงานวิศวกรนี้ ไป อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานโครงการ
และการบริหารจัดการงานโครงการได้
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจ
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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ในการทำงาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันกับ บริษัทฯ ใน
ระยะยาว อีกทั้ง บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมงานอบรมและสัมมนาอย่างสม่ำเสมอทั้งที่จัดโดยบริษัทฯ เอง
และจัดโดยองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้จัดทำ “แผนสืบทอดทายาท (Succession Plan)” สำหรับงานตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานได้ทราบ Career
Path ของตนเองได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีวิศวกรหลักที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน
สายงานนี้ที่ยังคงร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี

10.1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายราคาก๊าซ NGV

ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับราคาก๊าซ NGV เป็นสำคัญ โดยที่
ราคาก๊าซ NGV ที่ซื้อขายกันในประเทศจะถูกกำหนดโดยรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 มติคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้เห็นชอบลอยตัวราคาก๊าซ NGV โดยได้ขอความร่วมมือจากบริษัท ปตท.จำกัด
(มหาชน) กำหนดเพดานราคาก๊าซเอ็นจีวี อยู่ ในระดับที่ต่ำกว่า 13.50 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมให้ปรับราคาขายปลีก
ก๊ า ซเอ็ น จี วี สำหรั บ รถยนต์ ทั่ ว ไปให้ ส ะท้ อ นต้ น ทุ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า นโยบายราคาก๊ า ซ NGV มี โ อกาส
เปลี่ยนแปลงและมีความไม่แน่นอนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนต์ของบริษัทฯ
นโยบายราคาก๊าซ NGV ที่เปลี่ยนแปลง และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ
ในปี 2560 ส่งผลต่อการตัดสินใจชะลอการลงทุนในการสร้างสถานีบริการของ ปตท. และผู้ประกอบการเอกชน ได้     
ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ ในส่วนงานออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับ
ยานยนต์และส่วนงานบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ราคาก๊าซ NGV ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่งผลถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต์ คือ ถึงแม้ราคาก๊าซ NGV จะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง บริษัทยังคงได้กำไรคงที่เท่าเดิม คือ 2.00
บาทต่อกิโลกรัม ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเปลี่ยนแปลงไปตามราคาขึ้นลงของก๊าซ NGV    
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ
ส่วนงานนี้ แต่ก๊าซ NGV ก็ยังเป็นเชื้อเพลิงที่มีประหยัดกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทฯ ได้พยายาม
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ได้ จึงทำให้บริษัทฯ มีรายได้ที่สม่ำเสมอจากกลุ่มธุรกิจนี้
อย่างต่อเนื่อง

10.1.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิง ปตท. ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ ในส่วนงานบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
		
สำหรับยานยนต์

บริษัทฯ ให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ และอุปกรณ์ในสถานีบริการแก่ ปตท. และผู้ประกอบการ
เอกชน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับงานบำรุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. ที่ตั้งอยู่ ในเขตภาคใต้และภาคตะวันออก
ซึ่งเป็นงานที่มีมูลค่าสูงและสร้างรายได้ ให้ส่วนงานบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์เป็นอย่างมาก
โดยสัญญาการให้บริการมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี (1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560) ดังนั้นหากสัญญาการให้
บริการบำรุงรักษาสถานีบริการแก่ ปตท.นี้สิ้นสุดลง และบริษัทฯ ไม่ ได้รับการว่าจ้างต่อสำหรับการให้บริการบำรุง
รักษาสถานีบริการ ปตท. อาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของรายได้ของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการบำรุงรักษาสถานีบริการให้แก่
ปตท. และลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการเอกชนทุกราย บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี จึงทำให้
ได้รับการไว้วางใจจาก ปตท. และลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการเอกชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง งานให้บริการบำรุงรักษาสถานี
บริการจำเป็นต้องใช้ทีมงานและช่างเทคนิคที่มีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีบริษัทที่ ให้บริการงาน
ลักษณะดังกล่าวในอุตสาหกรรมเพียงไม่กี่รายที่มีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงานนี้ บริษัทฯ จึงได้รับความ
ไว้วางใจจากปตท.และเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับ ปตท.อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทสามารถชนะการประมูลโครงการให้บริการ
บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ และอุปกรณ์ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ของ ปตท.ที่ตั้งอยู่ใน
เขตภาคใต้และภาคตะวันออก สำหรับปี 2561-2563
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รายงานประจําปี 2560

10.1.8 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ NGV เป็นการทำงานที่ต้องการมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ   
เนื่องจากก๊าซ NGV เป็นก๊าซที่เบากว่าอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหล ก๊าซนี้จะไม่กระจายตัวสะสมอยู่บริเวณพื้นดินแต่
เป็นก๊าซที่มีความไวไฟ จึงมี โอกาสก่อให้เกิดเพลิงไหม้และความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงส่งผลต่อชื่อเสียง
และการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและฝึกซ้อมแผนป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง บริษัทฯ
มีนโยบายด้านความปลอดภัยและแผนป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบการรั่วของก๊าซ
และและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดคิด บริษัทฯ จะสามารถควบคุม
และป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

10.1.9 ความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่

ธุรกิจจำหน่ายปั๊มเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจที่ ไม่มีความซับซ้อนด้านการดำเนินงานและไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุน
มากนัก จึงทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาในตลาดได้ การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่อาจทำให้เกิดการ
แข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีประสบการณ์ ในดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรมมามากกว่า 30 ปี 

ให้ บริการไม่เพียงเฉพาะขายสินค้าเท่ า นั้ น แต่ ยั ง ให้ บ ริ ก ารออกแบบและจำหน่ า ยสิ น ค้ า เป็ น แบบระบบด้วย คือ
ปั๊มอุตสาหกรรม และระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเภท จึงสามารถรองรับความต้องการของ
โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าที่หลากหลายได้ อีกทั้งบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีทั้งกับคู่คาทางธุรกิจทั้งลูกค้าและ
ผู้จัดจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้คำ
แนะนำแก่ลูกค้าในการออกแบบสินค้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสูงสุด การให้บริการด้าน
วิศวกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับการดำเนินธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าว
ข้างต้นเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

10.1.10 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจะเข้ามาทำตลาดเอง

สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่นำเข้าจากผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศ ในกรณีที่
บริษัทเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์ที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าเองในประเทศไทยโดย
ไม่ผ่านบริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการถูกยกเลิกการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในการจำหน่ายสินค้านั้นๆ ได้
และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจต้องมีการแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลในการทำธุรกิจที่ผ่านมา  โอกาสที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาทำ
ตลาดเองมเกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากการประกอบธุรกิจนี้จำเป็นต้องมีความหลากหลายของประเภทสินค้าเพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายด้วยเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าจะคำนึงถึงความสะดวกในการสั่งซื้อ
สินค้ากับผู้จำหน่ายสินค้าที่มีสินค้าที่หลากหลายและครบวงจร แต่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจะจำหน่ายสินค้าเฉพาะที่
บริษัทตนเองเป็นผู้ผลิตเท่านั้น จึงอาจทำให้การเข้ามาทำตลาดของบริษัทเจ้าของตราสินค้ายากขึ้นและอาจจะไม่
ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร อีกทั้ง บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบปั๊มอุตสาหกรรม
และระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าในการเลือกประเภทสินค้าให้เหมาะกับการใช้งาน จึงเป็นสิ่งที่สร้าง
ความแตกต่างจากผู้จำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมทั่วไป

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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10.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน
10.2.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สินค้าที่บริษัทฯ สั่งซื้อและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยปกติการชำระ
เงินค่าสินค้าจะใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและยูโรเป็นหลัก ในขณะที่การจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เกือบทั้งหมด
เป็นการจำหน่ายภายในประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสกุลดอลลาร์
สหรัฐ หรือสกุลยูโร และสกุลบาทไทย ในกรณีที่สกุลเงินต่างประเทศมีการปรับค่าสูงขึ้นจะส่งผลต่อต้นทุนสินค้าที่สูง
ขึ้นตาม ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนของสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นได้ ในทันที
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้ติดตามข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายในการเปิดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน (Forward contract) ซึ่งเป็นวงเงินที่ครอบคลุมยอดเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศในช่วงเวลา
นั้น ในบางโครงการลูกค้าได้ชำระค่าบริการเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร บริษัทฯ ได้นำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ/ยูโรนี้
เป็นเงินตราในการชำระค่าสินค้าที่ ได้สั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศ เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวทำให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนน้อยมาก 

10.3 ความเสี่ยงอื่นๆ
10.3.1 ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหลัก

การดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมาเป็นการบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารหลัก
คือ นายเกียรติ วิมลเฉลา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนด
นโยบายทางธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้บริษัทฯ เติบโตและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการพึงพิงความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารหลัก 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ละสายงาน
รวมถึงการกระจายอำนาจในการบริหารงานตามความเหมาะสม พร้อมทั้งคัดเลือกบุคลากรที่มีความชำนาญและ
ประสบการณ์ในสายงานขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการสายงาน และผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำ
“แผนสืบทอดทายาท (Succession Plan)” สำหรับงานตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานได้ทราบ Career Path ของ
ตนเองได้อย่างชัดเจน การฝึกอบรมความรู้ ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงานที่
มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น การให้ความสำคัญกับโครงสร้างองค์กร การกระจายอำนาจในการบริหารงาน และการพัฒนา
บุคลากรจะทำให้การพึ่งพิงผู้บริหารหลักของบริษัทฯ ลดลง

10.4 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
10.4.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มนายเกียรติ วิมลเฉลา และครอบครัว จำนวน 4 คน ถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวน 366,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.08 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จึงทำให้กลุ่มนายเกียรติ
วิมลเฉลา และครอบครัว สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
เกือบทั้งหมด ยกเว้นเรื่องที่ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรและแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการด้วยการสร้าง
กลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการย่อย จำนวน 4 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบริหาร 3) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และ 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีกฎบัตร
กำหนดขอบเขตหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และกลั่นกรองให้เกิดความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน อีกทั้ง บริษัทฯ กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำรายการที่
เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าว
จะไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้นๆ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงด้านนี้ ได้
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11. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่ตั้งสำนักงานสาขา

เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียน
  (หุ้น, บาท)
หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียน
  ชำระแล้ว (หุ้น, บาท)
หุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

: บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) หรือ “SR”
: ประกอบธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจ
ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ได้แก่ สถานีบริการ ออกแบบ ก่อสร้าง 

บำรุงรักษาและบริหารจัดการสถานีบริการ รวมทั้งพลังงานทางเลือกอื่นๆ และธุรกิจออกแบบ
และจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม
และโรงไฟฟ้า
: 289/9 หมู่ที่ 10 ถ.รถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
10310
: คลังเก็บสินค้ามิตรอุดม
1509/09 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
อาคารสำนักงานในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาวิภาวดี
557 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสำนักงานในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาบางนา
325-325/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
อาคารสำนักงานในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขากำแพงเพชร
239 หมู่ 1 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
อาคารสำนักงานในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาพิษณุโลก
111 หมู่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
อาคารสำนักงาน สาขาชลบุรี
166/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
อาคารสำนักงาน สาขาราชบุรี
157/4 หมู่ที่ 10 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
อาคารสำนักงาน สาขาสุราษฎร์ธานี
34, 34/1 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
: เลขที่ 0107558000067
: www.siamrajplc.com
: 0-2743-5010-25
: 0-2743-5007-8
: 338,350,000 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นบาท)
: 338,350,000 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นบาท)
: 676,700,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหุ้น)
: 0.50 บาทต่อหุน้ (ห้าสิบสตางค์)

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
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1)

กิจการร่วมค้าสยามราชธานี
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
: 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10310
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้าง จัดหา จัดซื้อ ประมูลงานการก่อสร้างสถานีวัดการซื้อ
ขายก๊าซธรรมชาติ และการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์
ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสถานีวัดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติและการก่อสร้าง
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
สัดส่วนการร่วมทุน
: ร้อยละ 90
โทรศัพท์
: 0-2743-5010 - 25
โทรสาร
: 0-2743-5007 - 8

2)

บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
: 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10310
ประเภทธุรกิจ
: เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น
สัดส่วนการร่วมทุน
: ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์
: 0-2743-5010 - 25
โทรสาร
: 0-2743-5007 - 8

3)

บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
: 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10310
ประเภทธุรกิจ
: เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น
สัดส่วนการร่วมทุน
: ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์
: 0-2743-5010 - 25
โทรสาร
: 0-2743-5007 - 8

4)

บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
: 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10310
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจบริการที่จอดรถ
สัดส่วนการร่วมทุน
: ร้อยละ 79.99 (บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชีบล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น)
โทรศัพท์
: 0-2743-5010 - 25
โทรสาร
: 0-2743-5007 - 8
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5)

บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และฑีฆทัศน์ จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
: 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10310
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
สัดส่วนการร่วมทุน
: ร้อยละ 59.99
โทรศัพท์
: 0-2743-5010 - 25
โทรสาร
: 0-2743-5007 - 8

6)

บริษัท เทคโทรนิค จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ตั้งสาขา
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการร่วมทุน
โทรศัพท์
โทรสาร

: 14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150
: ประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องวัดอัตราการไหล
ของเหลวทุกชนิด
: 5/146 ซอย 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
: ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
: ร้อยละ 99.99
: 038-680-103-105
: 038-680-106

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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บุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 93 อาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้สอบบัญชี

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล
นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4174 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11251 และ/หรือ

แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 179-74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2344-1000

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ยูนิต ซี และ เอฟ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1754 โทรสาร 0-2838-1795
สำนักงานกฎหมายคริษฐพงษ์ เจริญพานิช
970/4 บ้านสวนลาซาล ถนนศรีนครินทร์ ซอยลาซาลตัดใหม่ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหนคร 10260
โทรศัพท์ 0-2710-5208
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สำนักงานกฎหมายรีบอร์น
98/71 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 081-372-4168

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8. 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2864-9999 โทรสาร 0-2862-9821

ข้อมูลสำคัญอื่น
- ไม่มี -

36

รายงานประจําปี 2560

12. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
12.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 338,350,000 บาท เรียกชำระแล้ว จำนวน 338,350,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน
676,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

12.2 ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. ครอบครัววิมลเฉลา 1/
1.1 นายเกียรติ วิมลเฉลา
1.2 นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา 2
1.3 นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา 3
1.4 นายกฤติน วิมลเฉลา 3
รวมครอบครัววิมลเฉลา
2. นายต่อโชค เล้าลือชัย
3. นายชัชวาล เจตจำนงกิจ
4. ครอบครัวณีศะนันท์ 1/
4.1 นางสาวนคนันทน์ ณีศะนันท์
4.2 นายจารุพจน์ ณีศะนันท์
4.3 นางอุรัชชา ณีศะนันท์
รวมครอบครัวณีศะนันท์
5. นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล
6. ครอบครัวมกรานนท์ 1/
6.1 นางพูลสุข มกรานนท์
6.2 นายธนชิต มกรานนท์
รวมครอบครัวมกรานนท์
7. นายสุรพล ตังคะประเสริฐ
8. นายชาติชาย พุคยาภรณ์
9. นางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร
10. นางสาวเฟื่องฟ้า ศิริภูริกาญจน์
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม		

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

212,100,000
51,300,000
51,300,000
51,300,000
366,000,000
46,517,600
30,769,000

31.34
7.58
7.58
7.58
54.08
6.87
4.54

26,502,300
28,800,000
4,159,800
59,462,100
17,550,000

3.92
4.26
0.61
8.79
2.60

8,434,000
5,510,000
13,944,000
7,932,000
7,200,000
5,900,000
4,030,000
117,395,300
676,700,000

1.25
0.81
2.06
1.17
1.06
0.88
0.60
17.35
100

หมายเหตุ:
1
การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 

15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ ไข) 

แต่อย่างใด 
2
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลาเป็นภรรยาของนายเกียรติ วิมลเฉลา
3
นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา และนายกฤติน วิมลเฉลา เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายเกียรติ วิมลเฉลา และนางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา

12.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
-ไม่มีบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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13. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยาย
ธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเห็นสมควร
หรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มี
กำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
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14. โครงสร้างการจัดการ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตำแหน่ง

นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร 2
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

หมายเหตุ :

1
2

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
นางวัชรี อัตถากร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

“นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือนางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนางวัชรี อัตถากร หรือนางอุดมพร
จิระนภากุลวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนางวัชรี อัตถากร และนางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

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

ชื่อ-สกุล
นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง 4
นายเกียรติ วิมลเฉลา 2
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา 2
นางวัชรี อัตถากร 1
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ 3
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ 1
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข 1
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล 2

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ปี 2560
1/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9/10
10/10

ที่มา :   ข้อมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ : 1 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
2
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
3
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
4
นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ลาออกจากการเป็นกรรมการ/ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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2.

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบที่ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม
2558 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.

ชื่อ-สกุล
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

		
1.
2.
3.

3.

ชื่อ-สกุล
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ปี 2560
5/5
4/5
5/5

คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 8 ท่าน ดังนี้ 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายโกศล สมบัติศิริ
นายวราวุฒิ ไวสาลี
นายต่อโชค เล้าลือชัย 1

หมายเหตุ :

4.

1

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
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ชื่อ-สกุล
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
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ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีดังนี้

		
1.
2.
3.

5.

ชื่อ-สกุล
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปี 2560
1/1
1/1
1/1

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายโกศล สมบัติศิริ
นายวราวุฒิ ไวสาลี
นายต่อโชค เล้าลือชัย 1

หมายเหตุ :

6.

1

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

ผู้บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้แต่งตั้ง นายเกียรติ วิมลเฉลา ให้ดำรง
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน
ดังนี้

 

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

ชื่อ-สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายโกศล สมบัติศิริ
นายวราวุฒิ ไวสาลี

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ผู้จัดการทั่วไป
ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก
ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
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Financial Senior
Department Manager (4)
นางสาวภัสสร เตมียกุล

สำนักงาน/ฝ่ายบริหาร

ENM Business Department Manager (4)
นายโกศล สมบัติศิริ (รักษาการ)

NGP Division Manager (4)
นางโกศล สมบัติศิริ (รักษาการ)

ENS Senior & Operation Department Manager (4)
นายดุษฎี บุญมา

ENP Senior Project Manager (4)
นายวิเชียร ใยคำ

HRD Senior Department Manager (4)
น.ส.พวงเพ็ชร์ นภดลไพศาล

ฝ่ายบุคคล

Operator

Asset & Vehicle
Department Manager (5)
น.ส.พวงเพ็ชร์ นภดลไพศาล
(รักษาการ)

ฝ่ายทรัพย์สินและยานพาหนะ

นักลงทุนสัมพันธ์
นางวัชรี อัตถากร

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ENC Senior Business Department Manager (4)
นางมธุรส โหตรภวานนท์

MIS Senior Department
Manager (4)
นายอุเทน พุฒเนียม

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

นายโกศล สมบัติศิริ

ENG Business Unit Manager (2)

EPS Division Manager (3)
นายวราวุฒิ ไวสาลี

MPT Business Unit Manager (2)
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล

สายงานขายและการตลาด

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

Drivers

ISO

Corporate Communication

Management Officer

Purchasing Senior
Department Manager (4)
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา (รักษาการ)

ฝ่ายจัดซื้อ

General Manager (2)
นางวัชรี อัตถากร

สายงานบริหาร

Managing Director (1)
นายเกียรติ วิมลเฉลา

นายเกียรติ วิมลเฉลา

Chief Executive Office

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ :  1. ปัจจุบัน บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกโดยจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

Accounting Senior
Department Manager (4)
นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงค์

ฝ่ายการเงิน

Chief Procurement Officer (2)
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา

Chief Financial Officer (2)
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

ฝ่ายบัญชี

สายการจัดหา

สายงานบัญชีและการเงิน

หน่วยงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)

เลขานุการบริษัท
นางวัชรี อัตถากร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มี โครงสร้างองค์กร ดังนี้

แผนผังโครงสร้างองค์กร

7.

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติแต่งตั้ง นางวัชรี อัตถากร ให้ดำรง
ตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3.
จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบ
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น และบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ 

ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4.
ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
5.
เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย
(1) การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
(2) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
(3) กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
(4) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
(5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้
ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
(6) ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ
บริษัทฯ หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน

8.

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
มีรายละเอียดดังนี้

8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
•

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

43

ค่าเบี้ยประชุม (กรณีที่เข้าร่วมประชุม)
ตำแหน่ง
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนเงิน (บาท) ต่อครั้ง
7,500
7,500
7,500

ค่าตอบแทนรายเดือน
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำนวนเงิน (บาท) ต่อเดือน
40,000
25,000
20,000

ตารางแสดงค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ ษั ท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ในปี 2560 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
ปี 2560
รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
คณะ
คณะ
คณะ
รวม
			
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
			
บริษัท ตรวจสอบ สรรหาและ
					
กำหนด
					 ค่าตอบแทน
1. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง 3
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
87,500
- 87,500
2
2. นายเกียรติ วิมลเฉลา
กรรมการ
75,000
- 75,000
2
3. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการ
75,000
- 75,000
1
4. นางวัชรี อัตถากร
กรรมการ
75,000
- 75,000
3
5. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ กรรมการ
75,000
- 75,000
1
6. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 75,000 337,500
7,500 420,000
1
7. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
67,500 270,000
7,500 345,000
2
8. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
75,000 277,500
7,500 360,000
รวม		
605,000 885,000
22,500 1,512,500
หมายเหตุ :

1
2
3
4

5
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ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2560
นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ลาออกจากการเป็นกรรมการ / ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 

เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

9.

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส และอื่นๆ
ให้แก่ผู้บริหาร มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
•
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ปี 2559
ปี 2560
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
จำนวน (ราย) ค่าตอบแทน (บาท) จำนวน (ราย) ค่าตอบแทน (บาท)
7
16,730,000.00
7
25,938,960.43
เงินเดือนและโบนัส 1
2
อื่นๆ
7
606,135.00
7
479,545.00
หมายเหตุ :

1

2

•

เงินโบนัสที่เป็นค่าตอบแทนผู้บริหารในแต่ละปีมาจากผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินโบนัสในเดือน
มกราคมของทุกปี
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

10. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
•
•

ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
-ไม่มีค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

11. บุคลากร
11.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน)
มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
สายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
ฝ่ายสินทรัพย์และยานพาหนะ
ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ฝ่ายธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
ฝ่ายธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
รวม

ปี 2559
48
6
7
13
5
6
6
68
122
50
331

ปี 2560
46
5
6
13
5
6
6
44
121
52
304
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12. ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือนและโบนัส เงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนพนักงาน
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1
อื่นๆ
รวม			
หมายเหตุ :

1

ปี 2559

ปี 2560

95,670,702.99
2,501,184.53
544,725.00
98,716,612.52

102,250,373.96
1,690,254.64
521,900.00
104,462,528.60

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว

13. ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-ไม่มี-

14. นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความ
สามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.
การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริษัทฯ
2.
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่ที่จะทำร่วมกันดังนี้
(1) บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเป็น
ผู้ดำเนินการ และกำหนดเป็นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึกอบรมจำนวนเท่าใดต่อปี
(2) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชารั บ ผิ ด ชอบให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี โ อกาสเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาอย่ า งสม่ ำ เสมอโดย
พิจารณาจากแผนการฝึกอบรม
(3) พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
3.
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วยสองส่วน คือ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้กำหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจำเป็น
4.
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ
พนักงานโดยหน่วยงานดำเนินการเองและโดยสถาบันภายนอกองค์กร
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รายงานประจําปี 2560

15. การกำกับดูแลกิจการ
15.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ”) เพราะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล เสริมสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า เป็น
เครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติตามแนวทางการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies,
2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ให้แนวทางไว้ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวดของการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่
1.
สิทธิของผู้ถือหุ้น
2.
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3.
บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
4.
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งใน
ฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ พึงได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ
ที่ดีเพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ ดังนี้
1.1 ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์
และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
1.2 อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่ม
วาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนิน
งานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
1.4 ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่างๆ และรายละเอียด
ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน 
1.5 ให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
1.6 การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิด
เห็นที่สำคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกวีดิทัศน์
ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง และนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วัน
ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
1.7 เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้น
ล่าช้า
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

47

หมวดที่ 2

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้
2.1 ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง
2.2 อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรม และความโปร่งใสในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ หรือเรื่องการเพิ่มวาระที่
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
2.3 ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อ
กรรมการอิสระดังกล่าวไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
2.4 การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามลำดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเตรียม
เอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
2.5 ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
ชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
2.6 ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไป การทำรายการที่เกี่ยวโยง
เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2.7 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของ
บุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้น ยังมีประโยชน์ในแง่การติดตามดูแลให้กรรมการ
และผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตโดยวิธีการปฏิบัติดังนี้
2.7.1 กรรมการและผู้บริหารที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร”
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
2.7.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้อง
ปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทันทีหรือภายใน 7 วัน
ทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
2.7.3 เลขานุการบริษัทฯ ส่งสำเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการภายใน 7 วันทำการ นับ
จากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว
2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางไม่ ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุม
อีกครั้ง เมื่อเรื่องนั้นๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว
2.9 รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งระบุถึงชื่อผู้เกี่ยวโยง ลักษณะของความเกี่ยวโยงกันแนวโน้มการ
ทำรายการในอนาคต และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ ได้ถูกเปิดเผยไว้ ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ใน
รายงานนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (WI-SRC-19)

48

รายงานประจําปี 2560

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญในการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้
รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
ก) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
ข) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ
โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
ค) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
ง) ห้ามไม่ ให้แสวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ ต นเอง และผู้ อื่ น โดยใช้ ข้ อ มู ล ใดๆ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ยั ง มิ ไ ด้ เ ปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ
3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็น
นโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้
ก) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
ข) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำคัญ
ในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
ค) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
ง) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
จ) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อ
พัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ฉ) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
ช) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
ก) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ
และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
ข) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
ค) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ
โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของผลิตภัณฑ์
และการบริการของบริษัทฯ 

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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3.4

3.5

3.6

หมวดที่ 4

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอา
เปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีก
เลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
ก) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
ข) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียด
ต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
ค) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปัญหา
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ
คู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้
ก) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
ข) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
ค) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนและสังคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของ
บริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการ
ที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผย
แพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของ
บริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ
บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวม
ถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่
ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
สม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่อยู่บน
เว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครง
สร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริง
ของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยค่า
ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)
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รายงานประจําปี 2560

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

5.1

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และ
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและเป็นคนละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและ
แผนธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล
สูงสุด รวมถึงดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความเป็นธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความมั่นคงสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการ
ที่ ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท
เพื่อทำหน้าที่สอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะ
กรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
5.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1.
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างน้อยทุก 3 เดือน
ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง
นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ต้องรายงานจำนวนครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ ในรายงานประจำปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุก
ท่าน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และ
เป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า
และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ
เลขานุการบริษัทจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหา
สาระครบถ้วน และเสร็จสมบรูณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะ
กรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี
2.
กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
3.
การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความ
เห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ ในรายงานการประชุม
5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณา
และสรุปผลการประเมินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา และร่วมกันหาแนวทาง
ปรับปรุง แก้ ไข เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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5.4

ค่าตอบแทน
บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้
1.
อยู่ ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ ในอุตสาหกรรม และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะที่ ใกล้เคียงกัน
2.
ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
3.
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
4.
เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการแต่ละท่าน
ในขณะที่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับด้วย
5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรม
พนักงานของบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program
(DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป
5.6 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติการ มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และอำนาจการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาทำการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยจะจัดทำรายงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงว่า
จ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด (“ไอ วี แอล”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในต่อไปอีกในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคุณสมบัติของ ไอ วี แอล แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว อีกทั้ง ไอ วี แอล เป็นหน่วยงานที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ จึงสามารถตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างอิสระ
5.7 รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิด
เผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

15.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) คณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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15.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

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

ชื่อ-สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

ตำแหน่ง
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ลาออกจากการเป็นกรรมการ / ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 

เป็นต้นไป
2. นางวัชรี อัตถากร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1.
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
กรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ 
3.
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/
หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไป
4.
พิจารณากำหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้
5.
แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6.
พิจารณาอนุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่ ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะ
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.
พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
8.
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น
และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
9.
มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธ์ธุรกิจงบประมาณประจำปี และกำกับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
10. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระ
สำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
12. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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13.

พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
14. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ให้คณะ
หรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ
และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. จัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง  
17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ไว้ ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
19. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
20. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
21. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดัง
กล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ ได้ ก็ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้
นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

15.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย
(1)

1.
2.
3.

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน
3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1.
สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดย
การประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2.
สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็น
ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็น
สิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ และจำเป็นเสนอ
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3.
สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ข้ อ กำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4.
พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่า
ตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6.
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อ
กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7.
สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8.
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9.
จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของตลาด 

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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14.
15.

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
1.
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
2.
นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
3.
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการ
ลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
4.
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี
จำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ ในตำแหน่งได้เพียง
วาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
(2) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

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

ชื่อ-สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายโกศล สมบัติศิริ
นายวราวุฒิ ไวสาลี
นายต่อโชค เล้าลือชัย 1

หมายเหตุ :

1

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายต่อโชค เล้าลือชัย ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร
		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขต
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1.
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะ
กรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 
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รายงานประจําปี 2560

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

(3)

จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ
ประจำปีตามที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ
ตามที่กล่าวข้างต้น
ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปี และงบการเงินราย
ไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ
1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง
ทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการ
ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อ
ให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารก็ ได้
ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ
ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ ไว้ และ/หรือ
เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะ
กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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1.
2.
3.

ชื่อ-สกุล
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1.
กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจของ
องค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2.
สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทฯ ภายนอกช่วย
สรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เป็นต้น
3.
พิจารณารายชื่อบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4.
ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.
ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความ
ยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6.
เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง
7.
พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8.
พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีความ
เหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ
ษัทฯ อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้
มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ
9.
ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และ
ค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ
และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการที่บริษัทฯ ต้องการ
10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
11. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้
พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ ให้กรรมการและพนักงาน โดย
ยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง  
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหารความ
เสี่ยงจำนวน 8 ท่าน ดังนี้
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รายงานประจําปี 2560

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

ชื่อ-สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายโกศล สมบัติศิริ
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายวราวุฒิ ไวสาลี
นายต่อโชค เล้าลือชัย 1

หมายเหตุ :

1

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายต่อโชค เล้าลือชัย ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.
กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่
สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2.
กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ
มีส่วนร่วมในการบริหาร และควบคุมความเสี่ยง 
3.
ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท
4.
กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5.
กำหนดมาตรการที่จะใช้ ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6.
ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุม
ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
7.
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
8.
มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหาร
ความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุ
วัตถุประสงค์
9.
รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึง
สิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
10. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
11. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ
12. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง        
13. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
14. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  
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15.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้
1.
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2.
กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์
และแผนการทางธุรกิจที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3.
ดำเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4.
สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5.
อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรม
ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ
ที่ ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
6.
ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7.
แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่บริษัทฯ
8.
พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9.
พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบ
หมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ ได้กำหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคย
มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลใน
การทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่า
ธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
17. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม
และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
18. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ ไม่ ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็น
เงื่อนไขปกติทางการค้าที่ ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว
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15.4 กรรมการผู้จัดการ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้
1.
ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2.
ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการควบคุมการ
บริหารงานในสายงานต่างๆ
3.
เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญาเอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ
ตามที่กำหนดไว้ ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4.
มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่
เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ในคู่มือ
อำนาจดำเนินการ
5.
มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6.
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7.
อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8.
ดำเนินการใดๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

15.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ
เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกออกจากกัน
อย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการ
มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุม
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วงรายละเอียด ดังนี้
1.
เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
บทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.
มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3.
สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4.
ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้
5.
เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
6.
ในกรณีถ้าบริษัทฯ ไม่มีประธานกรรมการดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่และภารกิจเปรียบ
เสมือนตำแหน่งประธานกรรมการทุกประการ
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15.6 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการเกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยอยู่ ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและระยะยาวรวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
โดยคณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน และกำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบการบริหารงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะและทันต่อสถานการณ์

15.7 ความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยง
กับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของคนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาตัดสิน รวมทั้งได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอดส่องดูแล และจัดการแก้ ไขปัญหาที่
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหากมีเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดที่กรรมการ
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียนั้นกรรมการดังกล่าวจะงดออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก
ทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อขายหรือรับ
โอน ซึ่งจะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตามหัวข้อ “รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการเกี่ยวกับผู้บริหาร”
ซึ่งกำหนดไว้ตายตัวในรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง

15.8 การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
บริษัทดำเนินงานโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงจัดให้มีการควบคุมดูแลและ
ป้องกันเกี่ยวกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภาย
ใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณสำคัญที่กรรมการและพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นที่เชื่อถือ
และไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้
คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
กำหนดแนวทางพิจารณาความเหมาะสมในการทำรายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะ
กรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดให้กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท
จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรม
ตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไป
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการให้สามารถทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้ระหว่างกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องของบริษัทที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ หากรายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าเหมือนที่ทำกับคู่สัญญา
ทั่วไป
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ในการทำธุระกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทกำหนดให้เป็น
ธุรกรรมที่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เป็นปกติเหมือนกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลทั่วไป ที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกันหรือเป็นกรณีที่ ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยตามแต่กรณี

15.9 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
15.9.1 คณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

3.
4.

5.

คณะกรรมการบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ ได้
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำหนด
คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการทั้งหมดเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะเป็น
ผู้บริหารหรือไม่ก็ ได้
คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการทั้งหมดเป็นรองประธานกรรมการซึ่งรองประธานกรรมการ
จะเป็นผู้บริหารหรือไม่ก็ ได้
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายๆ
คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตาม
ข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตน
ในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ.มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ
NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
บุคคลที่ ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ
บังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ ได้ ก็ ให้ออกโดย
จำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
สำหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มี
วาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ ได้รับ
การแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและ
แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้
นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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(ง)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
6.    กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ ได้
7.
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะ
เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
8.
กรรมการของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

15.9.2 คณะกรรมการอิสระ			
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
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คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ
ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายงานประจําปี 2560

8.

9.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ

15.9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 
เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายได้อย่าง
เป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิท
ของบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ที่ ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

15.9.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในเบื้องต้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและมีความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดย
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารจะต้ อ งมี ค วามสามารถในการกำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ โดยรวมให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

15.10 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1.
ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น 
2.
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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3.

4.

ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์นั้น
กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย
ขึ้ น ไปหรื อ เที ย บเท่ า และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายในที่ เ ป็ น สาระสำคั ญ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน
หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดย
บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย
30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูล
ให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็น
หนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของ
การกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

15.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังนี้
•
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 2,000,000 บาท 
•
ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee) จำนวน 56,110 บาท 

15.12 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
•
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำปี 2560 เพื่อมุ่งเน้นให้การ
ประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการประเมิน
ผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะใช้แบบประเมินที่ ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้
จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ
ดังนี้
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุม
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
ดูแลรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็นธรรม (Arm Length Basis) และคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
รายการเกี่ยวโยงตามหลักที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
ระบบควบคุมภายใน
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริษัท ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 10 หัวข้อ ถือว่าอยู่ ในระดับ ดี คิดเป็น 3.565
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก
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•

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำปี 2560 เพื่อใช้ ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินมาใช้ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
รายบุคคลใช้แบบประเมินที่ ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์
การประชุม
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริษัท ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ ในระดับ ดี คิดเป็น 3.597
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

•

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มี
การประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์
การประชุม
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดย
กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ ในระดับ ดี คิดเป็น 3.867
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

•

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่
ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การประชุม
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
การพัฒนาตนเอง
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะในรอบปี 2560 ที่ผ่าน
มาซึ่งประเมินโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้ง 3 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ ในระดับ ดี
คิดเป็น 3.313
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

•

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัด
ให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การประชุม
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาซึ่งประเมิน
โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 3 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.189
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก
•

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการ
ประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
การประชุม
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริหาร ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 3 หัวข้อ ถือว่าอยู่ ในระดับ ดี คิดเป็น 3.270
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

•

การประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการ
ประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
ความเป็นผู้นำ
การกำหนดกลยุทธ์
การปฏิบัติตามกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กับภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
การสืบทอดตำแหน่ง
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
คุณลักษณะส่วนตัว
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารในภาพรวมทั้ง 10 หัวข้อ ถือว่าอยู่ ในระดับ ดี คิดเป็น 3.000
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยให้สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดของการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ สรุปได้ดังนี้
ผู้เข้าอบรม
คณะกรรมการ
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เดือน/ปี

หลักสูตร

พ.ย.-ธ.ค.58 Smart Disclosure Program
ม.ค.59 ปูพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่
ม.ค.59 The UK Experience on Implementing
the Enhanced Auditor Reporting
ก.พ.59 MT & RPT ของบริษัทจดทะเบียน
มี.ค.59 ESG for IR

สถาบันที่จัดหลักสูตร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สำนักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ผู้เข้าอบรม

เดือน/ปี

หลักสูตร

พ.ค.59 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม
พ.ค.59 CG Forum 2/2016
“สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกรรมการ”
มิ.ย.59 ACPG : Anti-Corruption  รุ่น 29/2016
มิ.ย.59 FBG : Family Business Governance
มิ.ย.59 ELP : Ethical Leadership Program
มิ.ย.59 เทคนิคการจัดการอินไซต์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ
ก.ค.59 รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
ส.ค.59 CG Forum 3/2016
ก.ย.59 Strategic CFO in Capital Markets 2559 รุ่น 3
ม.ค.60 Directing in the Year of the Rooster:
Hot Issues and Outlook for 2017
มี.ค.60 CLMVT : พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย
พ.ค.60 บทบาทของคณะกรรมการบริษัจดทะเบียน
ในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านไซเบอร์
ความท้ายทายและทางออก
ก.ย.60 Nomination Committee Best Practice Guideline
Tea Talk : IFRS 15
(Revenue Standard - TFRS/IFRS 15)
คณะกรรมการ
ต.ค.60 Audit Committee Forum :
The Audit Committee’s Role in
Compliance Ethical Culture Oversight
พ.ย.60 Updated COSO Enterprise Risk
Management : Integrating with Strategy
and Performance
The Sleeping Giants of Succession
คณะกรรมการบริหาร มี.ค.58 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากนักลงทุนสัมพันธ์
พ.ย.-ธ.ค.58 Smart Disclosure Program
เม.ย.59 DAP : Director Accreditation Program
มิ.ย.59 ELP : Ethical Leadership Program
มิ.ย.59 FBG : Family Business Governance
มิ.ย.59 เทคนิคการจัดการอินไซต์แบบฉบับนักบริหาร
มืออาชีพ
ก.ค.59 รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ใหม่ ปฏิบัติอย่างไร
ให้ถูกต้อง
ส.ค.59 CG Forum 3/2016
มี.ค.60 CLMVT : พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย

สถาบันที่จัดหลักสูตร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สำนักงาน ก.ล.ต.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ผู้เข้าอบรม
เลขานุการบริษัท

เดือน/ปี หลักสูตร

สถาบันที่จัดหลักสูตร

มี.ค.58 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากนักลงทุนสัมพันธ์
ต.ค.58 การใช้งานระบบ SCP Straight Through
การรายงาน Shareholder และ
การจัดทำรายงาน FSCOM
ต.ค.58 Effective Minute Taking (EMT)
ต.ค.58 Company Reporting Program (CRP)
ม.ค.59 การใช้ระบบ SCP และการกระจายหุ้น
เม.ย.59 Strategic Shareholder and FSCOM
มิ.ย.59 Business Strategy for IR
มิ.ย.59 Basic IR : ก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์
ก.ค.59 Basic Finance for IR
ส.ค.59 Basic Evaluation for IR
มี.ค.60 CLMVT : พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย
พ.ค.60 ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและ
ผู้แทนนิติบุคคล
พ.ค.60 บทบาทของคณะกรรมการบริษัจดทะเบียน
ในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านไซเบอร์
ความท้าทายและทางออก
การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน
ตามแนว CG Code 2560

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม-ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 1 (แบบ 56-1)
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รายงานประจําปี 2560

16. ความรับผิดชอบต่อสังคม
16.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่ดีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดย
ตระหนักถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) และการยึดหลัก
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ ไปกับการดูแลใส่ ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ทั้งในการดำเนินงาน
และการทำกิจกรรมในทุกๆ ด้าน เพื่อเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับ
ผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

16.2 การดำเนินงาน
1.

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2.

การเคารพสิทธิมนุษยชน

3.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทาง
ธุรกิจ จึงได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจเสมอมา บริษัทฯ มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
1.
ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย
จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3.
ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อ
กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4.
ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้
ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5.
เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบรูณ์ของสินค้าและบริการ
6.
เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7.
ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ ได้ ต้อง
รีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ปกป้องผลประโยชน์
และผลกระทบจากการดำเนินการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และได้สื่อสารให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล บริษัทฯ ไม่กระทำ
การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child labor) 
ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมและผลักดันการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม จึงได้จัดทำนโยบายด้านบริหารงานบุคคลโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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3.1

การสรรหา
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง บริษัทฯ พิจารณาผู้สมัครเข้าทำงาน
จากความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมรวมของ
บริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา การสรรหาและคัดเลือก
บุคคลทุกตำแหน่งงานต้องมีความโปร่งใสและมีความเสมอภาค โดยต้องยึดหลักคุณธรรมอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน 
3.2 ค่าตอบแทน
บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ ในระดับที่สามารถแข่งขัน ได้
เพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานที่ทำงานอยู่ทำงานดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จะ
พิจารณาค่าตอบแทนด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบภายใน คือความเหมาะสมของค่าตอบแทนตามลักษณะ
ของงาน และองค์ประกอบภายนอก โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนขององค์กรอื่นที่เทียบเคียงกันได้รวมถึงการ
พิจารณาตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทฯ จะขึ้นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามผลของการปฏิบัติงานที่
ประเมินได้ ซึ่งยึดถือหลักคุณธรรมและความสามารถเป็นหลัก โดยการขึ้นค่าตอบแทนประจำปีจะกระทำปีละ 1 ครั้ง
3.3 การพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความ
สามารถให้แก่พนักงาน และสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ การฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้กำหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจำเป็น
3.4 ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ ดูแลและให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และปราศจากอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ มีการจัดอบรมขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัย
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยอย่าง
ชัดเจน 

4.

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความพึงพอใจของผู้บริโ ภคอย่างสูงสุด โดยมีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าและการบริการที่เหมาะสมและสามารถ
แข่งขันได้ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและ
การบริการ บริษัทฯ ยังมีการรับประกันสินค้าและการบริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้บริโ ภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และ
การบริการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้บริโ ภคสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สมบรูณ์ของสินค้าและบริการผ่าน
ช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ ได้ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามาตรฐานและกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
เพื่อลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุต่างๆ ในการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่
ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาใช้ ในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ 
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น การทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้าง การ
บริหารจัดการมลพิษจาการดำเนินงาน เป็นต้น รวมถึงมีมาตรการป้องกันและการแก้ ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนิน
งาน อีกทั้ง บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับที่ต้องพึง
ใส่ ใจและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่น การปิดไฟฟ้าเมื่อไม่มีการใช้งาน แนวทางปฏิบัติในการใช้ลิฟต์ภายในอาคารสำนักงาน
การใช้เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
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6.

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดย
สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน
ทุกระดับ

16.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจไปพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้ 

1.

โครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

บริษัทฯ จัดโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงการ
แพทย์และช่วยผู้อื่นที่มีความต้องการโลหิต โครงการนี้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะจัด
โครงการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ในปี 2560 ได้จัดโครงการนี้จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1
วันที่ 17 มีนาคม 2560
ได้ โลหิต จำนวน 68 ยูนิต
ครั้งที่ 2
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ได้ โลหิต จำนวน 70 ยูนิต
ครั้งที่ 3
วันที่ 15 กันยายน 2560
ได้ โลหิต จำนวน 68 ยูนิต
ครั้งที่ 4
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ได้ โลหิต จำนวน 48 ยูนิต

โครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาด

2.

โครงการจิตอาสาธรรมบริกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (ส.ว.)

โครงการ ส.ว. (จิตอาสาธรรมบริกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย) เป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาในการทำประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และร่วมปฏิบัติธรรมกับผู้สูงอายุร่วมกับมูลนิธิ
มายาโคตมี กรุงเทพมหานคร โครงการนี้เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2554 ถึงธันวาคม 2555 ในแต่ละเดือนจะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนพนักงานของแผนกต่างๆ ในการเป็นจิตอาสาหลักเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ก็ยังเปิด
โอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นจิตอาสาธรรมบริกร และเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ตามความประสงค์ทุกเดือน    

  
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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โครงการจิตอาสาธรรมบริกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (ส.ว.)

3.

โครงการสยามราชปันน้ำดื่มจากน้ำใจและแจกรูปภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ บรมนาถบพิตร
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 110,000 ขวด และแจกรูปภาพ จำนวน 1,000 รูป
ซึ่งระยะเวลาดำเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2560 ณ ท้องสนามหลวง และสำนักพระราชวัง    

โครงการสยามราชปันน้ำดื่มจากน้ำใจ และแจกรูปภาพ ณ ท้องสนามหลวงและสำนักพระราชวัง
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4.

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ บรมนาถบพิตร
บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลดอุลยเดช โดยการนำส่งดอกไม้จันทน์ ณ วัดบางนาใน (พระอารามหลวง) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้สำหรับงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙ จำนวน 3,000 ดอก ในวันที่ 26 ตุลาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี   

  

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

5.

โครงการสยามราชรวมใจช่วยพี่น้องภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย สมทบกองทุนเพื่อผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยช่วงต้นเดือนมกราคม เกิดวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ค่อนข้างรุนแรงและยาวนาน เนื่องจากเกิดมรสุมและปริมาณน้ำ
มากเกินกว่าที่แหล่งน้ำต่างๆ จะสามารถรับปริมาณน้ำที่ ไหลบ่ามาได้ ทำให้เกิดน้ำท่วมกินเวลาเกือบครึ่งเดือน ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหงให้กับปลายด้ามขวานไทย
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อสมทบกองทุนเพื่อผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกิจกรรมนี้
ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้บริหารและพนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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16.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึก
และค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและสื่อสารให้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
1.
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่
เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
2.
กำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือการทำสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมีหลักฐานประกอบ
อย่างชัดเจนและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างเหมาะสม 
3.
กำหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรม
ทางการเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4.
กำหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ สิ่งของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการทุจริตหรือ
การให้สินบน  หากเป็นการรับของขวัญควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้อง
ตระหนักว่าการกระทำหรือไม่กระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
5.
จัดให้มีการสื่อสารแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ
ให้รับทราบและนำไปปฏิบัติโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น
6.
กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยถึงการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและหลัก
ฐานต่างๆ ไปยังช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
7.
จัดทำกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยการกำหนดข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสให้เป็นความลับ กรณีที่ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูก
ดำเนินการลงโทษทางวินัย
8.
กำหนดบทลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือสนับสนุนการกระทำที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ลด
ค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

16.5 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการ
กระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่อง
ทางการรับเรื่องที่ ได้กำหนดไว้ ในนโยบายฉบับนี้
โดยผู้ร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@siamrajplc.com หรือ
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir@siamrajplc.com หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของฝ่ายบุคคล ที่ puangpetch@siamrajplc.com หรือ
4. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 02-743 5010 - 25 ต่อ 5400 (เลขานุการบริษัท) หรือ
5. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่ โถงอาคารสยามราชธานี ชั้น 2) หรือ
6. แจ้งผ่านช่องทาง ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทสยามราช จำกัด (มหาชน)
** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (WI-SRC-18)
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16.6 มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล
ใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดย
จำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (WI-SRC-18)

16.7 ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
1.

เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนที่ ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือจากช่องทางอื่นๆ
และแจ้งเรื่องดังกล่าวกับประธานกรรมการตรวจสอบ จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะ
กรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
2.
ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบ
หมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ
3.
หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริต
จริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ ได้ถูกกล่าวหา
4.
หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำ
ทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจต้องได้รับโทษทางกฎหมายทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสิน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือเป็นอันสิ้นสุด
ในกรณีที่มีการร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการรับ
เรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกันพิจารณา และ
กำหนดโทษตามที่เห็นสมควร คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นอันสิ้นสุด

16.8 การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
บริษัทติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในองค์กนสามารถอ่านได้
บริษัทเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น Website ของบริษัท FB Page
ของบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงาน
ประจำปี (56-2)
บริษัทจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน
บริษัททบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอทุกปี

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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17. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และเพียงพอ โดยได้ ใช้หลักการควบคุมตามหลักการการควบคุมภายในของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการ
บริหาร ด้านการดำเนินงาน ด้านบัญชีและการเงิน และด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน
3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบ
ภายใน  ถึงการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ตามหลักการของ COSO และสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย รวมถึงแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้  
ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measures) 
ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 
ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring) 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในเหมาะสมและเพียงพอ
ที่จะดำเนินการตามระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

17.1 ระบบควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ซึ่งผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสได้กำหนดให้มีวาระหลักเพื่อให้คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ ให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อให้มีการ
แก้ ไข หรือปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและเพียงพอ บริษัทฯ วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่าง
สม่ำเสมอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบทุกไตรมาส 

17.2 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในปี 2560 สามารถสรุปรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่สำคัญ รายละเอียดดังนี้
(1) มีรายการสัญญาจ้างเหมาที่มูลค่าเกิน 1 ล้านบาท ปิดอากรไม่ถูกวิธีจำนวน 2 รายการ โดยไม่ชำระอากรเป็นตัวเงินที่
กรมสรรพกรแต่ปิดเป็นอากรแสตมป์แทน
บริษัทได้ดำเนินการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการติดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
(2) มีสัญญาจ้างผู้รับจ้างภายนอกที่มูลค่าเกิน 1 ล้านบาท 3 รายการ ที่ผู้รับจ้างภายนอกไม่ ได้ชำระอากรเป็นตัวเงินที่กรม
สรรพกรแต่ปิดอากรแสตมป์บนสัญญาแทน
บริษัทได้ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างภายนอกให้ชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการติดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว และ
ให้เพิ่มมาตรการควบคุมเพิ่ม โดยให้ฝ่ายจัดซื้อระบุวิธีการชำระอากรในใบสั่งจ้างทุกฉบับ
(3) กำหนดการคืนสินค้าในใบยืมสินค้าไม่ชัดเจน โดยระบุเป็นเดือน แต่ ไม่ ได้ระบุวันที่ ให้ชัดเจน
บริษัทได้ดำเนินการแก้ ไข และอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วว่าให้ระบุวันที่คืนสินค้าอย่างชัดเจน
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17.3 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้มอบหมาย
ให้นางสาววัลดี สีบุญเรืองบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท เพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด และนางสาววัลดี สีบุญเรือง แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ ต่อการ
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน โดยบริษัท สอบบัญชี
ไอ วีแอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน 

17.4 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 โดยผู้สอบบัญชี ไม่พบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่
ได้จัดทำรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีสำหรับงวดบัญชีดังกล่าว

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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18. รายการระหว่างกัน
18.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ ดังนี้
บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา (“นายเกียรติ”)

2. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
(“นางวัชราภรณ์”)

3. นายไกร วิมลเฉลา (“นายไกร”)
4. กิจการร่วมค้าสยามราชธานี (“JVSR”)

5. กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและ
เอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์ (“JVEPC”)

6. บริษัท วิมลเฉลา จำกัด (“VMC”)
ธุรกิจ : ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ร้อยละ 35.35 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
- เป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเฉลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเฉลามีสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ รวมร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- เป็นสามีของนางวัชราภรณ์
- ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ร้อยละ 8.55 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
- เป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเฉลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเฉลามีสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ รวมร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- เป็นพี่ชายของนายเกียรติ
- บริษัทฯ มีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 90.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน
- บริษัท สยามราชธานี จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีสัดส่วนการร่วมค้า
ร้อยละ 10.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน
- บริษัทฯ มีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 25.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน
- บริษัท สยามราชธานี จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีสัดส่วนการร่วมค้า
ร้อยละ 75.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน
- แจ้งเลิกกิจการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
- ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
- นายเกียรติ ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
- นางวัชราภรณ์ ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
- กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ
- เป็นบริษัทที่นายไกรและนางสาวอรสา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
- นายไกร ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
- นางสาวอรสา ถือหุ้น VMC ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
- เป็นบริษัทที่นายไกรเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของ
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

7. บริษัท สยามราชธานี จำกัด (“SRTN”)
ธุรกิจ : รับจ้างเหมาบริการ (Outsourcing
Service) ได้แก่ บริการรถเช่า บริการพนักงาน
ขับรถ บริการฝึกอบรมขับรถฟอร์คลิฟท์
บริการพนักงานสำนักงาน บริการบันทึกข้อมูล
และบริการดูแลสวนหย่อม
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บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

8. บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชั่น จำกัด - ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
(“SRA”)
- นายเกียรติ ถือหุ้น SRA ร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่
ธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้า
ไม่ ได้มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น SRA ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 35.00 ของ
ประเภทอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติยี่ห้อ Siemens
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
- กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา
9. บริษัท เค เวนเชอร์ จำกัด  (“K Venture”) - เป็นบริษัทที่บริษัท เมเวธเธอร์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียน
ธุรกิจ : ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่และจุดพักรถ และชำระแล้ว โดยบริษัท เมเวธเธอร์ จำกัด มีนางสาวพลอย ปิ่นแสง (บุตรของนายกนกศักดิ์
(Rest Area)
ปิ่นแสง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ปี 2560 

นายกนกศักดิ์ ได้ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แล้ว
- ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
- นายเกียรติ ถือหุ้น K Venture ร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
- กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา
10. บริษัท กฤตน์ เวนทูร่า จำกัด
- ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
(“Krit Ventura”)
- นายเกียรติ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่น
- นางวัชราภรณ์ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
- นางสาวกฤติ น า วิ ม ลเฉลา ซึ่ ง เป็ น บุ ต รของนายเกี ย รติ แ ละนางวั ช ราภรณ์ ถื อ หุ้ น 

Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
- นายกฤติน วิมลเฉลา ซึ่งเป็นบุตรของนายเกียรติและนางวัชราภรณ์ ถือหุ้น Krit Ventura 

ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
- กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติและนางวัชราภรณ์
11. บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่
(“SPH”)
เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น SPH ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายเกียรติ, 

ธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอื่น
นางวัชรี อัตถากร (กรรมการบริษัทฯ), นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ (กรรมการบริษัทฯ)
- กรรมการร่วมกันกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ, นางวัชรี อัตถากร, นางอุดมพร จิระนภา
กุลวัฒน์ และนายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
12. บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่
จำกัด (“SCH”)
เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น SCH ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายเกียรติ, 

ธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอื่น
นางวัชรี อัตถากร (กรรมการบริษัทฯ), นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ (กรรมการบริษัทฯ)
- กรรมการร่วมกันกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ, นางวัชรี อัตถากร, นางอุดมพร จิระนภา
กุลวัฒน์ และนายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
13. บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (“TKSV”) - SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียน
ธุรกิจ : รับจ้างก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ที่ชำระแล้ว และมีบริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด และบริษัท เอส แอน วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส 

เน็ทเวิร์ค จำกัด ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 20 และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ 

ถือหุ้น TKSV ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายเกียรติ, นายโกศล สมบัติศิริ 

(กรรมการบริหาร) และนางมธุรส โหตรภวานนท์ (พนักงานบริษัทฯ)
- กรรมการร่วมกันกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา และนายโกศล สมบัติศิริ
14. บริษัท เทคโทรนิค จำกัด (“TTN”)
- TTN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ธุรกิจ : จำหน่ายและติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์ ที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ถือหุ้นในส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่
ที่เกี่ยวกับเครื่องวัดอัตราการไหลของเหลวทุกชนิด นายต่อโชค เล่าลือชัย (กรรมการบริหาร), นายชัชวาล เจตจำนงกิจ (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ของระบบท่ออุตสาหกรรม
และกรรมการบริษัท TTN)
- กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นางวัชรี อัตถากร (กรรมการบริหาร), นางอุดมพร
จิ ร ะนภากุ ล วั ฒ น์ (กรรมการบริ ห าร), นายนพฤทธิ์ ภู มิ ต ระกู ล (กรรมการบริ ห าร),
นายต่อโชค เล่าลือชัย (กรรมการบริหาร)
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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1. กิจการร่วมค้า
สยามราชธานี
(“JVSR”)
ทำรายการกับ
บริษัทย่อย

-

1.50 ล้านบาท
0.21 ล้านบาท

2.61 ล้านบาท

2.30 ล้านบาท

1.4 ลูกหนี้อื่น

1.5 รายได้ค่าบริการงาน
ด้านวิศวกรรม

1.6 ค่าบริการงานด้าน
วิศวกรรมค้างรับ

-

1.2 ลูกหนี้การค้า

1.3 รายได้อื่น
(ให้บริการบริหารสำนักงาน)

-

1.1 รายได้จากการขาย

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

มูลค่าของรายการ
ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเป็นของรายการ

11.99 ล้านบาท - บริษัทฯ ได้ส่งวิศวกรไปปฏิบัติงานในโครงการ - การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
JVSR จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
โดยมีการคิดค่าบริการตามเงินเดือนวิศวกร
รายเดือน อ้างอิงตามอัตราเงินเดือนวิศวกร ที่เกิดขึน้ จริง อ้างอิงจำนวนวิศวกรที่บริษัทฯ
ในแผนก MPT/Project and Construction ส่งไปปฏิบัติงาน และประมาณชั่วโมงการ
ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ทำงานของบุคคลดังกล่าวบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ตามแนวทางที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าทำ
ตามแนวทางทีบ่ ริษัทฯ พิจารณาเข้าทำ
รายการกับบุคคลภายนอก
รายการ กับบุคลภายนอก

2.16 ล้านบาท - เนื่องจากบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า - เป็นรายการตามปกติ
ของยี่ห้อ Emerson ซึ่งเป็นสินค้าที่ JVSR - เป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มที่
ต้องการนำมาใช้ ใน งานโครงการ ได้แก่
ต่ำกว่าอัตรากำไรส่วนเพิ่มที่คิดจากลูกค้า
เครื่อง Flow Computer และ Gas
รายอื่น เนื่องจากเป็นการจำหน่ายสินค้า
- Chromatograph บริษัทฯ จึงดำเนินการซื้อ ไม่ ได้รวม ค่าติดตั้งและบริการต่างๆ ที่
สินค้าดังกล่าวและขายให้ JVSR ในราคา
เกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขที่ ไม่แตกต่างจาก
ต้นทุนบวกกำไร
ลูกค้ารายอื่น จึงมีความสมเหตุสมผล และ
ไม่ ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
3.00 ล้านบาท - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ - การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการ
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา
JVSR เช่น การบริหารงานในส่วนการเงิน
และบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตาม
0.54 ล้านบาท จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือน
ตามปริมาณงานและจำนวน
ตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหาร
คนที่ ให้บริการ
สำนักงาน

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25560 และ 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท/
ลักษณะรายการ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง		

1.

18.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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2. กิจการร่วมค้า
2.1 รายได้อื่น
สยามราชธานี
(ให้บริการบริหารสำนักงาน)
และเอ็นจิเนียริ่ง
โปรดักส์
2.2 ลูกหนี้อื่น
(“JVEPC”)
ทำรายการกับ
บริษัทย่อย
แจ้งเลิกกิจการ
เมื่อวันที่ 30
ธันวาคม 2559

1.9  ดอกเบี้ยค้างรับ

1.8   รายได้ดอกเบี้ยรับ

1.7   เงินให้กู้ยืม

ชื่อบริษัท/
ลักษณะรายการ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง		

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559

ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเป็นของรายการ

-

-

0.06 ล้านบาท - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ - การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการ
JVEPC เช่น การบริหารงานในส่วนการเงิน ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาที่ตกลงระหว่าง
และบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ คู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่าย
- จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือน
ตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ ให้บริการ
ตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหาร
สำนักงาน

ยอดต้นปี
47.00 ล้านบาท - ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้ ให้เงินกู้ยืม - การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี 118.70 ล้านบาท ระยะสั้นจำนวน 118.70 ล้านบาท เพื่อใช้
ช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการร่วมค้าซึ่ง
ลดลงระหว่างปี(115.00) ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และได้รับคืน บริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ดี
ยอดปลายปี
50.70 ล้านบาท บางส่วนจำนวน 115.00 ล้านบาท คงเหลือ หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกควรเป็นไป
เงินให้กู้ยืมจำนวน 50.70 ล้านบาท ต่อมา
ตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการ
1.04 ล้านบาท
3.00 ล้านบาท ในระหว่างงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
ทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ทั้งนี้
ธันวาคม 2560 บริษัทได้ ให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติม บริษทั ฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่
0.46 ล้านบาท อีก 43.50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน
1 มีนาคม 2558 และวันที่ 12 พฤศจิกายน
หมุนเวียนและใช้ ในงานโครงการ ทั้งนี้ ใน
2558 เป็นต้นไป ดังนี้
ระหว่างปี ได้รับชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดแล้ว
1)  บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ใน
จำนวน 94.20 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย MLR - 1% และ
- เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
MLR +1% ตามลำดับ
และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
2)  บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือใน
อัตราดอกเบี้ย MLR - 3% และ
MLR - 1% ตามลำดับ

ยอดต้นปี
50.70 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี 43.50 ล้านบาท
ลดลงระหว่างปี (94.20) ล้านบาท
ยอดปลายปี     -    ล้านบาท

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

มูลค่าของรายการ
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2.5 เงินกู้ยืมระยะสั้น

2.4 ส่วนแบ่งกำไรจาก
การเลิกกิจการ

2.3 เงินปันผลรับ

ชื่อบริษัท/
ลักษณะรายการ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง		

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559

ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเป็นของรายการ

2.00 ล้านบาท - ในเดือนพฤศจิกายนปี 2559 JVEPC ได้
- การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลง
ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกิจการร่วมค้าฯ
ระหว่างผู้ร่วมลงทุน มีความสมเหตุสมผล
0.16 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท โดยแบ่งให้ผู้ร่วม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการร่วมค้า
ลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนโดยจ่ายให้บริษัทฯ
2 ล้านบาท และจ่ายให้ SRTN จำนวน
6 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมปี 2559
JVEPC ได้แบ่งส่วนแบ่งกำไรจากการเลิก
กิจการ เป็นจำนวนเงิน 0.66 ล้านบาท
โดยแบ่งให้ผู้ร่วมลงทุนตามสัดส่วนการลงทุน
โดยจ่ายให้บริษัทฯ 0.16 ล้านบาท และจ่าย
ให้ SRTN จำนวน 0.49 ล้านบาท ทั้งนี้
JVEPC ได้แจ้งเลิกกิจการแล้ว เมื่อวันที่
30 ธันวาคม 2559
- ยอดต้นปี
6.16 ล้านบาท - ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระ - การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
- ล้านบาท คืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวนแล้ว
หมุนเวียนและช่วยเสริมสภาพคล่องใน
ลดลงระหว่างปี (6.16) ล้านบาท
กิจการ ซึง่ เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ
ยอดปลายปี
- ล้านบาท
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่
บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจาก
ธนาคาร จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้
1) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ
ในอัตราดอกเบี้ย MLR - 1%
2)  บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือใน
อัตราดอกเบี้ย MLR - 3%

-

มูลค่าของรายการ
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1.36 ล้านบาท

3.4 ค่าเช่าพื้นที่ค้างจ่าย

3.6 ค่าเช่าพื้นที่ค้างจ่าย

0.01 ล้านบาท

0.01 ล้านบาท

0.22 ล้านบาท

3.3 ค่าเช่าพื้นที่
(เพื่อเก็บสินค้าภายนอก
อาคาร)

รายการระหว่างบริษัทย่อย
กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3.5 ค่าเช่าพื้นที่
(ที่ตั้งสำนักงาน)

0.86 ล้านบาท

6.76 ล้านบาท

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

3.2 ค่าเช่าพื้นที่
(เพื่อเก็บสินค้าภายในอาคาร)

3. บริษัท วิมลเฉลา 3.1 ค่าเช่าพื้นที่
จำกัด (“VMC”) (ที่ต้งั สำนักงานใหญ่)

ชื่อบริษัท/
ลักษณะรายการ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง		

มูลค่าของรายการ
ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเป็นของรายการ

- - TKSV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่าพื้นที่
จาก VMC เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน
โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 5 เดือน 26 วัน
- สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใน
อัตราค่าเช่าและบริการรวม 300 บาทต่อ
ตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าใน
บริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 250 - 350
บาทต่อตารางเมตร

6.84 ล้านบาท บริษัทฯ เช่าพื้นที่พร้อมบริการต่างๆ จาก VMC - การเช่าพื้นที่สำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและ
เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยมีกำหนด เก็บสินค้าดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุน
ระยะเวลาเช่า 3 ปี สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31
ธุรกิจของบริษัทฯ มีอัตราค่าเช่าสมเหตุสมผล
ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม และมีเงื่อนไขค่าเช่าโดยทั่วไป จึงถือได้ว่า
300 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตรา
การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
ค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ
และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ
250 - 350 บาทต่อตารางเมตร
โดยปกติ เสมือนกับการทำรายการกับ
0.81 ล้านบาท - บริษัทฯ เช่าพื้นที่ จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่ บุคคลภายนอก
เก็บสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี
สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใน
0.22 ล้านบาท อัตราค่าเช่าและบริการรวม 100 บาทต่อ
ตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าใน
บริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 85 - 130 บาท
ต่อตารางเมตร
1.37 ล้านบาท - บริษัทฯ เช่าพื้นที่ จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่
เก็บสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี
สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใน
อัตราค่าเช่าและบริการรวม 35 บาทต่อตาราง
เมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณ
ใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 32 - 37.50 บาทต่อ
ตารางเมตร

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559
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5. บริษัท
เค เวนเชอร์
จำกัด
(“K Venture”)

4. บริษัท
สยามราชธานี
ออโตเมชั่น
จำกัด (“SRA”)

5.1 รายได้อื่น
(บริษัทฯ สำรองจ่ายค่า
ธรรมเนียมในการออก
หนังสือค้ำประกัน)

4.2 เจ้าหนี้การค้า

4.1 ซื้อสินค้าและบริการ

ชื่อบริษัท/
ลักษณะรายการ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง		

0.01 ล้านบาท

-

0.26 ล้านบาท

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

มูลค่าของรายการ
ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเป็นของรายการ

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ที่
เกิดจากการโอนสิทธิธุรกิจจุดพักรถโดยสาร
ให้แก่ K Venture โดยบริษัทฯ ได้เรียก
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน
ธนาคารตามสัดส่วนมูลค่าสินทรัพย์ของ
กิจการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารจาก
K Venture ซึ่งมีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
และเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิ
การจัดตั้งจุดพักรถโดยสาร

- การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ
โดยปกติในราคาตลาดและมีเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป เสมือนกับการทำรายการ
กับบุคคลภายนอก

0.06 ล้านบาท - เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดตั้งจุดพัก รถโดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต์กับบขส. ในเขตพื้นที่จำหวัด
กำแพงเพชรและพิษณุโลก และได้วางหลัก
ประกันสัญญาเต็มจำนวน ต่อมาบริษัทฯ ได้
โอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถให้แก่ K Venture
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ และ K Venture จึงแบ่ง
หลักประกันสำหรับการค้ำประกันตามสัญญา
จัด ตั้งจุดพักรถ ฉะนั้น K Venture จึงต้อง
รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการออก
หนังสือค้ำประกันธนาคาร ตามสัดส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินของกิจการจัดตั้งจุดพักรถ บริษัทฯ
จึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามสัดส่วน
เป็นจำนวนเท่ากับ 61,250 บาท

0.23 ล้านบาท - เนื่องจาก SRA เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
0.02 ล้านบาท ของยี่ห้อ Siemens ที่ ใช้คู่กับสินค้าที่บริษัทฯ
เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ Siemens คือ
เครื่อง Compressor ทั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็น
ต้องซื้อสินค้าดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถ
นำสินค้ารุ่นอื่นมาทดแทนได้ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงซื้อสินค้าดังกล่าวจาก SRA เพื่อจำหน่าย
ต่อให้กับลูกค้า และเพื่อติดตั้งในงานโครงการ
ของบริษัทฯ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559
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0.07 ล้านบาท
0.01 ล้านบาท

5.2 ค่าเช่าค้างจ่าย

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

5.1 ค่าเช่า

ชื่อบริษัท/
ลักษณะรายการ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง		

มูลค่าของรายการ
ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเป็นของรายการ

0.07 ล้านบาท - เนื่องจากนายเกียรติได้จำหน่ายที่ดินบริษัทฯ - การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการ
ใช้เป็นที่ตั้งสถานีบริการ NGV ให้แก่
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตรา
0.01 ล้านบาท K Venture ทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2557
ค่าเช่าที่ดินที่ต่ำกว่าราคาประเมินจาก
ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการทำสัญญาเช่า
ผู้ประเมินอิสระที่อยู่ ในรายชื่อของสำนักงาน
ที่ดินกับ K Venture โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ก.ล.ต. และมีเงื่อนไขการเช่าโดยทั่วไป จึงมี
- บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่ โฉนด ความสมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์
เลขที่ 6242 (ตามรายละเอียดสัญญา
ของบริษัทฯ จึงถือได้วา่ การทำรายการ
ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ 5.7
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
ข้อ 1) ในอัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน
ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าราคาประเมินจาก
ผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ ในรายชื่อของ
สำนักงานก.ล.ต. ซึ่งเท่ากับ 8,000 บาท
ต่อเดือน
- บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่ โฉนด
เลขที่ 124347 (ตามรายละเอียดสัญญา
ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ 5.7
ข้อ 1) ในอัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน
ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าราคาประเมินจาก
ผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ ในรายชื่อของ
สำนักงานก.ล.ต. ซึ่งเท่ากับ 14,083 บาท
ต่อเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559

88

รายงานประจําปี 2560

82.00 ล้านบาท

7.1 เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

8.1 SCH ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
จ่ายเงินลงทุนใน
หุ้นสามัญของ TKSV

7. บริษัท เอสอาร์
คอมเมอร์เชียล
โฮลดิ้ง จำกัด
(“SCH”)

8. บริษัท ทีเคเอส
เวนเชอร์ จำกัด
(“TKSV”)

80.00 ล้านบาท

7.50 ล้านบาท

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

6. บริษัท เอสอาร์ 6.1 เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
จำกัด (“SPH”)

ชื่อบริษัท/
ลักษณะรายการ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง		

มูลค่าของรายการ
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559

ความจำเป็นของรายการ

- - เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัว
ในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการ
ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ TKSV
ในสัดส่วนร้อยละ 79.99 ซึ่งบริษัทดังกล่าว
ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้าง
และให้บริการอาคารจอดรถ

- การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการลงทุนใน SCH
จึงถือได้ว่าการทำรายการดังกล่าว
มีความเหมาะสม

- - เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัว - การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เพิ่ม
ในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการที่
ความคล่องตัวในการลงทุนและการขยายตัว
เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนในบริษัท ของกลุ่มธุรกิจ โดยได้เริ่มจากการลงทุนใน
ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างและ
79.99 ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจที่
ให้บริการอาคารจอดรถ จึงถือได้ว่าการทำ
เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างและ
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
ให้บริการอาคารจอดรถ

- - เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัว - การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เพิ่ม
ในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจกลุ่ม
ความคล่องตัวในการลงทุนและการขยายตัว
พลังงาน โดยจะเริ่มจากการลงทุนในโครงการ ของกลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน โดยจะเริ่มจาก
โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
เพื่อขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานอื่น
แสงอาทิตย์ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ในอนาคต
ด้านพลังงานอื่นในอนาคต จึงถือได้ว่า
การทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
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258.68 ล้านบาท

32.32 ล้านบาท

32.20 ล้านบาท
3.95 ล้านบาท

1.02 ล้านบาท

9.2  ซื้อสินค้าและบริการ

9.3  เจ้าหนี้การค้า

9.4  เงินมัดจำจ่าย
(เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า
ค่าสินค้า)

9.5  สินค้าคงเหลือ

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

9. บริษัท เทคโทรนิค 9.1 เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
จำกัด (“TTN”)

ชื่อบริษัท/
ลักษณะรายการ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง		

มูลค่าของรายการ
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559

-

-

- - เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัว
ในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการที่
เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนในบริษัท
เทคโทรนิค จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การจำหน่ายและติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์
ที่เกี่ยวกับเครื่องวัดอัตราการไหลของเหลว
ทุกชนิด
- - เนื่องจาก TTN เป็นบริษัทฯ ที่มีความชำนาญ
ด้านอุปกรณ์ที่ ใช้เกี่ยวกับคลังน้ำมัน ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของเหลวและของไหล
จึงจำเป็นต้องซื้อสินค้าจากบริษัทที่มีความ
ชำนาญด้าน บริษัทฯ จึงซื้อสินค้าดังกล่าว
จาก TTN เพื่อนำไปติดตั้งในงานโครงการ
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างคลังน้ำมัน
ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
-

ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ

- การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เพิ่ม
ความคล่องตัวในการลงทุนและการขยายตัว
ของกลุ่มธุรกิจ โดยได้เริ่มจากการลงทุนใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างและ
ให้บริการอาคารจอดรถ จึงถือได้ว่าการทำ
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

- การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เพิ่ม
ความคล่องตัวในการลงทุนและการขยายตัว
ของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
การก่อสร้างคลังน้ำมัน ในราคาตลาดและ
มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความจำเป็นของรายการ
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บริษัทฯ

• เงินเบิกเกินบัญชี
• จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของ
• หนังสือค้ำประกัน
บริษัทฯ
• เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ เลตเตอร์ออฟเครดิต
และทรัสต์รีซีท
• หนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้า
• ตั๋วสัญญาใช้เงิน
• สัญญาปริวรรตเงินตรา

บริษัทฯ

บริษัทฯ

เงินเบิกเกินบัญชี
• จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของ
หนังสือค้ำประกัน
บริษัทฯ
เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท
หนังสือค้ำประกัน สำหรับโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
และอุปกรณ์ ควบคุมโรงไฟฟ้านวนคร
• ตั๋วสัญญาใช้เงิน
• สัญญาปริวรรตเงินตรา

•
•
•
•

ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 : วงเงินกู้ยืม 432.98 ล้านบาท

บริษัทฯ

ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 : วงเงินกู้ยืม 493.00 ล้านบาท

เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ ให้
การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในการดำเนินงานธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้
การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ในการค้ำประกันและจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจ

เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ ให้
การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในการดำเนินงานธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้
การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ในการค้ำประกันและจำนองแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจ

ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปภาระค้ำประกันหนี้สินของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้า โดยบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ผู้ค้ำประกัน
ผู้ได้รับวงเงินกู้
รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ
รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน
					

2.

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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บริษัทฯ/
และ SRTN

JVSR

• บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน
• มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร

• บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน
• มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้าง
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ
โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4
-  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
-  หนังสือค้ำประกัน
-  เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้าง
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ
โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
-  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
-  หนังสือค้ำประกัน

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้าง
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ
บริษัท พีพีทีซี จำกัด
-  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
-  หนังสือค้ำประกัน
-  เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท

• บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน
เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ ให้
• มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในการดำเนินงานธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้
การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ในการค้ำประกันและจำนองแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์
• บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้อง
• มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจ

ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้าง
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ
บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
-  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
-  หนังสือค้ำประกัน
-  เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท

ผู้ค้ำประกัน
ผู้ได้รับวงเงินกู้
รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ
รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน
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• บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน
• มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร

• บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน
• มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้าง
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ
โรงไฟฟ้าคลองหลวง ปทุมธานี
-  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
-  หนังสือค้ำประกัน
-  เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท
-  สัญญาปริวรรตเงินตรา

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้าง
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ
โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ราชบุรี
-  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
-  หนังสือค้ำประกัน
-  เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท
-  สัญญาปริวรรตเงินตรา

ผู้ค้ำประกัน
ผู้ได้รับวงเงินกู้
รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ
รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน
					

ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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บริษัทฯ

JVSR

บริษัทฯ

บริษัทฯ/
และ SRTN

• หนังสือค้ำประกัน

• บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน

เงินเบิกเกินบัญชี
• จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
บริษัทฯ
สัญญาปริวรรตเงินตรา
วงเงินฟรีทการ์ด
เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท และ/หรือ สินเชื่อ
เพื่อการชำระค่าสินค้า และ/หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต
ภายในประเทศ
• หนังสือค้ำประกัน สำหรับซื้อ-ขายก๊าซ NGV จาก ปตท.
• หนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันซองสัญญาต่อ
หน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจและเอกชน

•
•
•
•
•

ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 3 : วงเงินกู้ยืม 352.00 ล้านบาท

ผู้ค้ำประกัน
ผู้ได้รับวงเงินกู้
รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ
รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน
					

เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ ให้
การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในการดำเนินงานธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้
การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ในการค้ำประกันและจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจ

เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ ให้
การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในการดำเนินงานธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้
การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ในการค้ำประกันและจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจ

ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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1. การโอนสิทธิจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้แก่ K Venture
บริษัทฯ ทำสัญญาโอนสิทธิในการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารในสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สาขากำแพงเพชรและ
สาขาพิษณุโลก ที่มีอยู่กับ บขส. ให้แก่ K Venture เมื่อวันที่
28 มกราคม 2558 โดยมิได้มีการคิดมูลค่า
เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเห็นว่า
ธุรกิจ จุดพักรถโดยสารไม่ ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจหลักที่บริษัทฯ
จะมุ่งเน้นต่อไป ในอนาคต รวมถึงธุรกิจดังกล่าวยังเป็นงานบริการซึ่งต้องใช้
ทักษะเฉพาะด้าน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะแบ่งแยกสินทรัพย์ระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน บริษัทฯ จึงโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพัก
รถโดยสาร ให้แก่ K Venture ภายใต้ความยินยอมของ บขส. โดยที่สาระ
สำคัญในสัญญาจัดตั้ง จุดพักรถโดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต์สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลก ซึ่งเป็นสัญญาหลัก
ระหว่างบริษัทฯ และ บขส. จะยังคงเดิม อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง การแบ่งแยกธุรกิจแล้ว บริษัทฯ จึงได้ทำ
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการ
จัดตั้งจุดพักรถโดยสารกับ K Venture เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อ
จุดประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และเตรียม
ความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
การโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารดังกล่าว มีความ
สมเหตุสมผล ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากธุรกิจจุดพักรถโดยสารที่ โอนสิทธิให้แก่ K Venture โดย
การเข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใต้
การโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารกับ K Venture เพื่อให้
K Venture เป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหาย
ที่อาจเกิด ขึ้นจากธุรกิจจุดพักรถโดยสารนั้น
   อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าว
เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปรายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกธุรกิจจุดพักรถโดยสารในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกของบริษัทฯ ให้แก่ 

K Venture
วัตถุประสงค์และความจำเป็นของรายการ
เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงแบ่งแยกธุรกิจจุดพักรถโดยสารในสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกให้แก่ K Venture เนื่องจากไม่ ใช่ธุรกิจหลักที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นต่อไปในอนาคต โดยมีรายการระหว่างกันที่
เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง ดังนี้

ลักษณะและมูลค่าของรายการระหว่างกัน

3.

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

2. การแบ่งแยกหลักประกันของวงเงินหนังสือค้ำประกันกับ บขส. (บริษัทได้ไถ่ถอนหลักประกันแล้วในระหว่างงวด)
บริษัทฯ ได้ขอวงเงินหนังสือค้ำประกันจากธนาคารโดยโอนสิทธิ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงเป็นคู่สัญญาหลักกับ บขส. บริษัทฯ จึงมีความจำเป็น
เงินฝาก ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เป็นหลักประกันให้แก่
ต้องเป็นผู้วางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารให้แก่ บขส. อย่างไรก็ดี บริษัทฯ
ธนาคารจำนวน 9.53 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้วางหนังสือ
ได้เจรจากับธนาคารและ K Venture โดยบริษัทฯ จะวางเงินฝากเป็นประกัน
ค้ำประกันธนาคารแก่ บขส. ในจำนวนเดียวกันดังกล่าวเพื่อเป็น ลดลงจาก 9.53 ล้านบาท เหลือเป็น 4.63 ล้านบาท ตามสัดส่วนสินทรัพย์
หลักประกันตามสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการ ของธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ และ K Venture จะวาง
ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์กับ บขส. (ตามรายละเอียดใน
เงินฝากเป็นประกันจำนวน 4.90 ล้านบาท ตามสัดส่วนสินทรัพย์ของธุรกิจ
หัวข้อ 2.2.8 ข้อมูลสำคัญอื่น)
จุดพักรถโดยสาร
   ต่อมาเมื่อบริษัทฯ ได้มีการโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสาร
ให้แก่ K Venture บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลง
หลักประกันกับธนาคารสำหรับวงเงินออกหนังสือค้ำประกัน
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 จากเดิมเป็น ดังนี้
1. ให้ โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 
4.63 ล้านบาท (ตามสัดส่วนสินทรัพย์ของธุรกิจสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ) 
2. ให้ โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากกรรมสิทธิ์ของ K Venture
จำนวน 4.90 ล้านบาท (ตามสัดส่วนธุรกิจจุดพักรถโดยสาร
ของ K Venture)

ลักษณะและมูลค่าของรายการระหว่างกัน
การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อ
จุดประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และเตรียม
ความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ในการแบ่งการวางเงินหลัก
ประกันจำนวน 9.53 ล้านบาท ตามสัดส่วนสินทรัพย์ในธุรกิจ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจจุดพักรถโดยสาร
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในภาระ
การค้ำประกันตามสัดส่วนธุรกิจของตน
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าว
เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

18.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอน
การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเพื่อให้การทำรายการเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทำรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การซื้อขายสินค้า การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่
สำนักงานและเก็บสินค้า การรับบริการสาธารณูปโภค เป็นต้น จะต้องมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและ
ราคาที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่าง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการ
อื่นในธุรกิจ โดยได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการของ
บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายการ
สรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการ
เกี่ยวโยงกัน
2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทำรายการทีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ ไม่เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไป บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการ
นั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะ
จัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวกับคณะกรรมการการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่ยังคงมีการทำรายการต่อไปในอนาคต ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่สำนักงานและ
เก็บสินค้า การรับบริการสาธารณูปโภค การให้บริการบริหารสำนักงานและด้านวิศวกรรมแก่บริษัทในเครือ และการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯสำหรับรายการ
ระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยสำหรับการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2558 พิจารณาอนุมัติอัตราดอกเบี้ยระหว่างกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ที่บริษัทฯ สามารถหรือไม่สามารถกระทำได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต
หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ ได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้วยราคาของ
รายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนิน
การให้มีบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวโดยให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไป
ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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19. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ในการอ่านคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ผู้ลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซึ่งได้แก่
งบการเงินรวม ตัวเลขการดำเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีต และที่มีการปรับปรุง ควบคู่กับหมายเหตุประกอบงบการเงินและข้อมูลที่
นำเสนอไว้ ในเอกสารนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงาน
ณ ต้นปี 2560 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2) กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (เดิมชื่อ “กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์”) และ 3) กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมลงทุนกับบริษัท สยามราชธานี จำกัด ในรูปแบบกิจการร่วมค้าจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ กิจการร่วมค้าสยาม
ราชธานี เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประมูลงานโครงการในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ต่อมา ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ และเข้าซื้อกิจการ รวมถึงการเข้าร่วมทุนในกิจการร่วมค้า ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
บริษัทย่อย
1. บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 คิดเป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 7.50 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2. บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99
คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20.50 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ได้เรียกและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจำนวน
61.50 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจบริการที่จอดรถ 
3. บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัทเอสอาร์ คอมเมอร์เชียลโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้
จดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งบริษัทย่อย
แห่งใหม่ในนาม “บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด” โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 80 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.00 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 100 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทเอสอาร์ คอมเมอร์เชียลโฮลดิ้ง จำกัด ได้ลงทุนเพิ่มเป็นจำนวน 79.99 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ
ที่จอดรถ
4. บริษัท เทคโทรนิค จำกัด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด (ที-โฮลดิ้ง)
ทั้งสินทรัพย์ หนี้สิน รวมไปถึงหุ้นสามัญของบริษัท เทคโทรนิค จำกัด จำนวน 59,998 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
โดยบริษัทฯ จ่ายชำระเป็นเงินสด 45 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 208.62 ล้านบาท บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.5 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่ายุติธรรม 2.72 บาทต่อหุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 253.62 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัท เทคโทรนิค จำกัด ประกอบธุรกิจหลักในการจำหน่ายและติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดอัตรา
การไหลของของเหลวทุกชนิด

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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กิจการร่วมค้า
1.

บริษัท กิจการร่วมค้า สยามราชและทีฆทัศน์ จำกัด
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท กิจการร่วมค้า สยามราชและทีฆทัศน์ จำกัด
โดยมี สั ด ส่ ว นการลงทุ น ร้ อ ยละ 60 คิ ด เป็ น จำนวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 3.00 ล้ า นบาท โดยการเข้ า ร่ ว มลงทุ น ในบริ ษั ท ดั ง กล่ า ว
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทดังกล่าวยังอยู่ ในช่วงของการเตรียมความ
พร้อมในการดำเนินงาน
จากที่กล่าวมาในข้างต้น ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีกลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
สถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 2) กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (เดิมชื่อ “กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์”)
3) กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม และ 4) ธุรกิจอื่นๆ ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจอื่นๆ ที่ยังไม่ ได้จำแนกส่วนงานออกมาในปีนี้
อยู่ ในระหว่างเริ่มดำเนินงานและรวมผลการดำเนินงานจากการซื้อกิจการเพียง 2 เดือน
ผลการดำเนินงานในปี 2559 - 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,326.37 ล้านบาท และ 976.84 ล้านบาท ตามลำดับ
มีต้นทุนรวมในปี 2559 – 2560 จำนวน 1,115.79 ล้านบาท และ 799.98 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น
รวมในปี 2559 - 2560 จำนวน 210.58 ล้านบาท และ 176.86 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15.88
และร้อยละ 18.11 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2559 – 2560 จำนวน 101.81 ล้านบาท และ 36.36 ล้านบาท
ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.68 และร้อยละ 3.72 ตามลำดับ

รายได้
รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2560 จำนวน 976.84 ล้านบาท ลดลง 26.35 % จาก 1,326.37 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยแยก
เป็นประเภทรายได้ดังนี้
มูลค่า

2559

%

มูลค่า

2560

หน่วย : ล้านบาท

%

เปลี่ยนแปลง
มูลค่า
%

รายได้หลัก						
รายได้จากธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบ
495.30
35.68
174.41
17.29 (320.89)
(64.79)
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
รายได้จากธุรกิจพลังงานทางเลือก
473.66
34.13
480.90
47.66
7.24
1.53
รายได้จากธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
357.41
25.76
287.81
28.53
(69.60)
(19.47)
รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่น
33.72
3.34
33.72
3.34
รายได้หลักรวม
1,326.37
95.57
976.84
96.82 (349.53)
(26.35)
รายได้อื่น
61.46
4.43
32.12
3.18
(29.34)
(47.74)
รวมรายได้
1,387.83
100.00 1,008.96
100.00 (378.87)
(27.30)
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ หมายถึง บริษัทย่อย (บริษัท เทคโทรนิค จำกัด, บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด)

รายได้หลักรวม

รายได้หลักรวมปี 2560 จำนวน 976.84 ล้านบาท ลดลง 26.35% จาก 1,326.37 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา แยกเป็นธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติปี 2560 จำนวน 174.41 ล้านบาท ลดลง 64.79% จาก 495.30 ล้านบาท ในปีที่
ผ่านมา เนื่องจากโครงการหลัก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าคลองหลวง โดยบริษัท คลองหลวง ยูทีลิตี้ จำกัด เป็นเจ้าของ
โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 207.28 ล้านบาท และโครงการโรงไฟฟ้าบ้านโป่งโดยบริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด เป็นเจ้าของ
โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 255.00 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ บริษัทฯรับรู้ ไปแล้วในปีก่อน ส่งผลให้ ในปี 2560 บริษัทฯ รับรู้
รายได้จากโครงการดังกล่าวจำนวน 4.58 ล้านบาท และ 10.94 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ยังได้รับ
งานโครงการหลักที่สำคัญเพิ่มอีก 1 โครงการ ได้แก่ Gas pipeline and metering & regulating station project มีมูลค่าโครงการ
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รายงานประจําปี 2560

รวม 65.59 ล้านบาท และบริษัทฯ รับรู้รายได้ ในปี 2560 จำนวน 62.35 ล้านบาท และงานเพิ่มที่สำคัญของโครงการโรงไฟฟ้า
คลองหลวง จำนวน 9.15 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯรับรู้รายได้ ในปี 2560 แล้วทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานโครงการที่บริษัทฯ
เซ็นสัญญาในปีนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นช่วงปลายปี 2560 จึงส่งผลให้การรับรู้รายได้จากงานดังกล่าวจะเกิดขึ้นในปี 2561 เป็นต้นไป ซึ่ง
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯมีงานคงค้างในมือที่เซ็นสัญญาแล้ว ณ สิ้นปี จำนวน 4 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าสัญญารวมกันจำนวน 1,075.03
ล้านบาท ในส่วนของรายได้จากธุรกิจพลังงานทางเลือก (เดิมชื่อ “กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์.”) ในปี 2560 จำนวน
480.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.53% จาก 473.66 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนงานย่อยๆ
ได้แก่ 1) รายได้จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ในปี 2560 มียอดลดลงจากปีก่อนจำนวน 26.88 ล้านบาท หรือลดลง
12.02% มีสาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้ก๊าซ NGV ของกลุ่มลูกค้ายังคงทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปัจจัยราคาน้ำมัน
ในปัจจุบันยังคงอยู่ ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ ลูกค้าที่ซื้อยานพาหนะใหม่เน้นยานพาหนะที่ ใช้น้ำมัน
มากกว่ายานพาหนะที่ใช้ก๊าซ NGV 2) รายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติในปี 2560 มียอดเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 116.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 191.00% เนื่องจากโครงการหลัก 2 โครงการ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ประมูลและได้รับงานในช่วง
ปลายปีก่อน ได้แก่ งานออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจิตร ซึ่งมีบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ บริษัทฯ
เป็นผู้รับเหมาช่วงโดยได้รับงานโครงการนี้ต่อจากบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จำนวน 2 โครงการและบริษัท
เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 1 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการ 125 ล้านบาท, 112 ล้านบาท และ 34.75
ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯได้รับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานแล้ว (Percentage of completion) จำนวน
93.91 ล้านบาท, 1.91 ล้านบาท และ 5.71 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ในระหว่างปีบริษัทฯ ยังมีงานโครงการที่ ได้เซ็นต์สัญญา
เพิ่มเติมเฉพาะงานที่มีมูลเกินกว่า 10 ล้านบาท อีกจำนวน 4 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าสัญญรวมกันจำนวน 70.65 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ
ได้รับเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จแล้วบางส่วน (Percentage of completion) จำนวน 28.93 ล้านบาท 3) รายได้จาก
การบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ในปี 2560 มียอดลดลง 82.79 ล้านบาท หรือลดลง 43.85% เนื่องจาก
เนื่องจากจำนวนสัญญาและมูลค่าต่อสัญญาการให้บริการในปีนี้มียอดลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้งานบริการบำรุงรักษาสถานี
บริการของ ปตท. ในเขตพื้นที่ภูมิภาค 2 ตามที่กล่าวในข้างต้น ซึ่งเป็นงานหลักของส่วนงานนี้ ในปีนี้มีรายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากตามสัญญารายได้จากงานบริการบำรุงรักษาสถานีบริการของปตท. จะคิดค่าบริการโดยอ้างอิงกับ
ปริมาณก๊าซที่ลูกค้ามาใช้บริการในแต่ละเดือน และผลจากจำนวนลูกค้าในปีนี้ที่มาใช้บริการลดลง รวมถึงการปิดปรับปรุงบางสถานี
บริการ ในส่วนของรายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปั้มอุตสาหกรรมในปี 2560 จำนวน 287.81 ล้านบาท ลดลง 19.47% จาก 357.41
ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาวะตลาดที่เริ่มชะลอตัว ส่งผลให้ ยอดขายปั๊มอุตสาหกรรมบางส่วนเลื่อน
ระยะเวลาการส่งมอบไปในปี 2561 100% จากปีที่ผ่านมา และสำหรับรายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในปี 2560 จำนวน 33.72 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 100% จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าตามที่ ได้กล่าวในข้างต้น ทั้งนี้ กลุ่ม
ธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ ยังไม่เสนอข้อมูลจำแนกตามธุรกิจ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวยังอยู่ ในระหว่างเริ่มดำเนินงานและรวมผลการ
ดำเนินงานจากการซื้อกิจการเพียง 2 เดือน

รายได้อื่น

รายได้อื่นในปี 2560 จำนวน 32.12 ล้านบาท ลดลง 47.74% จาก 61.46 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากรายได้
ค่านายหน้าจาก Siemens ที่รับรู้ ในปี 2560 ลดลงจากปีก่อน 27.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.62 ทั้งนี้ รายได้ค่านายหน้า
ดังกล่าวเป็นรายได้จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาลูกค้าและประสานงานในการจำหน่ายอุปกรณ์ Gas Turbine สำหรับโรงไฟฟ้า 

ซึ่ ง เป็ น การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง คราวอั น เนื่ อ งมาจากโอกาสทางธุ ร กิ จ ตามฐานลู ก ค้ า ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ระบบปั๊ ม
อุตสาหกรรม
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ค่าใช้จ่าย
ต้นทุน
ต้นทุนจากธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ต้นทุนจากธุรกิจพลังงานทางเลือก
ต้นทุนจากธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
ต้นทุนจากธุรกิจอื่นๆ
ต้นทุนรวม
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

2559
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

%

466.80
393.09
255.90
1,115.79
144.90
2.83
1,263.52

181.36
406.68
199.74
12.20
799.98
159.66
2.58
962.22

(285.44)
13.59
(56.16)
12.20
(315.81)
14.76
(0.25)
(301.30)

(61.15)
3.46
(21.95)
100.00
(28.30)
10.19
(8.83)
(23.85)

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ หมายถึง บริษัทย่อย (บริษัท เทคโทรนิค จำกัด, บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด)

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 962.22 ล้านบาท ลดลง 23.85% จาก 1,263.52 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา แยกเป็น
ต้นทุน จากธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2560 จำนวน 181.36 ล้านบาท ลดลง 61.15% จาก 466.80
ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ซึ่งการลดลงดังกล่าวเป็นไปตามรายได้ที่ลดลง ในส่วนของต้นทุนจากธุรกิจพลังงานทางเลือกในปี 2560
จำนวน 406.68 เพิ่มขึ้น 3.46% จาก 393.09 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนงานย่อยๆ ได้แก่
1) ต้นทุนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ในปี 2560 มียอดลดลงจากปีก่อนจำนวน 23.61 ล้านบาท หรือลดลง 12.79%
การลดลงมาจากการซื้อก๊าซ NGV ลดลงซึ่งผันแปรตามรายได้ที่ลดลง 2) ต้นทุนการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 97.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 182.78% ซึ่งผันแปรตามมูลค่าสัญญาการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น 

3) ต้นทุนบริการบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ลดลงจากปีก่อน 60.10 ล้านบาท หรือลดลง 38.74%
เนื่องจากจำนวนสัญญาและมูลค่าสัญญาที่ ได้มาในระหว่างปีมีจำนวนและมูลค่าลดลงจากปีก่อน ในส่วนของต้นทุนจากธุรกิจระบบปั๊ม
อุตสาหกรรมปี 2560 จำนวน 199.74 ล้านบาท ลดลง 21.95% จาก 255.90 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ซึ่งการลดลงดังกล่าวผันแปร
ตามรายได้ที่ลดลง สำหรับต้นทุนกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในปี 2560 จำนวน 12.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็น
ผลจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทตามที่ ได้กล่าวมาในข้างต้น ลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าตามที่ ได้กล่าวในข้างต้น 

กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิปี 2560 จำนวน 36.36 ล้านบาท ลดลง 64.29% จาก 101.81 ล้านบาท ในปีที่ผ่าน การลดลงของกำไรสุทธิอย่าง
มีนัยสำคัญมีสาเหตุเนื่องจาก
1.
บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 33.72 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 16.01 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีรายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากจำนวนสัญญาและงานคงค้าง
ในมือในปีนี้มียอดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งงานโครงการที่รับรู้รายได้ ในปีก่อนส่วนใหญ่ ในปีนี้อยู่ ในช่วงท้ายของโครงการ
ส่งผลให้บริษัทฯมีผลขาดทุนขั้นต้นจากส่วนงานนี้จำนวน 6.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 35.44 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมี
สาเหตุมาจากรายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปั้มอุตสาหกรรม ที่มียอดขายลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของตลาดปั้ม
อุตสาหกรรมที่เริ่มชะลอตัว จึงส่งผลให้กำไรขั้นต้นจากส่วนงานนี้ลดลงจากปีก่อน 13.44 ล้านบาท 
2. การลดลงของรายได้อื่นจากปีก่อนจำนวน 29.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47.74 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่านายหน้า
ที่รับรู้ ในระหว่างปี 2560 มีจำนวนลดลงจากปีก่อน 27.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.62 ทั้งนี้ รายได้ค่านายหน้าเกิดจาก
การที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและประสานงานในการจำหน่ายอุปกรณ์ Gas Turbine สำหรับโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจ
ตามปกติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอันเนื่องมาจากโอกาสทางธุรกิจจากฐานลูกค้าของกลุ่มธุรกิจปั้มอุตสาหกรรม
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3.

การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจากปีก่อนจำนวน 26.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.21 สาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในบริหารของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี และผลจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการ นอกจากนี้
ในปีก่อนบริษัทฯ กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เคยบันทึกไว้ ในปีก่อนเนื่องจากได้รับชำระเงินจำนวน 3.63 ล้านบาท
และกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ โดยผู้ประเมินอิสระจำนวน 8.50
ล้านบาท จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างนัยสำคัญ

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,593.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 เป็นจำนวน 215.14
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.60 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์รวม

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
1,132.54
1,111.19
(21.35)
(1.89)
120.27
125.81
5.54
4.61
16.50
13.45
(3.05)
(18.48)
42.74
72.80
30.06
70.33
197.55
197.55
100.00
66.70
73.09
6.39
9.58
1,378.75
1,593.89			

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 1,111.19 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อนจำนวน 21.35 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 1.89 รายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ ได้แก่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 230.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 153.01
เนื่องจากบริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ จึงส่งผลให้เงินลงทุน
ระยะสั้น ณ สิ้นปี 2560 ลดลงจากปีก่อน 304.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 60.67
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 370.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.51 โดยลูกหนี้
ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ของส่วนธุรกิจพลังงานทางเลือก และส่วนธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ
บริษัทฯ ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ประสบการณ์
เก็บเงินในอดีต และสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 ของ
มูลค่าลูกหนี้ที่ค้างชำระ 6 - 12 เดือน และตั้งสำรองร้อยละ 100 ของมูลค่าลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน
บริษัทฯ มีอัตราหมุนของลูกหนี้การค้าในปี 2559 และ 2560 เท่ากับ 3.56 เท่าและ 2.60 เท่า ตามลำดับ 

และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2559 และ 2560 เท่ากับ 101.22 วัน และ 138.70 วัน ตามลำดับ ทั้งนี้ ระยะ
เวลาการเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากลูกหนี้ที่คงค้าง ณ สิ้นปี โดยในปีนี้ พบว่า บริษัทฯมีลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนด
จำนวน 78.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 64.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 447.29 และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วน
ของลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนดกับลูกหนี้ทั้งหมด พบว่า ปี 2559 และ 2560 บริษัทฯมีสัดส่วนลูกหนี้ที่เกินกำหนด
ชำระ คิดเป็นร้อยละ 6.14 และร้อยละ 21.31 ตามลำดับ ทั้งนี้ สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้จากส่วนงานบำรุงรักษา
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ จำนวน 18.23 ล้านบาท มียอดค้างชำระเกินกำหนด เนื่องจากงานบริการ
หลักสิ้นสุดสัญญา ณ สิ้นปี และลูกค้ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจึงส่งผลให้มีการจ่ายชำระ
หนี้ช้ากว่าเครดิตเทอมปกติ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้รายดังกล่าวได้ทั้งจำนวน
ภายหลังวันสิ้นงวด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีลูกหนี้จากส่วนงานธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
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จำนวน 22.41 ล้านบาท ที่มียอดค้างชำระเกินกำหนด อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวบริษัทฯ สามารถเก็บเงินได้ทั้งจำนวน
แล้วภายหลังวันสิ้นงวด
สินค้าคงเหลือจำนวน 124.85 ล้านบาท ลดลง 3.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.65 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสินค้า
มีจำนวนไม่มีนัยสำคัญ
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2559 และ 2560 เท่ากับ 5.78 เท่าและ 4.13 เท่า ตาม
ลำดับ และระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2559 และ 2560 เท่ากับ 62.33 วัน และ 87.21 วัน ตามลำดับ ทั้งนี้
ระยะเวลาขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทฯ มีสินค้าบางรายการที่ต้องเก็บสำรองไว้ เช่น สินค้าของกลุ่มธุรกิจ
บำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ที่ต้องมีสินค้าไว้เพื่อใช้ ในการซ่อมบำรุงให้ทันเวลา

เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารในความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ Petroleum
Trading Lao Public Company (PTL) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ประเทศลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนเผื่อขายจำนวน 13.45 ล้านบาท ลดลง 3.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.48 ทั้งนี้ การลดลงดังกล่าว
เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามราคาตลาด ณ สิ้นปี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 72.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.33 สาเหตุหลักเกิดจาก
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ และเข้าซื้อกิจการ ส่งผลให้ภายหลังการเข้าซื้อกิจการบริษัทฯได้รับทรัพย์สินจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
จำนวน 18.77 ล้านบาท และในระหว่างปีบริษัท ที เค เอส เวนเชอร์ จำกัด ได้ลงทุนก่อสร้างอาคารจอดรถเพื่อให้บริการลูกค้า 

จึงส่งผลให้ ณ สิ้นปี บริษัทมีงานระหว่างทำจากการก่อสร้างดังกล่าวรวมอยู่ ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 20.1 ล้านบาท

กระแสเงินสด

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2559
252.06
(443.30)
(201.53)
(392.77)
0.10
483.58
90.91

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2560
(102.02)
264.38
(23.08)
139.28
(0.18)
90.91
230.01

ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 252.06 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่น และลูกหนี้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่ ได้เรียกเก็บมียอดลดลงจำนวน 69.13 ล้านบาท และหนี้สินดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น เช่น 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 124.86 ล้านบาท บริษัทฯ ใช้เงินสดในกิจกรรมลงทุนจำนวน 443.30 ล้านบาท ซึ่งส่วน
ใหญ่เกิดจากการลงทุนซื้อเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิจากยอดที่ขายในระหว่างปีจำนวน 344.98 ล้านบาท และในระหว่างปีบริษัทนำเงิน
ฝากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้นจำนวน 96.98 ล้านบาท และบริษัทฯ ใช้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน
201.53 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 123.57 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล
จำนวน 60.00 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินจำนวน 11.47 ล้านบาท
ในปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 102.02 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่นมียอดเพิ่มขึ้น 97.34 ล้านบาท และหนี้สินดำเนินงานที่ลดลง เช่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 99.66 ล้าน
บาท บริษัทฯได้รับเงินจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 264.38 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
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รายงานประจําปี 2560

สุทธิจากยอดที่ซื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 310.29 ล้านบาท และบริษัทฯได้เงินสดสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 23.08 ล้านบาท โดยส่วน
ใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 36 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 8.46 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ในระหว่างปีบริษัทได้รับเงินค่าหุ้นในส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 20.00 ล้านบาท

สภาพคล่อง

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ที่อยู่ ในเกณฑ์ดี โดยในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพ
คล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 2.79 เท่า และ 2.86 เท่า ตามลำดับ 
บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ที่อยู่ ในเกณฑ์ดี โดยในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 2.30 เท่า และ 2.15 เท่า ตามลำดับ

แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 415.52 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2559 เป็นจำนวน 11.20 

ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.62 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
หนี้สินรวม

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
406.41
388.99
8.02
10.89
12.29
15.64
426.72
415.52

เพิ่ม (ลด)
(17.42)
2.87
3.35

หน่วย : ล้านบาท

ร้อยละ
(4.29)
35.79
27.26

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 388.99 ล้านบาท ลดลงจำนวน 17.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.29 รายการหนี้
สินที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ ได้แก่
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยเงินกู้ยืมในปีนี้ทั้งหมดเป็นของบริษัท เทคโทรนิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยขอ
งบริษัทฯ ซึ่ง ณ สิ้นปีมียอดคงเหลือจำนวน 18.15 ล้านบาท ส่วนยอดคงเหลือปีก่อนทั้งจำนวนเป็นของกิจการร่วมค้า
สยามราชธานี ซึ่งในระหว่างปี 2560 บริษัทดังกล่าวได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นการกู้ยืมเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 256.55 ล้านบาท ลดลงจำนวน 55.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.68 ซึ่ง
ยอดที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากยอดเจ้าหนี้ของกลุ่มธุรกิจระบบปั้มอุตสาหกรรม ซึ่ง ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้
คงค้างจากส่วนงานดังกล่าวสูงถึง 106.37 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากยอดซื้อสินค้าเพื่อเตรียมจำหน่ายในช่วงไตรมาส 

1/2560 อย่างไรก็ตามยอดเจ้าหนี้ดังกล่าวบริษัทได้มีการจ่ายชำระหนี้ ไปแล้วทั้งจำนวนในระหว่างปี 
บริษัทฯ มีอัตราหมุนของเจ้าหนี้การค้าในปี 2559 และ 2560 เท่ากับ 6.17 เท่าและ 4.10 เท่า ตามลำดับ และระยะ
เวลาการชำระหนี้เฉลี่ยในปี 2559 และ 2560 เท่ากับ 58.30 วัน และ 87.71 วัน ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับการให้ระยะ
เวลาชำระหนี้ที่บริษัทฯ ได้จากผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่ 30 - 90 วัน 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่ง เพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับใช้ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยมีกำหนดชำระเป็นรายเดือน อายุสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 - 5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท
มีหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินสุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 10.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.87 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.79 เนื่องจากผลการรับโอนการกิจการจากการเข้าซื้อกิจการ

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ประกอบด้วย ทุนที่ออกและชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และกำไรสะสม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 952.03 ล้านบาท และ 1,178.37 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ
69.05 และร้อยละ 73.93 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลำดับ ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี
2559 จำนวน 226.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.77 เนื่องมาจากในระหว่างปี 2560 บริษัทฯได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในระหว่างปีจำนวน 76,700,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.72 บาท คิดเป็น
จำนวนเงิน 208.62 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีทุนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 38.35 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
170.27 ล้านบาท
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 36.36 ล้านบาท และมีเงินปันผลจ่ายระหว่างปีจำนวน 36 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.45 เท่า และ 0.35 เท่า 

ตามลำดับ ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 ลดลงจากสิ้นปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในระหว่างปีจำนวน 76,700,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 

2.72 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 208.62 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีทุนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 38.35 ล้านบาท และส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 170.27 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน

นโยบายด้านพลังงานของประเทศถูกกำหนดโดยรัฐบาลซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามคณะรัฐมนตรีแต่ละชุด จากมติคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งภาคการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่ม
สูงขึ้นและตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 รัฐบาลต้องการเพิ่มกำลัง
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเข้ามาทดแทนกำลังการผลิตไฟฟ้าในส่วนที่ลดลง
เนื่องจากมีการปรับเลื่อนแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามแผนออกไปอีก 3 ปี จากปี 2566 เป็นปี 2569 จะเห็นได้ว่านโยบาย
พลังงานมี โอกาสเปลี่ยนแปลงได้และไม่มีความแน่นอนในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวทางการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจนี้ ได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนโยบายก๊าซ NGV

ราคาก๊าซ NGV ที่ซื้อขายกันในประเทศจะถูกกำหนดโดยรัฐบาล ในปี 2554 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
ได้มีมติขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ในระดับ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม และได้มีการปรับราคาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
และล่าสุด วันที่ 20 มกราคม 2559 มติคณะกรรมการบริการนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้เห็นชอบลอยตัวราคาก๊าซเอ็นจีวี แบบมี
เงื่อนไขโดยตั้งแต่ 21 มกราคม 2559 โดยได้ขอความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดเพดานราคาก๊าซเอ็นจีวี อยู่ใน
ระดับที่ต่ำกว่า 13.50 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี สำหรับรถยนต์ทั่วไปให้สะท้อนต้นทุน และตั้งแต่วันที่
16 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป จะปล่อยลอยตัวราคาตามต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งจะเห็นได้ว่านโยบายราคาก๊าซ NGV มี โอกาส
เปลี่ยนแปลงและมีความไม่แน่นอนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับ
ยานยนต์ของบริษัทฯ

ความไม่สม่ำเสมอของรายได้จากงานลักษณะโครงการ

การก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นการให้บริการที่มีการว่าจ้างเป็นลักษณะงานโครงการ ไม่มีการทำ
สัญญาว่าจ้างเป็นระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ที่ ไม่ความสม่ำเสมอและไม่มีความต่อเนื่องจากการให้
บริการในกลุ่มธุรกิจนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการ และการส่งมอบงานตามเวลาที่
กำหนด จึงทำให้ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาหลักในการว่าจ้างสำหรับงานก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อ
ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ รั ฐ บาลได้ ส่ ง เสริ ม การใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในโรงงานไฟฟ้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลต่อการลงทุนก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มากขึ้น
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¦µ¥µ °¼o°´¸¦´°»µ
20.
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Á°¼o º°®»o Â¨³³¦¦¤µ¦ °¦· ¬´ ¥µ¤¦µÎµ´(¤®µ)
ªµ¤Á®È
µo ¡ÁoµÁ®Èªnµµ¦Á·¦ª¤ °¦· ¬´ ¥µ¤¦µÎµ´(¤®µ) (¦· ¬´ ) Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥(¨»n¤·µ¦) Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
°¦· ¬´ Âµ³µ¦Á·¦ª¤ °¨»n¤·µ¦Â¨³µ³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ °¦· ¬´ ª´¸É31 ´ªµ¤¡.«. 2560 Â¨³¨µ¦
ÎµÁ· µ¦ª¤Â¨³¨µ¦ÎµÁ· µÁ¡µ³· µ¦¦³ÂÁ· ¦ª¤Â¨³¦³ÂÁ·Á¡µ³· µ¦Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´Á¸¥ª´
Ã¥¼o°µ¤¸Éª¦Äµ¦³Îµ´µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·
µ¦Á·¸É¦ª°
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦¦³°oª¥
x Âµ³µ¦Á·¦ª¤Â¨³Âµ³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ª´¸É 31 ´ªµ¤¡.«. 2560
x ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È ¦ª¤Â¨³ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È Á¡µ³·µ¦Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´Á¸¥ª´
x Âµ¦Á¨¸É¥Â¨n ª °Áoµ °¦ª¤Â¨³Âµ¦Á¨¸É¥Â¨n ª °Áoµ °Á¡µ³·µ¦Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´Á¸¥ª´
x ¦³ÂÁ·¦ª¤Â¨³¦³ÂÁ·Á¡µ³·µ¦Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´Á¸¥ª´ Â¨³
x ®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦¹É ¦ª¤¹®¤µ¥Á®»¦» Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉµÎ ´
Ár Äµ¦Âªµ¤Á®È
µo ¡ÁoµÅo·´ ·µ¦ª°µ¤¤µ¦µµ¦°´¸ªµ¤¦´·° ° µo ¡ÁoµÅo¨nµªÅªoÄn ª °ªµ¤¦´ ·° °
¼o °´¸n°µ¦¦ª°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ä¦µ¥µ ° µo ¡Áoµ µo ¡Áoµ¤¸ªµ¤ÁÈ °·¦³µ¨»n¤·µ¦
Â¨³¦· ¬´ µ¤ °o Îµ®¦¦¥µ¦¦ °¼o ¦³°ª·µ¸¡´¸Än ª¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦¦ª°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·
Á¡µ³·µ¦¸ÉµÎ ®Ã¥£µª·µ¸¡´¸Ä¡¦³¦¤¦µ¼´¤£rÂ¨³ µo ¡ÁoµÅo·´ ·µ¤ªµ¤¦´·°oµ¦¦¥µ¦¦°ºÉ Ç
¹É ÁÈ Åµ¤ °o Îµ®Á®¨nµ¸Ê  µo ¡ÁoµÁºÉ°ªnµ®¨´µµ¦°´¸¸É µo ¡ÁoµÅo¦´Á¡¸¥¡°Â¨³Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°ÄoÁÈ ÁrÄµ¦
Âªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ
Á¦ºÉ°Î µ´Äµ¦¦ª°
Á¦ºÉ ° Îµ ´Äµ¦¦ª°º °Á¦ºÉ ° nµÇ ¸É ¤¸´¥Îµ ´¸É » µ¤» ¨ ¥¡·· Á¥¸É¥¼o ¦³°ª· µ¸ ¡ ° oµ¡ÁoµÄµ¦¦ª°
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³· µ¦Îµ®¦´ ª´ »´ µo ¡ÁoµÅo ÎµÁ¦ºÉ °Á®¨nµ ¸Ê ¤µ¡·µ¦µÄ¦·   °µ¦¦ª°
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³· µ¦Ã¥¦ª¤Â¨³Äµ¦Âªµ¤Á®È ° oµ¡Áoµ ´Ê¸Ê oµ¡ÁoµÅ¤nÅoÂªµ¤Á®È 
Â¥nµ®µÎµ®¦´Á¦ºÉ °Á®¨nµ¸Ê
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Á¦ºÉ°Î µ´Äµ¦¦ª°

ª·¸µ¦¦ª°

µ¦¦´ ¦¼o ¦µ¥Åo °´µn°¦o µ¹É ¹Ê°¥¼n´ »¨¥¡··¸ÉÎµ´
®¹É  Ä» ¦· ¸É Îµ ´ °¨»n ¤· µ¦ÅoÂ n  ¨»n ¤» ¦ ·  n ° ¦o µ  ª·¸·´ ·µ ° µo ¡Áoµ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦¸É¼o ¦· ®µ¦¤¸nª
µ¸ ª´ Â¨³¦³n°n pµ¦¦¤µ·¨»n¤· µ¦Ä®o¦· µ¦µ Îµ ´Äµ¦Äo»¨¥¡·· Äµ¦´Îµ ¦³¤µµ¦o » 
ª·«ª¦¦¤µ¦°°ÂÂ¨³n ° ¦o µ µ¸ ª´ pµ¦¦¤µ· Â¨³ °Ã¦µ¦¤¸´ n°Å¸Ê
¦³n°n pµÂ¨³µµ¸°´ ¦µµ¦Å®¨ ° °Á®¨ª
x ¦³Á¤·¦³· · ¨Äµ¦°°Âµ¦ª»¤£µ¥Ä
¨»n¤·µ¦¦´¦¼o¦µ¥ÅoÂ¨³o»µ¦n°¦oµÂ¨³¦· µ¦µª·«ª¦¦¤
¹É Á¸É ¥ ª o° ´ Ê ´ °µ¦´ Îµ ¦³¤µÂ¨³
Ã¥Äoª·¸°´ ¦µn ª °µ¸ÉµÎ Á¦È Ã¥ Ê ´ °ªµ¤ÎµÁ¦È ³ª´
Ê ´ °µ¦´¹¦µ¥Åoµ´µn°¦oµÂ¨³o»
n µ n ° ¦o µ Â¨³°µ¦ª» ¤ £µ¥ÄÁ¸É ¥ ª´ 
µ´n ª °o»¸ÉÁ· Ê ¹ °µ¸ÉÅoµÎ Á¦È Á¦¸ ¥Á¸¥´
¦³ªµ¦´Îµ ´¨n µª¹É Á¸É ¥ª o° ´ o » µ¦
¦³¤µµ¦o»µ¦n°¦oµ´ÊÃ¦µ¦(ª·¸°´ ¦µn ª °µ
n ° ¦o µµ¤´ µ¸É  ¦³¤µÅªo¦ª¤´Ê°µ¦
¸ÉµÎ ÎµÁ¦È oª¥ª·¸cost to cost method)
´Îµ¦³¤µµ¦Ã¥µ¦°µ¤ª·«ª¦¼¦o ´·°
Ã¦µ¦Ä¦µ¥¨³Á°¸¥Â¨³¦ª®¨´µ´» ¸É
µo ¡ÁoµÄ®oªµ¤Îµ´ÄÁ¦ºÉ °¸ÊÁºÉ°µ
x Îµª¦µ¥Åoµ» ¦·n°¦oµÂ¨³¦· µ¦µª·«ª¦¦¤ÁÈ 
Á¸É¥ª °o 
Îµª¸É¤¸µ¦³Îµ´¤µ¹¦o°¥¨³32.05 °¦µ¥ÅoÊ ´ ®¤ x °µ¦·  ´· µ¤¦³µ¦ª» ¤£µ¥Ä °
ª¦¦µ¥ÅoÂ ¨³¨¼  ®¸Ê Â¨³ª¦¦µ¥n µ ¥Â¨³Áoµ ®¸Ê
Äµ¦Á·¦ª¤
x ¼o ¦· ®µ¦¤¸nªÎµ´Äµ¦Äo»¨¥¡··Â¨³´· ÄÁ¸É ¥ª´
Îµ®¦´µ¦n°¦oµ
µ¦´Îµ ¦³¤µµ¦o »  Â¨³°µ Ê ´ªµ¤ÎµÁ¦È 
°Ân¨³Ã¦µ¦¦ª¤¹µ¦¡·µ¦µµ¦¦³¤µµ¦¨ °µ¸Ê  oµ ¡Áoµ Åo¦ª°Á°µ¦¦³°Îµ ®¦´ 
o»¸ÉÁ· Ê ¹ °µ¸ÉµÎ Á¦È ¹´ »´ Â¨³¦³Á¤·
µ»¸Éµªnµ³Á· Ê ¹ÄÂn¨³Ã¦µ¦
ªµ¤¼o° ° Ê ´ ªµ¤ÎµÁ¦È  °µn°¦oµÄ¦µ¥µ
ªµ¤º®oµ °Ã¦µ¦¦µ¥Áº°Ã¥µ¦
x
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Á¦¸ ¥Á¸¥ Ê ´ ªµ¤ÎµÁ¦È µ¤°´¦µn ª °µ¸ÉµÎ
Á¦È oª¥ª·¸cost to cost ´°´¦µn ª °µ¸ÉµÎ
Á¦È  Ã¥¡·  µ¦µµµ¦Î µ ¦ªµµ¥£µ¡Ã¥
ª·«ª¦¼o ¦· ®µ¦Ã¦µ¦¦n ª¤´Áoµ °®¦º °¨¼oµÂ¨³
¦³Á¤·¨nµ¸ÉÁ· Ê ¹ªnµo°¤¸µ¦¦´¦» ®¦º °Å¤n

Á¦ºÉ°Î µ´Äµ¦¦ª°

ª·¸µ¦¦ª°

µ¦¦´ ¦¼o ¦µ¥Åo °´µn°¦o µ¹É ¹Ê°¥¼n´ »¨¥¡··¸ÉÎµ´
°o » ¦· ¸ÉÁ·  Ê ¹ Ân ¥´ Å¤nÅo¦´µ¦ªµ· ¨
µ¼o µ¥®¦º °¼Äo ®o ¦· µ¦Á¡ºÉ° ¦³Á¤·ªµ¤¦oª
°µ¦´¹´¸o »
x Îµª Ê 
´ ªµ¤ÎµÁ¦È  °µÄ¦µ¥µªµ¤º®oµ
°Ã¦µ¦¦µ¥Áº°
x Á¥¸É¥¤¤µ¸É n°¦o µÂ¨³´Áµ¦r ª·¸µ¦ª´ Ê 
´
ªµ¤ÎµÁ¦È  °µÃ¥ª·«ª¦
x ¦³Á¤·ªµ¤Á®¤µ³¤ °¦³¤µµ¦¨ µ» ¸É
µªnµ³Á· Ê ¹ÄÂn¨³Ã¦µ¦¸É´ ÎµÃ¥¼o ¦· ®µ¦
x

µª·¸µ¦·´ · µ oµo  µo ¡Áoµ¡ªnµµ¦´Îµ¦³¤µ
µ¦o»Â¨³µ¦°µ Ê ´ ªµ¤ÎµÁ¦È  °Ân¨³Ã¦µ¦
¦ª¤¹  µ¦¡·  µ¦µµ¦¦³¤µµ¦¨ µ»  ¸É  µªnµ ³
Á· Ê ¹ÄÂn¨³Ã¦µ¦¤¸ªµ¤¤Á®»¤¨Â¨³Á®¤µ³¤´
£µ¡Âª¨o°¤Â¨³µµ¦r

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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Á¦ºÉ°Î µ´Äµ¦¦ª°

ª·¸µ¦¦ª°

µ¦¦³Á¤·µ¦¨´¦µ¥µ¦ °µ¦o °¥n µ °· ¦´ ¡¥r ¸Éµ¸
¦· µ¦pµ¦¦¤µ·¸É®¥»ÎµÁ·µ
¦· ¬´ ¤¸µ¸¦· µ¦pµ¦¦¤µ·Îµª4 Â®n ÅoÂnµ¸ oµ ¡Áoµ Îµ Á·  µµ¤ª·¸  ·  ´· ´ n ° Å¸Ê Á¡ºÉ ° ¦³Á¤·  µ¦
¦· µ¦µ µª·£µª¸µ µµµµ µÎµÂ¡Á¡¦Â¨³µ µ ¨´¦µ¥µ¦ °µ¦o°¥nµ °µ¸¦· µ¦¸É®¥»ÎµÁ·µ
¡·¬» Ã¨¦· ¬´ ÅoµÎ ´µ µ¥Â¨³¦· µ¦´¨¼oµ¦µ¥®¹É  x °µ¤¼o ¦· ®µ¦Â¨³¼o ¦³Á¤·°·¦³ÄÁ· °Ã¥
Á¡µ³Áµ³Á¸É¥ª´¨´¬³ °· ¦´¡¥r»£µ¡µ¦Äo
ÁÈ ¦³¥³Áª¨µ20 ¸ Ã¥Ä®o¦· µ¦»¡´¦Â¨³ µ¥pµ¦¦¤µ·
µÂ¨³ªµ¤¡¹¡°ÄÄ£µ¡¦ª¤
Ân¦¥r¸Éµ µÎµÂ¡Á¡¦Ä¸ ¡.« . 2555 Â¨³µ µ¡·¬» Ã¨
x ¦³Á¤·ªµ¤Á®¤µ³¤ °ª·¸µ¦¦³Á¤·¸É
¼o ¦· ®µ¦ÄoÄ
Ä¸ ¡.« . 2556
Äµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµÁ®¨º° °· ¦´¡¥r
Ä¸ ¡.«. 2557 ·  ¦´ ¡¥rÄµ¸ ¦· µ¦µ µÎµÂ¡Á¡¦ x °ªµ¤¼o°Â¨³ªµ¤Á¸É¥ªÁºÉ ° ° °o ¤¼¨¸ÉÄoÄ
Â¨³µ µ¡·¬» Ã¨ÅoÁ·µ¦o°¥nµÁºÉ °µ¨¦³°µ¦
µ¦¦³Á¤·¹É ´ÎµÃ¥¼o ¦· ®µ¦Ä¦¼ Â °µ¦»n ¤
°µ¸¦· µ¦´Ê°Â®n¦³¨ µ»µµ¦ÎµÁ· µ
´ª°¥nµ
Â¨³¦³ÂÁ·  µµ¦Îµ Á·  ·  µ¦´Ê °Â®n  ÎÉµ ªn µ x ¡·µ¦µªµ¤Á®¤µ³¤ °¤¼¨ nµÁ®¨º °Â¨³°µ¤
¦³¤µµ¦°¥nµ¤¸µ¦³Îµ´´´Ê¼o ¦· ®µ¦¹´ÊÎµ¦°nµ
¼o ¦· ®µ¦Á· °Äµ¦¦³Á¤· ªµ¤Á®¤µ³¤ °
¤¼¨nµ¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Å°¥nµ¤¸µ¦³Îµ´
ÁºÉ° µ¦o° ¥n µ °· ¦´ ¡¥rÊ ´ ÎµªÁÈ ÎµªÁ· ´Ê·Ê 
x ¦ª°Âµ¦Äo·  ¦´ ¡ ¥r °¼
o ¦· ® µ¦Ä°µ
78.66 ¨oµµ
¦ª¤¹°µ¤¼o ¦· ®µ¦
ÄÁº°¡§«·µ¥¡.«. 2559 ¼o ¦· ®µ¦Åo¦³¨ÎµÁ¦È Ä
µ¦Á¦µ¥Á¨·´µÃ¥¦µ«µnµ¦´  ´ »´ µ¸ Ê ´ µª·¸µ¦·  ´·µ oµo oµ¡Áoµ¡ªnµ o°¤¤· µ °
°Â®n Åo®¥»ÎµÁ· µÁÈ µ¦´Éª¦µª ´Ê¸Ê ¼o ¦· ®µ¦Åo ¼o ¦· ®µ¦¸ÉÄoÄµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµÁ®¨º° °· ¦´¡¥r´ ¨nµª
ªnµ oµ¼o ¦³Á¤· ¦µµ°·  ¦³Îµµ¦¦³Á¤·¤¼¨ nµÁ®¨º° ° ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
· ¦´¡¥rÁºÉ°µ¼o ¦· ®µ¦¤¸Â¸É³ µ¥· ¦´¡¥r´ ¨nµªÄ®o
»¨£µ¥°
ÄÁº°´ªµ¤¡.«.2560 ¼o ¦· ®µ¦¤¸Ã¦µ¦¸É³Îµ· ¦´¡¥r
µn ª Äµ¸  ¦·  µ¦´Ê °Â®n  ÅÄoÄ µ¸  ¦·  µ¦
Â®nÄ®¤nÄÅ¦¤µ¸É1 °¸ ¡.«. 2561
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Á¦ºÉ°Î µ´Äµ¦¦ª°

ª·¸µ¦¦ª°

µ¦¦³Á¤·µ¦¨´¦µ¥µ¦ °µ¦o °¥n µ °· ¦´ ¡¥r ¸Éµ¸
¦· µ¦pµ¦¦¤µ·¸É®¥»ÎµÁ·µ
µ¤¸É Á· Á¥Ä®¤µ¥Á®»  ¦³°µ¦Á·  o° 4.1 Á¦ºÉ ° 
¦³¤µµ¦µ¦o°¥nµ °¸É·°µµ¦Â¨³°»¦rÂ¨³ °o 15
Á¦ºÉ ° ¸É · °µµ¦Â¨³°»  ¦r ¨»n ¤·  µ¦¤¸¸É · °µµ¦Â¨³
°»¦rª´¸É31 ´ªµ¤¡.«. 2560 ¤¼¨nµ 72.80 ¨oµµ
¼o ¦· ®µ¦´ ¹  µ¦¨´ ¦µ¥µ¦n µ ÁºÉ ° µ¦o° ¥n µ Î µ ®¦´ 
· ¦´¡¥rÎµª3.42 ¨oµµÄÎµÅ¦ µ»¦ª¤Îµ®¦´
¸ ¡.«. 2560
µo ¡Áoµ Ä®oªµ¤Îµ´ÄÁ¦ºÉ ° ¤¼¨n µÁ®¨º ° °¸É ·°µµ¦
Â¨³°» ¦r ¸É  µ¸  ¦· µ¦¸É ®¥»ÎµÁ· µÁºÉ °µ¤¼¨ n µ
Á®¨º ° °·  ¦´ ¡ ¥r´ ¨n µ ª¤¸  µ¦³Îµ ´ Â¨³ÁÈ Á¦ºÉ ° ¸É
¼o ¦· ®µ¦o°Äo»¨¥¡··Äµ¦¦³Á¤·ªµ¤Á®¤µ³¤Îµ®¦´
µ¦¨´¦µ¥µ¦ °µ¦o°¥nµ
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Á¦ºÉ°Î µ´Äµ¦¦ª°

ª·¸µ¦¦ª°

µ¦ºÊ°»¦·
µo ¡ÁoµÅo¡·µ¦µµ¦¦³Á¤·¦µ¥µ¦ºÊ ° » ¦· ¸É ´ÎµÃ¥
¼o ¦· ®µ¦µ¤¸ÉÅo¦³» Ä®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· °o 16
¦· ¬´ Åo¦´Ã°· ¦´ ¡¥rÂ¨³®¸Ê ·´Ê®¤ °¦· ¬´ Á ªnµ¦µ¥µ¦´¨n µª´Ê º ° ÁÈ µ¦¦ª¤» ¦· Â¨³¤¸µ¦´ ¹ 
Ã¦·  Ã±¨·Ê  Îµ ´ (¸ -Ã±¨·Ê  ) ¹É ¦ª¤¹  ®» o  µ¤´ ° °¥nµÁ®¤µ³¤µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É3
¦· ¬´ ÁÃ¦·  Îµ ´ Ä´  n ª ¦o ° ¥¨³100 °»   Á¦ºÉ °µ¦¦ª¤»¦·
³Á¸¥ °¦· ¬´ µ¤¦³ªµ¦Ã°·µ¦´Ê®¤(Entire
Business Transfer) µ¤Âªµ¸ÉµÎ ®Ä¦³¤ª¨®¤µ¥ ª·¸µ¦¦ª° ° µo ¡ÁoµÅoÂn
¦´ ¬µ¦Ã¥· µ¦nµ¥Îµ¦³·É °Â´Ê®¤ÁÈ Îµª x µ¦°nµ´µºÊ °» ¦· Â¨³¡·µ¦µªnµ· µ¦Åo· ´·
µ¤ª·¸µ¦µ´¸¸ÉÁ®¤µ³¤¤¸µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨°¥nµ
Á·´Ê·Ê 253.62 ¨oµµoª¥®» oµ¤´Á¡·É¤» °·µ¦
Á¡¸¥¡°
Îµª76,700,000 ®» o¤¼¨n µ¸É ¦µÅªo®»o¨³0.50 µ¹É ¤¸
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤®» o¨³2.72 µ¤¼¨nµ¦ª¤´Ê·Ê 208.62 ¨oµ x µ¦¦³Á¤· ª·¸µ¦ª´¤¼¨ n µ Â¨³ª·¸ ·  ´·µµ¦´¸
Îµ®¦´·É °Â¸Énµ¥ºÊ°»¦·
µÂ¨³Á·Îµª45 ¨oµµ¼o ¦· ®µ¦¦³Á¤·ªnµµ¦nµ¥
ºÊ ° Á·  ¨»  Ä¦· ¬ ´ ´¨n µ ªº ° ÁÈ µ¦¦ª¤» ¦·  µ¤Îµ x ¦ª°¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¤¼¨nµ®» oª´¸ÉµÎ µ¦ºÊ °
·µ¦
· ¥µ¤¸É ¦ ³» Å ªoÄ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´ ¸É  3
x ¦ª°¦µ¥µ¦n µ ¥ºÊ ° ´ ¨n µ ª´ ÄÂo ¥°´ ¸
Á¦ºÉ °µ¦¦ª¤»¦·
µµ¦
¼o ¦· ®µ¦¦³Á¤·ªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´ ¡¥r»· ¸ÉÅo¤µ¸É x ¦ª°µ¦¦³»Â¨³µ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r
¦³»Åo¤¸¤¼¨nµ¦ª¤55.08 ¨oµµ¹É n ªÄ®n¦³°oª¥
Â¨³®¸Ê·¸ÉÅo¦´¤µµµ¦ºÊ°»¦·
¸É·°µµ¦Â¨³°»¦rµÎ ª19.63 ¨oµµÂ¨³¤¸nµªµ¤ x ¦³Á¤· ªµ¤Á®¤µ³¤ ° o°¤¤· µ¸É ÄoÄµ¦ª´
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¸É·°µµ¦Â¨³°»¦rÁn¦³¤µµ¦
·¥¤¸ÉÁ· Ê ¹µµ¦¦ª¤» ¦·Îµª¦ª¤197.55 ¨oµµ¹É 
o» °°»¦r¸É³Îµ¤µÁ¡ºÉ°Â°µ¥»µ¦Äoµ
n ªÄ®nÁ·µªµ¤´¤¡´r¨¼oµÂ¨³ºÉ°µµ¦oµµ¦ª´
¤¼¨ n µ °·  ¦´ ¡ ¥rÂ ¨³®¸Ê ·  ¸É Å o¦´  ¤µÁÈ n ª ®¹É Ä
Á®¨º°Ã¥µ¦°µ¤¼o ¦· ®µ¦ÄÁ·°Á¸É¥ª´ °o
¤¤· µn µ Ç¸É ÄoÄ µ¦Îµ ªÃ¥¡·  µ¦µµ
Ê ´ °µ¦´ n ª¦µµºÊ °Äµ¦¦ª¤·µ¦(Purchase Price
°o ¤¼¨Ä°¸Â¨³ °o ¤¼¨µÂ®¨n£µ¥°¦³°
Allocation) Â¨³ª·¸¸ÉÄoÄµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ °nµªµ¤· ¥¤
x ¦ª¦µ¥µ¦Ã°·µ¦´Ê®¤ªnµÅo·´ ·°¨o°´
´Ê°¨o°´¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É3
ÁºÉ ° Å ¸É¦³» ÅªoÄ¦³¤ª¨®¤µ¥¦´ ¬µ¦Á¦ºÉ °µ¦
Ã°·µ¦´Ê®¤
°oµ°·®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· °o 16 Á¦ºÉ °µ¦ºÊ°»¦·
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Á¦ºÉ°Î µ´Äµ¦¦ª°

ª·¸µ¦¦ª°

µ¦ºÊ°»¦·
µo ¡ÁoµÄ®oªµ¤Îµ´ÄÁ¦ºÉ ° ¤¼¨n µ¥»·¦¦¤ °¸É·°µµ¦
Â¨³°»¦r ¸ÉÁ· µµ¦¦ª¤» ¦· ÁºÉ °µÄµ¦¦³Á¤·
¤¼ ¨ n µ ¥» ·  ¦¦¤°µ«´¥ ª· ¸  µ¦¦³Á¤·  ¤¼ ¨ n µ ¥» ·  ¦¦¤Â¨³ o°
¤¤·µ¹É Á¸É¥ª °o ´µ¦Äo»¨¥¡··¸ÉÎµ´ °¼o ¦· ®µ¦
°o ¤¤·  µ¸É Îµ ´¸É ¼o ¦· ®µ¦ÄoÄµ¦¦³Á¤· ¤¼¨ n µ °
¸É·°µµ¦Â¨³°»¦r¦³°oª¥¦³¤µµ¦o» °
°µµ¦¸É³Îµ¤µÁ¡ºÉ°Â¦´¦» oª¥°µ¥»µ¦ÄoµÁ®¨º°

µo ¡Áoµ °µ¦Îµªn µ ªµ¤· ¥¤¸É Á·  Ê ¹ µµ¦ºÊ °
» ¦·¹É ÁÈ ¨nµ¦³®ªnµ¤¼¨nµ·É °Â¸Énµ¥ºÊ °´Ê®¤
´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r»· ¸ÉÅo¤µ¸É¦³»ÅoÂ¨³¡ªnµ
¼o ¦· ® µ¦Åo µÎ ªµ¤ª·¸ µ¦¸É  °¨o° ´ ¤µ¦µµ¦
¦µ¥µµµ¦Á·´¸É3

µª·¸·´ ·µ µo oµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r
Â¨³®¸Ê·¸ÉÁ·µµ¦¦ª¤» ¦·Â¨³ª·¸µ¦·´ ·µµ¦´¸
°µ¸Ê oµ ¡Áoµ ¥´ Ä®o  ªµ¤Î µ ´ ´  µ¦¦´  Ã°·  µ¦ Îµ®¦´µ¦¦ª¤»¦·¤¸µ¦´ n ª¦µµÂ¨³´¹°¥nµÁ®¤µ³¤
´Ê®¤ÁºÉ °µ¦µ¥µ¦´¨nµªÁÈ µ¦·´ ·µ¤Âªµ¸É ¦ª¤¹¤¸µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Åªo°¥nµÁ¡¸¥¡°
Îµ®Ä¦³¤ª¨®¤µ¥¦´ ¬µ¦¹É ¤¸ÁºÉ°Å ¸É¦· ¬´ o°
·´ ·µ¤
´Ê¸Êª´¸ÉµÎ Á°¦µ¥µ ¼o ¦· ®µ¦¥´°¥¼nÄ¦³®ªnµµ¦¦³Á¤·
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r»· ¸Éµ¤µ¦¦³»Åo ¹É µ¦¦³Á¤·
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¥´°¥¼Än nª¦³¥³Áª¨µÄµ¦ª´¤¼¨nµµ¤ °o Îµ®
°¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É 3
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o °¤¼¨°ºÉ
¦¦¤µ¦ÁÈ ¼¦o ´·°n° °o ¤¼¨°ºÉ °o ¤¼¨°ºÉ¦³°oª¥ °o ¤¼¨¹É ¦ª¤°¥¼nÄ¦µ¥µ¦³Îµ¸ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦Á·¦ª¤Â¨³
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ Â¨³¦µ¥µ °¼o °´¸¸É°¥¼nÄ¦µ¥µ´Ê µo ¡Áoµµªnµ µo ¡Áoµ³Åo¦´¦µ¥µ¦³Îµ¸ £µ¥®¨´ª´¸É
Ä¦µ¥µ °¼o °´¸Ê ¸
ªµ¤Á®È ° oµ¡Áoµn °µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³· µ¦Å¤n¦°¨» ¤¹ °o ¤¼¨ °ºÉ Â¨³ µo ¡ÁoµÅ¤nÅoÄ®oªµ¤ÁºÉ °¤´É
n° °o ¤¼¨°ºÉ
ªµ¤¦´·° ° µo ¡Áoµ¸ÉÁ¸É¥ªÁºÉ°´µ¦¦ª°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦º° µ¦°nµÂ¨³¡·µ¦µªnµ °o ¤¼¨
°ºÉ¤¸ªµ¤ ´ Â¥o¸É¤¸µ¦³Îµ´´µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ ®¦º °´ªµ¤¦¼o¸ÉÅo¦´µµ¦¦ª° ° µo ¡Áoµ
®¦º °¦µªnµ °o ¤¼¨°ºÉ¤¸µ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´®¦º °Å¤n
Á¤ºÉ° µo ¡ÁoµÅo°nµ¦µ¥µ¦³Îµ¸ ®µ µo ¡Áoµ¦» Åoªnµ¤¸µ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´ µo ¡Áoµo°ºÉ °µ¦
Á¦ºÉ °´¨nµª´³¦¦¤µ¦¦ª°
ªµ¤¦´·° °¦¦¤µ¦n °µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¦¦¤µ¦¤¸®oµ ¸É¦´ ·°Äµ¦´Îµ Â¨³Îµ Á°µ¦Á·  ¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³· µ¦Á®¨nµ ¸Ê Ã¥¼ o°µ¤¸Éª¦
µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·Â¨³¦´ ·°Á¸É¥ª´µ¦ª»¤£µ¥Ä¸É¦¦¤µ¦¡·µ¦µªnµÎµÁÈ  Á¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦´Îµ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦¸É¦µ«µµ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´Å¤nªnµ³Á·µµ¦»¦· 
®¦º ° °o ·¡¨µ
Äµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ ¦¦¤µ¦¦´·°Äµ¦¦³Á¤·ªµ¤µ¤µ¦ °¨»n¤·µ¦Â¨³¦· ¬´
Äµ¦ÎµÁ· µn°ÁºÉ °Á· Á¥Á¦ºÉ °¸ÉÁ¸É ¥ª´ µ¦ÎµÁ· µn°ÁºÉ °(µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤) Â¨³µ¦ÄoÁrµ¦´¸ Îµ®¦´ 
µ¦ÎµÁ· µn°ÁºÉ ° ÁªoÂn¦¦¤µ¦¤¸ªµ¤´ÊÄ¸É³Á¨·¨»n¤·µ¦Â¨³¦· ¬´ ®¦º °®¥»ÎµÁ· µ ®¦º °Å¤nµ¤µ¦ÎµÁ· µ
n°ÁºÉ°n°ÅÅo
³¦¦¤µ¦¦ª°¤¸®oµ¸Énª¥¦¦¤µ¦Äµ¦°n °¼Â¨¦³ªµ¦Äµ¦´Îµ¦µ¥µµµ¦Á· °¨»n¤·µ¦Â¨³¦· ¬´
ªµ¤¦´·° °¼o°´¸n°µ¦¦ª°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
µ¦¦ª° ° µo ¡Áoµ¤¸ª´ »¦³rÁ¡ºÉ°Ä®oÅoªµ¤ÁºÉ°¤´É °¥nµ¤Á®»¤¨ªnµµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ã¥¦ª¤
¦µ«µµ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´®¦º °Å¤nÅ¤nªnµ³Á·µµ¦»¦· ®¦º ° °o ·¡¨µÂ¨³Á°¦µ¥µ °
¼o °´¸É ¹¦ª¤ªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ°¥¼n ªo ¥ªµ¤ÁºÉ°¤´É °¥nµ¤Á®»¤¨º°ªµ¤ÁºÉ°¤´É Ä¦³´¼  ÂnÅ¤nÅoÁÈ µ¦¦´¦³´ªnµ
µ¦·´ ·µ¦ª°µ¤¤µ¦µµ¦°´¸³µ¤µ¦¦ª¡ °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´¸É¤¸°¥¼nÅoÁ¤°Å
°o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °µÁ·µµ¦»¦· ®¦º ° °o ·¡¨µ Â¨³º°ªnµ¤¸µ¦³Îµ´Á¤ºÉ°µµ¦r°¥nµ¤Á®»¤¨Åoªnµ¦µ¥µ¦
¸É ´ n° °o ÁÈ¦· Ân¨³¦µ¥µ¦ ®¦º °»¦µ¥µ¦¦ª¤´³¤¸¨n°µ¦´· ÄµÁ«¦¬·  °¼Äo oµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·
Á¡µ³·µ¦Á®¨nµ¸Ê

112

รายงานประจําปี 2560

Äµ¦¦ª° ° µo ¡Áoµµ¤¤µ¦µµ¦°´¸ µo ¡ÁoµÅoÄo»¨¥¡··Á¥¸É¥¼o ¦³°ª·µ¸¡Â¨³µ¦´Á Â¨³´¥Á¥¸É¥
¼o ¦³°ª·µ¸¡¨°µ¦¦ª°µ¦·´ ·µ ° µo ¡Áoµ¦ª¤¹
x

x
x
x

x

x

¦³»Â¨³¦³Á¤·ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´Äµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³
·µ¦ Å¤nªnµ³Á·µµ¦»¦· ®¦º ° °o ·¡¨µ°°ÂÂ¨³·´ ·µµ¤ª·¸µ¦¦ª°Á¡ºÉ°°°n°ªµ¤Á¸É ¥
Á®¨nµ´ÊÂ¨³Åo®¨´µµ¦°´¸¸ÉÁ¡¸¥¡°Â¨³Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°ÁÈ ÁrÄµ¦Âªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµªµ¤Á¸É ¥¸É
Å¤n¡ o° ¤¼¨ ¸É ´n ° o° ÁÈ¦· °´ ÁÈ µ¦³Îµ ´¹É ÁÈ ¨¤µµµ¦»  ¦· ³¼  ªnµ ªµ¤Á¸É ¥ ¸É Á ·  µ o° · ¡¨µ
ÁºÉ °µµ¦»¦· °µÁ¸É ¥ª´µ¦¤¦¼o¦nª¤·µ¦¨°¤Â¨Á°µ¦®¨´µµ¦´ÊÄ¨³Áªoµ¦Â °o ¤¼¨µ¦Â
°o ¤¼¨¸ÉÅ¤n¦µ¤ °o ÁÈ¦· ®¦º °µ¦Â¦Âµ¦ª»¤£µ¥Ä
Îµªµ¤Á µo ÄÄ¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦¦ª°Á¡ºÉ°°°Âª·¸µ¦¦ª°¸ÉÁ®¤µ³¤´µµ¦r
ÂnÅ¤nÄnÁ¡ºÉ°ª´»¦³rÄµ¦Âªµ¤Á®Èn°ªµ¤¤¸¦³· ·¨ °µ¦ª»¤£µ¥Ä °¨»n¤·µ¦Â¨³¦· ¬´
¦³Á¤·ªµ¤Á®¤µ³¤ °Ã¥µ¥µ¦´¸¸É¦¦¤µ¦ÄoÂ¨³ªµ¤¤Á®»¤¨ °¦³¤µµ¦µ´¸ Â¨³µ¦Á· Á¥
°o ¤¼¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ¹É´Îµ Ê ¹Ã¥¦¦¤µ¦
¦» Á¸É¥ª´ªµ¤Á®¤µ³¤ °µ¦ÄoÁrµ¦´¸Îµ®¦´µ¦ÎµÁ· µn°ÁºÉ ° °¦¦¤µ¦Â¨³µ®¨´µµ¦°´¸
¸ÉÅo¦´ ¦» ªnµ¤¸ªµ¤Å¤nÂn °¸É¤¸µ¦³Îµ´¸ÉÁ¸É¥ª´Á®»µ¦r®¦º °µµ¦r¸É°µÁÈ Á®»Ä®oÁ·  °o ´¥°¥nµ¤¸
´¥Îµ´n°ªµ¤µ¤µ¦ °¨»n¤·µ¦Â¨³¦· ¬´ Äµ¦ÎµÁ· µn°ÁºÉ °®¦º °Å¤n oµ µo ¡ÁoµÅo °o ¦» ªnµ¤¸ªµ¤Å¤nÂn °
¸É¤¸µ¦³Îµ´ µo ¡Áoµo°¨nµªÅªoÄ¦µ¥µ °¼o °´¸ ° µo ¡Áoµ¹µ¦Á· Á¥¸ÉÁ¸É ¥ª °o Äµ¦Á·¦ª¤Â¨³
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ ®¦º °oµµ¦Á· Á¥´¨nµªÅ¤nÁ¡¸¥¡° ªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ³Á¨¸É¥Â¨Å °o ¦»  ° µo ¡Áoµ
Ê ¹°¥¼n´®¨´ µµ¦°´¸ ¸É Åo¦´ ¹ª´¸ÉÄ¦µ¥µ °¼o °´¸ ° µo ¡Áoµ °¥nµ Å¦Èµ¤ Á®»µ¦r®¦º °
µµ¦rÄ°µ°µÁÈ Á®»Ä®o¨»n¤·µ¦Â¨³¦· ¬´ o°®¥»µ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°
¦³Á¤·µ¦ÎµÁ° Ã¦¦oµÂ¨³ÁºÊ °®µ °µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ã¥¦ª¤ ¦ª¤¹µ¦Á· Á¥ªnµ
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Â¦µ¥µ¦ Â¨³Á®»µ¦rÄ¦¼ Â¸ÉµÎ Ä®o¤¸µ¦ÎµÁ° °o ¤¼¨Ã¥¼o°µ¤¸É
ª¦®¦º °Å¤n
Åo¦´®¨´µµ¦°´¸¸ÉÁ®¤µ³¤°¥nµÁ¡¸¥¡°Á¸É¥ª´ °o ¤¼¨µµ¦Á· °·µ¦£µ¥Ä¨»n¤®¦º °·¦¦¤µ» ¦·
£µ¥Ä¨»n¤·µ¦Á¡ºÉ°Âªµ¤Á®Èn°µ¦Á·¦ª¤ µo ¡Áoµ¦´ ·°n°µ¦Îµ®Âªµµ¦ª»¤¼Â¨Â¨³µ¦
·´ ·µ¦ª°¨»n¤·µ¦ µo ¡ÁoµÁÈ ¼¦o ´·°ÂnÁ¡¸¥¼Áo ¸¥ªn°ªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ

µo ¡ÁoµÅoºÉ ° µ¦´³¦¦¤µ¦¦ª°Á¸É ¥ª´ °Á Â¨³n ªÁª¨µ °µ¦¦ª°µ¤¸É ÅoªµÂÅªo¦³ÁÈ ¸É ¤¸
´¥Îµ ´¸É ¡µµ¦¦ª°¦ª¤¹  o° ¡¦n ° ¸É ¤¸´¥Îµ ´Ä¦³µ¦ª» ¤£µ¥Ä oµ ®µ oµ¡ÁoµÅo¡Ä¦³®ªnµ
µ¦¦ª° ° µo ¡Áoµ
µo ¡ÁoµÅoÄ®oµÎ ¦´¦°Ân³¦¦¤µ¦¦ª°ªnµ µo ¡ÁoµÅo·´ ·µ¤ °o Îµ®¦¦¥µ¦¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ªµ¤ÁÈ °·¦³Â¨³
ÅoºÉ°µ¦´³¦¦¤µ¦¦ª°Á¸É¥ª´ªµ¤´¤¡´rÊ ´ ®¤ ¨°Á¦ºÉ °°ºÉ¹É  µo ¡ÁoµÁºÉ°ªnµ¤¸Á®»¨¸É»¨£µ¥°°µ
¡·µ¦µªnµ¦³n°ªµ¤ÁÈ °·¦³ ° µo ¡ÁoµÂ¨³¤µ¦µ¦¸É µo ¡ÁoµÄoÁ¡ºÉ°o °´Å¤nÄ®o µo ¡Áoµ µªµ¤ÁÈ °·¦³
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µÁ¦ºÉ °¸ÉºÉ°µ¦´³¦¦¤µ¦¦ª° µo ¡ÁoµÅo¡·µ¦µÁ¦ºÉ °nµÇ¸É¤¸´¥Îµ´¸É»Äµ¦¦ª°µ¦Á·¦ª¤Â¨³
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Äª´»´ Â¨³Îµ®ÁÈ Á¦ºÉ °Îµ´Äµ¦¦ª° µo ¡ÁoµÅo°· µ¥Á¦ºÉ °Á®¨nµ¸Ê Ä¦µ¥µ °¼o °´¸
ÁªoÂn®¤µ¥®¦º ° °o ´´Å¤nÄ®oÁ· Á¥n°µµ¦³Á¸É¥ª´Á¦ºÉ °´¨nµª®¦º °Äµµ¦r¸É¥µ¸É³Á· Ê ¹ µo ¡Áoµ¡·µ¦µªnµ
Å¤nª¦ºÉ °µ¦Á¦ºÉ °´¨nµªÄ¦µ¥µ ° µo ¡ÁoµÁ¡¦µ³µ¦¦³Îµ´¨nµªµ¤µ¦µµ¦rÅo°¥nµ¤Á®»¨ªnµ³¤¸¨¦³
Äµ¨¤µªnµ¨¦³Ã¥rn°n ªÅoÁ¸ ¥µµ¦³µµ¦ºÉ °µ¦´¨nµª
¦· ¬´ Å¡¦oª°Á°¦rÁ±µr¼Á°¦rÁ°¸Á°Á°Îµ´

n µÃ··ª´·Í
¼o °´¸¦´°»µÁ¨ ¸É11251
¦» Á¡¤®µ¦
22 »¤£µ¡´r ¡.«. 2561
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
Âµ³µ¦Á·
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
µ¦Á·¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

¡.«. 2560

¡.«. 2559

¡.«. 2560

¡.«. 2559

®¤µ¥Á®»

¡´µ

¡´µ

¡´µ

¡´µ

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·

6

230,006

90,907

145,253

87,816

Á·¨»¦³¥³´Ê

7

197,257

501,500

197,257

501,500

¨¼®¸Ê µ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê °ºÉ - »·

8

370,387

234,864

309,430

224,912

¨¼®¸Ê nµn°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ

9.1

172,853

159,516

140,045

45,884

-

-

-

50,700

124,854

128,254

114,573

128,254

981

13,500

-

-

14,851

4,000

13,954

3,374

1,111,189

1,132,541

920,512

1,042,440

·¦´¡¥r
·¦´¡¥r ®¤»Áª¸¥

Á·Ä®o¼¥o º¤¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É ¥ª °o ´
· oµÁ®¨º° - »·

30 ()
10

¨¼®¸Ê Á·¦³´¨µ
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
¦ª¤·¦´¡¥r ®¤»Áª¸¥
· ¦´¡¥r Å¤n ®¤»Áª¸¥
Á· µµ´µ¦Á·¸ÉÄoÁÈ ®¨´¦³´
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥
Á·¨»Ä·µ¦¦n ª¤oµ

11
12
12

125,813
2,933

120,270
-

111,302
348,184
3,000

117,570
-

Á·¨»Ä®¨´¦´¡¥rÁºÉ° µ¥ - »·

13

13,455

16,500

13,455

16,500

°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨» - »·

14

8,062

8,342

8,062

8,342

¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r - »·

15

72,797

42,740

33,940

42,740

nµªµ¤·¥¤

16

197,555

-

-

-

· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´  - »·

17

769

1,320

756

1,320

· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ - »·

18

35,725

40,548

36,290

40,243

£µ¬¸Á·Åo¼®´  ¸Énµ¥¦°¦´º

15,182

16,487

-

-

· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ

10,409

-

5,409

-

¦ª¤·¦´¡¥r Å¤n ®¤»Áª¸¥

482,700

246,207

560,398

226,715

1,593,889

1,378,748

1,480,910

1,269,155

¦ª¤·¦´¡¥r

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ä®oµ 20 ¹ 80 ÁÈ nª®¹É °µ¦Á·¸Ê
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
Âµ³µ¦Á·
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
µ¦Á·¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

¡.«. 2560

¡.«. 2559

¡.«. 2560

¡.«. 2559

®¤µ¥Á®»

¡´µ

¡´µ

¡´µ

¡´µ

Á·¼¥o º¤¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·

19

18,146

13,890

-

-

Áoµ®¸Ê µ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê °ºÉ

20

256,552

311,642

251,496

269,629

¦µ¥Åonµn°¦oµµ¤´µ¦´¨nª®oµ

9.2

22,434

860

18,055

123

1,234

-

-

-

6,266

6,664

4,087

6,664

4,123

2,368

4,123

1,285

65,893

65,893

65,893

65,893

2,899

-

-

-

®¸Ê ·®¤»Áª¸¥°ºÉ

11,439

5,094

10,124

4,213

¦ª¤®¸Ê ·®¤»Áª¸¥

388,986

406,411

353,778

347,807

®¸Ê ·Â¨³n ª °Áo µ °
®¸Ê ·®¤»Áª¸¥

Á·¼¥o º¤¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·¸É¹Îµ®Îµ¦³
£µ¥Ä®¹É ¸
®¸Ê ·£µ¥Äo
´ µÁnµµ¦Á·¸É¹Îµ®Îµ¦³
£µ¥Ä®¹É ¸

21

¦³¤µµ¦®¸Ê ·Îµ®¦´o»µ¦n°¦oµÂ¨³¦· µ¦
¦³¤µµ¦®¸Ê ·Îµ®¦´°µ¦ÎµÁ µo Â¨³
£µ¬¸¤¨¼ nµÁ¡·É¤

31.4

£µ¬¸Á·Åo··»¨oµnµ¥

®¸Ê ·Å¤n ®¤»Áª¸¥
®¸Ê ·£µ¥Äo
´ µÁnµµ¦Á· - »·

21

10,891

8,014

6,508

8,014

£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µ

22

15,643

12,291

14,170

12,291

26,534

20,305

20,678

20,305

415,520

426,716

374,456

368,112

¦ª¤®¸Ê · Å¤n ®¤»Áª¸¥
¦ª¤®¸Ê ·

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ä®oµ 20 ¹ 80 ÁÈ nª®¹É °µ¦Á·¸Ê
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
Âµ³µ¦Á·
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
µ¦Á·¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

¡.«. 2560

¡.«. 2559

¡.«. 2560

¡.«. 2559

¡´µ

¡´µ

¡´µ

¡´µ

338,350

300,000

338,350

300,000

338,350

300,000

338,350

300,000

603,999

433,725

603,999

433,725

78,563

78,563

78,563

78,563

18,627

16,867

18,627

16,867

124,153

125,004

76,577

79,114

(9,662)

(7,226)

(9,662)

(7,226)

1,154,030

946,933

1,106,454

901,043

24,339

5,099

-

-

¦ª¤n ª °Áo µ °

1,178,369

952,032

1,106,454

901,043

¦ª¤®¸Ê ·Â¨³n ª °Áo µ °

1,593,889

1,378,748

1,480,910

1,269,155

®¤µ¥Á®»
®¸Ê ·Â¨³n ª °Áo µ ° (n°)
n ª °Áo µ °
»Á¦º °®»o

23

»³Á¸¥
¡.«. 2560 : ®»oµ¤´Îµª 676,700,000 ®»o
¤¼¨nµ¸É¦µÅªo®»o¨³ 0.50 µ
¡.«. 2559 : ®»oµ¤´Îµª 600,000,000 ®»o
¤¼¨nµ¸É¦µÅªo®»o¨³ 0.50 µ
»¸É°°Â¨³Îµ¦³Â¨oª
¡.«. 2560 : ®»oµ¤´Îµª 676,700,000 ®»o
Îµ¦³ÁÈ¤¤¼¨nµÂ¨oª®»o¨³ 0.50 µ
¡.«. 2559 : ®»oµ¤´Îµª 600,000,000 ®»o
Îµ¦³ÁÈ¤¤¼¨nµÂ¨oª®»o¨³ 0.50 µ
nªÁ·¤¼¨nµ®»o
nªÁ·»µµ¦nµ¥Ã¥Äo®»oÁÈ Ár
ÎµÅ¦³¤
´¦¦Â¨oª - Îµ¦°µ¤®¤µ¥
¥´Å¤nÅo´ ¦¦
°r¦³°°ºÉ °nª °Áoµ °
¦ª¤n ª °¼oÁÈ Áo µ ° °¦·¬´ Ä®n
nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤

24

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ä®oµ 20 ¹ 80 ÁÈ nª®¹É °µ¦Á·¸Ê

13
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
µ¦Á·¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

¡.«. 2560

¡.«. 2559

¡.«. 2560

¡.«. 2559

¡´µ

¡´µ

¡´µ

¡´µ

¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Â¨³¦· µ¦

664,227

791,432

638,620

814,691

¦µ¥Åoµµ¦n°¦oµ

312,610

534,939

280,511

82,662

¦ª¤¦µ¥Åo

976,837

1,326,371

919,131

897,353

o»µµ¦ µ¥Â¨³¦· µ¦

(520,716)

(646,631)

(515,616)

(646,628)

o»µµ¦n°¦oµ

(279,257)

(469,162)

(248,240)

(74,182)

¦ª¤o »

(799,973)

(1,115,793)

(763,856)

(720,810)

ÎµÅ¦ Ê´o 

176,864

210,578

155,275

176,543

32,121

61,459

33,878

66,797

ÎµÅ¦n °n µÄo nµ¥

208,985

272,037

189,153

243,340

nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥

(86,025)

(97,497)

(84,740)

(96,778)

nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦

(73,568)

(47,397)

(60,720)

(46,975)

(67)

-

-

-

(159,660)

(144,894)

(145,460)

(143,753)

ÎµÅ¦n °o »µµ¦Á·Â¨³£µ¬¸Á·Åo

49,325

127,143

43,693

99,587

o»µµ¦Á·

(2,585)

(2,834)

(1,317)

(1,001)

ÎµÅ¦n °£µ¬¸Á·Åo

46,740

124,309

42,376

98,586

(11,141)

(20,047)

(7,153)

(13,624)

35,599

104,262

35,223

84,962

®¤µ¥Á®»
¦µ¥Åo

5

o »

¦µ¥Åo°ºÉ

25

nªÂn µ»µÁ·¨»Ä·µ¦¦n ª¤oµ
¦ª¤n µÄo nµ¥

nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦» ·Îµ®¦´¸

26

27

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ä®oµ 20 ¹ 80 ÁÈ n ª®¹É °µ¦Á·¸Ê
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
µ¦Á·¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

31 ´ªµ¤

¡.«. 2560

¡.«. 2559

¡.«. 2560

¡.«. 2559

¡´µ

¡´µ

¡´µ

¡´µ

550

3,821

-

3,821

µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨nµ °Á·¨»ÁºÉ° µ¥

(2,436)

(2,640)

(2,436)

(2,640)

ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È°ºÉÎµ®¦´¸ -» ·µ£µ¬¸

(1,886)

1,181

(2,436)

1,181

ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È¦ª¤Îµ®¦´¸

33,713

105,443

32,787

86,143

36,359

101,812

35,223

84,962

(760)

2,450

-

-

35,599

104,262

35,223

84,962

34,473

102,993

32,787

86,143

(760)

2,450

-

-

33,713

105,443

32,787

86,143

0.0593

0.1697

0.0575

0.1416

®¤µ¥Á®»
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È°ºÉÎµ®¦´¸ :
¦µ¥µ¦¸É³Å¤n ´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤n Å¥´
ÎµÅ¦®¦º° µ»Ä£µ¥®¨´
µ¦ª´¤¼¨nµÄ®¤n °£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r
®¨´°°µµ
¦µ¥µ¦¸É³´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤n Å¥´
ÎµÅ¦®¦º° µ»Ä£µ¥®¨´

µ¦Ân ´ÎµÅ¦
- nª¸ÉÁÈ  °¼Áo È Áoµ ° °¦· ¬´ Ä®n
- nª¸ÉÁÈ  °nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤

µ¦Ân ´ ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È¦ª¤
- nª¸ÉÁÈ  °¼Áo È Áoµ ° °¦· ¬´ Ä®n
- nª¸ÉÁÈ  °nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤

ÎµÅ¦n °®»o
ÎµÅ¦n°®»o Ê ´ ¡ºÊµ (µ)

29
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120
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300,000

38,350

23

12

28

¥°Á®¨º°  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2560

µ¦Á¡·É¤®»o µ¤´

¦´Á·nµ®»o Ä¦· ¬´ ¥n°¥Ã¥¼o º°®»o °ºÉ

Á·´¨nµ¥

603,999

-

-

-

-

170,274

433,725

433,725

-

-

-

-

433,725

¡´µ

78,563

-

-

-

-

-

78,563

78,563

-

-

-

-

78,563

¡´µ

®»oÁÈ Ár

µµ¦n µ¥Ã¥Äo

n ªÁ·»

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ä®oµ 20 ¹ 80 ÁÈ nª®¹É °µ¦Á·¸Ê

338,350

-

ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸

¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

-

Îµ¦°µ¤®¤µ¥

-

-

300,000

-

ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È¦ª¤Îµ®¦´¸

¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559

-

Îµ¦°µ¤®¤µ¥

-

300,000

¡´µ

-

28

®¤µ¥Á®»

Îµ¦³Â¨o ª n ªÁ·¤¼¨n µ®»o

»¸°É °Â¨³

Á·´ ¨nµ¥ °¦· ¬´ ¥n°¥

Á·´¨nµ¥

¥°Á®¨º°  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2559

Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

Âµ¦Á¨¸É¥Â¨n ª °Áo µ °

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)

18,627

-

1,760

-

-

-

16,867

16,867

-

4,248

-

-

12,619

¡´µ

124,153

36,909

(1,760)

(36,000)

-

-

125,004

125,004

105,633

(4,248)

-

(60,000)

83,619

¡´µ

µ¤®¤µ¥ ¥´Å¤nÅo ´¦¦

Îµ¦°

ÎµÅ¦³¤

ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È°ºÉ

(9,662)

(2,436)

-

-

-

-

(7,226)

(7,226)

(2,640)

-

-

-

(4,586)

¡´µ

1,154,030

34,473

-

(36,000)

-

208,624

946,933

946,933

102,993

-

-

(60,000)

903,940

¡´µ

24,339

(760)

-

-

20,000

-

5,099

5,099

2,450

-

(6,491)

-

9,140

¡´µ

°Îµµª»¤

¦ª¤n ª °¼oÁÈ  n ªÅoÁ¸¥¸ÅÉ ¤n¤¸

Á·¨»ÁºÉ° µ¥ Áo µ ° °¦·¬´ Ä®n

µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨n µ °

°r ¦³°°ºÉ °n ª °Áo µ °

n ª °¼oÁÈ Áo µ ° °¦·¬´ Ä®n

µ¦Á·¦ª¤

1,178,369

33,713

-

(36,000)

20,000

208,624

952,032

952,032

105,443

-

(6,491)

(60,000)

913,080

¡´µ

n ª °Áo µ °

¦ª¤

16
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300,000
38,350

23
28

¥°Á®¨º°  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2560

µ¦Á¡·É¤®»o µ¤´

Á·´ ¨nµ¥

-

603,999

-

-

-

170,274

433,725

433,725

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ä®oµ 20 ¹ 80 ÁÈ n ª®¹É  °µ¦Á·¸Ê

338,350

-

ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸

¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

-

Îµ¦°µ¤®¤µ¥

-

300,000

¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559

-

ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸

-

-

433,725

¡´µ

300,000

¡´µ

-

28

®¤µ¥Á®»

78,563

-

-

-

-

78,563

78,563

-

-

-

78,563

¡´µ

®»oÁÈ Ár

Îµ¦³Â¨o ª

n ªÁ·»
µµ¦n µ¥Ã¥Äo
n ªÁ·¤¼¨n µ®»o

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

18,627

-

1,760

-

-

16,867

16,867

-

4,248

-

12,619

¡´µ

µ¤®¤µ¥

Î µ¦°

76,577

35,223

(1,760)

(36,000)

-

79,114

79,114

88,783

(4,248)

(60,000)

54,579

¡´µ

¥´Å¤n Åo ´¦¦

ÎµÅ¦³¤

n ª °¼oÁÈ Áo µ ° °¦·¬´Ä®n

»¸°É °Â¨³

Îµ¦°µ¤®¤µ¥

Á·´¨nµ¥

¥°Á®¨º°  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2559

Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

Âµ¦Á¨¸¥É Â¨n ª °Áo µ °

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)

(9,662)

(2,436)

-

-

-

(7,226)

(7,226)

(2,640)

-

-

1,106,454

32,787

-

(36,000)

208,624

901,043

901,043

86,143

-

(60,000)

874,900

¡´µ

¡´µ
(4,586)

n ª °Áo µ °

¦ª¤

°Á·¨»Áº°É µ¥

µ¦Á¨¸¥É Â¨Ä¤¼¨n µ

n ª °Áo µ °

°r ¦³°°ºÉ °

ÎµÅ¦( µ»)ÁÈÁ¦È°ºÉ

17

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
¦³ÂÁ·
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

¦³ÂÁ·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ
ÎµÅ¦n°®´£µ¬¸Á·ÅoµÎ ®¦´¸
¦µ¥µ¦¦´¦» 
- nµÁºÉ °¤¦µµ
- n ªÂn µ»µÁ·¨»Ä·µ¦¦n ª¤oµ
- nµ´Îµ®nµ¥
- (ÎµÅ¦)µµ¦Îµ®nµ¥¦´¡¥r·
- ®¸Ê¼
- nµÁºÉ°®¸Ê ´¥³¼ (¨´¦µ¥µ¦)
- nµÁºÉ°µ¦¨¤¼¨nµ· oµÁ®¨º° (¨´¦µ¥µ¦)
- µ»µµ¦o°¥nµ°µµ¦Â¨³°»¦r (¨´¦µ¥µ¦)
- (ÎµÅ¦)µµ¦Îµ®nµ¥Á·¨»¦³¥³´Ê
- (ÎµÅ¦) µ»¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹µµ¦¦´¤¼¨nµÁ·¨»¦³¥³´Ê
- (ÎµÅ¦) µ»» · ¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥
Á·¦µnµ¦³Á«
- ¦µ¥ÅoÁ·´¨
- nµÄonµ¥£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µ
- °Á¸Ê¥¦´
- °Á¸Ê¥nµ¥

®¤µ¥Á®»

14, 15
17

8
10
15

µ¦Á·¦ª¤
31 ´ªµ¤
31 ´ªµ¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ
46,740

124,309

42,376

98,586

17,208
67
763
(598)
246
(730)
(7,050)
(3,416)
(6,627)
580

17,927
1,277
(2,041)
(4,120)
(6,428)
(8,504)
(2,723)
(3,772)

16,386
762
(482)
167
(847)
(7,050)
(3,416)
(6,627)
580

17,927
1,277
(2,041)
(3,632)
(6,870)
(8,504)
(2,723)
(3,772)

(242)
1,931
(3,520)
2,585

702
(200)
2,324
(1,328)
4,440

(229)
1,879
(4,332)
1,317

702
(2,200)
2,324
(4,255)
1,001

¦³ÂÁ·n °µ¦Á¨¸É¥Â¨ °· ¦´¡¥r
Â¨³®¸Ê · ÎµÁ·µ
µ¦Á¨¸É¥Â¨ °· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·ÎµÁ·µ
- ¨¼®¸Ê µ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê °ºÉ
- ¨¼®¸Ê nµn°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ
- · oµÁ®¨º°
- ¨¼®¸Ê Á·¦³´¨µ
- · ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
- · ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
- Áoµ®¸Ê µ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê °ºÉ
- ¦µ¥Åonµn°¦oµµ¤´µ¦´¨nª®oµ
- ¦³¤µµ¦®¸Ê ·Îµ®¦´o»µ¦n°¦oµÂ¨³¦· µ¦
- ®¸Ê ·®¤»Áª¸¥°ºÉ
- nµ¥Îµ¦³¨¦³Ã¥r¡´µ

47,937

121,863

40,484

87,820

(97,336)
1,470
39,762
12,563
(10,030)
(5,448)
(99,663)
6,665
1,755
5,226
-

51,033
18,105
(11,113)
(675)
11,006
54
124,860
(13,044)
(16,035)
(7,707)
(1,350)

(80,084)
(94,161)
20,731
(10,580)
(5,409)
(18,007)
17,932
2,838
5,911
-

(4,461)
(44,395)
(11,636)
(127)
50
134,179
(12,465)
(12,654)
(3,291)
(1,350)

Á·Åo¤µµ(ÄoÅÄ)µ¦ÎµÁ· µ
- ¦´°Á¸Ê¥
- nµ¥°Á¸Ê¥
- nµ¥£µ¬¸Á·Åo

(97,099)
3,520
(2,585)
(5,859)

276,997
1,328
(4,440)
(21,830)

(120,345)
4,793
(1,317)
(6,541)

131,670
3,846
(1,001)
(4,428)

(102,023)

252,055

(123,410)

130,087

Á·» ·Åo ¤µµ(Äo ÅÄ)·¦¦¤ÎµÁ·µ

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ä®oµ 20 ¹ 80 ÁÈ n ª®¹É  °µ¦Á·¸Ê

122

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
31 ´ªµ¤
31 ´ªµ¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ

รายงานประจําปี 2560

18

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
¦³ÂÁ·
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

¦³ÂÁ·µ·¦¦¤¨»
µ¦Á¨¸É¥Â¨ÄÁ· µµ´µ¦Á·¸ÉÄoÁÈ ®¨´¦³´
Á·´ ¨¦´
Á·nµ¥Á¡ºÉ°ºÊ°Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥
Á·nµ¥Á¡ºÉ°¨»Ä·µ¦¦n ª¤oµ
Á·¦´µµ¦Îµ®nµ¥Á·¨»¦³¥³´Ê
Á·nµ¥Á¡ºÉ°ºÊ°Á·¨»¦³¥³´Ê
Á·¦´ºµÁ·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·nµ¥Îµ®¦´Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·¦´µµ¦Îµ®nµ¥¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
Á·nµ¥Á¡ºÉ°ºÊ °¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
Á·nµ¥Á¡ºÉ°ºÊ °· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 

®¤µ¥Á®»

µ¦Á·¦ª¤
31 ´ªµ¤
31 ´ªµ¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
31 ´ªµ¤
31 ´ªµ¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ

12, 32
12
7
7

6,223
(29,310)
(3,000)
1,099,697
(789,407)

(96,978)
200
735,538
(1,080,522)

6,268
(139,560)
(3,000)
1,099,697
(789,407)

(94,278)
2,200
735,538
(1,080,522)

30 ()

-

-

94,200

115,000

30 ()

2,037
(21,653)
(212)

5,048
(5,520)
(1,068)

(43,500)
1,469
(1,174)
(198)

(118,700)
5,048
(5,520)
(1,068)

264,375

(443,302)

224,795

(442,302)

1,663

(123,568)

-

-

(280)
(8,458)
20,000
(36,000)
-

(11,472)
(60,000)
(6,491)

(7,770)
(36,000)
-

(6,161)
(11,472)
(60,000)
-

Á·» ·(Äo ÅÄ)·¦¦¤´®µÁ·

(23,075)

(201,531)

(43,770)

(77,633)

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·Á¡·¤É ¹Ê (¨¨) » ·
¨¦³µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥ÄÁ·
Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·o¸

139,277

(392,778)

57,615

(389,848)

(178)
90,907

105
483,580

(178)
87,816

105
477,559

6

230,006

90,907

145,253

87,816

23
23

26
3,687
38,350
170,274

4
7,837
-

12
3,687
38,350
170,274

4
7,837
-

17

Á·» ·Åo¤µµ(Äo ÅÄ)·¦¦¤¨»
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤´®µÁ·
Á·¦´(nµ¥)Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·
Á·nµ¥ºÁ·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµ»¨Â¨³·µ¦
Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·nµ¥Îµ¦³Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·
Á·nµ¥Îµ¦³®¸Ê ·µ¤´µÁnµµ¦Á·
Á·¦´nµ®»o Ä¦· ¬´ ¥n°¥Ã¥¼o º°®»o °ºÉ
Á·´¨nµ¥
Á·´ ¨nµ¥Ä®onªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·¨µ¥¸

12
28

¦µ¥µ¦¸¤É Ä· n Á·
- Áoµ®¸Êµµ¦ºÊ°¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
- ºÊ°¸É· °µµ¦ Â¨³°»¦r£µ¥Äo
´ µÁnµµ¦Á·
- »®»o µ¤´Á¡·É¤ Ê ¹
- nªÁ·¤¼¨nµ®»o

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ä®oµ 20 ¹ 80 ÁÈ n ª®¹É °µ¦Á·¸Ê

19
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
1

o °¤¼¨´ÉªÅ
¦· ¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ) (“¦· ¬´ ”) Åo³Á¸¥ÁÈ · ·» ¨¸É ´ ´Ê Ê ¹Ä¦³Á«Å¥Â¨³Á¤ºÉ°ª´¸É 2 »¤£µ¡´r
¡.«. 2558 ¦· ¬´ ÅoÂ¦£µ¡ÁÈ ¦· ¬´ ¤®µ Îµ´ Ã¥¤¸µÎ ´µ¸É³Á¸¥´Ê°¥¼nÁ¨ ¸É 289/9 ®¤¼n 10 ¦¦µµ¥Ánµ
Îµ¨ÎµÃ¦ °ÎµÁ£°¡¦³¦³Â ´®ª´¤»¦¦µµ¦ 10130
¨»n¤· µ¦ÎµÁ· » ¦· ®¨´Äµ¦Ä®o¦· µ¦´®µ ´Îµ®n µ¥Â¨³·´Ê´Ë ¤°»µ®¦¦¤ » ¦· pµ¦¦¤µ·Îµ®¦´ ¥µ¥r
»¦·n°¦oµµ¸ª´ Â¨³¦³n°n pµ¦¦¤µ· ¦ª¤´Ê»¦·µµ¸ª´ °´¦µµ¦Å®¨ ° °Á®¨ª
Á¡ºÉ°ª´»¦³rÄµ¦¦µ¥µ °o ¤¼¨¹¦ª¤Á¦¸ ¥¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥ªnµ “¨»n¤·µ¦”
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Åo¦´°»¤´ ·Ã¥¦¦¤µ¦¼¤o ¸°µÎ µ °¦· ¬´ Á¤ºÉ°ª´¸É 22 »¤£µ¡´r ¡.«. 2561

2

Ã¥µ¥µ¦´¸
Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉµÎ ´¸ÉÄoÄµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦¤¸´ n°Å¸Ê
2.1

Ár Äµ¦´Îµµ¦Á·
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Åo´ Îµ Ê ¹µ¤®¨´µ¦´¸ ¸É¦´¦°´ªÉ Å£µ¥Äo¡¦³¦µ´´·µ¦´¸
¡.«. 2543 ¹É®¤µ¥¹¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¸É°°£µ¥Äo¡¦³¦µ´´·ª· µ¸¡´¸ ¡.«. 2547 Â¨³ °o Îµ®
°³¦¦¤µ¦Îµ´ ®¨´ ¦´ ¡ ¥rÂ ¨³¨µ®¨´ ¦´ ¡ ¥rªnµoª ¥µ¦´ Îµ Â¨³ÎµÁ°¦µ¥µµµ¦Á·  £µ¥Äo
¡¦³¦µ´´·®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r
µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³· µ¦Åo´ Îµ Ê ¹Ã¥ÄoÁr¦µµ» Á· ¤Äµ¦ª´¤¼¨nµ °°r¦³° °
µ¦Á· ¥ÁªoÁ¦ºÉ °Á·¨»Á¡ºÉ°oµÂ¨³Á·¨»Áº°É µ¥
µ¦´Îµµ¦Á·Ä®o °¨o°´ ®¨´µ¦´¸ ¸É¦´¦°´ÉªÅÄ¦³Á«Å¥ Îµ®Ä®oÄo¦³¤µµ¦µ´¸
¸ÉÎµ´Â¨³µ¦Äo»¨¥¡·· °¼o ¦· ®µ¦¹É ´Îµ Ê ¹µ¤¦³ªµ¦Äµ¦ÎµÃ¥µ¥µ¦´¸ °¨»n¤·µ¦Åº°·´ ·
Â¨³o°Á· Á¥Á¦ºÉ ° µ¦Äo»¨¥¡··  °¼o ¦· ®µ¦ ®¦º ° ªµ¤´o° ®¦º °Á¸É ¥ª´ °o ¤¤· µÂ¨³¦³¤µµ¦¸É ¤¸
´¥Îµ´n°µ¦Á·¦ª¤Ä®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· °o ¸É 4
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦´£µ¬µ°´§¬´Îµ Ê ¹µµ¦Á·µ¤®¤µ¥¸ÉÁÈ £µ¬µÅ¥ Ä¦¸ ¸É
¤¸ÁºÊ°ªµ¤ ´ Â¥o´®¦º °¤¸µ¦¸ªµ¤Ä°£µ¬µÂnµ´ Ä®oÄoµ¦Á·µ¤®¤µ¥´£µ¬µÅ¥ÁÈ ®¨´

20
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.2

¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¸É¤¸µ¦¦´¦»  Â¨³µ¦¸ªµ¤¤µ¦µ¸ÉÁ¸¥É ª o °
2.2.1 ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¸É¤¸µ¦¦´¦»  Â¨³µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ¹É¤¸¨´´Äo
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2560 Â¨³Á¸É¥ª °o Â¨³¤¸¨¦³n°¨»n¤·µ¦°¥nµ¤¸µ¦³Îµ´¤¸´ n°Å¸Ê
¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É 27 (¦´¦»  2559)
¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É 28 (¦´¦»  2559)
¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É 38 (¦´¦»  2559)
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¸É 11 (¦´¦»  2559)

Á¦ºÉ ° µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Á¦ºÉ ° Á·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤ Â¨³µ¦¦n ª¤oµ
Á¦ºÉ ° · ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
Á¦ºÉ ° µ¦¦n ª¤µ¦µ

¤µ¦µµ¦´  ¸ ´ ¸É 27 (¦´  ¦»  2559) Åo¤¸  µ¦ÂoÅ Ã¥Ä®o  µÁ¨º ° Á¡·É ¤ Äµ¦´ ¹  Á·  ¨» 
Ä¦· ¬´ ¥n°¥ µ¦¦n ª¤oµ ®¦º °¦· ¬´ ¦n ª¤Äµ¦Á·Á¡µ³· µ¦Ã¥Äoª·¸nªÅoÁ¸ ¥µ¤¤µ¦µµ¦´¸
´¸É 28 (¦´¦»  2559) Á¡·É¤Á·¤µÁ·¤¸ÉÄ®oÄoª·¸¦µµ» ®¦º °ª·¸¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ (Á¤ºÉ°¤¸µ¦¦³µ«Äo) ´Ê¸Ê
µ¦Á¨º°ÄoÃ¥µ¥´¸µÎ ®¦´Á·¨»Ân¨³¦³Á£ (¦· ¬´ ¥n°¥ µ¦¦n ª¤oµ ®¦º °¦· ¬´ ¦n ª¤) ÁÈ °·¦³µ´
Ã¥®µ·µ¦Á¨º°¸É³Á¨¸É¥¤µÄoª· ¸nªÅoÁ¸ ¥³o°ÎµÃ¥¦´¦» µ¦Á·¥o°®¨´
¤µ¦µµ¦´ ¸ ´ ¸É 28 (¦´  ¦»  2559) ¤¸ µ¦Á¨¸É ¥Â¨¸É Îµ´ º ° Ä®o µÁ¨º ° Á¡·É ¤Îµ®¦´  · µ¦
¸ÉÅ¤nÄn·µ¦¸ÉµÎ Á· » ¦·Á¡µ³oµµ¦¨»¸É¤¸nªÅoÁ¸ ¥Ä¦· ¬´ ¦n ª¤®¦º °µ¦¦n ª¤oµ¸ÉÁÈ ·µ¦¸ÉµÎ Á· 
»¦·Á¡µ³oµµ¦¨» Ã¥Äµ¦´¹´¸Ã¥Äoª· ¸nªÅoÁ¸ ¥ÄÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤®¦º °µ¦¦n ª¤oµ¸É
ÁÈ ·µ¦¸ÉµÎ Á· » ¦·Á¡µ³oµµ¦¨»´Ê ³¤¸µÁ¨º°Äµ¦¸É³¥´µ¦ª´¤¼¨nµÁ·¨»Ä¦· ¬´
¥n°¥ °¦· ¬´ ¦n ª¤®¦º °µ¦¦n ª¤oµ´ÊÇoª¥ª·¸¤¼¨nµ¥»·¦¦¤µ¤¸É¦· ¬´ ¦n ª¤®¦º °µ¦¦n ª¤oµ´ÊÇÄo°¥¼n Á¡·É¤Á·¤
µÁ·¤¸É°o °µ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤°°Â¨³Âoª¥µ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤ °¦· ¬´ ¦n ª¤®¦º °µ¦¦n ª¤oµ¸É
ÁÈ ·µ¦¸ÉµÎ Á·»¦·Á¡µ³oµµ¦¨»
¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É 38 (¦´¦»  2559) Åo¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨Ã¥Ä®o¤¸µ¦´·¬µªnµµ¦´Îµ®n µ¥ °
·  ¦´ ¡¥rÅ¤n¤¸ª´ Ã¥µ¦°oµ°·µ¦µ¥ÅoÊ ´Å¤nÁ®¤µ³¤ °o ´  · ¬ µ¸Ê °µÅ®µÁ oµ o°®¹É  °o Ä
n°Å¸Ê º°· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ Åo¼ÂÁ®¤º°ÁÈ ´ªª´ °¦µ¥Åo (´É º°¦µ¥ÅoÁÈ ´´¥¸ÉÁÈ  °o Îµ´ °
¤¼¨nµ¸É³Åo¦´µ· ¦´¡¥r) ®¦º °µ¤µ¦ÂÅoªµn ¦µ¥ÅoÂ¨³µ¦Äo¦³Ã¥rÁ·Á«¦¬·¸ÉÅoµ· ¦´¡¥r
¤¸ªµ¤´¤¡´r´ ÁÈ °¥nµ¤µ
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¸É 11 (¦´¦»  2559) ÅoµÎ ®Ä®o¤¸ªµ¤´Á¤µ Ê ¹Îµ®¦´ 1) µ¦ºÊ °
n ªÅoÁ¸ ¥Äµ¦ÎµÁ·µ¦n ª¤´¸É·¦¦¤ °µ¦ÎµÁ· µ¦n ª¤´´Ê¦³°´ Ê ¹ÁÈ » ¦· Ä®o¼o Êº °Îµ
®¨´ µ¦´ ¸ °µ¦¦ª¤» ¦ ·  ¤µº ° ·  ´· Â¨³ 2) Ä¦¸ ¸É ¼¦o n ª¤ÎµÁ·  µ¤¸  µ¦ºÊ ° n ªÅoÁ¸ ¥ Äµ¦
ÎµÁ· µ¦n ª¤´ Á¡·É¤ Ê ¹  ´Ê n ªÅoÁ¸ ¥Á· ¤¸É ¤¸° ¥¼nÄµ¦ÎµÁ·  µ¦n ª¤´ ³Å¤n¼ª´¤¼¨ nµÄ®¤n ®µ¼¦o n ª¤
ÎµÁ·µ¥´¤¸µ¦ª»¤¦n ª¤°¥¼n
¼o ¦· ®µ¦ °·µ¦Åo¦³Á¤·Â¨³¡·µ¦µªnµ¤µ¦µ¸É¦´¦» ´¨nµª µo oÅ¤n¤¸¨¦³ÁºÉ°µ¼o ¦· ®µ¦
Äoª· ¸µ¦´¸ÂÁ·¤
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.2

¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¸É¤¸µ¦¦´¦»  Â¨³µ¦¸ªµ¤¤µ¦µ¸ÉÁ¸¥É ª o ° (n°)
2.2.2 ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É¤¸µ¦¦´¦» Ä®¤n ¹É³¤¸¨´´ÄoµÎ ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ´¸¸ÉÁ¦·É ¤o
Ä®¦º ° ®¨´ª´ ¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2561 ¸É ¤¸  µ¦Á¨¸É ¥Â¨°¥nµ¤¸  µ¦³Îµ ´ Â¨³Á¸É ¥ª o° ´ ¨»n ¤ ·  µ¦
¨»n¤·µ¦Å¤nÅoµÎ ¤µ¦µ¸É¦´¦» Ä®¤n´ ¨nµª¤µº°·´ ·n°ª´´´Äo
¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É 7 (¦´¦»  2560)
Á¦ºÉ ° ¦³ÂÁ·
¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É 12 (¦´¦»  2560)
Á¦ºÉ ° £µ¬¸Á·Åo
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¸É 12 (¦´¦»  2560) Á¦ºÉ ° µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Á¸É¥ª´n ªÅoÁ¸ ¥
Ä·µ¦°ºÉ
¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É 7 (¦´¦»  2560) Åo¤¸µ¦¦´¦» µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Á¡·É¤Á·¤Á¸É¥ª´µ¦Á¨¸É¥Â¨
Ä®¸Ê· °·µ¦¸ÉÁ· Ê ¹µ·¦¦¤´®µÁ·´Ê¸ÉÁÈ ¦µ¥µ¦¸ÉÁÈ Á·Â¨³¦µ¥µ¦¸ÉÅ¤nÄnÁ·
¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É 12 (¦´¦»  2560) Åo¤¸µ¦°·µ¥Ä®o´ ÁÄÁ¦ºÉ °ª·¸µ¦´¸Îµ®¦´£µ¬¸Á·Åo¦°
´ ´ ¸ ¦¸ ¤¸ ·  ¦´ ¡ ¥r¸É ª´ ¤¼¨ n µoª¥¤¼¨ n µ¥»· ¦¦¤¸É ¤¸ µÎ ªÎÉµ ªnµ¤¼¨ n µ µ£µ¬¸ °·  ¦´ ¡ ¥r ÄÁ¦ºÉ ° 
´n°Å¸Ê
- ¦¸ ·¦´¡¥r¸Éª´ oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¤¸¤¼¨nµÎÉµªnµµ£µ¬¸ °· ¦´¡¥rÊ ´  ª´·Ê ¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ
³º°ªnµ¤¸¨Ânµ´ªÉ ¦µª¸ÉÄo®´ £µ¬¸Á· Ê ¹
-

Äµ¦¦³¤µµ¦ÎµÅ¦µ£µ¬¸Ä°µ ·µ¦µ¤µ¦´·¬µªnµ³Åo¦´¦³Ã¥rµ· ¦´¡¥rÄ
¤¼¨nµ¸É¼ªnµ¤¼¨nµµ¤´¸Åo

-

Ä¦¸ ¸É®¤µ¥£µ¬¸°µ¦¤¸ °o Îµ´Á¸É¥ª´Â®¨n¸É¤µ °ÎµÅ¦µ£µ¬¸ ¸Éµ¤µ¦Äo¦³Ã¥r·¦´¡¥r
£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸ÅoÁ¡µ³Ä¦³Á£¸ÉµÎ ® µ¦¡·µ¦µµ¦³ÅoÄo¦³Ã¥r °· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo
¦°´´¸³o°ÎµÅ¦³Á¤·¦ª¤´´· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸¸ÉÁÈ ¦³Á£Á¸¥ª´Ánµ´Ê

-

Äµ¦¦³¤µÎµ Å¦µ£µ¬¸ Ä°µ³Å¤n ¦ ª¤Îµ ª¸É Äo®´  £µ¬¸ ¸É Á·  µµ¦¨´ ¦µ¥µ¦ °
¨Ânµ´ªÉ ¦µª¸ÉÄo®´ £µ¬¸Ê ´

¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¸É 12 (¦´¦»  2560) Åo¤¸µ¦°·µ¥Ä®o´ Áªnµµ¦Á· Á¥µ¤ °o Îµ®
°¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸Ê Ä®oº°·´ ·´ n ªÅoÁ¸ ¥¸É¼´¦³Á£ÁÈ · ¦´¡¥r¸Éº°ÅªoÁ¡ºÉ°
µ¥ µ¤ °Á  °¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·  ´ ¸É 5 (¦´  ¦»  2560) ¥Áªo µ¦Á· Á¥ o° ¤¼ ¨
µµ¦Á·Ã¥¦» 
¼o ¦· ® µ¦ °· µ¦Åo ¦³Á¤· Â¨³¡· µ¦µªnµ¤µ¦µ¸É  ¦´  ¦» Ä®¤n ´¨n µª oµo ³Å¤n¤¸¨¦³¸É ¤¸
´¥Îµ´n°¨»n¤·µ¦ ¥ÁªoÁ¦ºÉ °µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.3

´¸¨»n¤·µ¦ - Á·¨»Ä¦·¬´¥n °¥Â¨³µ¦¦n ª¤µ¦µ
() ¦·¬´¥n °¥
¦· ¬´ ¥n°¥®¤µ¥¹·µ¦(¹É ¦ª¤¹·µ¦Á¡µ³·) ¸É¨»n¤·µ¦ª»¤ ¨»n¤·µ¦ª»¤·µ¦Á¤ºÉ°¨»n¤·µ¦
¤¸µ¦Á· ¦´®¦º °¤¸·· Ä¨°Â´Â¦µµ¦Á¸É¥ª °o ´¼Åo o¦´µ¦¨»Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦ÎµÄ®oÁ·¨
¦³n°¨°Âµµ¦Äo°µÎ µÁ®º °¼Åo o¦´µ¦ª»¤ ¨»n¤· µ¦¦ª¤µ¦Á· °¦· ¬´ ¥n°¥ÅªoÄ
µ¦Á·¦ª¤´ÊÂnª´ ¸É¨»n¤·µ¦¤¸°µÎ µÄµ¦ª»¤¦· ¬´ ¥n°¥ ¨»n¤·µ¦³Å¤nµÎ µ¦Á· °¦· ¬´ ¥n°¥
¤µ¦ª¤ÅªoÄµ¦Á·¦ª¤´µª´¸É¨»n¤·µ¦¼ Á¸ ¥°Îµµª»¤
¨»n ¤· µ¦´ ¹ ´ ¸  µ¦¦ª¤» ¦·  Ã¥º ° ·  ´· µ¤ª·¸ Êº ° ·É °Â¸É Ã°Ä®o Îµ®¦´  µ¦ºÊ ° ¦· ¬ ´ ¥n° ¥
¦³°oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r¸É¼o Êº°Ã°Ä®oÂ¨³®¸Ê ·¸Én° Ê ¹Á¡ºÉ°nµ¥Îµ¦³Ä®oÂnÁoµ °Á·¤ °¼o ¼ºÊ °
Â¨³n ªÅoÁ¸ ¥Än ª °¼o º°®» o¸É°°Ã¥¨»n¤·µ¦ ·É °Â¸ÉÃ°Ä®o¦ª¤¹¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r
®¦º °®¸Ê · ¸É¼o Êº °µªnµ³o°nµ¥Îµ¦³µ¤ °o ¨ o» ¸ÉÁ¸É ¥ª °o ´µ¦ºÊ °³¦´ ¦¼oÁÈ nµÄonµ¥Á¤ºÉ°Á·  Ê ¹
¤¼¨ n µÁ¦·É ¤Â¦ °·  ¦´ ¡ ¥r¸É ¦³» Åo¸É Åo¤µÂ¨³®¸Ê ·  Â¨³®¸Ê ·  ¸É ° µÁ·  Ê ¹  ¸É ¦´ ¤µµµ¦¦ª¤» ¦· ³¼ 
ª´¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´¸ÉÊº ° Äµ¦¦ª¤» ¦·Ân¨³¦´Ê ¨»n¤·µ¦ª´¤¼¨nµ °n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µ
ª»¤Ä¼o ¼ºÊ °oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ ®¦º ° ¤¼¨nµ °· ¦´ ¡¥r» · ¸É¦³»Åo °¼o ¼ºÊ °µ¤´n ª °®» o¸Éº °
Ã¥n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤
Äµ¦¦ª¤» ¦· ¸ÉµÎ Á· µ¦ÎµÁ¦È µµ¦¥°¥ºÊ ° ¼o Êº °o°ª´¤¼¨nµn ªÅoÁ¸ ¥¸É¼o Êº °º°°¥¼nÄ¼o ¼ºÊ °n °®oµ
µ¦¦ª¤» ¦· Ä®¤nÃ¥Äo¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´¸ÉÊº °Â¨³¦´ ¦¼o¨ÎµÅ¦®¦º ° µ»¸ÉÁ·  Ê ¹µµ¦ª´¤¼¨nµÄ®¤nÊ ´
ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
·É °Â¸Éµªnµ³o°nµ¥°°ÅÃ¥¨»n¤·µ¦ ¦´¦¼oªo ¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´¸ÉÊº ° µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨nµ
¥»·¦¦¤ °·É °Â¸Éµªnµ³o°nµ¥¸É¦´¦¼o£µ¥®¨´ª´¸ÉÊº °¹É ´¦³Á£ÁÈ · ¦´ ¡¥r®¦º °®¸Ê ·Ä®o¦´¦¼o
ÄÎµÅ¦®¦º ° µ» ·É °Â¸Éµªnµ³o°nµ¥¹É ´¦³Á£ÁÈ n ª °¼o º°®» oo°Å¤n¤¸µ¦ª´¤¼¨nµÄ®¤n
Â¨³Ä®o´ ¹µ¦nµ¥Îµ¦³Ä£µ¥®¨´ÅªoÄn ª °¼o º°®»o
n ªÁ·  °¤¼¨ nµ·É °Â¸É Ã°Ä®o ¤¼¨ nµn ªÅoÁ¸ ¥¸É Å¤n¤¸° µÎ µª» ¤Ä¼o ¼ºÊ ° Â¨³¤¼¨ nµ¥»·¦¦¤ 
ª´ºÊ °» ¦· °n ªÅoÁ¸ ¥Än ª °¼o º°®» o °¼o ¼ºÊ °¸É¼o Êº °º°°¥¼nn°µ¦¦ª¤» ¦· ¸É¤µªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
» ·  ª´¸ÉÊº° °· ¦´¡¥r»· ¸É¦³»Åo¸ÉÅo¤µ o°¦´¦¼oÁÈ nµªµ¤· ¥¤ ®µ¤¼¨nµ °¤¼¨nµ·É °Â¸ÉÃ°Ä®o
¤¼¨ n µn ªÅoÁ¸ ¥¸É Å¤n¤¸° µÎ µª» ¤Ä¼o ¼ºÊ ° Â¨³¤¼¨ n µ¥»·¦¦¤  ª´ ºÊ ° » ¦·  °n ªÅoÁ¸ ¥Än ª °
¼o º°®» o °¼o ¼ºÊ °¸É¼o Êº °º°°¥¼nn°µ¦¦ª¤» ¦· o°¥ªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r»· °¦· ¬´ ¥n°¥¸ÉÅo¤µ
ÁºÉ°µµ¦ºÊ°Ä¦µµÎÉµªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ ³¦´¦¼onªnµÃ¥¦Å¥´ÎµÅ¦ µ»
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.3

´¸¨»n¤·µ¦ - Á·¨»Ä¦·¬´¥n °¥Â¨³µ¦¦n ª¤µ¦µ (n°)
() ¦·¬´¥n °¥ (n°)
·µ¦³´¦µ¥µ¦´¸¦³®ªnµ´ ¥°Á®¨º° Â¨³ÎµÅ¦¸É¥´ Å¤nÅoÁ· Ê ¹¦· ¦³®ªnµ´Ä¨»n¤·µ¦ µ»¸É¥´
Å¤nÁ· Ê ¹¦· È³´¦µ¥µ¦ÄÎµ°Á¸¥ª´ ÁªoÂn¦µ¥µ¦´Ê¤¸®¨´µªnµ· ¦´¡¥r¸ÉÃ°¦³®ªnµ´Á·µ¦o°¥nµ
Ã¥µ¥µ¦´¸ °¦· ¬´ ¥n°¥Åo¼¦´¦» Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´Ã¥µ¥µ¦´¸ °¨»n¤·µ¦
( ) ¦µ¥µ¦´n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n ¤¸°µÎ µª»¤
¨»n¤·µ¦·´ ·n°¦µ¥µ¦´n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤ÁnÁ¸¥ª´´n ª¸ÉÁÈ  °Áoµ ° °¨»n¤·µ¦
Îµ®¦´µ¦ºÊ °n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤ ¨nµ¦³®ªnµ·É °Â¸Énµ¥Ä®oÂ¨³¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´¡¥r
» · °®» o¸ÉÊº °¤µÄ¦· ¬´ ¥n°¥ Â¨³ÎµÅ¦®¦º ° µ»µµ¦ µ¥Än ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤³¼´¹
Än ª °Áoµ °
() µ¦Îµ®n µ¥¦·¬´¥n °¥
Á¤ºÉ°¨»n¤·µ¦¼ Á¸ ¥µ¦ª»¤ o°®¥»¦ª¤¦· ¬´ ¥n°¥Äµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤ n ªÅoÁ¸ ¥Ä·µ¦¸ÉÁ®¨º°°¥¼n
³ª´¤¼¨nµÄ®¤nÃ¥Äo¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨nµ³¦´¦¼oÄÎµÅ¦®¦º ° µ» ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤´Ê³º°
ÁÈ ¤¼¨ n µµ¤´ ¸ Á¦·É ¤Â¦ °¤¼¨ n µ °Á· ¨» Á¡ºÉ° ª´» ¦³rÄµ¦ª´¤¼ ¨n µÄÁª¨µn °¤µ °Á·  ¨» 
¸ÉÁ®¨º°°¥¼nÄ¦¼  °¦· ¬´ ¦n ª¤ ·µ¦¦n ª¤oµ ®¦º °· ¦´¡¥rµµ¦Á· Îµ®¦´»Îµª¸ÉÁ¥¦´¦¼oÄÎµÅ¦ µ»
ÁÈÁ¦È °ºÉÄn ª¸ÉÁ¸É ¥ª o°´ · µ¦´Ê ³¼·´ · Á¤º°ªnµ¨»n¤· µ¦¤¸µ¦Îµ®n µ¥·  ¦´ ¡¥r®¦º °®¸Ê · 
¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Ê°°Å
() µ¦¦n ª¤o µ
µ¦¦n ª¤µ¦µ
Á· ¨»  Äµ¦¦n ª¤µ¦µ³¼´¦³Á£ÁÈ µ¦ÎµÁ·  µ¦n ª¤´ ®¦º °µ¦¦n ª¤oµ Ã¥ Ê ¹  °¥¼n´ ·  · Â ¨³
£µ¦³¼¡´µ¤´µ °¼Áo µo ¦n ª¤µ¦µ´Ê¤µªnµÃ¦¦oµ¦¼ Âµ®¤µ¥ °µ¦¦n ª¤µ¦µ
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.3

´¸¨»n¤·µ¦ - Á·¨»Ä¦·¬´¥n °¥Â¨³µ¦¦n ª¤µ¦µ (n°)
() µ¦¦n ª¤o µ (n°)
µ¦ÎµÁ·µ¦n ª¤´
µ¦¦n ª¤µ¦µ´¦³Á£ÁÈ µ¦ÎµÁ· µ¦n ª¤´Á¤ºÉ°¨»n¤·µ¦¤¸·· Ä· ¦´¡¥rÂ¨³¤¸£µ¦³¼¡´Ä®¸Ê ·
¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦¦n ª¤µ¦µ´Ê Ã¥¦´ ¦¼o··Ã¥¦Ä· ¦´¡¥r ®¸Ê · ¦µ¥ÅoÂ¨³nµÄonµ¥ °µ¦ÎµÁ· µ
¦n ª¤´ Â¨³n ªÂn Ä·  ¦´ ¡ ¥r ®¸Ê ·  ¦µ¥Åo Â¨³n µÄonµ¥¸É ¦nª¤´ º °¦°®¦º ° n ° Ê ¹  ¹É ¦µ¥µ¦´¨n µª
³Â¦ª¤´¦µ¥µ¦Ân¨³¦¦´Äµ¦Á·
µ¦¦n ª¤oµ
µ¦¦n ª¤µ¦µ´¦³Á£ÁÈ µ¦¦n ª¤oµÁ¤ºÉ°¨»n¤·µ¦¤¸·· Ä· ¦´¡¥r»· °µ¦¦n ª¤µ¦µ´Ê Á·¨»
Äµ¦¦n ª¤oµ¦´¦¼oÃ¥Äoª· ¸nªÅoÁ¸ ¥
µ¦´¹Á·¨»µ¤ª·¸nªÅoÁ¸ ¥
£µ¥Äoª·¸nªÅoÁ¸ ¥ ¨»n¤·µ¦¦´¦¼oÁ·¨»Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦oª¥¦µµ» ¤¼¨nµµ¤´¸ °Á·¨»¸Ê ³Á¡·É¤ Ê ¹®¦º °
¨¨Ä£µ¥®¨´ª´¸ÉÅo¤µoª¥n ªÂnÎµÅ¦®¦º ° µ» °¼Åo o¦´µ¦¨»µ¤´n ª¸É¨¼o »¤¸nªÅoÁ¸ ¥°¥¼n
oµn ªÅoÁ¸ ¥ °Áoµ °Äµ¦¦n ª¤oµ´Ê¨¨Ân¥´ ¤¸°·· ¡¨°¥nµ¤¸´¥Îµ´ · µ¦o°´¦³Á£¦µ¥µ¦¸É
Á¥¦´¦¼o ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÁ µo ÎµÅ¦®¦º ° µ»Á¡µ³´n ªÄn ªÅoÁ¸ ¥ °Áoµ °¸É¨¨ ÎµÅ¦Â¨³
µ»µµ¦¨´n ªÄµ¦¦n ª¤oµ³¦´¦¼oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
n ªÂnÎµÅ¦®¦º ° µ» °¨»n¤·µ¦Äµ¦¦n ª¤oµ¸ÉÁ· Ê ¹£µ¥®¨´µ¦Åo¤µ³¦ª¤ÅªoÄÎµÅ¦®¦º ° µ» Â¨³
n ªÂnÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ¸ÉÁ· Ê ¹£µ¥®¨´µ¦Åo¤µ³¦ª¤ÅªoÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ ¨³¤ °µ¦
Á¨¸É ¥Â¨£µ¥®¨´µ¦Åo¤µ´¨n µª oµo ³¦´  ¦» ´ ¦µµµ¤´ ¸ °Á· ¨»  Á¤ºÉ° n ªÂn  µ» 
°¨»n¤·µ¦Äµ¦¦n ª¤oµ¤¸¤¼¨nµÁnµ´®¦º °Á·ªnµ¤¼¨nµn ªÅoÁ¸ ¥ °¨»n¤·µ¦Äµ¦¦n ª¤oµ´Ê ¹É¦ª¤¹
n ªÅoÁ¸ ¥¦³¥³¥µªÄÇ ¹É Ã¥ÁºÊ ° ®µÂ¨oªº° ÁÈ n ª®¹É  °Á· ¨»  »  · °¨»n ¤· µ¦Äµ¦¦n ª¤oµ´Ê
¨»n¤·µ¦³Å¤n¦´¦¼onªÂn µ»°¸n°Å ÁªoÂn¨»n¤·µ¦¤¸£µ¦³¼¡´Ä®¸Ê °µ¦¦n ª¤oµ®¦º °¦´ªnµ³nµ¥
®¸ÊÂ¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµ
¨»n¤·µ¦¤¸µ¦¡·µ¦µ»·Ê ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸ªµn ¤¸ °o n¸Ê¸ÉÂªnµÁ·¨»µ¦¦n ª¤oµÁ·µ¦o°¥nµ®¦º °Å¤n
®µ¤¸ o° n ¸Ê Á·  Ê ¹  ¨»n ¤· µ¦³Îµª¨ µ»  µµ¦o°¥n µ Ã¥Á¦¸ ¥Á¸ ¥¤¼¨ n µ¸É µªnµ³Åo¦´ º 
´¤¼¨nµµ¤´¸ °Á·¨» Â¨³¦´¦¼o¨nµÅ¸ÉnªÂnÎµÅ¦( µ») °Á·¨»Äµ¦¦n ª¤oµÄÎµÅ¦®¦º °
µ»
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.3

´¸¨»n¤·µ¦ - Á·¨»Ä¦·¬´¥n °¥Â¨³µ¦¦n ª¤µ¦µ (n°)
() µ¦¦n ª¤o µ (n°)
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Äµ¦Á·Á¡µ³·µ¦ Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥ Â¨³µ¦¦n ª¤oµ ³´¹´¸ªo ¥¦µµ»®´nµÁº°É µ¦o°¥ o»
³¤¸µ¦¦´Á¡ºÉ°³o°µ¦Á¨¸É¥Â¨·É °Â¸ÉÁ· Ê ¹µµ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ °·É °Â¸Éµªnµo°nµ¥
o»³¦ª¤o»µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o µµ¦Åo¤µ °Á·¨»¸Ê

2.4

µ¦Â¨n µÁ·¦µn µ¦³Á«
() »¨Á·¸ÉÄo Äµ¦ÎµÁ·µÂ¨³»¨Á·¸ÉÄo ÎµÁ°µ¦Á·
¦µ¥µ¦¸É¦ª¤Äµ¦Á· °Ân¨³¦· ¬´ Ä¨»n¤·µ¦¼ª´¤¼¨nµÃ¥Äo»¨Á· °£µ¡Âª¨o°¤µÁ«¦¬·
®¨´¸É¦· ¬´ ÎµÁ· µ°¥¼n (»¨Á·¸ÉÄoÄµ¦ÎµÁ· µ) µ¦Á·ÂÄ»¨Á· µ ¹É ÁÈ »¨Á·¸ÉÄoÄ
µ¦ÎµÁ·µÂ¨³»¨Á·¸ÉÄoµÎ Á°µ¦Á· °¦· ¬´
( ) ¦µ¥µ¦Â¨³¥°Á®¨º°
¦µ¥µ¦¸ÉÁÈ »¨Á·¦µnµ¦³Á«Â¨nµÁÈ »¨Á·¸ÉÄoÄµ¦ÎµÁ· µÃ¥Äo°´ ¦µÂ¨Á¨¸É¥  ª´¸ÉÁ·
¦µ¥µ¦®¦º °ª´¸É¸¦µµ®µ¦µ¥µ¦´Ê¼ª´¤¼¨nµÄ®¤n ¦µ¥µ¦ÎµÅ¦Â¨³¦µ¥µ¦ µ»¸ÉÁ· µµ¦¦´ ®¦º °nµ¥
Îµ¦³¸ÉÁÈ Á·¦µnµ¦³Á« Â¨³¸ÉÁ·µµ¦Â¨nµ· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸ÉÁÈ ´ªÁ·¹ÉÁÈ Á·¦µnµ¦³Á«
oª¥°´¦µÂ¨Á¨¸É¥  ª´·Ê ¸ Åo´ ¹ÅªoÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
Á¤ºÉ°¤¸µ¦¦´¦¼o¦µ¥µ¦ÎµÅ¦®¦º ° µ» °¦µ¥µ¦¸ÉÅ¤nÁÈ ´ªÁ·ÅªoÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ °r¦³° °
°´¦µÂ¨Á¨¸É¥´Ê®¤ °ÎµÅ¦®¦º ° µ»´Ê³¦´¦¼oÅªoÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉoª¥ Äµ¦ µo ¤µ¦¦´¦¼o
ÎµÅ¦®¦º ° µ» °¦µ¥µ¦¸ÉÅ¤nÁÈ ´ªÁ·ÅªoÄÎµÅ¦®¦º ° µ» °r¦³° °°´¦µÂ¨Á¨¸É¥´Ê®¤ °
ÎµÅ¦®¦º ° µ»´Ê³¦´¦¼oÅªoÄÎµÅ¦ µ»oª¥

2.5

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥Án µÁ·
Ä¦³ÂÁ· Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·¦ª¤¹Á·Ä¤º° Á· µµµ¦¦³Á£nµ¥ºÁ¤ºÉ°ªµ¤
Á·¨»¦³¥³´Ê°ºÉ¸É¤¸£µ¡¨n°¼ ¹É¤¸°µ¥»Å¤nÁ·µ¤Áº°´µª´¸ÉÅo¤µ
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.6

¨¼®¸Êµ¦o µ
¨¼®¸Êµ¦oµ¦´¦¼oÁ¦·É ¤Â¦oª¥¤¼¨nµµ¤ÄÂo®¸Ê Â¨³³ª´¤¼¨nµn°¤µoª¥ÎµªÁ·¸ÉÁ®¨º°°¥¼n®´ oª¥nµÁº°É ®¸Ê ´¥³¼ 
¹É ¦³¤µµµ¦°µ¥°Á®¨º°  ª´·Ê ª nµÁºÉ°®¸Ê ´¥³¼ ®¤µ¥¹¨nµ¦³®ªnµ¦µµµ¤´¸ °
¨¼®¸Ê µ¦oµÁ¦¸ ¥Á¸¥´¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´µ¨¼®¸Êµ¦oµ ®¸Ê ¼¸ÉÁ· Ê ¹³¦´¦¼oÅªoÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Ã¥º°ÁÈ 
n ª®¹É °nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥

2.7

· o µÁ®¨º°
·  oµÁ®¨º° Âoª¥¦µµ»  ®¦º °¤¼¨n µ»  · ¸É ³Åo¦´ Â¨oªÂn ¦µµÄ³ÎÉµªnµ ¦µµ» °·  oµÎµªÃ¥ª·¸
Á µo n°°°n° o» °µ¦ºÊ°¦³°oª¥¦µµºÊ° Â¨³nµÄonµ¥¸ÉÁ¸É¥ª °o Ã¥¦´µ¦ºÊ°· oµ´Ê Ánnµ°µ¦
µÁ µo Â¨³n µ n  ®´oª¥n ª¨¸É Á¸É ¥ª o°´Ê®¤ n ª¥°¤Ä®o®¦º °Á· ¸É Åo¦´ º o» °· oµÎµÁ¦È ¦¼ Â¨³
µ¦³®ªnµÎµ¦³°oª ¥n µ°°Â n µª´ » ·  n µÂ¦µ¦ n µÄonµ¥°ºÉ  µ¦ Â¨³n µÃ®» o ¥ Äµ¦¨· 
¹É ´  n ªµ¤Árµ¦ÎµÁ· µµ¤· Ân Å¤n¦ª¤o » µ¦¼o¥º¤ ¤¼¨n µ» · ¸É ³Åo¦´¦³¤µµ¦µµ· ¸É
µªnµ³ µ¥Åoµ¤·»¦·®´oª¥nµÄonµ¥¸ÉµÎ ÁÈ Á¡ºÉ°Ä®o·oµ´ÊÎµÁ¦È ¦¼ ¦ª¤¹nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥ ¨»n¤·µ¦
´¹´¸nµÁº°É µ¦¨¤¼¨nµ °· oµÁnµ¨oµ¤´¥®¦º °ÁºÉ °¤»£µ¡Ánµ¸ÉµÎ ÁÈ 

2.8

´ µn°¦o µ
´µn °¦oµº°´µ¸É Á¦µÁ¡µ³Áµ³Á¡ºÉ°n °¦o µ·  ¦´ ¡¥r¦µ¥µ¦Á¸¥ª®¦º °®¨µ¥¦µ¥µ¦¹É ´¤¡´r´°¥nµ
Ä¨o·®¦º °o°¡¹É¡µ´Äoµµ¦°°Â ÁÃÃ¨¥¸Â¨³®oµ¸É®¦º °ÁºÉ°¤Ã¥´oª¥ª´»¦³rÄµ¦Äo¦³Ã¥r
Ê ´ » oµ¥
Á¤ºÉ°¨µ¦ÎµÁ· µµ¤´µn °¦o µÅ¤nµ¤µ¦¦³¤µµ¦Åo°¥nµn µÁºÉ°º° ¦µ¥Åoµ¤´µn °¦oµ³¦´¦¼oÅo
Å¤nÁ·ªnµo»µ¤´µ¹Én° µo Ânªµn ³Åo¦´º o»µ¤´µ³¦´¦¼oÁÈ nµÄonµ¥ÄªÁ¤ºÉ°Á· Ê ¹
Á¤ºÉ°¨µ¦ÎµÁ· µµ¤´µn °¦o µµ¤µ¦¦³¤µµ¦Åo°¥nµn µÁºÉ °º° Â¨³¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅo¸É´µn °¦oµ
³¤¸µÎ Å¦ Ä®o¦´¦¼o¦µ¥Åo¨°¦³¥³Áª¨µ °´µn°¦oµÃ¥Äo°´ ¦µn ª °µ¸ÉµÎ Á¦È Ã¥ Ê ´ °ªµ¤ÎµÁ¦È ³ª´
µ´n ª °o»¸ÉÁ· Ê ¹ °µ¸ÉÅoµÎ Á¦È ¹´ »´ Á¦¸ ¥Á¸¥´¦³¤µµ¦o»µ¦n°¦oµ´ÊÃ¦µ¦
(ª·¸°´ ¦µn ª °µ¸ÉÎµÁ¦È oª¥ª·¸ cost to cost method) Á¤ºÉ°¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân ¸Éo »µ¦n°¦o µ´Ê®¤
Á·ªnµ¦µ¥Åonµn°¦oµ´Ê®¤ ¨»n¤·µ¦³¦´¦¼o µ»¸Éµªnµ³Á· Ê ¹ÁÈ nµÄonµ¥´¸
Äµ¦Îµ® Ê ´ ªµ¤ÎµÁ¦È  °µn ° ¦o µ ³Å¤n¡·µ¦µo »  µ¦n ° ¦o µ¸É Á·  Ê ¹  Ä¦³®ªnµ¸ ¸É Á¸É ¥ª o°´
·¦¦¤Ä°µ ¹É Â°¥¼nÄ¦¼ · oµÁ®¨º° ÎµªÁ·¸Énµ¥ÁÈ Á·¨nª®oµ ®¦º °· ¦´¡¥r°ºÉ Ê ¹°¥¼n´ ¨´¬³
°o»
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.8

´ µn°¦o µ (n°)
¨»n¤· µ¦ÂÎµªÁ·´Ê·Ê  ¸É·µ¦¤¸· · Á¦¸ ¥¦o °µ¼ªo nµoµÎµ®¦´ µn °¦o µ»´µÁÈ · ¦´¡¥r °
· µ¦Îµ®¦´  o» nµn °¦o µÂ¨³¦µ¥µ¦ÎµÅ¦ (®´oª¥¦µ¥µ¦ µ» ¸É ¦´¦¼o Â¨oª) ¼ ªnµÎµªÁ· ª¸É Á¦¸ ¥ÁÈ
n ªÁ·¸ÉÁ· Ê ¹³ÂÁÈ ¥°¨¼®¸Ê µn°¦oµµ¤´µ £µ¥Äo®´ª °o ¨¼®¸Ê nµn°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ
®µÎµªÁ·ª¸ÉÁ¦¸ ¥ÁÈ¼ ªnµ¨¦ª¤ °o» nµn °¦o µÂ¨³¦µ¥µ¦ÎµÅ¦ (®´oª¥¦µ¥µ¦ µ»¸É¦´¦¼oÂ¨oª)
¸ÉÁ· Ê ¹³ÂÁÈ Áoµ®¸Êµn°¦oµµ¤´µ £µ¥Äo®ª´ °o ¦µ¥Åonµn°¦oµµ¤´µ¦´¨nª®oµ

2.9

Á·¨»
¨»n¤·µ¦´¦³Á£Á·¨»¸É°Á®º °µÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥ Â¨³µ¦¦n ª¤oµÁÈ  2 ¦³Á£ º° 1. Á·¨»
Á¡ºÉ°oµ 2. Á·¨»ÁºÉ° µ¥ µ¦´¦³Á£ Ê ¹°¥¼n´ »¤»n®¤µ¥ ³¨» n µ¥¦· ®µ¦³ÁÈ ¼o µÎ ®µ¦´¦³Á£¸É
Á®¤µ³¤Îµ®¦´Á·¨»  Áª¨µ¨»Â¨³ªµ¦´¦³Á£ÁÈ ¦³¥³
(1) Á·¨»Á¡ºÉ°oµ º° Á·¨»Á¡ºÉ°»¤»n®¤µ¥®¨´Äµ¦®µÎµÅ¦µµ¦Á¨¸É¥Â¨¦µµÄnªÁª¨µ´Ê Â¨³Â
¦ª¤ÅªoÄ· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
(2) Á·¨»Áº°É µ¥ º° Á·¨»¸É³º°ÅªoÃ¥Å¤n¦³»nªÁª¨µÂ¨³°µ µ¥Á¡ºÉ°Á¦· ¤£µ¡¨n°®¦º °Á¤ºÉ°°´¦µ°Á¸Ê¥
Á¨¸É¥Â¨
Á·¨» ´Ê 2 ¦³Á£¦´  ¦¼o ¤¼¨n µÁ¦·É ¤Â¦oª¥¦µµ»  ¹É ®¤µ¥¹¤¼¨ nµ¥»·¦¦¤ °·É °Â¸ÉÄ®oÅÁ¡ºÉ° Ä®oÅo¤µ
¹ÉÁ·¨»´Ê¦ª¤´ÊnµÄonµ¥Äµ¦Îµ¦µ¥µ¦
Á·¨»Á¡ºÉ°oµÂ¨³Á·¨»ÁºÉ° µ¥ª´¤¼¨nµÄÁª¨µn°¤µoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ ¦µ¥µ¦ÎµÅ¦Â¨³ µ»¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹¦· 
°Á·¨»Á¡ºÉ°oµ¦´¦¼oÄÎµÅ¦ µ» ¦µ¥µ¦ÎµÅ¦Â¨³ µ»¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹¦·  °Á·¨»ÁºÉ° µ¥¦´¦¼oÄn ª
°ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ
¦· ¬´ ³°nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ °Á·¨»Á¤ºÉ°¤¸ °o n¸Êªµn Á·¨»´Ê°µ¤¸nµÁºÉ°µ¦o°¥nµÁ· Ê ¹ ®µ¦µµµ¤´¸
°Á·¨»¼ ªnµ¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´º ¦· ¬´ ³´¹¦µ¥µ¦ µ»µnµÁº°É µ¦o°¥nµ¦ª¤ÅªoÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
Äµ¦Îµ®n µ¥Á·¨» ¨nµ¦³®ªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¨°Â» · ¸ÉÅo¦´µµ¦Îµ®n µ¥Á¤ºÉ°Á¦¸ ¥Á¸¥´
¦µµµ¤´¸ °Á·¨» ´Ê³´¹ ¦ª¤°¥¼nÄÎµÅ¦®¦º ° µ»  ¦¸ ¸É µÎ ®n µ¥Á·¨» ¸É º °ÅªoÄ¦µµ¦®¸Ê ®¦º °
¦µµ¦»· Á¸¥ª´°°Åµn ª ¦µµµ¤´¸ °Á·¨»¸ÉµÎ ®n µ¥³Îµ®Ã¥Äoª·¸ª´ Á¨¸É¥nªÎÊµ®´
oª¥¦µµµ¤´¸µÎµª´Ê®¤¸Éº°Åªo
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.10 °´ ®µ¦·¤¦´¡¥r Á¡º°É µ¦¨»
°´®µ¦· ¤¦´ ¡¥r¸Éº°¦°Ã¥¨»n¤·µ¦Á¡ºÉ°®µ¦³Ã¥rµ¦µ¥ÅonµÁn µ ®¦º °µµ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °¤¼¨nµ °· ¦´¡¥r
®¦º ° ´Ê°°¥nµ Â¨³Å¤nÅo¤¸ÅªoÄoµÃ¥· µ¦Ä¨»n¤· µ¦ ³¼´¦³Á£ÁÈ  °´ ®µ¦· ¤¦´ ¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨» 
¦ª¤¹°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸É°¥¼¦n ³®ªnµn°¦oµ®¦º °¡´µÁ¡ºÉ°ÁÈ °´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°µ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»¦´¦¼o¦µ¥µ¦Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦oª¥ª·¸¦µµ» ¦ª¤¹o»Äµ¦Îµ¦µ¥µ¦
¸É·Å¤n¤¸µ¦®´nµÁºÉ °¤¦µµ nµÁºÉ °¤¦µµ °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»°ºÉ Ç ³Îµªµ¤ª·¸Áo¦ (®¦º °ª·¸·
n µÁºÉ ° ¤¦µµª·¸ °ºÉ  Án  ª·¸¥°¨¨ Â¨³ª·¸ µª¨¨· ) Á¡ºÉ ° ¸É ´  n ª¦µµ»  ¨°¦³¤µµ¦°µ¥» µ¦Ä®o
¦³Ã¥r´ ¸Ê
°µµ¦

20 ¸

µ¦¦ª¤¦µ¥nµ¥Ä£µ¥®¨´Á µo ÁÈ ¤¼¨nµ´¸ °· ¦´¡¥r³¦³ÎµÈn°Á¤ºÉ°¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân ¸É¨»n¤· µ¦
³Åo¦´¦³Ã¥rÁ· Á«¦¬·Ä°µÄ¦µ¥nµ¥´Ê Â¨³o»µ¤µ¦ª´¤¼¨nµÅo°¥nµn µÁºÉ°º° nµn °¤Â¤Â¨³
Îµ¦» ¦´ ¬µ´Ê®¤³¦´  ¦¼o ÁÈ n µÄonµ¥Á¤ºÉ ° Á·  Ê ¹  Á¤ºÉ ° ¤¸ µ¦Á¨¸É ¥Â·Ê  n ª °°´ ®µ¦· ¤¦´ ¡ ¥rÁ¡ºÉ ° µ¦¨» 
³´¤¼¨nµµ¤´¸ °n ª¸É¼Á¨¸É¥Â°°
2.11 ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
¸É · °µµ¦Â¨³°»  ¦r ª´¤¼¨ n µoª¥¦µµ»  ®´oª¥n µÁºÉ ° ¤¦µµ³¤ o »  Á¦·É ¤Â¦³¦ª¤o» µ¦°ºÉ  Ç
¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦ºÊ°· ¦´¡¥rÊ ´
o»¸ÉÁ· Ê ¹£µ¥®¨´³¦ª¤°¥¼nÄ¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´¡¥r®¦º °¦´¦¼oÂ¥ÁÈ °¸· ¦´¡¥r®¹É µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
Á¤ºÉ°o»´ÊÁ· Ê ¹Â¨³µªnµ³Ä®o¦³Ã¥rÁ· Á«¦¬· Ä°µÂn¦· ¬´ Â¨³o»´¨nµªµ¤µ¦ª´¤¼¨nµÅo
°¥nµn µÁºÉ°º° ¤¼¨nµµ¤´¸ °·Ên ª¸É¼Á¨¸É¥Â³¼´¦µ¥µ¦°° Îµ®¦´nµn °¤Â¤Â¨³Îµ¦» ¦´¬µ°ºÉ Ç
¦· ¬´ ³¦´¦¼oo »´¨nµªÁÈ nµÄonµ¥ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Á¤ºÉ°Á· Ê ¹
¸É·Å¤n¤¸µ¦·nµÁºÉ °¤¦µµ nµÁºÉ °¤¦µµ °· ¦´¡¥r°ºÉÎµªÃ¥Äoª· ¸Áo¦ Á¡ºÉ°¨¦µµ»Ân¨³·¨°°µ¥»
µ¦Ä®o¦³Ã¥r¸É¦³¤µµ¦Åªo °· ¦´¡¥r´ n°Å¸Ê
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
n ª¦´¦» · ·µ¦Ánµ

10 ¸ Â¨³ 20 ¸
10 ¸ Â¨³ 20 ¸
5 ¸
5 ¸
3 ¸ Â¨³ 5 ¸
5 ¸
10 ¸
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.11 ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r (n°)
»·Ê ¦°¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ ¨»n¤· µ¦Åo¤¸µ¦ªÂ¨³¦´ ¦» ¤¼¨nµÁ®¨º°Â¨³°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r °
· ¦´¡¥rÄ®oÁ®¤µ³¤
Ä¦¸ ¸É¤¨¼ nµµ¤´¸¼ªnµ¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´º ¤¼¨nµµ¤´¸³¼¦´¨Ä®oÁnµ´¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´º
´¸ (¼®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· °o 2.14)
¨ÎµÅ¦®¦º ° µ»¸ÉÁ·µµ¦Îµ®n µ¥¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r ÎµªÃ¥Á¦¸ ¥Á¸¥µ·É °Â» ·¸ÉÅo¦´
´ ¸ ¨ÎµÅ¦®¦º ° µ» °ºÉ »  · ÄÎµÅ¦®¦º °
µµ¦Îµ®n µ¥·  ¦´ ¡¥r´¤¼¨n µµ¤´¸ °· ¦´ ¡¥r Â¨³³¦´  ¦¼o 
µ»
2.12 n µªµ¤·¥¤
nµªµ¤·¥¤¸ÉÁ·µµ¦Åo¤µ¹É¦· ¬´ ¥n°¥ (®¤µ¥Á®» 16) ³ÂÁÈ ¦µ¥µ¦Â¥nµ®µÄÂµ³µ¦Á·¦ª¤
nµªµ¤· ¥¤¸É¦´¦¼o³o°¼°µ¦o°¥nµ»¸ Â¨³Âoª¥¦µµ»®´nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ³¤ nµÁº°É µ¦o°¥nµ
°nµªµ¤· ¥¤¸É¦´¦¼oÂ¨oª³Å¤n¤¸µ¦¨´¦µ¥µ¦ ´Ê¸Ê¤¼¨nµÁ®¨º°µ¤´¸ °nµªµ¤·¥¤³¼¦ª¤ÎµªÄÎµÅ¦
®¦º ° µ»Á¤ºÉ°¤¸µ¦ µ¥·µ¦
Äµ¦°µ¦o°¥nµ °nµªµ¤·¥¤ nµªµ¤·¥¤³¼´ n ªÅ¥´®n ª¥¸Én°Ä®oÁ·¦³ÂÁ· Ã¥¸É®n ª¥´Ê
°µ³ÁÈ ®n ª¥Á¸¥ª®¦º °®¨µ¥®n ª¥¦ª¤´¹É µªnµ³Åo¦´¦³Ã¥rµµ¦¦ª¤» ¦· ¸ÉÁ· ªµ¤· ¥¤Á· Ê ¹Â¨³
¦³»nªµÎµÁ·µÅo
2.13 · ¦´¡¥r Å¤n ¤¸´ª
Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦r
o »Äµ¦¡´µÃ¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦r ³¦´ ¦¼o ÁÈ · ¦´ ¡¥rÂ¨³´Îµ®n µ¥Ã¥Äoª·¸´ Îµ®n µ¥ ¨°°µ¥»µ¦Ä®o
¦³Ã¥rµ¤¦³¤µµ¦¦³®ªnµ¦³¥³Áª¨µ 3 ¸ ¹ 10 ¸
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.14 µ¦o°¥n µ °· ¦´¡¥r
· ¦´¡¥r¸É¤¸°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥rÅ¤n¦µÂn ´ (Án nµªµ¤· ¥¤) ¹ÉÅ¤n¤¸µ¦´Îµ®n µ¥³¼°µ¦o°¥nµÁÈ 
¦³Îµ»¸ · ¦´¡¥r°ºÉ¸É¤¸µ¦´Îµ®n µ¥³¤¸µ¦ªµ¦o°¥nµ Á¤ºÉ°¤¸Á®»µ¦r®¦º °µµ¦rn¸Ê ªnµ¦µµµ¤
´¸°µ¼ ªnµ¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´º ¦µ¥µ¦ µ»µµ¦o°¥nµ³¦´ ¦¼oÁ¤ºÉ°¦µµµ¤´¸ °· ¦´ ¡¥r¼ªnµ
¤¼¨ n µ»  · ¸É µªnµ³Åo¦´ º ¹É ®¤µ¥¹Îµª¸É ¼ ªnµ¦³®ªnµ¤¼¨ n µ¥»·¦¦¤®´o » Äµ¦ µ¥Á¸ ¥´ ¤¼¨ n µ
µµ¦Äo·¦´¡¥r³¼´ÁÈ ®n ª¥¸ÉÁ¨È¸É»¸Éµ¤µ¦Â¥°°¤µÅo Á¡ºÉ°ª´»¦³r °µ¦¦³Á¤·µ¦o°¥nµ
·  ¦´ ¡¥r¸É Å¤nÄn ·  ¦´ ¡¥r µµ¦Á· °Á®º °µn µªµ¤· ¥¤¹É ¦´  ¦¼o ¦µ¥µ¦ µ» µµ¦o° ¥n µÅÂ¨oª ³¼
¦³Á¤·ªµ¤ÁÈ ÅÅo¸É³¨´¦µ¥µ¦ µ»µµ¦o°¥nµ  ª´·Ê ¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ
2.15 ´ µÁn µ¦³¥³¥µª
´ µÁn µ¦³¥³¥µª - ¦¸¸É¨»n¤·µ¦ÁÈ ¼oÁn µ
´µ¦³¥³¥µªÁ¡ºÉ°Ánµ· ¦´¡¥rÉ ¹ ¼Äo ®oÁnµÁÈ ¼¦o ´ªµ¤Á¸É ¥Â¨³¨°Â °ªµ¤ÁÈ Áoµ °ÁÈ n ªÄ®n ´µÁnµ´Ê
º ° ÁÈ ´  µÁn µÎµÁ·  µ Á·  ¸É o°nµ¥£µ¥Äo´  µÁn µ´¨n µª (»  · µ·É °Â¼Ä¸É Åo¦´ µ¼Äo ®oÁn µ)
³´¹ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Ã¥Äoª· ¸Áo¦¨°°µ¥» °´µÁnµ´Ê
´µÁnµ¸É· °µµ¦ Â¨³°»¦rÉ ¹ ¼Áo nµÁÈ ¼¦o ´ªµ¤Á¸É ¥Â¨³¨°Â °ªµ¤ÁÈ Áoµ °Áº°´Ê®¤º°ÁÈ 
´µÁnµµ¦Á· ¹É ³´¹ÁÈ ¦µ¥nµ¥ n µ¥»oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r¸ÉÁnµ ®¦º °¤¼¨nµ´ »´ » · °ÎµªÁ·
¸É°o nµ¥µ¤´µÁnµ Â¨oªÂn¤¨¼ nµÄ³ÎÉµªnµ
ÎµªÁ·¸É °o nµ¥´¨nµª³´ n ª¦³®ªnµ®¸Ê · Â¨³nµÄonµ¥µµ¦Á·Á¡ºÉ°Ä®oÅo°´ ¦µ°Á¸Ê¥¸Én°®¸Ê · 
oµ°¥¼n Ã¥¡·µ¦µÂ¥Ân¨³´µ £µ¦³¼¡´µ¤´µÁnµ®´nµÄonµ¥µµ¦Á·³´¹ÁÈ ®¸Ê ·¦³¥³¥µª
n ª°Á¸Ê¥nµ¥³´¹ÄÎµÅ¦®¦º ° µ» ¨°°µ¥» °´µÁn µÁ¡ºÉ°ÎµÄ®o°´ ¦µ°Á¸Ê¥Ân¨³ªÁÈ °´¦µ¸É
Îµ®¦´¥°Á®¨º° °®¸Ê ·¸ÉÁ®¨º°°¥¼n · ¦´¡¥r¸ÉÅo¤µµ¤´µÁnµµ¦Á·³·nµÁºÉ °¤¦µµ¨°°µ¥»µ¦Äoµ
°· ¦´¡¥r¸ÉÁnµ®¦º °°µ¥» °´µÁnµ Â¨oªÂn¦³¥³Áª¨µÄ³o°¥ªnµ
´ µÁn µ¦³¥³¥µª - ¦¸¸É¨»n¤·µ¦ÁÈ ¼oÄ®o Án µ
·  ¦´¡¥r¸ÉÄ®oÁn µµ¤´µÁnµÎµÁ· µ¦ª¤Â°¥¼nÄÂµ³µ¦Á·Än ª¸É· °µµ¦ Â¨³°»¦r Â¨³
´nµÁºÉ °¤¦µµ¨°°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r °· ¦´¡¥rªo ¥ÁrÁ¸¥ª´´¦µ¥µ¦¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r °¨»n¤·µ¦
¹É¤¸¨´ ¬³¨oµ¥¨¹´ ¦µ¥ÅonµÁnµ (» · µ·É °Â¼Ä¸ÉÅonµ¥Ä®oÂnÁ¼o nµ) ¦´¦¼oªo ¥ª·¸Áo¦¨°nªÁª¨µ
µ¦Ä®oÁnµ
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.16 Á·¼o¥º¤
Á·¼¥o º¤¦´¦¼oÁ¦·É ¤Â¦oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °·É °Â¸ÉÅo¦´®´oª¥o»µ¦´Îµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ· Ê ¹ Á·¼¥o º¤ª´¤¼¨nµ
ÄÁª¨µn°¤µoª¥ª·¸¦µµ»´Îµ®n µ¥µ¤ª·¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÂo¦·  ¨nµ¦³®ªnµÁ·¸ÉÅo¦´ (®´oª¥o»µ¦´Îµ
¦µ¥µ¦¸ÉÁ· Ê ¹) Á¤ºÉ°Á¸¥´¤¼¨nµ¸Énµ¥ºÁ¡ºÉ°Îµ¦³®¸ÊÊ ´ ³¦´¦¼oÄÎµÅ¦ µ»¨°nªÁª¨µµ¦¼¥o ¤º
nµ¦¦¤Á¸¥¤¸Énµ¥ÅÁ¡ºÉ°Ä®oÅoÁ·¼¤o µ³¦´¦¼oÁÈ o»µ¦´Îµ¦µ¥µ¦Á·¼Äo ¦¸ ¸É¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅo¸É³ÄoªÁ·¼o
µn ª®¦º °´Ê®¤ Ä¦¸ Ê ¸ nµ¦¦¤Á¸ ¥¤³¦°µ¦¦´¦¼o¦³´É ¤¸µ¦°Á· ®µÅ¤n¤¸®¨´µ¸É¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅo¸É
³ÄoªÁ·µn ª®¦º °´Ê®¤nµ¦¦¤Á¸ ¥¤³¦´¦¼oÁÈ nµÄonµ¥nµ¥¨nª®oµÎµ®¦´µ¦Ä®o¦· µ¦£µ¡¨n°Â¨³³
´Îµ®nµ¥µ¤¦³¥³Áª¨µ °ªÁ·¼o ¸ÉÁ¸É¥ª °o 
Á·¼¥o ¤º ´¦³Á£ÁÈ ®¸Ê ·®¤»Áª¸¥Á¤ºÉ°¨»n¤·µ¦Å¤n¤¸··°´ ¦µ«µÁºÉ°Å Ä®oÁ¨ºÉ°Îµ¦³®¸Ê°°Å°¸ÁÈ Áª¨µ
Å¤n°o ¥ªnµ 12 Áº° ´µª´·Ê ¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ
2.17 £µ¬¸Á·Åoª´»´Â¨³£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·ÅoÎµ®¦´ª¦³°oª¥ £µ¬¸Á·Åo °ª´ »´ Â¨³£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ £µ¬¸Á·Åo³¦´¦¼o
ÄÎµÅ¦®¦º ° µ» ¥Áªon ª£µ¬¸ Á· Åo¸É Á¸É ¥ª °o ´¦µ¥µ¦¸É ¦´ ¦¼oÄÎµÅ¦ µ» ÁÈÁ¦È °ºÉ  ®¦º °¦µ¥µ¦¸É¦´ ¦¼o
Ã¥¦Å¥´n ª °¼o º°®» o Ä¦¸ Ê ¸ £µ¬¸Á·Åo°o ¦´¦¼oÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ ®¦º °Ã¥¦Å¥´n ª °¼o º°®» o
µ¤¨Îµ´
£µ¬¸Á·Åo °ª´ »´ Îµªµ°´¦µ£µ¬¸µ¤®¤µ¥£µ¬¸¸É¤¸¨´´Äo°¥¼n ®¦º ° ¸ÉµÅon° µo Ân ªµn ³¤¸¨
´´Äo£µ¥Ä·Ê ¦°¦³¥³Áª¨µ¸É ¦µ¥µÄ¦³Á«¸É¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥ ÎµÁ· µ°¥¼nÂ¨³Á· ¦µ¥ÅoÁ¡ºÉ°Á¸ ¥£µ¬¸
¼o ¦· ®µ¦³¦³Á¤·µ³ °µ¦¥ºÉÂÂ¦µ¥µ¦£µ¬¸ ÁÈ ªÇ Ä¦¸ ¸É¤¸ µµ¦r ¸Éµ¦Îµ®¤µ¥£µ¬¸
Å·´ · Ê ¹°¥¼n´µ¦¸ªµ¤ Â¨³³´Ê¦³¤µµ¦nµÄonµ¥£µ¬¸¸ÉÁ®¤µ³¤µÎµª¸Éµªnµ³o°nµ¥Îµ¦³£µ¬¸
Ân®nª¥µ´ÁÈ
£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¦´¦¼o µ¤ª·¸®¸Ê · Á¤ºÉ°Á·¨nµ´ªÉ ¦µª¦³®ªnµµ£µ¬¸ °· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê · Â¨³¦µµ
µ¤´¸¸ÉÂ°¥¼Än µ¦Á·
°¥nµÅ¦Èµ¤¨»n¤·µ¦³Å¤n¦´¦¼o£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ ¸ÉÁ·µµ¦¦´¦¼o Á¦·É ¤Â¦ °¦µ¥µ¦· ¦´¡¥r®¦º °¦µ¥µ¦
®¸Ê · ¸É Á· µ¦µ¥µ¦¸ÉÅ¤nÄn µ¦¦ª¤» ¦·  Â¨³  ª´¸É Á· ¦µ¥µ¦ ¦µ¥µ¦´Ê Å¤n¤¸¨¦³n °ÎµÅ¦®¦º ° µ» 
´Êµ´¸®¦º °µ£µ¬¸ £µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸µÎ ªµ°´¦µ£µ¬¸ (Â¨³®¤µ¥£µ¬¸°µ¦) ¸É¤¸¨´´Äo°¥¼n ®¦º °
¸É  µÅon°  oµÂn ªnµ³¤¸ ¨´´ Äo£ µ¥Ä·Ê  ¦°¦³¥³Áª¨µ¸É ¦µ¥µ Â¨³µªnµ°´ ¦µ£µ¬¸ ´¨n µª³ÎµÅÄo
Á¤ºÉ°· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸¸ÉÁ¸É¥ª °o ÅoÄo¦³Ã¥r ®¦º °®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸Åo¤¸µ¦nµ¥Îµ¦³
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.17 £µ¬¸Á·Åoª´»´Â¨³£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ (n°)
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸³¦´¦¼o®µ¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân ªµn ¨»n¤· µ¦³¤¸µÎ Å¦µ£µ¬¸Á¡¸¥¡°¸É³Îµ
Îµª¨nµ´Éª¦µª´Ê¤µÄo ¦³Ã¥r ¨»n¤· µ¦ÅoÊ ´ £µ¬¸Á·Åo¦°´´¸ °¨n µ´Éª¦µª °Á· ¨» Ä
¦· ¬´ ¦n ª¤ ¦· ¬´ ¥n°¥ Â¨³n ªÅoÁ¸ ¥Äµ¦¦n ª¤oµÁªo Ân¨»n¤· µ¦µ¤µ¦ª»¤´®ª³Áª¨µ °µ¦¨´¦µ¥µ¦
¨n µ´Éª¦µªÂ¨³µ¦¨´ ¦µ¥µ¦¨n µ´Éª ¦µª¤¸  ªµ¤ÁÈ ÅÅon °  oµÂn ªnµ³Å¤n Á·  Ê ¹  £µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸É
µµ¦rÅoÄ°µ
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ Â¨³®¸Ê ·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ ³Â®´¨´Èn°Á¤ºÉ°· µ¦¤¸· · µ¤
®¤µ¥¸É³Îµ·  ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo °ª´ »´ ¤µ®´¨´®¸Ê · £µ¬¸Á·Åo °ª´ » ´ Â¨³´Ê·  ¦´¡¥r
£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸Â¨³®¸Ê ·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸Á¸É¥ª °o ´£µ¬¸Á·Åo¸É¦³Á¤·Ã¥®n ª¥µ´ÁÈ£µ¬¸
®n ª¥µÁ¸ ¥ª´ Ã¥µ¦Á¦¸ ¥ÁÈ ÁÈ ®n ª¥£µ¬¸ Á¸ ¥ª´ ®¦º ° ®n ª¥£µ¬¸ nµ´ ¹É ´ÊÄ³nµ¥®¸Ê ·  Â¨³·  ¦´ ¡ ¥r
£µ¬¸Á·Åo °ª´»´ oª¥¥°» ·
2.18 ¨¦³Ã¥r ¡´µ
¨¦³Ã¥r Á¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»
¨»n ¤· µ¦Åo´ Ä®o¤¸Ã¦µ¦¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ° Á¬¸ ¥°µ¥»Ä®¨µ¥¦¼ Â ¨»n ¤· µ¦¤¸Ê ´ Ã¦µ¦¤Á· Â¨³
Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r
Îµ®¦´Ã¦µ¦¤Á·¦· ¬´ ³nµ¥Á·¤Ä®o°»ÄÎµªÁ·¸É¸É ¦· ¬´ Å¤n¤¸£µ¦³¼¡´µ®¤µ¥®¦º °
£µ¦³¼¡´µµ¦°» ¤µ¸É³o°nµ¥Á·Á¡·É¤ ¹Â¤o°»Å¤n¤¸·¦´¡¥rÁ¡¸¥¡°¸É ³nµ¥Ä®o¡´µ´Ê®¤Îµ®¦´ 
µ¦Ä®o¦· µ¦µ¡´µ´ÊÄ°¸Â¨³´ »´ ¦· ¬´ ³nµ¥¤Ä®o´ °»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡ ¹É¦· ®µ¦Ã¥¼o ´ µ¦
°»£µ¥°µ¤ÁrÂ¨³ °o Îµ® ° ¡¦³¦µ´´·°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸ ¡ ¡.«. 2530 ¦· ¬´ Å¤n¤¸£µ¦³¼¡´
¸É³nµ¥Á·Á¡·É¤°¸Á¤ºÉ°Åonµ¥Á·¤ÅÂ¨oª Á·¤³¼¦´¦¼oÁÈ nµÄonµ¥¨¦³Ã¥r¡´µÁ¤ºÉ°¹Îµ®Îµ¦³
Îµ®¦´Á·¤nµ¥¨nª®oµ³¼¦´¦¼oÁÈ · ¦´¡¥rªnµ³¤¸µ¦Åo¦´Á·º®¦º °®´°°Á¤ºÉ°¦Îµ®nµ¥
Îµ®¦´Ã¦µ¦¨¦³Ã¥rº°Ã¦µ¦¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ°Á¬¸ ¥°µ¥»¸ÉÅ¤nÄnÃ¦µ¦¤Á· ¹É ³Îµ®ÎµªÁ·
¨¦³Ã¥r¸É¡´µ³Åo¦´Á¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥» Ã¥n ªÄ®n³ Ê ¹°¥¼n ´ ®¨µ¥´ ´¥ Án °µ¥» Îµª¸ ¸ÉÄ®o¦· µ¦ Â¨³
nµ°Â
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.18 ¨¦³Ã¥r ¡´µ (n°)
®¸Ê · Îµ®¦´ Ã¦µ¦¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»³¦´ ¦¼o ÄÂµ³µ¦Á·oª¥¤¼¨nµ´ » ´ °£µ¦³¼¡´
 ª´¸É·Ê¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ®´oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥rÃ¦µ¦ £µ¦³¼¡´¸Ê µÎ ªÃ¥´· «µ¦r
¦³´£´¥°·¦³»¸ oª¥ª·¸·¨Ân¨³®n ª¥¸É¦³¤µµ¦Åªo ¹É ¤¼¨nµ´ »´ °Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r³¦³¤µ
Ã¥µ¦·¨¦³ÂÁ·°°Ä°µÃ¥Äo°´ ¦µ¨°ÂÄ¨µ °¡´´¦¦´µ¨ ¹É ÁÈ »¨Á·Á¸¥ª´
»¨Á·¸É³nµ¥£µ¦³¼¡´ Â¨³ª´¦Îµ® °®» o¼Äo ¨oÁ¸¥´¦³¥³Áª¨µ¸É°o Îµ¦³£µ¦³¼¡´Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r
Á¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»
ÎµÅ¦Â¨³ µ»µµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r ¦³´£´¥¸ÉÁ·  Ê ¹ µµ¦¦´ ¦» µ¦³µ¦r®¦º °
µ¦Á¨¸É ¥Â¨Ä o° ¤¤·  µ³o° ¦´  ¦¼o Än ª °¼o º ° ®» o nµÎµÅ¦ µ»  ÁÈ Á¦È °ºÉ  Äª¸É Á·  Ê ¹  Â¨³
Åo¦ª¤°¥¼Än ÎµÅ¦³¤ÄÂµ¦Á¨¸É¥Â¨Än ª °Áoµ °
o»¦· µ¦Ä°¸³¼¦´¦¼o´ ¸ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
2.19 µ¦n µ¥Ã¥Äo ®o»ÁÈ Ár
µ¦nµ¥Ã¥Äo®»oÁÈ 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´¦´¦¼oµ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °n ª °¼o º°®»o
2.20 ¦³¤µµ¦®¸Ê·
¦³¤µµ¦®¸Ê · ³¦´¦¼oÈn°Á¤ºÉ° ¨»n¤·µ¦¤¸£µ¦³¼¡´Ä´ »´ µ¤®¤µ¥®¦º °µ¤ °o ¨¸É´ ÎµÅªo°´ ÁÈ 
¨º  ÁºÉ °¤µµÁ®» µ¦r Ä°¸ ¹É µ¦Îµ¦³£µ¦³¼¡´´Ê ¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân ªnµ³n ¨Ä®o ¦· ¬ ´ o° 
¼ Á¸ ¥¦´¡¥µ¦°°Å Â¨³¦³¤µµ¦Îµª¸É°o nµ¥Åo°¥nµn µÁºÉ°º° ¦³¤µµ¦®¸Ê ·Á¡ºÉ°µ¦¦´Ã¦¦oµ
°r¦ ¦³°oª¥ nµÁ¸Ê¥¦´µµ¦¥Á¨·´µÁnµ¦³¥³¥µªÂ¨³nµÁ¥µ¦Á¨·oµ¡´µ ¦³¤µµ¦®¸Ê ·
³Å¤n¦´¦¼oµÎ ®¦´ µ»µµ¦ÎµÁ·µÄ°µ
Ä¦¸ ¸É¤¸£µ¦³¼¡´¸É¨oµ¥¨¹´®¨µ¥¦µ¥µ¦ ¨»n¤·µ¦Îµ®ªµ¤n µ³ÁÈ ¸É·µ¦³¼ Á¸ ¥¦´¡¥µ¦Á¡ºÉ°nµ¥
Îµ¦³£µ¦³¼¡´ Á®¨nµ´Ê Ã¥¡·µ¦µµªµ¤n µ³ÁÈ Ã¥¦ª¤ °£µ¦³¼¡´ ´Ê¦³Á£ Â¤oªnµªµ¤ÁÈ ÅÅo
n° µo Ân¸É·µ¦³¼ Á¸ ¥¦´¡¥µ¦Á¡ºÉ°Îµ¦³£µ¦³¼¡´µ¦µ¥µ¦¸É´ °¥¼Än ¦³Á£Á¸¥ª´³¤¸¦³´ÎÉµ
¨»n¤·µ¦³ª´¤¼¨nµ °Îµª¦³¤µµ¦®¸Ê· Ã¥Äo¤¨¼ nµ´»´ °¦µ¥nµ¥¸Éµªnµ³o°Îµ¤µnµ¥Îµ¦³£µ¦³
¼¡´ Ã¥Äo° ´ ¦µn ° £µ¬¸ É ¹ ³o° ¹ µ¦¦³Á¤·  µµ¦r ¨µÄ´ »  ´ °¤¼¨ n µ °Á· µ¤Áª¨µÂ¨³
ªµ¤Á¸É ¥Á¡µ³ °®¸Ê·¸ÉµÎ ¨´¡·µ¦µ°¥¼n µ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °¦³¤µµ¦®¸Ê·ÁºÉ °µ¤¼¨nµ °Á·µ¤Áª¨µ ³¦´¦¼o
ÁÈ °Á¸Ê¥nµ¥
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
2

Ã¥µ¥µ¦´¸ (n°)
2.21 »Á¦º°®»o
®» oµ¤´¸É·µ¦µ¤µ¦Îµ®µ¦nµ¥Á·´ ¨Åo°¥nµ°·¦³³´¦³Á£ÅªoÁÈ n ª °¼o º°®» o ®» o¦³Á£°ºÉ
¹É¦ª¤¹®»o »¦·¤· ·Í·´´Ån°³´¦³Á£ÅªoÁÈ ®¸Ê·
o»n ªÁ¡·É¤¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦°°®» oÄ®¤n®¦º °µ¦°°· · Äµ¦ºÊ °®» o¹É » · µ£µ¬¸³¼ÂÄn ª °¼o º°®» o
Ã¥ÎµÅ®´µ·É °Â¸ÉÅo¦´µµ¦°°¦µµ¦»´¨nµª
2.22 µ¦¦´¦¼o ¦µ¥Åo
¦µ¥Åo¦³°oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¸É³Åo¦´µµ¦ µ¥· oµÂ¨³¦· µ¦¹É Á· Ê ¹µ·¦¦¤µ¤· °¨»n¤·µ¦
¦µ¥Åo³Âoª¥ÎµªÁ·» · µ£µ¬¸ µ¥ µ¦¦´º Á·ºÂ¨³n ª¨ Ã¥Å¤n¦ª¤¦µ¥µ¦ µ¥£µ¥Ä¨»n¤·µ¦
Îµ®¦´µ¦Á·¦ª¤ ¦µ¥Åoµµ¦ µ¥· oµ¦´¦¼oÁ¤ºÉ°¼o Êº°¦´Ã°ªµ¤Á¸É ¥Â¨³¨°Â¸ÉÁÈ µ¦³Îµ´ °ªµ¤
ÁÈ Áoµ °· oµ ¦µ¥Åoµµ¦Ä®o¦· µ¦¦´¦¼oÁ¤ºÉ°ÅoÄ®o¦· µ¦Á¦È ·Ê Â¨oª ¦µ¥Åoµµ¦n°¦oµ¦´¦¼oÃ¥°oµ°·µ¤ Ê ´
°ªµ¤ÎµÁ¦È  °µ¸ÉµÎ Á¦È  Ã¥Äoª· ¸°´ ¦µn ª °o»¸ÉÄ®o¹´»´ Á¸¥´o»´Ê·Ê  (®¤µ¥Á®» 2.8)
¦µ¥Åo°Á¸Ê¥o°¦´¦¼oµ¤Ár°´ ¦µ¨°Â¸ÉÂo¦· 
¦µ¥Åo°ºÉ¦´¦¼oµ¤Ároµ
2.23 µ¦n µ¥Á·´¨
Á·  ´  ¨¸É nµ¥Å¥´¼o º ° ®» o °¦· ¬ ´ ³¦´  ¦¼o Äoµ ®¸Ê ·  Äµ¦Á·  °¨»n ¤ ·  µ¦Ä¦°¦³¥³Áª¨µ´ ¸
¹É¸É¦³»¤¼o º°®»o °¦· ¬´ Åo°»¤´ ·µ¦nµ¥Á·´¨
2.24

o °¤¼¨ÎµÂµ¤n ªµ
n ªµÎµÁ·µÅo¼¦µ¥µÄ¨´¬³Á¸¥ª´¦µ¥µ£µ¥Ä¸ÉµÎ Á°Ä®o¤¼o ¸°µÎ µ´· Ä¼ » oµµ¦ÎµÁ·µ
¼¤o ¸°µÎ µ´· Ä¼ » oµµ¦ÎµÁ·µ®¤µ¥¹»¨¸É¤¸®oµ¸ÉÄµ¦´¦¦¦´¡¥µ¦Â¨³¦³Á¤·¨µ¦·´ ·µ
°n ªµÎµÁ·µ ¹É¡·µ¦µªnµº° ¦¦¤µ¦¦· ®µ¦¸ÉµÎ µ¦´· ÄÁ·¨¥»r
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
3

µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Á·
3.1

´´¥ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Á·
·¦¦¤ °¨»n¤·µ¦¥n°¤¤¸ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Á·¸É®¨µ®¨µ¥¹ÉÅoÂn ªµ¤Á¸É ¥µ¨µ (¦ª¤¹ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µ
Â¨Á¨¸É¥ ªµ¤Á¸É ¥oµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤°´Á·µµ¦Á¨¸É¥Â¨Ä°´¦µ°Á¸Ê¥ ªµ¤Á¸É ¥oµ¦³ÂÁ·°´Á·µ
µ¦Á¨¸É¥Â¨°´¦µ°Á¸Ê¥ Â¨³ªµ¤Á¸É ¥oµ¦µµ) ªµ¤Á¸É ¥oµµ¦Ä®o· ÁºÉ ° Â¨³ªµ¤Á¸É ¥oµ£µ¡¨n° 
Âµ¦´ µ¦ªµ¤Á¸É ¥ Ã¥¦ª¤ °¨»n ¤ ·  µ¦¹ ¤»n  Áo  ªµ¤´ ª °¨µµ¦Á·  Â¨³Âª®µª·¸  µ¦¨
¨¦³¸ÉµÎ Ä®oÁ¸ ¥®µ¥n°¨µ¦ÎµÁ· µµµ¦Á· °¨»n¤· µ¦Ä®oÁ®¨º°o°¥¸É»Ánµ¸ÉÁÈ ÅÅo ¨»n¤· µ¦
¹ÄoÁ¦ºÉ °¤º°°»¡´ rµµ¦Á· Á¡ºÉ°o °´ªµ¤Á¸É ¥¸É³Á· Ê ¹
µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É ¥ÎµÁ· µÃ¥ n µ¥¦· ®µ¦Á·n ª¨µ (n ªµ¦· ®µ¦Á· °¨»n¤·µ¦) ÁÈ Åµ¤Ã¥µ¥¸É
°» ¤´ ·Ã¥³¦¦¤µ¦¦· ¬ ´ n ªµ¦· ®µ¦Á· °¨»n¤· µ¦³¸Ê  ¦³ÁÈ ¦³Á¤· Â¨³o °´ ªµ¤Á¸É ¥µ
µ¦Á·oª¥µ¦¦n ª¤¤º°´Îµµ°¥nµÄ¨o·´®nª¥·´ ·µnµÇ £µ¥Ä¨»n¤·µ¦ ³¦¦¤µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É ¥
³Îµ®®¨´µ¦Ã¥£µ¡¦ª¤Á¡ºÉ ° ´µ¦ªµ¤Á¸É ¥Â¨³Ã¥µ¥¸É Á¸É ¥ª o° ÅªoÁÈ ¨µ¥¨´¬r ° ´¬¦¦ª¤¹ Ã¥µ¥
Îµ ®¦´  ªµ¤Á¸É ¥¸É Á¡µ³Áµ³ Án  ªµ¤Á¸É ¥ µ°´ ¦µÂ¨Á¨¸É ¥Á·  ¦µn µ¦³Á« ªµ¤Á¸É ¥°´ ¦µ°Á¸Ê ¥
ªµ¤Á¸É ¥µ¦Ä®o·ÁºÉ ° µ¦Äo¦µµ¦´Ê¸ÉÁÈ °» ¡´ rµµ¦Á·Â¨³Å¤nÄn °» ¡´ rµµ¦Á·Â¨³µ¦¨»Ã¥Äo
£µ¡¨n°n ªÁ·Äµ¦´µ¦ªµ¤Á¸É ¥
3.1.1 ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µÂ¨Á¨¸¥É 
ÁºÉ°µ¨»n¤·µ¦ÎµÁ· µ¦³®ªnµ¦³Á«¹¥n°¤¤¸ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á·¦µnµ¦³Á« ¹É Á·
µ»¨Á·¸É ®¨µ®¨µ¥ Ã¥¤¸ »¨Á·®¨´ÁÈ °¨¨µ¦r Â¨³¥¼Ã¦ ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µÂ¨Á¨¸É ¥Á·  Ê ¹ µ
¦µ¥µ¦»¦¦¦¤Ä°µ µ¦¦´¦¼o¦µ¥µ¦ °· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê· Â¨³Á·¨»» ·Ä®nª¥µnµ¦³Á«
· µ¦Ä¨»n ¤· µ¦Äo´  µ°´ ¦µÂ¨Á¨¸É ¥¨n ª®o µÁ¡ºÉ ° o °´ ªµ¤Á¸É ¥µ°´ ¦µÂ¨Á¨¸É ¥Á·  ¦µ
nµ¦³Á«Ã¥¤¸n¼ ´µÁÈ µµ¦ Â¨³n ªµ¦· ®µ¦Á· °¨»n¤·µ¦¦´·°Äµ¦o °´ªµ¤Á¸É ¥
°µ³»  · ÄÂn ¨ ³»¨ Á· Ã¥Äoµ¦¼o¥º¤ÁÈ Á· »¨ ´ÊÂ¨³Äo´ µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥¨n ª®oµÃ¥¤¸
¼n´µÁÈ »¨£µ¥°
Á¡ºÉ°ª´»¦³rµ¦¦µ¥µµµ¦Á· Ân¨³¦· ¬´ ¥n°¥³¦³»´µ¸ÉÅoµÎ Åªo´ n ªµ¦· ®µ¦Á· °¨»n¤
·µ¦ªnµÁÈ µ¦o °´ªµ¤Á¸É ¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤®¦º °µ¦o °´ªµ¤Á¸É ¥¦³ÂÁ·Â¨oªÂnªµ¤Á®¤µ³¤
´µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á·¦µnµ¦³Á«¸É¨»n¤·µ¦ÎµÅªoÃ¥¤¸n¼´µÁÈ »¨£µ¥°³¦³»ÅªoÄ¦³´
¨»n¤·µ¦ªnµÁÈ µ¦o °´ªµ¤Á¸É ¥°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á¡µ³ÄÁ¦ºÉ °· ¦´¡¥r ®¸Ê· ®¦º °¦µ¥µ¦»¦¦¦¤Ä°µ
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
3

µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Á· (n°)
3.1

´´¥ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Á· (n°)
3.1.2 ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µ°Á¸¥Ê
¦µ¥ÅoÂ ¨³¦³ÂÁ·µµ¦ÎµÁ·  µ °¨»n ¤· µ¦n ªÄ®nÅ¤n Ê ¹ ´ µ¦Á¨¸É ¥Â¨°´¦µ°Á¸Ê ¥
Ä¨µ ¨»n¤·µ¦Å¤n¤¸·¦´¡¥r¸É°o °oµ°·°´¦µ°Á¸Ê¥°¥nµ¤¸´¥Îµ´ ¨»n ¤· µ¦ÅoµÎ ´µ¼oÁ·¦³¥³
´Êµµ´µ¦Á·Ä¦³Á« ¹É Á·¼¥o º¤µ´µ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥Â¨°¥´ª ¹É ÎµÄ®o¨»n¤· µ¦¤¸ªµ¤
Á¸É ¥µ°´¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Å ¹É °µn °Ä®oÁ·¨¦³n°µ¦ÎµÁ· µÂn ¨»n¤· µ¦Â¨³¦· ¬´
Äª´»´ Â¨³ªn°Å ¨»n¤·µ¦Å¤nÅoÄoÁ¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·Äµ¦¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µ°Á¸Ê¥
3.1.3 ªµ¤Á¸É ¥oµµ¦Ä®o ·ÁºÉ°
¨»n¤·µ¦Å¤n¤¸µ¦¦³»´ª°¥nµ¤¸´¥Îµ´ °ªµ¤Á¸É ¥µoµ· ÁºÉ° ¨»n¤·µ¦¤¸Ã¥µ¥¸ÉÁ®¤µ³¤Á¡ºÉ°
ÎµÄ®oÁºÉ°¤´É ÅoªnµÅo µ¥· oµÂ¨³Ä®o¦· µ¦Ân¨¼oµ¸É¤¸¦³ª´··ÁºÉ°°¥¼Än ¦³´¸ÉÁ®¤µ³¤¼n´µÄ°»¡´ r
µµ¦Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á·ÅoÁ¨º°¸É³Îµ¦µ¥µ¦´µ´µ¦Á·¸É¤¸¦³´ªµ¤n µÁºÉ °º°¼  ¨»n¤·µ¦
¤¸Ã¥µ¥Îµ´ªÁ·»¦¦¦¤· ÁºÉ°´µ´µ¦Á·Ân¨³Â®n°¥nµÁ®¤µ³¤
3.1.4 ªµ¤Á¸É ¥oµ£µ¡¨n°
ÎµªÁ·¸É¤¸°¥nµÁ¡¸¥¡°Â¨³Á·¨»Ä®¨´¦´¡¥r¸É¤¸¨µ¦°¦´¥n°¤Â¹µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É ¥ °
£µ¡¨n°°¥nµ¦°° ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦®µÂ®¨nÁ·»ÂÄ®oÁ®ÈÅoµµ¦¸É¤¸ªÁ·°Îµª¥ªµ¤³ª
Äµ¦¼o¥º¤¸ÉÅo¤¸µ¦¨ÅªoÂ¨oª°¥nµÁ¡¸¥¡° n ªµ¦· ®µ¦Á· °¨»n¤· µ¦ÅoÊ ´ Áo µ®¤µ¥ªnµ³Äoªµ¤
¥º ®¥»n Äµ¦¦³¤Á·  »  Ã¥µ¦¦´  ¬µªÁ·  ·  ÁºÉ ° ¸É  ¨ÅªoÄ®o Á¡¸ ¥ ¡°¸É ³®µ¤µÅoÁºÉ ° µ¨´ ¬³
¦¦¤µ· °»¦·¸ÉÁÈ µ °¨»n¤·µ¦¤¸¡¨ª´Á¨¸É¥Â¨Åo

3.2

µ¦´¸Îµ®¦´°»¡´ r ¸ÉÁÈ Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·Â¨³·¦¦¤o°´ªµ¤Á¸É ¥
¨»n ¤¦· ¬ ´ ÁÈ ¼n ´  µÄÁ¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·  Á¡ºÉ° o °µ¦ªµ¤Á¸É ¥Äªµ¤´ª °°´¦µÂ¨Á¨¸É ¥Á·  ¦µ
nµ¦³Á« Ã¥Äo´ µ°» ¡´ rÁ¡ºÉ°o °´ ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨Ä°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á· ¦µn µ¦³Á«
 ª´¸ÉÄÂµ³µµ¦Á· ¨¼®¸Ê Â¨³Áoµ®¸Ê µ¤´µÂ¨Á¨¸É¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµ³¼Â¨nµ
µ¤°´¦µÂ¨Á¨¸É¥  ª´ ·Ê  ¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ ÎµÅ¦ µ» ¸É ¥´ Å¤nÁ·  Ê ¹ µµ¦Â¨nµÁ·¦µnµ¦³Á«
´¨nµª³¼´¹Än ª °ÎµÅ¦®¦º ° µ» n ªÁ· ®¦º °n ª¨¸ÉÁ·  Ê ¹µµ¦Îµ´µ³¼´Îµ®n µ¥oª¥
ª·¸Áo¦µ¤°µ¥» °´µ ¨¼®¸Ê Â¨³Áoµ®¸Ê µ¤´µÂ¨Á¨¸É¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµÂoª¥¥°» ·
ÄÂµ³µµ¦Á·
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
3

µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Á· (n°)
3.3

µ¦¦³¤µ¤¼¨n µ¥»·¦¦¤
µ¦µn ° Å¸Ê Âµ¦ª·Á¦µ³®rÁ¦ºÉ ° ¤º ° µµ¦Á·  ¸É ª´ ¤¼¨ n µoª¥¤¼¨ n µ¥»·¦¦¤ÎµÂµ¤ª·¸µ¦¦³¤µ¤¼¨ n µ
ªµ¤Ânµ °¦³´ °o ¤¼¨µ¤µ¦ÂÅo´ ¸Ê
x
x
x

°o ¤¼¨¦³´¸É 1 ÅoÂn ¦µµÁ°ºÊ ° µ¥ (Å¤n°o ¦´  ¦» ) Ä¨µ¸É ¤¸£µ¡¨n°Îµ®¦´ ·  ¦´ ¡¥r®¦º ° ®¸Ê · 
°¥nµÁ¸¥ª´
°o ¤¼¨¦³´¸É 2 ÅoÂn °o ¤¼¨°ºÉ°Á®º °µ¦µµÁ°ºÊ ° µ¥¹É ¦ª¤°¥¼nÄ °o ¤¼¨¦³´ 1 ´Ê¸Éµ¤µ¦´ÁÅo
Ã¥¦ (ÅoÂn °o ¤¼¨¦µµ) ®¦º °Ã¥°o°¤ (ÅoÂn °o ¤¼¨¸ÉµÎ ª¤µµ¦µµ) Îµ®¦´· ¦´¡¥rÊ ´ ®¦º °®¸Ê·´Ê
°o ¤¼¨¦³´¸É 3 ÅoÂn °o ¤¼¨Îµ®¦´· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê·¹ÉÅ¤nÅo¤µµ °o ¤¼¨¸Éµ¤µ¦´ÁÅoµ¨µ ( °o ¤¼¨¸É
Å¤nµ¤µ¦´ÁÅo)

µ¦µn°Å¸ÊÂ¹· ¦´¡¥rµµ¦Á·¸Éª´ ¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 Â¨³ ¡.«. 2559
µ¦Á·¦ª¤/µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
31 ´ªµ¤
31 ´ªµ¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
o °¤¼¨¦³´¸É 1
o °¤¼¨¦³´¸É 1
¡´µ
¡´µ
· ¦´¡¥r
Á·¨»Á¡ºÉ°oµ
Á·¨»Áº°É µ¥ -¦µµ¦»
¦ª¤

197,257
13,455
210,712

501,500
16,500
518,000

Å¤n¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨¦³´ °o ¤¼¨Ä¦³®ªnµ¸
Ê´ °µ¦¦³Á¤·¤¼¨n µ¥»·¦¦¤
n µ¥µ¦Á· °¨»n ¤· µ¦¦ª¤¹³Îµµ¸ÉÅo µÎ µ¦¦³Á¤· ¤¼¨n µ¥»·¦¦¤ °·  ¦´ ¡¥r µµ¦Á· Îµ®¦´  µ¦
¦µ¥µÄµ¦Á· ¦ª¤¹¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¦³´¸É 3 ³Îµµ¸Ê Åo¦µ¥µÃ¥¦n°¼°o µÎ ª¥µ¦µ¥µ¦Á· (CFO)
Â¨³³¦¦¤µ¦¦ª° (Audit committee) µ¦¦³» ¤¦³®ªnµ ¼°o µÎ ª¥µ¦µ¥µ¦Á· ³¦¦¤µ¦¦ª°
Â¨³³ÎµµÁ¸É¥ª´¦³ªµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Åo´ Ê ¹°¥nµo°¥®¹É¦´ÊÄÂn¨³Å¦¤µ ¹É °¨o°´
ª´¸É¦µ¥µ¦µ¥Å¦¤µ °¨»n¤·µ¦
µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¦³´¸É 2 Â¨³¦³´¸É 3 Åo¤¸µ¦ª·Á¦µ³®r»ª´¸ÉÄ¦µ¥µÄÂn¨³Å¦¤µ Ä¦³®ªnµ
µ¦¦³»¤¦³®ªnµ ¼°o µÎ ª¥µ¦µ¥µ¦Á· ³¦¦¤µ¦¦ª° Â¨³³ÎµµÁ¸É¥ª´µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
Ã¥Ä¦³®ªnµµ¦¦³»¤³ÎµµÅo¤¸µ¦ÎµÁ°¦µ¥µÁ¡ºÉ°°·µ¥µÁ®» °µ¦Á¨¸É¥Â¨ °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤

38
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
3

µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Á· (n°)
3.3

µ¦¦³¤µ¤¼¨n µ¥»·¦¦¤ (n°)
3.3.1 ¤¼¨n µ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r Â¨³®¸Ê·µµ¦Á·n °Å¸Ê¤¸¤¼¨n µÄ¨oÁ¸¥´¤¼¨n µµ¤´¸
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4

¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉ
¨¼®¸Ênµn°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ· (¥ÁªoÁ·Á·Á·´¸)
Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¨¼®¸Ê¦³´¨µ
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
Á· µµ´µ¦Á·¸ÉÄoÁÈ ®¨´¦³´
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·
Áoµ®¸Êµ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê°ºÉ
¦µ¥Åonµn°¦oµµ¤´µ¦´¨nª®oµ
®¸Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉ

¦³¤µµ¦µ´¸¸ÉÎµ´ o °¤¤·µÂ¨³µ¦Äo »¨¥¡··
µ¦¦³¤µµ¦ °o ¤¤·µÂ¨³µ¦Äo»¨¥¡··Åo¤¸µ¦¦³Á¤·ª°¥nµn°ÁºÉ ° Â¨³°¥¼n¡ºÊµ °¦³µ¦rÄ°¸
Â¨³´´¥°ºÉ Ç ¹É¦ª¤¹µ¦µµ¦r¹Á®»µ¦rÄ°µ¸ÉÁºÉ°ªnµ¤¸Á®»¨Äµµ¦r ³´Ê
4.1

¦³¤µµ¦µ´¸¸ÉÎµ´ Â¨³ o °¤¤·µ
¨»n¤·µ¦¤¸µ¦¦³¤µµ¦µ´¸ Â¨³Äo °o ¤¤·µ¸ÉÁ¸É ¥ª °o ´Á®»µ¦rÄ°µ ¨ °¦³¤µµ¦µ´¸
°µÅ¤n¦´¨¸ÉÁ·  Ê ¹¦·  ¦³¤µµµ¦´¸ ¸ÉÎµ´Â¨³ °o ¤¤·µ¸É¤¸ªµ¤Á¸É ¥°¥nµÁÈ µ¦³Îµ´¸É°µÁÈ 
Á®»Ä®oÁ·µ¦¦´¦» ¥°Á®¨º° °· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·Ä¦°¦³¥³Áª¨µ´¸®oµ ¤¸´ ¸Ê
o »µ¦n°¦o µo µn µ¥
o»µn°¦oµoµnµ¥  ª´·Ê ¸ ÁÈ Îµª¸É¼o ¦· ®µ¦¦³¤µµ¦µ¦³µ¦rÃ¥Îµ¹ ¹ªµ¤oµª®oµ °µ
Â¨³o»¸ÉÁ· Ê ¹ °Ã¦µ¦¸ÉÁÈ ´»´
¦µ¥Åoµµn °¦o µ
¦µ¥Åonµn°¦oµÂ¨³o»nµn°¦oµ¦´¦¼oªo ¥ª·¸°µo °·´ Ê ´ ªµ¤ÎµÁ¦È  °µ¸ÉµÎ Á¦È Ã¥Äoª·¸°´ ¦µn ª °µ
n °¦o µ¸É µÎ Á¦È ´ µn ° ¦o µ´Ê®¤µ¤´ µ Â¨³¦n ª¤¡·µ¦µÃ¥µ¦Îµ¦ªµµ¥£µ¡Ã¥ª·«ª¦¼o ¦· ®µ¦
Ã¦µ¦¦n ª¤´Áoµ °®¦º °¨¼oµ
39
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
4

¦³¤µµ¦µ´¸¸ÉÎµ´ o °¤¤·µÂ¨³µ¦Äo »¨¥¡·· (n°)
4.1

¦³¤µµ¦µ´¸¸ÉÎµ´ Â¨³ o °¤¤·µ (n°)
¦³¤µµ¦µ¦o°¥n µ °¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
¨»n¤·µ¦°µ¦o°¥nµ °¸É· °µµ¦ Â¨³°»¦r Á¤ºÉ°¤¸Á®»µ¦r®¦º °µµ¦rn¸Êªµn ¦µµµ¤´¸ °µ¼ ªnµ
¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´º ¨»n¤·µ¦Îµª®µ¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´ºÃ¥Á¦¸ ¥Á¸¥Îµª¸É¼ªnµ¦³®ªnµ¤¼¨nµ
¥»·¦¦¤®´o»Äµ¦ µ¥Á¸¥´¤¼¨nµµµ¦Äo ¹É ÁÈ µ¦Îµª¸É°o °µ«´¥»¨¥¡··Â¨³ °o ¤¤·µ¸ÉÎµ´
°¼o ¦· ®µ¦ ÅoÂn ¨´¬³£µ¡µ¦Äoµ °· ¦´ ¡¥r ¦³¥³Áª¨µ¸É µªnµ³ µ¥·  ¦´ ¡¥rÅo ¦ª¤¹ ¦µ¥µ¦ °
· ¦´¡¥rÊ ´ ®¤¸Éµªnµ³ µ¥ n ª¤¼¨nµµµ¦ÄoµÎ ªµ¦³¤µµ¦¦³ÂÁ·¹É °oµ°·µ¦³¤µµ¦
µµ¦Á·¸É¨°¨»¤¦³¥³Áª¨µ¸ÉÁ®¨º° °´µ ¦³¤µµ¦¦µµ µ¥ Â¨³°´¦µ·¨

4.2

µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É ¥Än ª °»
ª´»¦³r °¨»n¤·µ¦Äµ¦¦· ®µ¦» °¦· ¬´ ´ÊÁ¡ºÉ°Îµ¦ÅªoÉ ¹ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÎµÁ· µ°¥nµn°ÁºÉ °
°¨»n¤·µ¦Á¡ºÉ°¦oµ¨°Ân°¼o º°®» oÂ¨³ÁÈ ¦³Ã¥rn°¼o ¸É¤¸nªÅoÁ¸ ¥°ºÉ Â¨³Á¡ºÉ°Îµ¦ÅªoÉ ¹ Ã¦¦oµ
°»¸ÉÁ®¤µ³¤Á¡ºÉ°¨o» °Á·»
Äµ¦Îµ¦Åªo®¦º °¦´Ã¦¦oµ °» ¨»n¤·µ¦°µ¦´Ã¥µ¥µ¦nµ¥Á·´¨Ä®o´ ¼o º°®»o µ¦º»Ä®oÂn¼o º°®» o
µ¦°°®»o Ä®¤n ®¦º °µ¦ µ¥¦´¡¥r·Á¡ºÉ°¨£µ¦³®¸Ê·

40
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
5

o °¤¼¨µµ¦Á·ÎµÂµ¤n ªµ
n ªµÎµÁ· µ¸ÉµÎ Á°¸Ê °¨o°´¦µ¥µ£µ¥Ä °¨»n¤·µ¦¸É´ ÎµÄ®o´ ¼¤o ¸°µÎ µ´· Ä¼ » oµµ¦ÎµÁ· µ
¹É¡·µ¦µªnµ º° ¦¦¤µ¦¦· ®µ¦ ¹É ÁÈ ¼o ´ · ÄÁ¸É¥ª´µ¦´¦¦¦´¡¥µ¦Ä®o´ n ªµÂ¨³¦³Á¤·¨µµ¦ÎµÁ· µ
°n ªµÎµÁ·µ
¨»n¤·µ¦ÎµÁ·»¦·£µ¥ÄonªµÎµÁ·µÎµª 5 n ªµ ´¸Ê
1. »¦·Îµ®nµ¥Â¨³·´Ê´Ë¤°»µ®¦¦¤
2. »¦·n°¦oµµ¸ª´ Â¨³¦³n°n pµ¦¦¤µ·
3. »¦·¡¨´µµÁ¨º°
4. »¦·µµ¸°´ ¦µµ¦Å®¨ ° °Á®¨ª
5. »¦·n ª°ºÉ Ç ÅoÂn »¦·µ¦· ®µ¦°µµ¦°¦ Â¨³»¦·µÃ¦µ¦n°¦oµÄ·µ¦¦n ª¤oµ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 ¨»n¤¦· ¬´ ÅoÁ¨¸É¥ºÉ°n ªµpµ¦¦¤µ·µÎ ®¦´¥µ¥rÁÈ n ªµ¡¨´µµÁ¨º°
°o ¤¼¨Á¸É¥ª´¨µ¦ÎµÁ·µµ¤n ªµµ»¦· °¨»n¤·µ¦ ¤¸´ ¸Ê

(®n ª¥ : ¡´µ)

µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
n ªµµ¸
ª´Â¨³¦³
n ªµ n ªµµ¸
n ªµ´Ë¤
n °n pµ
¡¨´µ °´¦µµ¦Å®¨
° °Á®¨ª
°»µ®¦¦¤
¦¦¤µ·
µÁ¨º°

°ºÉ Ç

¦ª¤

¦µ¥Åoµ¤n ªµ

287,804

174,413

480,900

33,393

327

976,837

ÎµÅ¦µ¤nªµ
nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥Â¨³¦· µ¦
¦µ¥Åo(nµÄonµ¥)¸ÉÅ¤nÅo´n ª
¦µ¥Åo°ºÉ Ç
nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦
n ªÂn¨ µ»µÁ·¨»
Ä·µ¦¦n ª¤oµ
ÎµÅ¦n°®´o»µµ¦Á·
Â¨³£µ¬¸Á·Åo
o»µµ¦Á·
£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦»· µÎ ®¦´¸

88,068
(40,877)

(6,944)
(3,755)

74,218
(40,274)

21,558
(1,119)

(36)
-

176,864
(86,025)

ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È °ºÉÎµ®¦´¸
- »·£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸

32,121
(73,568)
(67)
49,325
(2,585)
(11,141)
35,599
(1,886)
33,713

41
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
5

o °¤¼¨µµ¦Á·ÎµÂµ¤n ªµ (n°)
°o ¤¼¨Á¸É¥ª´¨µ¦ÎµÁ·µµ¤n ªµµ»¦· °¨»n¤·µ¦ ¤¸´ ¸Ê (n°)
(®n ª¥ : ¡´µ)

µ¦Á·¦ª¤

Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
n ªµµ¸ª´
n ªµ Â¨³¦³n °n 
n ªµ
´Ë¤°»µ®¦¦¤
pµ¦¦¤µ· ¡¨´µµÁ¨º°

¦ª¤

¦µ¥Åoµ¤n ªµ

357,409

495,300

473,662

1,326,371

ÎµÅ¦µ¤n ªµ
nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥Â¨³¦· µ¦
¦µ¥Åo(nµÄonµ¥)¸ÉÅ¤nÅo´n ª
¦µ¥Åo°ºÉÇ
nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦
ÎµÅ¦n°®´o»µµ¦Á·Â¨³£µ¬¸Á·Åo
o»µµ¦Á·
£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦» · µÎ ®¦´¸

101,508
(44,233)

28,504
(6,053)

80,566
(47,211)

210,578
(97,497)

µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÎµ®¦´¸ - »·£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È ¦ª¤Îµ®¦´¸

61,459
(47,397)
127,143
(2,834)
(20,047)
104,262
1,181
105,443

42

146

รายงานประจําปี 2560

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
5

o °¤¼¨µµ¦Á·ÎµÂµ¤n ªµ (n°)
o °¤¼¨Á¸¥É ª´¨¼o µ¦µ¥Ä®n
Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 ¨»n¤·µ¦¤¸¦µ¥Åoµ¨¼oµ¦µ¥Ä®nµÎ ª 6 ¦µ¥ ÁÈ ÎµªÁ· 415.90 ¨oµµ
·ÁÈ ¦o °¥¨³ 42 °¦µ¥Åo¦ª¤ ¹É ¤µµn ªµn °¦o µµ¸ ª´ Â¨³¦³n°n pµ¦¦¤µ·Â¨³¡¨´µµÁ¨º° (Îµ®¦´ 
¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559 ¤¸¦µ¥Åoµ¨¼oµ¦µ¥Ä®nµÎ ª 3 ¦µ¥ÁÈ ÎµªÁ· 525.83 ¨oµµ ·ÁÈ ¦o °¥¨³ 40
°¦µ¥Åo¦ª¤ ¹É¤µµn ªµn°¦oµµ¸ª´ Â¨³¦³n°n pµ¦¦¤µ·Â¨³¡¨´µµÁ¨º°)
¦µ¥¨³Á°¸¥¨¼oµ¦µ¥Ä®n¤¸´ n°Å¸Ê (*Å¤nÅoÁÈ ¨¼oµ¦µ¥Ä®nÄ¸ ´Ê)

¨¼oµ 1
¨¼oµ 2
¨¼oµ 3
¨¼oµ 4
¨¼oµ 5
¨¼oµ 6

¡.«. 2560
¨oµµ

¡.«. 2559
¨oµµ

137.02
71.87
54.57
54.15
50.94
47.35
415.90

204.64
166.34
154.85
*
*
*
525.83

¨»n¤·µ¦ÎµÁ·µÄ¦³Á«Å¥ÁÈ ®¨´¹Å¤nÅoµÎ Á° °o ¤¼¨µ£¼¤·«µ¦rÄn ª¸Ê
6

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥Án µÁ·
µ¦Á·¦ª¤

Á·Ä¤º°
Á· µ°°¤¦´¡¥rÂ¨³¦³Â¦µ¥ª´
Á· µ¦³Îµ¸É¹Îµ®nµ¥º
Å¤nÁ· 3 Áº°
¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

1,254
128,752

1,450
39,457

1,215
44,038

1,290
36,526

100,000
230,006

50,000
90,907

100,000
145,253

50,000
87,816

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 Á· µ¦³Îµ¸É¹Îµ®nµ¥ºÅ¤nÁ· 3 Áº° ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥¦³®ªnµ¦o°¥¨³ 0.85 ¹¦o°¥¨³ 1.40 n°¸
(¡.«. 2559 : °´¦µ°Á¸Ê¥¦³®ªnµ¦o°¥¨³ 0.80 ¹¦o°¥¨³ 1.40 n°¸ )
43
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
7

Á·¨»¦³¥³´Ê 
Á·¨»¦³¥³´Ê  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 ¦³°oª¥¦µ¥µ¦´n°Å¸Ê
µ¦Á·¦ª¤/
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¡´µ
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2559
µ¦ºÊ°Á¡·É¤ Ê ¹
µ¦Îµ®nµ¥°°Å
Á¡·É¤(®´)µ¦¸¦µµÄ®¤n °®¨´¦´¡¥rÁ¡ºÉ°oµ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
µ¦ºÊ°Á¡·É¤ Ê ¹
µ¦Îµ®nµ¥°°Å
Á¡·É¤(®´)µ¦¸¦µµÄ®¤n °®¨´¦´¡¥rÁ¡ºÉ°oµ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Á·¨»¤¸´ ¸Ê

150,021
1,080,522
(732,815)
3,772
501,500
789,407
(1,093,070)
(580)
197,257

µ¦Á·¦ª¤/
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
®¨´¦´ ¡¥r Á¡ºÉ°o µ
¡´µ

¦µµ»  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
ÎµÅ¦¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559

497,707
3,793
501,500

¦µµ»  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
ÎµÅ¦¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

195,120
2,137
197,257

44
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
7

Á·¨»¦³¥³´Ê  (n°)
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 Â¨³ ¡.«. 2559 ¥°¦ª¤ °Á·¨»¦³¥³´Ê¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê

µ¦Á·¦ª¤/
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
®¨´¦´ ¡¥r Á¡ºÉ°o µ
¡´µ

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
Á·¨»Ä¦µµ¦®¸Ê
ª µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨nµ °Á·¨»

497,707
3,793
501,500

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
Á·¨»Ä¦µµ¦®¸Ê
ª µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨nµ °Á·¨»

195,120
2,137
197,257

¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °®¨´¦´¡¥rÁ¡ºÉ°oµ°oµ°·µ¦µµÁ°ºÊ °µ¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ Ã¥Äo¦µµ¨µ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¸Ê
¼´°¥¼Än ¦³´¸É 1 °¨Îµ´ Ê ´ °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
8

¨¼®¸Êµ¦o µÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉ - » ·

¨¼®¸Êµ¦oµ - ·µ¦°ºÉ
¨¼®¸Êµ¦oµ - ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
(®¤µ¥Á®» 30 ())
¦ª¤
®´ nµÁº°É ®¸Ê´¥³¼ 
¦ª¤¨¼®¸Êµ¦oµ - » ·
¦µ¥Åoµo ¦´
nµÄonµ¥nµ¥¨nª®oµ
Á·¦°nµ¥
Á·¤´Îµ
°ºÉÇ

µ¦Á·¦ª¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ

236,473

183,853

206,019

170,387

236,473
(160)
236,313
19,942
100,242
516
771
12,603
370,387

183,853
(890)
182,963
20,154
15,957
360
13,191
2,239
234,864

407
206,426
(43)
206,383
13,707
79,150
495
9,695
309,430

4,771
175,158
(890)
174,268
20,154
15,129
135
13,013
2,213
224,912

45
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
8

¨¼®¸Êµ¦o µÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉ - » · (n°)
¨¼®¸Êµ¦oµ µ¤µ¦ª·Á¦µ³®rµ¤°µ¥»®¸Ê¸Éµo Îµ¦³Åo ´¸Ê
µ¦Á·¦ª¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ
¨¼®¸Êµ¦o µ - ·µ¦°ºÉ
Å¤nÁ·Îµ®
Á·Îµ®ÎÉµªnµ 3 Áº°
Á·Îµ® 3 - 6 Áº°
Á·Îµ® 6 - 12 Áº°
Á·Îµ®¤µªnµ 12 Áº°

157,549
71,838
6,886
79
121
236,473

169,432
12,872
1,318
231
183,853

137,311
63,637
5,028
43
206,019

155,966
12,872
1,318
231
170,387

-

-

257
150
407

2,357
2,414
4,771

(160)
236,313

(890)
182,963

(43)
206,383

(890)
174,268

¨¼®¸Êµ¦o µ - ·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´
Å¤nÁ·Îµ®
Á·Îµ®ÎÉµªnµ 3 Áº°
®´ nµÁº°É ®¸Ê´¥³¼ 
¦ª¤¨¼®¸Êµ¦oµ - » ·
9

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ

¨¼®¸Ênµn°¦o µµ¤´ µ¸É¥´Å¤n ÅoÁ¦¸¥ÁÈÂ¨³¦µ¥Åonµn°¦o µµ¤´ µ¦´¨nª®o µ
9.1

¨¼®¸Ênµn°¦o µµ¤´ µ¸É¥´Å¤n ÅoÁ¦¸¥ÁÈ
µ¦Á·¦ª¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ
o»µÃ¦µ¦¹´ »´
ÎµÅ¦¸É¦´¦¼o¹´»´
o»µÃ¦µ¦¸ÉÁ· Ê ¹
¦´¦» oª¥ÎµÅ¦¸É¦´¦¼o
¹´»´
®´ Á·ª¸ÉÁ¦¸ ¥ÁÈµ¼ªo µn oµ
¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ

1,247,309
179,500

2,029,988
359,732

264,853
50,815

911,491
204,060

1,426,809
(1,253,956)
172,853

2,389,720
(2,230,204)
159,516

315,668
(175,623)
140,045

1,115,551
(1,069,667)
45,884
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
9

¨¼®¸Ênµn°¦o µµ¤´ µ¸É¥´Å¤n ÅoÁ¦¸¥ÁÈÂ¨³¦µ¥Åonµn°¦o µµ¤´ µ¦´¨nª®o µ (n°)
9.2

¦µ¥Åonµn°¦o µµ¤´ µ¦´¨nª®o µ
µ¦Á·¦ª¤

o»µÃ¦µ¦¹´ »´
ÎµÅ¦¸É¦´¦¼o¹´»´
o»µÃ¦µ¦¸ÉÁ· Ê ¹
¦´¦» oª¥ÎµÅ¦¸É¦´¦¼o
¹´»´
®´ Á·ª¸ÉÁ¦¸ ¥ÁÈµ¼ªo nµoµ
¦ª¤
10

· o µÁ®¨º° - » ·

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

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

54,315
6,512

269,744
1,819

33,332
4,613

368
67

60,827
(83,261)
(22,434)

271,563
(272,423)
(860)

37,945
(56,000)
(18,055)

435
(558)
(123)

µ¦Á·¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

168,912
17,145
2,803
188,860
(64,006)
124,854

170,601
16,130
12,004
198,735
(70,481)
128,254

159,245
16,693
1,624
177,562
(62,989)
114,573

170,159
16,130
12,004
198,293
(70,039)
128,254

o» °· oµÁ®¨º°¸É¦´¦¼oÁÈ o» µ¥ (Å¤n¦ª¤o»n°¦oµ) Äµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ÁÈ Îµª
398 ¨oµµ (¡.«. 2559: Îµª 456 ¨oµµ)
¨»n¤·µ¦¨´¦µ¥µ¦nµÁº°É · oµÁ®¨º°¸ÉÁ¥¦´¦¼oµÎ ª 8.23 ¨oµµ (¡.«. 2559: Îµª 2.28 ¨oµµ) ¨»n¤·µ¦Åo µ¥
· oµÁ®¨nµ´ÊÄ®o¨¼oµ´ªÉ ÅÄ¦µµ¨µ Îµª¸É¨´¦µ¥µ¦Åo¦ª¤°¥¼Än o» µ¥ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È 
·  oµ Á®¨º °Äµ¦Á·  ¦ª¤Â¨³µ¦Á·  Á¡µ³· µ¦Îµª 78.21 ¨oµµ Â¨³Îµª 77.20 ¨oµµ µ¤¨Îµ´
Âoª¥¤¼¨nµ» ·¸É³Åo¦´ ¹É ÎÉµªnµ¦µµ» (¡.«. 2559: Äµ¦Á·¦ª¤Îµª 81.25 ¨oµµÂ¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Îµª 80.81 ¨oµµ)
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
11

Á· µµ´µ¦Á·¸ÉÄo ÁÈ ®¨´¦³´
¦· ¬´
11.1  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 Á· µ¦³Îµµ´µ¦Á· °¦· ¬´ Îµª 111.30 ¨oµµ (¡.«. 2559: Îµª
112.95 ¨oµµ) ÅoÄoÁÈ ®¨´¦³´Äµ¦°°®´º °ÎÊµ¦³´µ¦ÄoÅ¢¢o µ Â¨³ÁÈ ®¨´¦³´ªÁ·· ÁºÉ°µ
µ´µ¦Á· (®¤µ¥Á®» 19 Â¨³ 31.1 ())
11.2  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559 Á· µ¦³Îµµ´µ¦Á· °¦· ¬´ ÎµªÁ· 4.62 ¨oµµ ÅoÄoÁÈ ®¨´¦³´
Äµ¦°°®´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¥Á®» 31.1 ( ))
¦· ¬´ ¥n°¥
11.3  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 Á· µ¦³Îµµ´µ¦Á· °¦· ¬´ ¥n°¥ Îµª 2.70 ¨oµµ (¡.«. 2559: Îµª
2.70 ¨oµµ) ÅoÄoÁÈ ®¨´¦³´Á¡ºÉ°ÎÊµ¦³´Ã¦µ¦n°¦oµÄ®o´ ¼ªo µn oµ¦µ¥®¹É
11.4  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 Á· µ¦³Îµµ´µ¦Á· °¦· ¬´ ¥n°¥ Îµª 11.81 ¨oµµ ÅoÄoÁÈ ®¨´¦³´
Îµ®¦´  ÎÊµ ¦³´ ªÁ·  ·  ÁºÉ ° ¦³¥³´Ê  Â¨³®´ º ° ÎÊµ ¦³´ ´ µµ¦Â®n  ®¹É  (®¤µ¥Á®» 19 Â¨³ 31.1 ())
(¡.«. 2559: Å¤n¤¸)

12

Á·¨»Ä¦·¬´¥n °¥Â¨³µ¦¦n ª¤µ¦µ
12.1 µ¦Á¨¸É¥Â¨ÄÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥ µ¤µ¦ª·Á¦µ³®rÅo´ ¸Ê
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¦µµµ¤´¸o ¸
ºÊ°Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥
µ¦Á¡·É¤» °¦· ¬´ ¥n°¥
¦µµµ¤´¸¨µ¥¸

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

286,684
61,500
348,184

-
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
12

Á·¨»Ä¦·¬´¥n °¥Â¨³µ¦¦n ª¤µ¦µ (n°)
12.1 µ¦Á¨¸É¥Â¨ÄÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥ µ¤µ¦ª·Á¦µ³®rÅo´ ¸Ê (n°)
¦· ¬´ ¥n°¥´¨nµªÅo¦ª¤°¥¼nÄµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤ °¨»n¤·µ¦ ¦· ¬´ ¥n°¥´¨nµª¤¸®»o»ÁÈ ®» oµ¤´Ánµ´Ê
Ã¥¨»n¤·µ¦º°®» oµ¦Â¨³µ°o°¤ ´n ª °n ªÅoÁ¸ ¥Äªµ¤ÁÈ Áoµ °¸É¨»n¤·µ¦º°°¥¼nÁnµ´· · Ä
µ¦°°Á¸ ¥Ä¦· ¬´ ¥n°¥¸Éº°Ã¥¨»n¤·µ¦
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 Â¨³ ¡.«. 2559 ·µ¦¤¸¦· ¬´ ¥n°¥´n°Å¸Ê
®n ª¥ : ¡´µ
´ n ªµ¦¨»
Ã¥¦·¬´Ä®n
(¦o °¥¨³)

¦³Á«¸É
¦·¬´¥n °¥
·µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸

¦· ¬´ Á°°µ¦r Á¡µÁª°¦r Ã±¨·Ê
Îµ´
¦· ¬´ Á°°µ¦r °¤Á¤°¦rÁ¸¥¨
Ã±¨·Ê Îµ´
¦· ¬´ ÁÃ¦· Îµ´

·µ¦´´Ê

¨´¬³»¦·

¦³Á«Å¥ µn°¦oµµ¸
ª´µ¦ºÊ ° µ¥Â¨³¦³
n°n pµ¦¦¤µ·
¦³Á«Å¥ ¨»Ä»¦·¨·
Å¢¢o µµ¡¨´µ
Â°µ·¥r
¦³Á«Å¥ ¨»Ä»¦·¦· µ¦
¸É°¦
¦³Á«Å¥ n ªµµ¸ª´ °´¦µ
°Å®¨Â¨³ °Á®¨ª

´ n ªµ¦¨»
Ã¥¨»n¤·µ¦
(¦o °¥¨³)

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Á·¨»µ¤ª·¸¦µµ»

¡.«. 2560

¡.«. 2559

¡.«. 2560

¡.«. 2559

¡.«. 2560

¡.«. 2559

90

90

90

90

-

-

100

-

100

-

7,500

-

100

-

100

-

82,000

-

100

-

100

-

258,684

-

348,184

-

80,000

-

¦ª¤
¦· ¬´ ¥n°¥ °¦· ¬´
Á°°µ¦r °¤Á¤°¦rÁ¸¥¨
Ã±¨·Ê Îµ´
¦· ¬´ ¸ÁÁ° ÁªÁ°¦r Îµ´

¦³Á«Å¥

¦· µ¦¸É°¦

-

-

80

-
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
12

Á·¨»Ä¦·¬´¥n °¥Â¨³µ¦¦n ª¤µ¦µ (n°)
12.1 µ¦Á¨¸É¥Â¨ÄÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥ µ¤µ¦ª·Á¦µ³®rÅo´ ¸Ê (n°)
· µ¦¤¸n ªÅoÁ¸ ¥Ä· µ¦¦n ª¤oµ¥µ¤¦µµ¸ Ä´ n ª¦o ° ¥¨³ 90 ¹É ¦· ¬´ ¤¸° µÎ µÁ®º °¼Åo o¦´µ¦¨»Â¨³
¤¸··Ä¨°Â´Â¦Â¨³n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÁ®¨º°¦o°¥¨³ 10 º°¦°Ã¥¦· ¬´ ¥µ¤¦µµ¸ Îµ´
Á¤ºÉ°ª´¸É 12 ¡§¬£µ¤ ¡.«. 2560 · µ¦Åo´ ´Ê¦· ¬´ Á°°µ¦r Á¡µÁª°¦r Ã±¨·Ê Îµ´ Ã¥¤¸´n ªµ¦¨»¦o °¥¨³
100 ·ÁÈ ÎµªÁ·´Ê·Ê  7.50 ¨oµµ
Á¤ºÉ°ª´¸É 7 ¦µ¤ ¡.«. 2560 · µ¦Åo´ ´Ê¦· ¬ ´ Á°°µ¦r °¤Á¤°¦r Á¸ ¥¨ Ã±¨·Ê Îµ´ Ã¥¤¸´ n ªµ¦¨» 
¦o°¥¨³ 100 ·ÁÈ ÎµªÁ·´Ê·Ê  20.50 ¨oµµ Â¨³Á¤ºÉ°ª´¸É 2 »¨µ¤ ¡.«. 2560 ÅoÁ¦¸ ¥Â¨³¦´Îµ¦³nµ®» oÁ¡·É¤Á·¤
Îµª 61.50 ¨oµµ
Á¤ºÉ°ª´¸É 12 ¦µ¤ ¡.«. 2560 ¦· ¬´ ¥n°¥ “¦· ¬´ Á°°µ¦r °¤Á¤°¦r Á¸ ¥¨Ã±¨·Ê Îµ´” Åo´ ´Ê¦· ¬´ ¥n°¥Â®n Ä®¤n
Äµ¤ “¦· ¬´ ¸ÁÁ° ÁªÁ°¦r Îµ´” Ã¥¤¸´n ªµ¦¨»¦o°¥¨³ 80 ·ÁÈ ÎµªÁ·´Ê·Ê  8.00 ¨oµµ Â¨³Á¤ºÉ°ª´¸É
27 »¨µ¤ ¡.«. 2560 ¦· ¬´ ¸ÁÁ° ÁªÁ°¦r Îµ´ ÅoÁ¡·É¤»³Á¸¥ÁÈ Îµª 100 ¨oµµ ¹É¦· ¬´ Åo¨»Á¡·É¤
ÁÈ Îµª 80 ¨oµµ
¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¦ºÊ°Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥ °¨»n¤·µ¦ÅoÁ· Á¥ÅªoÄ®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· °o 16
12.2 Á·¨»Än ªÅoÁ¸ ¥Äµ¦¦n ª¤oµ
Îµª¸É¦´¦¼oÄÂµ³µµ¦Á·¤¸´ ¸Ê
 ª´¸É 31 ´ªµ¤

µ¦¦n ª¤oµ

µ¦Á·¦ª¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
ª·¸nªÅoÁ¸ ¥
ª·¸nªÅoÁ¸ ¥
¡´µ
¡´µ
2,933

-

Îµª¸É¦´¦¼oÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È ¤¸´ ¸Ê
µ¦Á·¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤
µ¦¦n ª¤oµ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

(67)

-

50

154

รายงานประจําปี 2560

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
12

Á·¨»Ä¦·¬´¥n °¥Â¨³µ¦¦n ª¤µ¦µ (n°)
12.2 Á·¨»Än ªÅoÁ¸ ¥Ä·µ¦¦n ª¤oµ (n°)
¦µ¥µ¦oµ¨nµÂ¦µ¥ºÉ °µ¦¦n ª¤oµ  ª´ ¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 µ¦¦n ª¤oµ¤¸» Á¦º °®» o ´Ê®¤ÁÈ ®» oµ¤´
¹É¨»n¤·µ¦Åoº°®»o µ¦ ¦³Á«¸É³Á¸¥´´ÊÁÈ Â®nÁ¸¥ª´µ¸É®¨´Äµ¦¦³°»¦·
¨´¬³ °Á·¨»Äµ¦¦n ª¤o µ ¡.«. 2560
µ¸É¦³°»¦·/
¦³Á«¸É ´ n ª °n ªÅoÁ¸ ¥ (¦o °¥¨³)
ºÉ°
¦· ¬´ ·µ¦¦n ª¤oµ ¥µ¤¦µ
Â¨³ ¸´«r Îµ´

³Á¸¥´´Ê

¡.«. 2560

¡.«. 2559

ª·¸µ¦ª´¤¼¨n µ

60

-

ª·¸nªÅoÁ¸ ¥

¦³Á«Å¥

¦· ¬´ ¤¸nªÅoÁ¸ ¥Ä·µ¦¦n ª¤oµ ¥µ¤¦µÂ¨³¸´«rÄ´n ª¦o°¥¨³ 60 ¹É¦· ®µ¦µ¦n ª¤´¦· ¬´ ¸´«r Îµ´
¹É ÁÈ ¦· ¬´ Îµ´Â¨³®» o °¦· ¬´ ¸Ê Å¤n¤¸¦µµÁ°ºÊ ° µ¥Ä¨µÃ¥¦· ¬´ n °´Ê Ê ¹Á¡ºÉ°¦´oµ¦³¤¼¨µn°¦oµ
Ã¦µ¦Â®n®¹É
¨»n¤¦· ¬´ Å¤n¤¸®¸Ê·¸É°µÁ· Ê ¹¹ÉÁ¸É¥ª °o ´n ªÅoÁ¸ ¥ °¨»n¤¦· ¬´ Äµ¦¦n ª¤oµ
µ¦¦n ª¤o µ¸ÉÅ¤n ¤¸µ¦³Î µ´
¨»n¤¦· ¬´ ¤¸nªÅoÁ¸ ¥Äµ¦¦n ª¤oµ¸ÉÅ¤n¤¸µ¦³Îµ´ ¹ÉÅo´ ¹Á·¨»Ã¥Äoª· ¸nªÅoÁ¸ ¥

¤¼¨nµµ¤´¸Ã¥¦ª¤ °n ªÅoÁ¸ ¥Äµ¦¦n ª¤oµ¹É·µ¦´¹´¸
µ¤ª·¸nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸µ¦³Îµ´
Îµª¦ª¤ °n ªÂnÄµ¦¦n ª¤oµ;
µ»µµ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È ¦ª¤

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

5,000

-

111
111

-
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
13

Á·¨»Ä®¨´¦´¡¥r ÁºÉ° µ¥ - » ·
Á·¨»Ä®¨´¦´¡¥rÁº°É µ¥  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 Â¨³ ¡.«. 2559 ¦³°oª¥¦µ¥µ¦´n°Å¸Ê
µ¦Á·¦ª¤/
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¡´µ
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2559
µ¦ºÊ°Á¡·É¤/Îµ®nµ¥°°
Á¡·É¤(®´)µ¦¸¦µµÄ®¤n °®¨´¦´¡¥rÁº°É µ¥
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
µ¦ºÊ°Á¡·É¤/Îµ®nµ¥°°
Á¡·É¤(®´)µ¦¸¦µµÄ®¤n °®¨´¦´¡¥rÁº°É µ¥
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

19,800
(3,300)
16,500
(3,045)
13,455

¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Á·¨»¤¸´ ¸Ê
µ¦Á·¦ª¤/
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
®¨´¦´ ¡¥r ÁºÉ° µ¥
¡´µ
¦µµ»  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
µ»¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559

25,532
(9,032)
16,500

¦µµ»  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
µ»¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

25,532
(12,077)
13,455

52
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
13

Á·¨»Ä®¨´¦´¡¥r ÁºÉ° µ¥ - » · (n°)
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 Â¨³ ¡.«. 2559 ¥°¦ª¤ °Á·¨»Ä®¨´¦´¡¥rÁº°É µ¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
µ¦Á·¦ª¤/
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
®¨´¦´ ¡¥r ÁºÉ° µ¥
¡´µ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
Á·¨»Ä¦µµ¦»
®´ µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨nµ °Á·¨»

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
Á·¨»Ä¦µµ¦»
®´ µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨nµ °Á·¨»

25,532
(9,032)
16,500

25,532
(12,077)
13,455

¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °®¨´¦´ ¡¥rÁºÉ° µ¥°oµ°·µ¦µµÁ°ºÊ °µ¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n ¦³Á«¨µª ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¸Ê ¼´°¥¼nÄ
¦³´¸É 1 °¨Îµ´ Ê ´ °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
14

°´ ®µ¦·¤¦´¡¥r Á¡º°É µ¦¨» - » ·

µ¦Á·¦ª¤/µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¸É·
¡´µ

°µµ¦
¡´µ

¦ª¤
¡´µ

Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
¦µµµ¤´¸o ¸ - » ·
¦´Ã°µ¸É· °µµ¦ Â¨³°»¦r (®¤µ¥Á®» 15)
nµÁºÉ °¤¦µµ
¦µµµ¤´¸¨µ¥¸ - » ·

3,556
3,556

5,066
(280)
4,786

8,622
(280)
8,342

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
¦µµ»
®´ nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
¦µµµ¤´¸ - » ·

3,556
3,556

5,595
(809)
4,786

9,151
(809)
8,342
11,200

¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
¦µµµ¤´¸o ¸ - » ·
nµÁºÉ °¤¦µµ
¦µµµ¤´¸¨µ¥¸ - » ·

3,556
3,556

4,786
(280)
4,506

8,342
(280)
8,062

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
¦µµ»
®´ nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
¦µµµ¤´¸ - » ·

3,556
3,556

5,595
(1,089)
4,506

9,151
(1,089)
8,062

¤¼¨nµ¥»·¦¦¤

11,200

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»°oµ°·µª·¸Á¦¸ ¥Á¸¥¦µµ µ¥ Ã¥Îµ¦µµ µ¥
°¸É·Â¨³°µµ¦¸ÉÁ¦¸ ¥Á¸¥´ÅoÄ¦· ÁªÄ¨oÁ¸¥´ °o ¤¼¨¸ÉÎµ´¸É»Äª·¸µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¸Ê º°¦µµn°µ¦µªµ
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¼´°¥¼Än ¦³´ 2 °¨Îµ´´Ê °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤

54
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
14

°´ ®µ¦·¤¦´¡¥r Á¡º°É µ¦¨» - » · (n°)
ÎµªÁ·¸ÉÁ¸É¥ª °o ´°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨» ¸ÉÅo¦´¦¼oÄÎµÅ¦®¦º ° µ» ÅoÂn
µ¦Á·¦ª¤/µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¦µ¥ÅonµÁnµ
nµÄonµ¥Äµ¦ÎµÁ·µÃ¥¦¸ÉÁ·µ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»¹Én°Ä®oÁ·
¦µ¥ÅonµÁnµÎµ®¦´¸
nµÄonµ¥Äµ¦ÎµÁ·µÃ¥¦¸ÉÁ·µ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»¹ÉÅ¤nn°Ä®oÁ·
¦µ¥ÅonµÁnµÎµ®¦´¸

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

480

480

-

-

(280)

(280)

55
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(5,066)
(2,228)
6,068

(3,556)
(632)
1,373
9,222
(5,106)
(2,743)
1,373

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
¦µµ»
®´ nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
®´ nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ
¦µµµ¤´¸ - »·
52,428
(17,966)
(28,394)
6,068

13,362
-

58,022
(16,266)
(28,394)
13,362

12,778
(4,474)
(2,743)
5,561
5,561
-

°µµ¦Â¨³
n ª¦´¦»°µµ¦
¡´µ

¸É· Â¨³n ª
¦´¦»¸É·
¡´µ

Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
¦µµµ¤´¸o ¸ - »·
ºÊ°Á¡·É¤ Ê ¹
Îµ®nµ¥· ¦´¡¥r - »·
Ã°Á¨¸É¥¦³Á£ÁÈ °´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
(®¤µ¥Á®» 14)
nµÁºÉ °¤¦µµ
¨´¦µ¥µ¦nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ
¦µµµ¤´¸¨µ¥¸ - »·

 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2559
¦µµ»
®´ nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
®´ nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ
¦µµµ¤´¸ - »·

¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r - » ·

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

18,692
(11,461)
(6,995)
236

(431)
236

667
-

18,692
(11,030)
(6,995)
667

¦³
µµ¦¼Ã£
¡´µ

98,199
(54,681)
(31,526)
11,992

(1,727)
8,504
11,992

4,471
752
(8)

97,970
(53,469)
(40,030)
4,471

22,420
(14,715)
(496)
7,209

(4,576)
7,209

7,528
4,405
(148)

19,707
(11,683)
(496)
7,528

µ¦Á·¦ª¤/µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Á¦ºÉ°¤º°Â¨³ Á¦ºÉ°Ân Â¨³
°»¦r °»¦r Îµ´µ
¡´µ
¡´µ

75,194
(60,866)
14,328

(7,879)
14,328

17,400
7,658
(2,851)

77,708
(60,308)
17,400

¥µ¡µ®³
¡´µ

1,764
(230)
1,534

(174)
1,534

1,629
79
-

1,685
(56)
1,629

n ª¦´¦»
··µ¦Án µ
¡´µ

56

277,919
(165,025)
(70,154)
42,740

(8,622)
(17,647)
8,504
42,740

50,618
12,894
(3,007)

286,562
(157,286)
(78,658)
50,618

¦ª¤
¡´µ
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15

10,083

5,517
14,072
(5,812)
(2,743)
5,517

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
¦µµ»
®´ nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
®´ nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ
¦µµµ¤´¸ - »·
18,692
(17,171)
1,521

6,995
(5,475)
1,521

236
(235)

18,692
(11,461)
(6,995)
236

¦³
µµ¦¼Ã£
¡´µ

98,739
(87,272)
11,467

31,526
(29,630)
11,467

11,992
470
718
(460)
(3,149)

98,199
(54,681)
(31,526)
11,992

26,123
(20,553)
(496)
5,074

5,074

7,209
1,140
773
(32)
(4,016)

22,420
(14,715)
(496)
7,209

µ¦Á·¦ª¤
Á¦ºÉ°¤º°Â¨³ Á¦ºÉ°Ân Â¨³
°»¦r °»¦rÎµ´µ
¡´µ
¡´µ

90,035
(72,252)
17,783

17,783

14,328
7,208
3,535
(947)
(6,341)

75,194
(60,866)
14,328

¥µ¡µ®³
¡´µ

1,764
(406)
1,358

1,358

1,534
(176)

1,764
(230)
1,534

n ª¦´¦»
··µ¦Án µ
¡´µ

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 ¸É·Â¨³·É ¨¼¦oµ¸É· °¦· ¬´ ¥n°¥Îµª 6.44 ¨oµµ Åo¼Îµ°ÅªoÁÈ ®¨´¦´¡¥rÊ µÎ ¦³´ªÁ·Á·´¸ (¡.«. 2559 Å¤n¤¸)

59,065
(20,588)
(28,394)
10,083

6,068
6,320
(2,305)

52,428
(17,966)
(28,394)
6, 068

1,373
4,500
350
(706)

9,222
(5,106)
(2,743)
1,373

¸É· Â¨³n ª
°µµ¦Â¨³
¦´¦» ¸É· n ª¦´¦»°µµ¦
¡´µ
¡´µ

Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
¦µµµ¤´¸o ¸ - »·
¦´Ã°µµ¦ºÊ°·µ¦ - »·
ºÊ°Á¡·É¤ Ê ¹
Îµ®nµ¥· ¦´¡¥r - »·
nµÁºÉ °¤¦µµ
¨´¦µ¥µ¦nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ
- nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ
- nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
¦µµµ¤´¸¨µ¥¸ - »·

 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2560
¦µµ»
®´ nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
®´ nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ
¦µµµ¤´¸ - »·

¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r - » · (n°)

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

19,994
19,994

19,994

19,994
-

-

µ¦³®ªnµ
n°¦o µ
¡´µ

57

328,484
(224,054)
(31,633)
72,797

38,521
(35,105)
72,797

42,740
19,638
25,370
(1,439)
(16,928)

277,919
(165,025)
(70,154)
42,740

¦ª¤
¡´µ

162
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 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
¦µµ»
®´ nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
®´ nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ
¦µµµ¤´¸ - »·

Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
¦µµµ¤´¸o ¸ - »·
ºÊ°Á¡·É¤ Ê ¹
Îµ®nµ¥· ¦´¡¥r - »·
nµÁºÉ °¤¦µµ
¨´¦µ¥µ¦nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ
- nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ
- nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
¦µµµ¤´¸¨µ¥¸ - »·

 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2560
¦µµ»
®´ nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
®´ nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ
¦µµµ¤´¸ - »·

¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r - » · (n°)

52,428
(20,194)
(28,394)
3,840

3,840

742
9,222
(5,737)
(2,743)
742

6,068
(2,228)

52,428
(17,966)
(28,394)
6,068

1,373
(631)

9,222
(5,106)
(2,743)
1,373

¸É· Â¨³n ª
°µµ¦Â¨³
¦´¦» ¸É· n ª¦´¦» °µµ¦
¡´µ
¡´µ

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

18,692
(17,171)
1,521

6,995
(5,475)
1,521

236
(235)

18,692
(11,461)
(6,995)
236

¦³
µµ¦¼Ã£
¡´µ

97,429
(86,859)
10,570

31,526
(29,630)
10,570

11,992
252
(460)
(3,110)

98,199
(54,681)
(31,526)
11,992

22,374
(18,317)
(496)
3,561

3,561

7,209
272
(3,920)

22,420
(14,715)
(496)
7,209

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Á¦ºÉ°¤º°Â¨³ Á¦ºÉ°Ân Â¨³
°»¦r °»¦rÎµ´µ
¡´µ
¡´µ

73,012
(61,482)
11,530

11,530

14,328
3,535
(527)
(5,806)

75,194
(60,866)
14,328

¥µ¡µ®³
¡´µ

1,764
(406)
1,358

1,358

1,534
(176)

1,764
(230)
1,534

n ª¦´¦»
··µ¦Án µ
¡´µ

818
818

818

818
-

-

µ¦³®ªnµ
n°¦o µ
¡´µ

58

275,739
(210,166)
(31,633)
33,940

38,521
(35,105)
33,940

42,740
4,877
(987)
(16,106)

277,919
(165,025)
(70,154)
42,740

¦ª¤
¡´µ

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
15

¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r - » · (n°)
¦µ¥µ¦ºÊ°Äµ¦µ µo oÅo¤µ¹É · ¦´¡¥rµ¤´µÁnµµ¦Á·¸É¨»n¤·µ¦ÁÈ ¼Áo nµÎµª 3.69 ¨oµµ (¡.«. 2559 : Îµª 7.84
¨oµµ)
 ª´ ¸É 31 ´ ªµ¤ ¡.«. 2559 ·  ¦´ ¡ ¥r ¦³Á£°µµ¦Â¨³°»  ¦r Äµ¸  ¦· µ¦p µ¦¦¤µ· ¸É ´®ª´ ¡· ¬ » Ã¨Â¨³
ÎµÂ¡Á¡¦¸ÉÁ·µ¦o°¥nµÎµª 70.15 ¨oµµ ®¨´µ·µ¦Åo¨´¦µ¥µ¦nµÁºÉ°µ¦o°¥nµµn ªÎµª 8.5 ¨oµµÁºÉ °µ
ÄÁº°¡§«·µ¥ ¡.«. 2559 n µ¥¦· ®µ¦µ¤µ¦¥Á¨·´µ´¼n´µÅo Â¨³®¥»ÎµÁ· µ ¤¼¨nµ¸ÉµªnµÅo¦´º (¹ÉÈº°
¤¼¨nµµµ¦Äo®¦º °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤®´o»Äµ¦ µ¥) ÅoµÎ ªÃ¥°oµ°·µ®nª¥¸Én°Ä®oÁ·Á·¹ÉÈº° ®nª¥µ¸ÉÄoÄ
µ¦ÎµÁ· µ Ã¥Îµ®¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´ºµ ª·¸µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¡·µ¦µÃ¥°oµ°·¹ª·¸·µo»
Â¹ÉÅoµµ¦ª·Á¦µ³®rÁ¦¸ ¥Á¸¥¦µµ¨µ °°»¦rÂÂ¨³¦»n Á¸¥ª´ ®¦º °°»¦r¸Éµ¤µ¦ÄoÂ´Åo Â¨³Äo
ª·¸¦´°µ¥»µ¦ÄoµÁ®¨º°Â¨³nµÁºÉ °¤£µ¡µµ¥£µ¡Â¨³´´¥£µ¥°
 ª´ ¸É 31 ´ ªµ¤ ¡.«. 2560 ·  ¦´ ¡ ¥r ¦³Á£¦³µµ¦¼  Ã£Â¨³°»  ¦r Äµ¸  ¦·  µ¦p µ¦¦¤µ· ¸É ´®ª´
¡·¬» Ã¨Â¨³ÎµÂ¡Á¡¦ Åo¨´¦µ¥µ¦nµÁº°É µ¦o°¥nµ¸ÉÁ®¨º°´Ê®¤ ÁºÉ°µÄÁº°´ªµ¤ ¡.«. 2560 n µ¥¦· ®µ¦¤¸µ¦
ªµÂ¸É³Äo·¦´¡¥r´ ¨nµªÄµ¸¦· µ¦pµ¦¦¤µ·Â®nÄ®¤nÄÅ¦¤µ¸É 1 °¸ ¡.«. 2561
nµÁºÉ °¤¦µµ¼´¹°¥¼Än o» µ¥Îµª 5.17 ¨oµµ (¡.«. 2559 : Îµª 6.96 ¨oµµ) Â¨³ÄnµÄonµ¥Äµ¦ µ¥Îµª
8.70 ¨oµµ (¡.«. 2559: Îµª 8.05 ¨oµµ) Â¨³nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦ Îµª 3.06 ¨oµµ (¡.«. 2559 Îµª 2.64 ¨oµµ)
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
15

¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r - » · (n°)
· ¦´ ¡¥rµ¤´µÁn µµ¦Á· ¸É¨»n¤· µ¦Â¨³¦· ¬ ´ÁÈ ¼Áo n µ ¹É ¦ª¤ÂÄ¦µ¥µ¦ µo o¦³°oª¥¥µ¡µ®³Â¨³
°»¦rµÎ ´µ ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
µ¦Á·¦ª¤
¥µ¡µ®³ °»¦r Îµ´µ
¡´µ
¡´µ

¦ª¤
¡´µ

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
¦µµ» °· ¦´¡¥rµ¤´µÁnµµ¦Á·
®´ nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
¦µµµ¤´¸ - » ·

31,186
(20,528)
10,658

7,452
(4,737)
2,715

38,638
(25,265)
13,373

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
¦µµ» °· ¦´¡¥rµ¤´µÁnµµ¦Á·
®´ nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
¦µµµ¤´¸ - » ·

34,955
(19,436)
15,519

5,329
(4,619)
710

40,284
(24,055)
16,229

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¥µ¡µ®³ °»¦r Îµ´µ
¡´µ
¡´µ

¦ª¤
¡´µ

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
¦µµ» °· ¦´¡¥rµ¤´µÁnµµ¦Á·
®´ nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
¦µµµ¤´¸ - » ·

31,186
(20,528)
10,658

7,452
(4,737)
2,715

38,638
(25,265)
13,373

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
¦µµ» °· ¦´¡¥rµ¤´µÁnµµ¦Á·
®´ nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
¦µµµ¤´¸ - » ·

19,810
(10,544)
9,266

5,329
(4,619)
710

25,139
(15,163)
9,976

60
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
16

µ¦ºÊ°»¦·
Á¤ºÉ°ª´¸É 1 ¡§«·µ¥ ¡.«. 2560 ¨»n¤·µ¦¦´Ã°·µ¦´Ê®¤ °¦· ¬´ ÁÃ¦· Ã±¨·Ê Îµ´ (¸-Ã±¨·Ê) ´Ê· ¦´¡¥r ®¸Ê · ¦ª¤
Å¹ ®»oµ¤´ °¦· ¬´ ÁÃ¦·  Îµ´ Îµª 59,998 ®» o Ä´nª¦o°¥¨³ 100 Ã¥¦· ¬´ nµ¥Îµ¦³ÁÈ Á· 45 ¨oµµ Â¨³n ª
¸ÉÁ®¨º° 208.62 ¨oµµ ¦· ¬´ °°®» oµ¤´Á¡·É¤»Îµª 76,700,000 ®» o ¤¼¨nµ¸É¦µÅªo 0.5 µn°®»o Ã¥¤¸¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ 2.72 µn°
®» o ¦ª¤´Ê®¤ÁÈ Îµª 253.62 ¨oµµ
µ¦µn°Å¸Ê ÁÈ ¦» ·É °Â¸Énµ¥ºÊ ° ¦· ¬´ ¸-Ã±¨·Ê Â¨³Îµª °· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸ÉÅo¦´¤µ¹É¦´¦¼ o  ª´¦ª¤»¦·
·É °Â¸Énµ¥  ª´¸É 1 ¡§«·µ¥ ¡.«. 2560
¡´µ
Á·

45,000

¦µµ¦» (®» oµ¤´ 76,700,000 ®» o ¤¼¨nµ®» o¨³ 2.72 µ)

208,624

·É °Â´Ê®¤¸ÉÃ°Ä®o

253,624

¤¼¨nµ¸É¦´¦¼ o  ª´¸ÉÊº °Îµ®¦´· ¦´¡¥r¸ÉÅo¤µÂ¨³®¸Ê·¸É¦´¤µ
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·

15,690

¸É· °µµ¦ Â¨³°»¦r

19,638

· oµÁ®¨º° - » ·

29,312

¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉ - » ·
¨¼®¸Êµn n°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸ ¥ÁÈ

37,438
14,807

¨¼®¸ÊÁ·¦³´¨µ

44

· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ

820

Á· µµ´µ¦Á·¸ÉÄoÁÈ ®¨´¦³´
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·

11,766
1,010
(2,593)

Áoµ®¸Êµ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê°ºÉ

(44,698)

£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»
¦µ¥Åoµn n°¦oµµ¤´µ¦´¨nª®oµ

(14,909)

(2,108)

®¸Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉ
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·

(1,119)

®¸Ê·£µ¥Äo´µÁnµµ¦Á·
®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸

(7,250)

· ¦´¡¥r ¸Éµ¤µ¦¦³»Åo »·

(1,514)
(265)
56,069

nµªµ¤·¥¤

197,555

¦ª¤

253,624

¤¼¨nµo»¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦ºÊ°Îµª 5.06 ¨oµµ Åo¦´¦¼oÁÈ nµÄonµ¥ÄÄµ¦¦· ®µ¦ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»¦ª¤Îµ®¦´¸
¡.«. 2560
¤¼¨ n µ¥»·  ¦¦¤ °®» o  µ¤´ Îµª 76.70 ¨oµ®» o  ¸É ° °Ä®o ÁÈ n ª®¹É  °·É °Â¸É n µ¥ Îµ ª 208.62 ¨oµµ
Ã¥°oµ°·µ¦µµ®»o ¸É¦³µ«n°µµ¦³Á¤ºÉ°ª´¸É 1 ¡§«·µ¥ ¡.«. 2560
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´ ¡¥r¸Éµ¤µ¦¦³» Åo»· ¥´°¥¼nÄ¦³®ªnµµ¦¦°¨µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥rÁ®¨nµ´Ê
Ä Ê ´ » oµ¥
61
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
17

· ¦´¡¥r Å¤n ¤¸´ª - » ·
µ¦Á·¦ª¤ µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Ã¦Â¦¤
°¤¡·ªÁ°¦r
¡´µ

Ã¦Â¦¤
°¤¡·ªÁ°¦r
¡´µ

 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2559
¦µµ»
®´ nµ´Îµ®nµ¥³¤
¦µµµ¤´¸ - » ·

9,576
(8,047)
1,529

9,576
(8,047)
1,529

Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
¦µµµ¤´¸o ¸ - » ·
Á¡·É¤ Ê ¹¦³®ªnµ¸
nµ´Îµ®nµ¥
¦µµµ¤´¸¨µ¥¸ - » ·

1,529
1,068
(1,277)
1,320

1,529
1,068
(1,277)
1,320

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
¦µµ»
®´ nµ´Îµ®nµ¥³¤
¦µµµ¤´¸ - » ·

10,644
(9,324)
1,320

10,644
(9,324)
1,320

1,320
212
(763)
769

1,320
198
(762)
756

10,856
(10,087)
769

10,842
(10,086)
756

Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
¦µµµ¤´¸o ¸ - » ·
Á¡·¤É Ê ¹¦³®ªnµ¸
nµ´Îµ®nµ¥
¦µµµ¤´¸¨µ¥¸ - » ·
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
¦µµ»
®´ nµ´Îµ®nµ¥³¤
¦µµµ¤´¸ - » ·
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
18

£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ - » ·
µ¦Á·¦ª¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ
· ¦´¡¥r £µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¸É³Äo
¦³Ã¥r£µ¥Ä 12 Áº°
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¸É³Äo
¦³Ã¥rÁ·ªnµ 12 Áº°
£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ - » ·
®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
¸Énµ¥Îµ¦³£µ¥Ä 12 Áº°
®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
¸Énµ¥Îµ¦³Á·ªnµ 12 Áº°
£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ - » ·

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ

7,911

8,562

8,569

8,257

28,675
36,586

31,986
40,548

27,721
36,290

31,986
40,243

(6)

-

-

-

(855)
(861)
35,725

40,548

36,290

40,243

¦µ¥µ¦Á¨ºÉ°Å®ª °£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¤¸´ ¸Ê
µ¦Á·¦ª¤

 ª´¸É 1 ¤¦µ¤
ºÊ°¦· ¬´ ¥n°¥
(Á¡·É¤) / ¨ ÄÎµÅ¦®¦º ° µ» (®¤µ¥Á®» 27)
(Á¡·É¤) / ¨ ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

40,548
(265)
(5,030)
472
35,725

51,352
(10,509)
(295)
40,548

40,243
(4,562)
609
36,290

50,459
(9,921)
(295)
40,243
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18

904
(726)
178
178
64
(210)
32

 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2560
ºÊ°¦· ¬´ ¥n°¥
(Á¡·É¤) / ¨ ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
(Á¡·É¤) / ¨ ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

n µÁºÉ°
®¸Ê´ ¥³¼ 
¡´µ

· ¦´¡¥r £µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2559
(Á¡·É¤) / ¨ ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
(Á¡·É¤) / ¨ ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559

£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ - » · (n°)

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

14,225
116
(1,628)
12,713

15,384
(1,159)
14,225

n µÁºÉ°µ¦¨
¤¼¨n µ· o µ
Á®¨º°
¡´µ

12,394
12,394

12,394
12,394
8,376
(3,136)
5,240

12,893
(4,517)
8,376

¦³¤µµ¦
®¸Ê·Î µ®¦´
°µ¦ÎµÁ o µÂ¨³ n µÁºÉ°µ¦o°¥n µ
£µ¬¸¤¼¨n µÁ¡·¤É °µµ¦Â¨³°»¦r
¡´µ
¡´µ

2,459
421
386
(137)
3,129

3,219
195
(955)
2,459

1,806
609
2,415

1,146
660
1,806

£µ¦³¼¡´
¨¦³Ã¥r µ¦Á¨¸¥É Â¨
¡´µ Ä¤¼¨n µ °Á·
Á¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»
¨»ÁºÉ° µ¥
¡´µ
¡´µ

µ¦Á·¦ª¤

1,110
(447)
663

5,412
(4,302)
1,110

°ºÉ Ç
¡´µ

64

40,548
601
(5,035)
472
36,586

51,352
(10,509)
(295)
40,548

¦ª¤
¡´µ

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
18

£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ - » · (n°)
µ¦Á·¦ª¤

®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2560
ºÊ°¦· ¬´ ¥n°¥
(Á¡·¤É )/¨ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
(Á¡·É¤)/¨ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

n µÁºÉ °¤¦µµ
¡´µ

¦ª¤
¡´µ

(866)
5
(861)

(866)
5
(861)
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18

904
(726)
178
178
(169)
9

 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2560
Á¡·¤É / (¨) ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
Á¡·¤É / (¨)ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»ÁÈÁ¦È°ºÉ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

n µÁºÉ°
®¸Ê´ ¥³¼ 
¡´µ

· ¦´¡¥r £µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ ¡.«. 2559
Á¡·É¤ / (¨) ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
Á¡·É¤ / (¨)ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»ÁÈÁ¦È°ºÉ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559

£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ - » · (n°)

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

14,009
(1,411)
12,598

15,384
(1,375)
14,009

n µÁºÉ°µ¦¨
¤¼¨n µ· o µ
Á®¨º°
¡´µ

12,394
12,394

12,394
12,394
8,376
(3,136)
5,240

12,893
(4,517)
8,376

¦³¤µµ¦
®¸Ê·Î µ®¦´
°µ¦ÎµÁ o µÂ¨³ n µÁºÉ°µ¦o°¥n µ
£µ¬¸¤¼¨n µÁ¡·¤É °µµ¦Â¨³°»¦r
¡´µ
¡´µ

2,459
375
2,834

3,219
195
(955)
2,459

1,806
609
2,415

1,146
660
1,806

£µ¦³¼¡´
¨¦³Ã¥r µ¦Á¨¸¥É Â¨
¡´µ Ä¤¼¨n µ °Á·
Á¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»
¨»ÁºÉ° µ¥
¡´µ
¡´µ

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

1,021
(221)
800

4,519
(3,498)
1,021

°ºÉ Ç
¡´µ

66

40,243
(4,562)
609
36,290

50,459
(9,921)
(295)
40,243

¦ª¤
¡´µ

¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
19

Á·¼o¥º¤¦³¥³´Ê µµ´µ¦Á·
¦µ¥¨³Á°¸¥ °Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµ´µ¦Á· ¤¸´ n°Å¸Ê
µ¦Á·¦ª¤

¦´r¦¸¸
´ªÌ ´µÄoÁ·
¦ª¤¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·

¡.«. 2560
¡´µ
18,146
18,146

¡.«. 2559
¡´µ
13,890
13,890

°´¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÂo¦·  °Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·¤¸´ ¸Ê

¦´r¦¸¸
´ªÌ ´µÄoÁ·

µ¦Á·¦ª¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ
MOR - 0.25%
(MLR - 0.5%
Â¨³ MLR - 2%)

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 Á·¼o¥º¤¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·ÁÈ ¦´r¦¸¸ ¤¸µÎ ®Îµ¦³º£µ¥Ä 5 Áº° ÁÈ ÎµªÁ·
18.15 ¨oµµ Â¨³ÎÊµ¦³´Ã¥Á· µµ´µ¦Á· °¦· ¬´ ¥n°¥ (®¤µ¥Á®» 11.4)
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559 Á·¼o¥º¤¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·ÁÈ ´ªÌ ´µÄoÁ· ¤¸µÎ ®Îµ¦³º£µ¥Ä 5 Áº° ¹ 6 Áº°
Ã¥Á·¼¥o º¤¦³¥³´ÊÎµª 13.89 ¨oµµ ÎÊµ¦³´Ã¥µ¦Ã°· · Ä´¸Á· µ¦³Îµ °¦· ¬´ (®¤µ¥Á®» 11.1) Â¨³
µ¦ÎÊµ¦³´Ã¥¨¼®¸Êµ¦oµÃ¦µ¦µn°¦oµ
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Ê¤¸¤¨¼ nµÁnµ´¦µµµ¤´¸ ÁºÉ°µ¨¦³ °°´¦µ·¨Å¤n¤¸µ¦³Îµ´
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 ¨»n¤·µ¦¤¸ªÁ·· ÁºÉ°Á¨Á°¦r °°¢Á¦·¦´r¦¸¸´µ´µ¦Á·ÁÈ Îµª¦ª¤ 345 ¨oµµ
(¡.«. 2559: Îµª 101.30 ¨oµµ)
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
20

Áo µ®¸Êµ¦o µÂ¨³Áo µ®¸Ê°ºÉ

Áoµ®¸Êµ¦oµ - ¦· ¬´ °ºÉ
- ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
(®¤µ¥Á®» 30 ())
nµÄonµ¥oµnµ¥
Á·¦´¨nª®oµnµ· oµÂ¨³¦· µ¦
Áoµ®¸Ê°ºÉ
°ºÉÇ
¦ª¤
21

µ¦Á·¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

150,833

214,297

124,854

179,997

29,427
68,137
7,452
703
256,552

1,388
36,913
47,485
7,550
4,009
311,642

32,198
22,548
68,137
3,759
251,496

1,388
35,384
47,485
2,778
2,597
269,629

®¸Ê·£µ¥Äo ´µÁn µµ¦Á· - » ·
®¸Ê ·£µ¥Äo´µÁnµµ¦Á· ¹É ÁÈ ´µÁnµ¥µ¡µ®³Â¨³°»¦r ÎµªÁ· Ê ´ ÎÉµ¸É°o nµ¥¹É ÁÈ ®¸Ê ·µ¤´µÁnµ
µµ¦Á· ¤¸´ n°Å¸Ê
µ¦Á·¦ª¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ
¦Îµ®£µ¥Ä 1 ¸
¦Îµ®Á· 1 ¸ ÂnÅ¤nÁ· 5 ¸
®´ °Á¸Ê¥nµ¥¦°µ¦´´¸
¤¼¨nµ´»´ °®¸Ê·µ¤´µÁnµµ¦Á· - » ·
®¸Ê·µ¤´µÁnµµµ¦Á·
- n ª¸É®¤»Áª¸¥
- n ª¸ÉÅ¤n®¤»Áª¸¥

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ

6,651
12,167
18,818
(1,661)
17,157

7,454
8,247
15,701
(1,023)
14,678

4,466
6,923
11,389
(794)
10,595

7,454
8,247
15,701
(1,023)
14,678

6,266
10,891
17,157

6,664
8,014
14,678

4,087
6,508
10,595

6,664
8,014
14,678

68
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
21

®¸Ê·£µ¥Äo ´µÁn µµ¦Á· - » · (n°)
¤¼¨nµ´»´ °®¸Ê·µ¤´µÁnµµ¦Á· ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
µ¦Á·¦ª¤

¦Îµ®£µ¥Ä 1 ¸
¦Îµ®Á·ªnµ 1 ¸ ÂnÅ¤nÁ· 5 ¸

22

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

6,266
10,891
17,157

6,664
8,014
14,678

4,087
6,508
10,595

6,664
8,014
14,678

£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r ¡´µÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»
£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
µ¦Á·¦ª¤

Âµ³µ¦Á·
¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»
®¸Ê·ÄÂµ³µ¦Á·
µ»¸É¦ª¤°¥¼Än ÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µ
¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»
µ¦ª´¤¼¨nµÄ®¤nµÎ ®¦´¨¦³Ã¥r
Á¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

15,643
15,643

12,291
12,291

14,170
14,170

12,291
12,291

1,931

2,324

1,879

2,324

687

4,777

-

4,777

Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r Á¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»
Ã¦µ¦¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»º°Ã¦µ¦ÎµÁ®ÈÎµµ¸ÉÅ¤nÄnÃ¦µ¦¤Á· ¹É³Îµ®ÎµªÁ·¨¦³Ã¥r
¸É¡´µ³Åo¦´Á¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥» Ã¥n ªÄ®n³ Ê ¹°¥¼n´ ®¨µ¥´ ´¥ Án °µ¥» Îµª¸ ¸ÉÄ®o¦· µ¦ Â¨³ nµ°Â ÁÈ o
µ¤®¤µ¥Â¦µÄ¦³Á«Å¥ Â¨³Ã¥µ¥µ¦oµµ °¨»n¤·µ¦ ¡´µ¸ÉµÎ µ¦ 120 ª´ ¤¸·· Åo¦´nµÁ¥
ÁºÉ°µµ¦Á¨·oµ µ¦Ä®o°°µµÃ¥Å¤n¤¸ªµ¤·µ¤¦³Á¸¥ °o ´´Á¸É¥ª´µ¦Îµµ ®¦º °Á¤ºÉ°Îµµ¦°µ¥»Á¬¸¥
55 ¸ µ¤°´¦µ¸É®¤µ¥Îµ®Ã¥ Ê ¹°¥¼n´ ¦³¥³Áª¨µÎµµ ¹É °´¦µ¸ÉÄoÄ´ »´ Îµ®Åªo 300 ª´ °Á·Áº°Áº°» oµ¥
Â¨³°µ¦´¦» Á¡·É¤Á·¤µ¤»¨¥¡·· °¼o ¦· ®µ¦
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
22

£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r ¡´µÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥» (n°)
µ¦Á¨¸É¥Â¨ °£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥» ¤¸´ n°Å¸Ê
µ¦Á·¦ª¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ
¥°o¸
µµ¦ºÊ°¦· ¬´ ¥n°¥
o»¦· µ¦´»´
o»°Á¸Ê¥
nµ¥Îµ¦³¨¦³Ã¥r
(ÎµÅ¦) µ»µ¤®¨´· «µ¦r ¦³´£´¥
¥°¨µ¥¸

12,291
2,108
1,455
476
(687)
15,643

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ

16,094
1,611
713
(1,350)
(4,777)
12,291

12,291
1,413
466
14,170

16,094
1,611
713
(1,350)
(4,777)
12,291

°o ¤¤·®¨´Äµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r¦³´£´¥¸ÉÄoµÎ ®¦´£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µÁÈ ´¸Ê
µ¦Á·¦ª¤
¡.«. 2560
¡´µ
°´¦µ·¨
°´¦µµ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °Á·Áº°
°´¦µµ¦¨µ°° °¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ

¦o°¥¨³ 3.40
¦o°¥¨³ 3.40
¦o°¥¨³ 3.40
¦o°¥¨³ 3.40
¦o°¥¨³ 7.50
¦o°¥¨³ 7.50
¦o°¥¨³ 7.50
¦o°¥¨³ 7.50
¦o°¥¨³ 7.00 - 23.00 ¦o°¥¨³ 7.00 - 23.00 ¦o°¥¨³ 7.00 - 23.00 ¦o°¥¨³ 7.00 - 23.00
µ¦Á·¦ª¤
¨¦³n °£µ¦³¼¡´Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r ¸ÉµÎ ®Åªo

°´¦µ·¨
°´¦µµ¦Á¡·¤É Ê ¹ °Á·Áº°
°´¦µµ¦¨µ°° °¡´µ

µ¦Á¨¸¥É Â¨Ä o °¤¤·

µ¦Á¡·¤É ¹Ê ° o °¤¤·

µ¦¨¨ ° o °¤¤·

¦o°¥¨³ 0.5
¦o°¥¨³ 0.5
¦o°¥¨³ 0.5

¨¨ ¦o°¥¨³ 3.69 - 5.81
Á¡·¤É Ê ¹ ¦o°¥¨³ 3.76 - 5.81
¨¨ ¦o°¥¨³ 4.12 - 6.45

Á¡·¤É Ê ¹ ¦o°¥¨³ 3.94 - 6.23
¨¨ ¦o°¥¨³ 3.57 - 5.49
¨¨ ¦o°¥¨³ 4.39 - 1.85

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¨¦³n °£µ¦³¼¡´Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r ¸ÉµÎ ®Åªo
°´¦µ·¨
°´¦µµ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °Á·Áº°
°´¦µµ¦¨µ°° °¡´µ

µ¦Á¨¸¥É Â¨Ä o °¤¤·

µ¦Á¡·¤É ¹Ê ° o °¤¤·

µ¦¨¨ ° o °¤¤·

¦o°¥¨³ 0.5
¦o°¥¨³ 0.5
¦o°¥¨³ 0.5

¨¨ ¦o°¥¨³ 3.69
Á¡·É¤ Ê ¹ ¦o°¥¨³ 3.76
¨¨ ¦o°¥¨³ 4.12

Á¡·É¤ Ê ¹ ¦o°¥¨³ 3.94
¨¨ ¦o°¥¨³ 3.57
¨¨ ¦o°¥¨³ 4.39
70
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
22

£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r ¡´µÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥» (n°)
µ¦ª·Á¦µ³®rªµ¤°n° Å®ª µo o¸Ê °oµ°·µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °o ¤¤· Ä °o ¤¤·®¹É  ³¸É Ä®o °o ¤¤·°ºÉ¸É Äµ
·´ ·µµ¦r´ ¨nµª¥µ¸É³Á· Ê ¹ Â¨³µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä °o ¤¤·°µ¤¸ªµ¤´¤¡´r´ Äµ¦Îµªµ¦ª·Á¦µ³®r
ªµ¤°n°Å®ª °£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®Åªo¸É¤¸n°µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä °o ¤¤·®¨´ÅoÄoª·¸Á¸¥ª´ (¤¼¨nµ´ »´
°£µ¦³¼¡´Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®ÅªoµÎ ªoª¥ª·¸·¨Ân¨³®n ª¥¸É¦³¤µµ¦Åªo (Projected Unit Credit Method)
 ª´·Ê ¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ)Äµ¦Îµª®¸Ê·ÎµÁ®ÈÎµµ¸É¦´¦¼oÄÂµ³µ¦Á·
ª·¸µ¦Â¨³¦³Á£ ° °o ¤¤·¸ÉÄoÄµ¦´Îµµ¦ª·Á¦µ³®rªµ¤°n°Å®ªÅ¤nÅoÁ¨¸É¥Â¨µ¸ n°
¦³¥³Áª¨µ´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´ °£µ¦³¼¡´µ¤Ã¦µ¦¨¦³Ã¥rº° 14 ¸ (¡.«. 2559: ¦³¥³Áª¨µ 14 ¸ )
µ¦ª·Á¦µ³®rµ¦¦Îµ® °µ¦nµ¥Îµ¦³¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»¸ÉÅ¤n¤¸µ¦·¨
µ¦Á·¦ª¤
o °¥ªn µ 1 ¸ ¦³®ªn µ 1 - 2 ¸ ¦³®ªn µ 2 - 5 ¸
¡´µ
¡´µ
¡´µ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»
¦ª¤

1,229
1,229

-

7,903
7,903

Á·ªn µ 5 ¸
¡´µ

¦ª¤
¡´µ

14,058
14,058

23,190
23,190

Á·ªn µ 5 ¸
¡´µ

¦ª¤
¡´µ

10,225
10,225

19,357
19,357

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
o °¥ªn µ 1 ¸ ¦³®ªn µ 1 - 2 ¸ ¦³®ªn µ 2 - 5 ¸
¡´µ
¡´µ
¡´µ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»
¦ª¤
23

1,229
1,229

»Á¦º°®»o
Îµª®»o
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2558
µ¦°°®»o µ¤´
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559
µ¦°°®»o µ¤´
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560

600,000,000
600,000,000
76,700,000
676,700,000

-

7,903
7,903

®»oµ¤´ n ªÁ·¤¼¨n µ®»o
¡´µ
¡´µ
300,000
300,000
38,350
338,350

433,725
433,725
170,274
603,999

¦ª¤
¡´µ
733,725
733,725
208,624
942,349
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
23

»Á¦º°®»o
ÄÁº°»¨µ¤ ¡.«. 2560 ¸É¦³»¤¼o º°®» o¤¸¤·Ä®oÁ¡·É¤»³Á¸¥µÁ·¤ 300 ¨oµµ (®» oµ¤´Îµª 600,000,000 ®» o¤¼¨nµ
®» o¨³ 0.5 µ) ÁÈ  338.35 ¨oµµ (®» oµ¤´Îµª 676,000,000 ®» o ¤¼¨nµ®» o¨³ 0.5 µ) Ã¥µ¦°°®» oÂ¨³´¦¦®» o
µ¤´Á¡·É¤»´¨nµªÁÈ Ä¨´¬³ °µ¦´¦¦Ä®oÂn»¨ÄªÎµ´ Á¡ºÉ°nµ¥Îµ¦³nµºÊ °·µ¦ °¦· ¬´ ¥n°¥ ¸É ¤¸¤¼¨nµ
¥»·¦¦¤®»o ¨³ 2.72 µ  ª´ºÊ°·µ¦ Á¤ºÉ°ª´¸É 1 ¡§«·µ¥ ¡.«. 2560 ÎµÄ®o¤¸nªÁ·¤¼¨nµ®»o ÁÈ Îµª 170.27 ¨oµµ
µ¤´ ´·Â®n ¡¦³¦µ´ ´· ¦· ¬ ´ ¤®µÎµ´ ¡.«. 2535 ¤µ¦µ 51 Ä¦¸ ¸É  ¦· ¬ ´ Á° µ¥®» o ¼ ªnµ¤¼¨ n µ®» o ¸É
³Á¸¥Åªo ¦· ¬´ o°Îµnµ®»o n ªÁ·¸ÊÊ ´ ÁÈ »Îµ¦° (“n ªÁ·¤¼¨nµ®»o ”) Â¨³n ªÁ·¤¼¨nµ®»o ¸Ê³ÎµÅnµ¥Á·´¨Å¤nÅo

24

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

25

¦µ¥Åo°ºÉ
µ¦Á·¦ª¤

¦µ¥Åonµµ¥®oµ
Á·´¨¦´
¦µ¥Åoµµ¦¦· µ¦
ÎµÅ¦» · µµ¦ µ¥¦´¡¥r·
ÎµÅ¦» ·µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥
ÎµÅ¦µµ¦Á¨¸É¥Â¨
¤¼¨nµ®¨´¦´¡¥rÁ¡ºÉ°oµ
°Á¸Ê¥¦´
¦µ¥Åo°ºÉÇ
¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

13,825
1,208
1,896

41,419
2,071
697

13,825
1,800
942
1,736

41,419
2,200
3,060
2,071
723

6,047
3,520
5,625
32,121

6,499
1,328
9,445
61,459

6,047
4,332
5,196
33,878

6,499
4,255
6,570
66,797
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
26

n µÄo nµ¥µ¤¨´¬³
µ¦Á·¦ª¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ
µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä· oµÎµÁ¦È ¦¼ 
Â¨³µ¦³®ªnµÎµÁ¡·É¤ Ê ¹(¨¨)
nµºÊ°· oµÎµÁ¦È ¦¼ 
nµoµ¼¦o ´Á®¤µ£µ¥°
nµÁºÉ °¤¦µµÂ¨³nµ´Îµ®nµ¥
nµÄonµ¥Á¸É¥ª´¡´µ

27

11,597
586,606
154,061
17,971
153,042

(668)
679,531
288,399
19,203
155,947

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ
10,351
494,332
136,890
17,148
148,928

(1,192)
554,001
53,204
19,203
155,947

£µ¬¸Á·Åo
µ¦Á·¦ª¤
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ
£µ¬¸Á·Åoª´»´
£µ¬¸Á·Åoª´»´ Îµ®¦´ÎµÅ¦µ£µ¬¸µÎ ®¦´¸
µ¦¦´¦» µªn°
¦ª¤£µ¬¸Á·Åoª´»´
£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
(Á¡·É¤) / ¨Ä· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
(®¤µ¥Á®» 18)
¦ª¤£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
¦ª¤nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ

6,111
6,111

15,568
(6,030)
9,538

2,591
2,591

9,733
(6,030)
3,703

5,030
5,030
11,141

10,509
10,509
20,047

4,562
4,562
7,153

9,921
9,921
13,624
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
27

£µ¬¸Á·Åo (n°)
£µ¬¸Á· ÅoÎµ®¦´  ÎµÅ¦n °®´£µ¬¸ °¨»n ¤· µ¦¤¸¥°ÎµªÁ· ¸É Ânµµµ¦ÎµªÎµÅ¦µ´¸ ¼ ´ £µ¬¸ °
¦³Á«¸É¦· ¬´ Ä®nÊ ´ °¥¼n Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
µ¦Á·¦ª¤

ÎµÅ¦µ´¸n°£µ¬¸
£µ¬¸µÎ ªµ°´¦µ£µ¬¸¦o°¥¨³ 20
(¡.«. 2559 : ¦o°¥¨³ 20)
nµÄonµ¥¸Éµ¤µ¦®´ÅoÁ¡·É¤
nµÄonµ¥¸ÉÅ¤nµ¤µ¦®´£µ¬¸
¨ µ»Ä¸ ´»´ ¸ÉÅ¤n¦´¦¼oÁÈ · ¦´¡¥r
£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
µ¦¦´¦» ªn°
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

46,740

124,309

42,376

98,586

9,348
(1,533)
1,311

24,862
1,215

8,475
(1,491)
169

19,717
(433)
370

2,015
11,141

(6,030)
20,047

7,153

(6,030)
13,624

£µ¬¸Á·Åo¸É(¨) / Á¡·É¤ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´°r¦³°ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ¤¸´ ¸Ê
µ¦Á·¦ª¤
¡.«. 2560
n°£µ¬¸ £µ¬¸(¨) / Á¡·¤É
µ
µ
µ»µ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
- Á·¨»ÁºÉ° µ¥
µ¦ª´¤¼¨nµÄ®¤n °¨¦³Ã¥r
Á¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È°ºÉ
£µ¬¸Á·Åoª´»´
£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
(®¤µ¥Á®» 18)

®¨´£µ¬¸
µ

¡.«. 2559
n°£µ¬¸ £µ¬¸(¨) / Á¡·¤É
µ
µ

®¨´£µ¬¸
µ

3,045

(609)

2,436

3,300

(660)

2,640

(687)
2,358

137
(472)

(550)
1,886

(4,776)
(1,476)

955
295

(3,821)
(1,181)

-

-

(472)
(472)

295
295
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
27

£µ¬¸Á·Åo (n°)

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¡.«. 2560
n°£µ¬¸ £µ¬¸(¨) / Á¡·¤É
µ
µ

µ»µ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
- Á·¨»ÁºÉ° µ¥
µ¦ª´¤¼¨nµÄ®¤n °¨¦³Ã¥r
Á¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È°ºÉ

®¨´£µ¬¸
µ

3,045

(609)

2,436

3,300

(660)

2,640

3,045

(609)

2,436

(4,776)
(1,476)

955
295

(3,821)
(1,181)

£µ¬¸Á·Åoª´»´
£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
(®¤µ¥Á®» 18)

28

®¨´£µ¬¸
µ

¡.«. 2559
n°£µ¬¸ £µ¬¸(¨) / Á¡·¤É
µ
µ

-

-

(609)
(609)

295
295

Á·´¨
Á¤ºÉ°ª´¸É 26 Á¤¬µ¥ ¡.«. 2560 ¸É¦³»¤¼o º°®» o °¦· ¬´ ¤¸¤·°»¤´ ·Ä®onµ¥Á·´¨µ¨µ¦ÎµÁ·µÎµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É
31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559 Ä°´¦µ®» o¨³ 0.12 µn°®» o ¦ª¤ÁÈ ÎµªÁ·´Ê·Ê  72 ¨oµµ Ã¥¦ª¤Á· ´  ¨¦³®ªnµµ¨
Ä®» o¨³ 0.06 µ ¦ª¤ÁÈ Á· ´Ê·Ê  Îµª 36 ¨oµµ ¸É Åo¦´µ¦°» ¤´ ·µ¸É ¦³» ¤³¦¦¤µ¦ °¦· ¬´Á¤ºÉ°ª´¸É
10 ¡§«·µ¥ ¡.«. 2559 ¹É Åo¤¸µ¦nµ¥Â¨oªÄÁº°´ªµ¤ ¡.«. 2559 ¦· ¬´ nµ¥Á·´ ¨Á®¨º°Ä°´¦µ®» o¨³ 0.60 µ
¦ª¤ÁÈ Á· 36 ¨oµµ ¹Énµ¥Äª´¸É 25 ¡§¬£µ¤ ¡.«. 2560
Á¤ºÉ°ª´¸É 26 Á¤¬µ¥ ¡.«. 2559 ¸É¦³»¤¼o º°®»o °¦· ¬´ ¤¸¤·°»¤´ ·Ä®onµ¥Á·´¨Ân¼o º°®»o Ä°´¦µ®»o ¨³ 0.04 µn°®» o
¦ª¤ÁÈ ÎµªÁ·´Ê·Ê  24 ¨oµµ ¹Énµ¥Äª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ ¡.«. 2559

29

ÎµÅ¦n °®»o Ê´ ¡ºÊ µ
ÎµÅ¦n ° ®» o Ê ´ ¡ºÊ  µÎµªÃ¥µ¦®µ¦ÎµÅ¦»  · ¸É ÁÈ  °¼o º ° ®» o µ¤´ °¦· ¬ ´ Ä®n oª¥Îµª®» o µ¤´ ´ªÁ¨¸É ¥
nªÎÊµ®´¸Éº°Ã¥¼o º°®»o
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
ÎµÅ¦» ·nª¸ÉÁÈ  °¼o º°®» o¦· ¬´ Ä®n (¡´µ)
Îµª®»o µ¤´´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´¸É¤¸°¥¼¦n ³®ªnµ¸ (®»o )
ÎµÅ¦n°®»o Ê ´ ¡ºÊµ (µ)

¡.«. 2560

¡.«. 2559

¡.«. 2560

¡.«. 2559

36,359
612,783,333
0.0593

101,812
600,000,000
0.1697

35,223
612,783,333
0.0575

84,962
600,000,000
0.1416

¨»n¤·µ¦Å¤n¤¸µ¦°°®»o µ¤´Á¸¥Ánµ¦´¨Ä¦³®ªnµª¸ÉµÎ Á°¦µ¥µ ´´Ê ¹Å¤n¤¸µ¦ÎµÁ°ÎµÅ¦n°®»o ¦´¨
75
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
30

¦µ¥µ¦´»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´
·µ¦Â¨³»¨¸É¤¸ªµ¤´¤¡´r´ ¦· ¬´ Å¤nªnµµ¦®¦º °µ°o°¤ Ã¥nµ·µ¦°ºÉÂ®n ®¹É ®¦º °¤µªnµ®¹É Â®n  Ã¥¸É
»¨®¦º °·µ¦´Ê¤¸°µÎ µª»¤¦· ¬´ ®¦º °¼ª»¤Ã¥¦· ¬´ ®¦º °°¥¼n£µ¥Äoµ¦ª»¤Á¸¥ª´´¦· ¬´ ¦ª¤¹¦· ¬´ ¸É
ÎµÁ· » ¦·µ¦¨» ¦· ¬´ ¥n°¥ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥ÄÁ¦º °Á¸¥ª´ º°ÁÈ ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¦· ¬´ ¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³»¨¸ÉÁÈ 
Áoµ °n ªÅoÁ¸ ¥Ä· ·°°Á¸ ¥ °¦· ¬´ ¹É¤¸°·· ¡¨°¥nµÁÈ µ¦³Îµ´Á®º °·µ¦ ¼o ¦· ®µ¦Îµ´¦ª¤´Ê¦¦¤µ¦Â¨³
¡´µ °¦· ¬´ ¨°¤µ·Ä¦°¦´ª¸ÉÄ¨o·´»¨Á®¨nµ´Ê ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´»¨Á®¨nµ´Êº°ÁÈ »¨®¦º °
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¦· ¬´
Äµ¦¡·µ¦µªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ»¨®¦º °· µ¦¸ÉÁ¸É ¥ª °o ´¹É °µ¤¸ Ê ¹Åo°o Îµ¹ ¹¦µ¥¨³Á°¸ ¥ °ªµ¤´¤¡´r
¤µªnµ¦¼ Âªµ¤´¤¡´rµ¤®¤µ¥
»Á¸¥¦· ª·¤¨Á¨µ ¼o É ¹Îµ¦ÎµÂ®n¦³µ¦¦¤µ¦¦· ®µ¦ °¦· ¬´ ÁÈ »¨¸É¤¸°µÎ µª»¤¼ » Ä¨»n¤·µ¦
¦µ¥µ¦n°Å¸ÊÁÈ ¦µ¥µ¦´»¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¸ÉµÎ ´
()

¥°o µÎµ¦³¸ÉÁ·µµ¦ºÊ°/ µ¥· o µ Â¨³¦·µ¦Â¨³Á·¼o¥º¤
µ¦Á·¦ª¤

¨¼®¸Êµ¦o µÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉ
¨¼®¸Ê°ºÉ
- ¦· ¬´ ¥n°¥

nµÄonµ¥nµ¥¨nª®oµ
- ¦· ¬´ ¥n°¥

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

-

-

407
407

4,771
4,771

--

-

4,053
4,053

-
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
30

¦µ¥µ¦´»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´ (n°)
¦µ¥µ¦n°Å¸ÊÁÈ ¦µ¥µ¦´»¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¸ÉµÎ ´ (n°)
()

¥°o µÎµ¦³¸ÉÁ·µµ¦ºÊ°/ µ¥· o µ Â¨³¦·µ¦Â¨³Á·¼o¥º¤ (n°)
µ¦Á¨¸É¥Â¨ °Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn»¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¤µ¦ª·Á¦µ³®r Åo´ ¸Ê
µ¦Á·
Á¡µ³·µ¦

µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
¥°Á®¨º°o¸
Ä®oÁ¼o ¡·É¤Ä¦³®ªnµ¸
¦´Îµ¦³ºÄ¦³®ªnµ¸
¥°Á®¨º°¨µ¥¸

¡´µ

¡´µ

-

50,700
43,500
(94,200)
-

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559 Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Îµª 50.7 ¨oµµ ÁÈ Á·Ä®o¥¼o ¤º Ân¦· ¬´
¥n°¥´ÊÎµª ¹É¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 4.55 n°¸ Á·Ä®o¥¼o ¤º ´¨nµªÁÈ Á·¼¥o º¤Å¤n¤¸£µ¦³ÎÊµ¦³´Â¨³¦Îµ®¦´
Îµ¦³ºÁ¤ºÉ°ªµ¤
µ¦Á·¦ª¤

Áo µ®¸Êµ¦o µÂ¨³Áo µ®¸Ê
Áoµ®¸Êµ¦oµ
- ¦· ¬´ ¥n°¥
- ¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

-

1,388
1,388

32,198
32,198

1,388
1,388
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
30

¦µ¥µ¦´»¨Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´ (n°)
( )

¦µ¥Åoµµ¦ µ¥· o µÂ¨³¦·µ¦/ºÊ°· o µÂ¨³¦·µ¦°Á¸¥Ê ¦´Â¨³°Á¸¥Ê n µ¥
µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤
¦µ¥µ¦´¦·¬´¥n °¥
ºÊ°· oµ
o»Ã¦µ¦
µ¥· oµÂ¨³¦µ¥Åo¦· µ¦
¦µ¥ÅoÁ·´¨
°Á¸Ê¥nµ¥
¦µ¥Åo°ºÉÂ¨³°Á¸Ê¥¦´
¦µ¥µ¦´·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´
ºÊ°· oµ
nµÁnµ
nµ¦· µ¦
¦µ¥Åo°ºÉÂ¨³°Á¸Ê¥¦´

()

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

-

-

1,016
32,324
4,110
-

23,259
2,163
129
6,025

258
3,158
4,745
13

227
3,149
4,785
61

258
3,158
4,745
13

227
3,149
4,785
61

n µ°Â¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦¸ÉÎµ´
nµ°Â¸Énµ¥®¦º °oµnµ¥Îµ®¦´¼o ¦· ®µ¦Îµ´ °¨»n¤¦· ¬´ ¹É¦ª¤¹¦¦¤µ¦ (Å¤nªµn ³Îµ®oµ¸ÉÄ¦³´¦· ®µ¦
®¦º °Å¤n) Â¨³³¼o ¦· ®µ¦¦³´¼  ¤¸´ n°Å¸Ê
µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤
Á·Áº°Â¨³¨¦³Ã¥r¦³¥³´Ê
¨¦³Ã¥r®¨´°°µµ
¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

24,246
750
24,996

24,954
824
25,778

24,246
750
24,996

24,954
824
25,778
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
31

£µ¦³¼¡´Â¨³®¸Ê·¸É°µ³Á· ¹Ê
31.1 µ¦ÎµÊ ¦³´
¦· ¬´
()

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 ¦· ¬´ ¤¸®´º °ÎÊµ¦³´¸Éµµ¦°°Ä®oÁ¡ºÉ°ÎÊµ¦³´µ¦ÄoÅ¢¢o µÁÈ ÎµªÁ·
1.10 ¨oµµ (¡.«. 2559 : Îµª 1.35 ¨oµµ) (®¤µ¥Á®» 11.1) ®´º °ÎÊµ¦³´µ¤´ µµ¦Ä®o ¦· µ¦
Â¨³µn ° ¦o µ´¦· ¬ ´ ¼ªo nµoµÁÈ ÎµªÁ· 166.65 ¨oµµ (¡.«. 2559 : Îµª 148.16 ¨oµµ) Â¨³
®´º °ÎÊµ¦³´µ¦Ánµ¸É·Îµ®¦´µ¦ÎµÁ· » ¦·µ¸ pµ¦¦¤µ·Îµ®¦´¥µ¥rÁÈ ÎµªÁ· 3 ¨oµµ
(¡.«. 2559 : Îµª 3 ¨oµµ) (®¤µ¥Á®» 15)

( )

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2559 ¦· ¬´ ¤¸®´º °ÎÊµ¦³´¸Éµµ¦°°Ä®oÁ¡ºÉ°ÎÊµ¦³´µ¤´µµ¦Ä®o¦· µ¦
µ¸ pµ¦¦¤µ· Â¨³»¡´¦´¦· ¬´ ¼ªo nµoµÁÈ Îµª 9.53 ¨oµµ ®´º °ÎÊµ¦³´´¨nµªµn ª
ÎÊµ¦³´Ã¥Á· µµµ¦ °¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ (®¤µ¥Á®» 11.2)

¦· ¬´ ¥n°¥
()

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 ¦· ¬´ ¥n°¥¤¸®´º °ÎÊµ¦³´¸Éµµ¦°°Ä®oÁ¡ºÉ°ÎÊµ¦³´µ¤´µµn°¦oµ
´¦· ¬´ ¼ªo µn oµÁÈ ÎµªÁ· 164.84 ¨oµµ (¡.«. 2559 : Îµª 165.19 ¨oµµ)

()

 ª´¸É 31 ´ ªµ¤ ¡.«. 2560 ¦· ¬ ´¥n°¥¤¸ ®´º °ÎÊµ¦³´¸É µµ¦°°Ä®oÁ¡ºÉ °ÎÊµ¦³´µ¦ µ¥· oµÂ¨³
µ¦¦´oµ¦· µ¦Îµª 7.90 ¨oµµ (¡.«. 2559 : Å¤n¤¸)

31.2 £µ¦³¼¡´µ¤´ µÁn µÎµÁ·µ
¥°¦ª¤ °ÎµªÁ· Ê ´ ÎÉµ¸É°o nµ¥Ä°µµ¤´µÁnµÎµÁ· µ °¸É· °µµ¦Â¨³¥µ¡µ®³¸ÉÅ¤nµ¤µ¦
¥Á¨·Åo ¤¸´ ¸Ê
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

£µ¥Ä 1 ¸
Á·ªnµ 1 ¸ ÂnÅ¤nÁ· 5 ¸
Á·ªnµ 5 ¸
¦ª¤

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

8,662
9,472
39,804
57,938

23,063
10,939
864
34,866

8,283
4,217
792
13,292

22,882
10,939
864
34,685
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¦·¬´ ¥µ¤¦µ Îµ´ (¤®µ)
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560
31

£µ¦³¼¡´Â¨³®¸Ê·¸É°µ³Á· ¹Ê (n°)
31.3 ´ µºÊ° µ¥Á·¦µn µ¦³Á«¨nª®o µ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«. 2560 ª´¦Îµ®Îµ¦³Á· °´µºÊ ° µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµ¤¸°µ¥»¦³®ªnµ 1 - 5 Áº°
´µª´¸ÉÄÂµ³µ¦Á· Ã¥ÎµªÁ·¸É³Åo¦´µ¤°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Ä´µ¤¸´ ¸Ê
µ¦Á·¦ª¤/µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

0.61 ¨oµÁ®¦¸ ¥®¦´² ¹É¤¸°´ ¦µ´ªÁ¨¸É¥ 33.39 µn° 1 Á®¦¸ ¥®¦´²

¡.«. 2560
¡´µ

¡.«. 2559
¡´µ

20,393

13,735

¤¼¨n µ¥»·¦¦¤
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °´µºÊ° µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Ã¥Äo °o ¤¼¨¦³´¸É 2
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °´µºÊ° µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµ  ª´¸ÉÄÂµ³µ¦Á·¤¸´ ¸Ê
µ¦Á·¦ª¤/µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¡.«. 2560
¡.«. 2559
¡´µ
¡´µ
®¸Ê·
´µºÊ° µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµ

475

14,257

31.4 ¸¢o°¦o °
Ä¦³®ªnµ¸ ¡.«. 2555 ¦· ¬´ Åo¦´ÂÂoµ¦¦³Á¤·°µ¦ Á¦¸ ¥ÁÈÁ·°µ¦ µÁ µo Îµª 42 ´ µ¦¤«»¨µ¦
ÂoÄ®o¦· ¬´ Îµ¦³nµ°µ¦¸É µ £µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤ µ ¦´ ®¹É Ánµ °£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤¸É µ °µ¦Á¡·É¤Â¨³£µ¬¸ ¤¼¨nµÁ¡·É¤
¦ª¤ÁÈ ÎµªÁ·Ã¥¦³¤µ 65.89 ¨oµµ ¹É ¦· ¬´ Åo´ ¹®¸Ê ·´¨nµªÅªoÂ¨oª£µ¥Äo
´ ¸ “¦³¤µ®¸Ê ·
Îµ®¦´°µ¦ÎµÁ µo Â¨³£µ¬¸¤¨¼ nµÁ¡·É¤” ¦· ¬´ ÅoÄo·· °»¦r´ oµµ¦¦³Á¤·Â¨³µ¦Á¦¸ ¥ÁÈÁ·´¨nµª ¨¸É»
°¸°¥¼¦n ³®ªnµµ¦¡·µ¦µ °³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ°»¦r
32

Á®»µ¦r £µ¥®¨´¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ
Á¤ºÉ°ª´¸É 22 »¤£µ¡´r ¡.«. 2561 ¸É ¦³» ¤¦¦¤µ¦ °¦· ¬ ´¤¸¤· ° » ¤´ · Ä®onµ¥Á·´  ¨Ân ¼o º °®» o µ¨µ¦ÎµÁ· µ
Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¡.«.2560 Ä°´¦µ®»o ¨³ 0.045 µ¦ª¤ÁÈ ÎµªÁ·´Ê·Ê  30.45 ¨oµµ ¹É³nµ¥Äª´¸É
24 ¡§¬£µ¤ ¡.«.2561
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∫√‘…—∑ ¬“¡√“™ ®”°—¥ (¡À“™π)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

289/9 À¡Ÿà 10 ∂ππ√∂√“ß “¬‡°à“ µ. ”‚√ß Õ.æ√–ª√–·¥ß ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ 10130
‚∑√»—æ∑å : (662) 743 5010-25 ‚∑√ “√ : (662) 743 5007-8
Website : www.siamrajplc.com

289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
Tel : (662) 743 5010-25 Fax : (662) 743 5007-8
Website : www.siamrajplc.com

